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ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH
Tom 1(37) – 2009

OD REDAKCJI

„Roczniki Nauk Społecznych” są kontynuacją zeszytu 1: Socjologia –
Katolicka nauka społeczna – Politologia „Roczników Nauk Społecznych”,
wydawanych od kilkudziesięciu lat przez Towarzystwo Naukowe KUL i Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wyrazem kontynuacji jest
umieszczenie, w nawiasie przy bieżącym numerze tomu, w tym wypadku 1,
także progresywnej numeracji woluminów „Roczników Nauk Społecznych”.
ISSN czasopisma: 0137-4176.
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ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH
Tom 1(37) − 2009

FRANCISZEK J.MAZUREK

INTEGRALNOŚĆ PRAW CZŁOWIEKA*

Mówiąc o prawach człowieka, należy wymienić trzy elementy: ich podsta-
wę (źródło), treść i ochronę. Utożsamienie któregoś z tych elementów z ja-
kimś innym prowadzi do rażącego błędu logicznego pars pro toto. Źródłem
wszystkich praw człowieka jest ontyczna struktura osoby ludzkiej. Drugim
elementem jest ich bogata treść. M. Baye i K. Vasak sprowadzają ją do
trzech generacji w sensie merytorycznym: a) osobowych, wolnościowych,
b) gospodarczych, społecznych, kulturalnych, c) solidarnościowych. Wśród
praw pierwszej generacji naczelne miejsce zajmuje prawo do życia, wśród
praw drugiej generacji – prawo do pracy, natomiast wśród prawd trzeciej
generacji – prawo do dziedzictwa ludzkości, rozwoju, komunikacji i pokoju.
Trzecim elementem praw człowieka jest ich ochrona, która ma różne formy.
Ogólnie rzecz biorąc, wymienimy ochronę prawną i pozaprawną. Kościół dys-
ponuje jedynie ochroną pozaprawną – głoszeniem uniwersalnych wartości
i norm moralnych.
Spór o trzy elementy praw człowieka występował w czasie przygotowań

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. J. Maritain – filozof katolicki,
konwertyta – w czasie II wojny światowej przebywał w Stanach Zjednoczo-
nych. Ogłosił książkę Les droits et la loi naturelle (1942), którą przesłał gen.
de Gaulle’owi. Pisał w niej: „Sprawom tym poświęcam wszystkie swoje siły

* Ciąg dalszy artykułu pt. Wkład Stolicy Apostolskiej w ochronę prawa człowieka do wol-
ności sumienia i wolności religijnej w Konferencjach Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(KBWE i OBWE), zamieszczonego w 36. tomie „Roczników Nauk Społecznych”, z. 1 (2008),
s. 45-72.
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we dnie i w nocy”1. Wysyłał wraz z innymi intelektualistami amerykańskimi
petycje do rządu USA. Wskazywał na konieczność przygotowania Karty mo-
ralnej świata cywilizowanego (Charte morale du monde civilise) i ogłoszenia
jej jak najszybciej. Uważał, że Karta powinna opierać się na uniwersalnych
wartościach i normach moralnych. Rzeczywiście, postulaty te zostały
uwzględnione. We wstępie Karty Narodów Zjednoczonych (1945) stwierdza
się: „My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane [...] potwierdzić na
nowo w Karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i war-
tość osoby ludzkiej, w równe prawa mężczyzn i kobiet [...]”. Należy pod-
kreślić, że pojęcie wiary jest pojęciem teologicznym, a nie filozoficznym czy
politologicznym. Dla Maritaina przywrócenie w filozofii prawdziwej wartości
i godności osoby ludzkiej oznaczało wiarę w stworzenie człowieka na obraz
Boży (imago Dei). W Karcie jest również umieszczone prawo narodu (loi du
peuple) do samostanowienia.
Maritain był delegatem rządu Francji na Światowej Konferencji UNESCO

w Meksyku, na której rozpoczęto przygotowywać Powszechną Deklarację
Praw Człowieka. Postulował on, aby obok praw wolnościowych umieścić
„stare” i „nowe” prawa społeczne. Nie trzeba być uczniem J. J. Rousseau,
aby akceptować prawa wolnościowe, ani uczniem K. Marksa, aby uznawać
prawa społeczne2. Podstawą wszystkich praw człowieka jest wrodzona god-
ność osoby ludzkiej. Na tle sporu o ich źródło podawał także uzasadnienie
praktyczne. Bez ochrony praw wolnościowych i społecznych człowieka nie
osiągnie się upragnionego pokoju. Komitet UNESCO zlecił Maritainowi spo-
rządzenie ankiety na temat nowej deklaracji praw człowieka. Raport ten
ogłosił później w dwu książkach: Sur la philosophie des droits de l’homme
i Autour de la nouvelle declaration universelle des droits de l’homme3.
Początkowo ONZ planowała ogłosić jedną konwencję praw człowieka. Jed-

nak planu tego nie udało się zrealizować. Pojawił się podwójny język praw
człowieka (double langage). Na podstawie kompromisu ogłoszono dwie kon-
wencje:Międzynarodową Konwencję Praw Gospodarczych, Społecznych i Kul-
turalnych oraz Międzynarodową Konwencję Praw Osobowych i Politycznych.
Pierwsza miała odpowiadać państwom Wschodu, druga zaś Zachodu. Mimo

1 J. M a r i t a i n, Oeuvres complètes, vol. IX, Paris 1990, s. 575.
2 Por. F. M a z u r e k, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001,

s. 129.
3 Por. t e n ż e, Alfreda Verdrassa i Jacques’a Maritaina koncepcja dynamiczna prawa

naturalnego i praw człowieka, Lublin 1999, s. 73.
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to udało się uratować jedność praw społecznych i wolnościowych. We wstę-
pach do obydwu Konwencji uznano, że „prawa te wynikają z wrodzonej god-
ności osoby ludzkiej”4. Potwierdzenie jedności wszystkich praw człowieka
jest zawarte w Proklamacji Teherańskiej (1968): „Skoro prawa człowieka
i podstawowe wolności są niepodzielne, pełna realizacja praw obywatelskich
i politycznych jest niemożliwa bez korzystania z praw ekonomicznych, spo-
łecznych i kulturalnych”5.
W okresie „zimnej wojny” prawa człowieka stały się ponownie instrumen-

tem walki ideologicznej między Wschodem i Zachodem. Z naciskiem należy
podkreślić, że konflikt nie tkwi w prawach wolnościowych i społecznych,
które są niepodzielne i współzależne, lecz pomiędzy dwiema ideologiami.
Na spotkaniu przeglądowym w Belgradzie stroną atakującą była przede

wszystkim delegacja ZSRR. Zarzucała ona USA, że nie przestrzega Między-
narodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz za-
sady prawa międzynarodowego nieinterwencji w wewnętrzne sprawy państw
autonomicznych. Delegacja Związku Radzieckiego stała na stanowisku, że
przekonania religijne należą do spraw wewnętrznych państw. Spór był tak
ostry, że strona radziecka podjęła decyzję wystąpienia z KBWE i że nie
będzie brać udziału w innych już ustalonych konferencjach. Jednak do tego
nie doszło dzięki dyplomacji Stolicy Apostolskiej i wsparciu państw neu-
tralnych oraz Francji. Przedstawiciel Watykanu – abp Silvestrini – nie ata-
kował Układu Warszawskiego, gdyż byłoby to sprzeczne z neutralnością i mi-
sją Stolicy Apostolskiej. Uzasadniał, że istnieją prawa wolnościowe i prawa
gospodarcze, społeczne i kulturalne, czyli prawa człowieka proklamowane
w obydwu Międzynarodowych Konwencjach. Źródłem wszystkich praw czło-
wieka jest godność osoby ludzkiej. Podkreślał, że nie można zaprzepaścić już
osiągniętego dorobku Aktu Końcowego. Wszystkie prawa człowieka są prawa-
mi podmiotowymi, gdyż ich nosicielem jest zawsze osoba ludzka.
W krótkim dokumencie ze spotkania w Belgradzie (09.03.1978) stwierdzo-

no: „Consensus nie został osiągnięty co do szeregu propozycji przedstawio-
nych na spotkaniu”. Ustalono tylko, że następne spotkanie odbędzie się
w Madrycie.
Na spotkaniu w Madrycie (11.11.1980-09.1983) stroną atakującą była

przede wszystkim delegacja USA. Uznawała ona jedynie prawa wolnościowe
i nazywała grupę praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych mianem

4 „Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine”.
5 Prawa człowieka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 117.
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„praw kolektywnych”6. Stawiała zarzut Układowi Warszawskiemu, że nie
wypełnia wcześniejszego zobowiązania przestrzegania praw wolnościowych
– wolności religijnej – i nie uznaje prawa międzynarodowego, którego pod-
miotem jest każdy człowiek, a nie wyłącznie państwa.
Zdaniem wielu autorów pojawiła się „druga zimna wojna”. ZSRR umieścił

rakiety SS-20 i wycofał się z dalszych rozmów SALT7. Dodatkowo wystąpi-
ła silna opozycja w ramach Układu Warszawskiego (w Czechosłowacji, w Pol-
sce „Solidarność”). Władze radzieckie zagroziły, że dokonają inwazji mili-
tarnej na Polskę, jeśli rząd nie rozprawi się z tym ruchem własnymi siłami.
W wyjaśnianiu tego problemu jest wiele tematów tabu.
Należy przypomnieć, że wcześniej Jan Paweł II na spotkaniu z delegacją

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” powiedział,
że tu naprawdę chodzić będzie o ściśle wewnętrzną sprawę wszystkich Pola-
ków. Związek nie jest skierowany przeciwko komukolwiek, lecz ku dobru
społecznemu, które ostatecznie sprowadza się do tego, kim jest każdy czło-
wiek w społeczeństwie – jak pracuje i jak żyje. Wyraził swe przekonanie, że
delegaci mają pełną świadomość swych niezwykłych zadań, które wiążą się
z pełnym zabezpieczeniem godności i skuteczności pracy ludzkiej poprzez
uwzględnienie wszystkich osobowych, rodzinnych oraz społecznych upraw-
nień każdego człowieka – podmiotu pracy. NSZZ powinien zawsze posiadać
wyraźne odniesienie do moralności społecznej (związanej z dziedziną pracy,
stosunkiem pomiędzy pracownikiem a pracodawcą), osobowej, rodzinnej, śro-
dowiskowej, zawodowej i politycznej. Bez podniesienia moralności w wymie-
nionych dziedzinach nie może być mowy o prawdziwym postępie8. Papież
ostrzegał władze „Solidarności” przed przekształceniem NSZZ w partię poli-
tyczną. „Działalność związków zawodowych nie ma charakteru politycznego,
nie powinna być narzędziem działania nikogo, żadnej partii politycznej
[...]”9. Zagadnienie to wyjaśnia szerzej w encyklice Laborem exercens.
Katolicka nauka społeczna nie uważa, aby związki zawodowe stanowiły tylko
odzwierciedlenie struktury „klasowej” społeczeństw i były wykładnikiem
walki klas. Wprawdzie są one „wykładnikiem walki o sprawiedliwość spo-

6 Nazwa ta utrwaliła się w mentalności wielu autorów, nawet katolickich.
7 Por. R. K u ź n i a r, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe,

wyd. III, Warszawa 2006, s. 232.
8 J a n P a w e ł II, Nie przeciwko komukolwiek, lecz ku wspólnemu dobru. Do delegacji

„Solidarności” 15.01.1981, w: t e n ż e, Nauczanie społeczne 1981, t. IV, Ośrodek Dokumenta-
cji i Studiów Społecznych, Warszawa 1984, s. 391.

9 Tamże, s. 392.
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łeczną”, jednak „walka” ta powinna być rozumiana jako normalna troska
o właściwe dobro odpowiadające potrzebom i zasługom ludzi pracy, którzy
tworzą związki zawodowe. Jeśli w sprawach spornych przybiera ona charakter
„walki”, to z racji na sprawiedliwość społeczną, a nie dla walki albo wy-
eliminowania przeciwnika10. Polityka gospodarcza, społeczna i kulturalna
jest rodzajem naczyń połączonych. Działalność związków zawodowych wkra-
cza w dziedzinę polityki, ale rozumianej „jako roztropna troska o dobro
wspólne”11. Zadaniem związków zawodowych nie jest uprawianie „polityki”
w znaczeniu, jakie dzisiaj nadaje się powszechnie temu słowu.
Związki zawodowe nie powinny mieć charakteru partii politycznych wal-

czących o władzę i podlegać ich decyzjom ani nawet ścisłych związków
z nimi, gdyż w takiej sytuacji łatwo zaniedbują swe podstawowe zadanie –
zabezpieczenie słusznych uprawnień ludzi pracy najemnej w ramach dobra
wspólnego. W przeciwnym razie „[...] stają się [...] narzędziem do innych
celów”. Zawsze należy uwzględniać właściwą godność osoby ludzkiej – pod-
miot pracy12. Związki zawodowe mają też wielkie możliwości w działaniu
oświatowym, wychowawczym i samowychowawczym, aby pracownik mógł
nie tylko więcej „mieć”, ale przede wszystkim bardziej „być”. Związki
zawodowe zapewniając słuszne uprawnienia swych członków, mogą także
posłużyć się metodą strajku, kierując ultimatum do odpowiedzialnych władz,
a szczególnie do pracodawców. Katolicka nauka społeczna uznaje metodę
strajku za słuszną, ale pod kilkoma warunkami:
a) zapewnienia prawa do strajku bez osobistych sankcji karnych za uczest-

nictwo w nim;
b) jeśli strajk jest środkiem ostatecznym;
c) nie można go nadużywać, zwłaszcza dla rozgrywek politycznych;
d) nieodzowne warunki życia społecznego są zawsze zabezpieczone, nawet

za pomocą odpowiednich środków prawnych;
e) nadużywanie strajku nie może prowadzić do paraliżowania całego życia

społeczno-ekonomicznego13.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nie uwzględniał

całkowicie wymienionych warunków i został wykorzystany do celów politycz-

10 J a n P a w e ł II, Encyklika „Laborem exercens”, w: Dokumenty Nauki Społecznej
Kościoła, red. M. Radwan [i in.], cz. 2, wyd. II zmienione, Rzym–Lublin 1996, s. 197 (nr 20).

11 Tamże, s. 198.
12 Tamże.
13 Tamże, s. 198-199.
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nych – stał się w pewnym zakresie związkiem politycznym. Nie był jednolity
w swych założeniach. W pewnych jego nurtach zdecydowanie wykluczano ka-
tolicką naukę społeczną. Jan Paweł II odwoływał się do poglądów Stefana
kard. Wyszyńskiego o związkach zawodowych. Nazwał go Prymasem Tysiąc-
lecia. Od samego początku kształtowania się Związku „Solidarność” Wyszyń-
ski wskazywał na jego cele, co wywołało ostrą krytykę kardynała; trwała ona
do końca jego życia (organizowano strajki przeciw niemu w Warszawie; nie
wyjaśniono jeszcze tej sprawy).
Na tle ostrej konfrontacji Jan Paweł II przesłał Dokument Stolicy Apo-

stolskiej o wolności religijnej. Konferencja w Madrycie poświęcona bez-
pieczeństwu i współpracy w Europie (13.09.1980)14. Przedstawiciel Stolicy
Apostolskiej abp Silvestrini wręczył go wszystkim delegatom. Papież prze-
konywał, że nie można przekreślać już osiągniętych wspólnych zobowiązań
Aktu Końcowego z Helsinek. Kościół ze świadomością wypełnia zawarte
w tym Akcie wspólne zobowiązania „[...] rozwijania i wspierania rzeczywis-
tego przestrzegania swobód i praw obywatelskich, politycznych, ekonomicz-
nych, społecznych, kulturalnych i innych, które wszystkie wynikają z nie-
rozerwalnie związanej z osobą ludzką godności i są istotne dla jej rozwoju
wolnego i integralnego”15. W innym miejscu Jan Paweł II pisał, że
wszystkie prawa człowieka są odczytywane z ontycznej struktury osoby
ludzkiej. W dokumencie tym zawarty jest katalog praw człowieka, który
będzie przedstawiony niżej. Podkreślić należy, że odtąd w następnych do-
kumentach wymienia się łącznie prawa osobowe, obywatelskie, polityczne,
ekonomiczne, społeczne kulturalne i inne.
W tym kontekście warto odnotować Deklarację Stolicy Apostolskiej

w sprawie Polski (Madryt, 12.02.1982), którą przedstawił abp S. Luoni.
Przypomniał dwa podstawowe cele KBWE: zapewnienie pokoju międzynaro-
dowego i zobowiązanie się sygnatariuszy do poszanowania praw narodów
i wszystkich ludzi16. Na sygnatariuszach, bez względu na ich narodowość
i przekonania ideologiczne, spoczywa jednakowy obowiązek respektowania
praw człowieka. Poszanowanie praw człowieka jest istotnym czynnikiem po-
koju, stabilizacji, sprawiedliwości, dobrobytu, rozwoju przyjaznych stosunków
między wszystkimi państwami. „Stwierdzenie to stanowi jeden z najwznioślej-

14 W: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, red. M. Radwan [i in.], cz. 2, wyd. II
zmienione, Rzym–Lublin 1996, s. 151-160.

15 Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej, w: tamże, s. 153-154.
16 Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, cz. 2, wyd. II, s. 213.
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szych i najszlachetniejszych punktów Aktu Końcowego, który swą jakością
przewyższa Kartę ONZ”17. Arcybiskup Luoni przypomniał wprowadzenie
stanu wojennego w Polsce (13.12.1981) na tle historycznym. Uwagę Europy
i świata skupiał na sobie ruch robotniczy i ludowy z sierpnia 1980 r., a także
z ostatnich czterdziestu lat historii Polski, a nawet historii dwóch ostatnich
stuleci. Polska leży w sercu Europy. W czasach wielkich kryzysów i starć
między nacjonalizmami czy imperializmami sprawa polska była zawsze czyn-
nikiem wielkiej wagi. Chodzi tu przede wszystkim o rację istnienia narodu
polskiego w tożsamości kulturowej, w jego wytrwałym i niezłomnym dążeniu
do niepodległości i wolności. W XVIII w. Polska była poddana kolejno trzem
rozbiorom, a w XIX w. była jednym z „problemów sumienia” liberalnej Eu-
ropy i równocześnie „natchnieniem dla wspaniałego idealizmu wszystkich
duchów europejskich”. W XX w. agresja na Polskę (1939) spowodowała wy-
buch II wojny światowej18. Sprawę polską – podkreślał Luoni – należy roz-
patrywać w świetle art. 8 Aktu Końcowego: „Wszystkie narody mają zawsze
prawo, w pełnej wolności, określać, kiedy i jak sobie życzą, swój wewnętrzny
i zewnętrzny status polityczny bez ingerencji zewnętrznej i dążyć, według
swego uznania, do rozwoju politycznego, gospodarczego, społecznego i kul-
turalnego”. Naród polski ma prawo oczekiwać, że na mocy Aktu Końcowego
z Helsinek umożliwi się mu rozwiązanie wewnętrznych problemów bez ze-
wnętrznej interwencji. Naród tak doświadczony i udręczony przez dwieście
lat w punkcie kulminacyjnym wydarzeń dał swego syna – papieża Jana
Pawła II.
Mimo występującego sporu Konferencja w Madrycie przyniosła w pewnym

zakresie pozytywne wyniki.

17 Tamże, s. 215.
18 Tamże, s. 214.
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PRZEŁAMANIE SPORU O TREŚĆ POJĘCIA PRAW CZŁOWIEKA
I ICH OCHRONY W DOKUMENTACH KBWE Z WIEDNIA,

KOPENHAGI, MOSKWY I PARYŻA

Do przełamania sporu przyczynił się Michaił Gorbaczow (proces pierestroj-
ki)19, który zaproponował, by po konferencji w Wiedniu (listopad 1986–sty-
czeń 1989) następna konferencja odbyła się w Moskwie.
Znaczącym, a nawet przełomowym dokumentem dla tej problematyki jest

dokument z Wiednia, z trzech racji: a) zapisy dotyczą konkretnych praw
człowieka; b) ustanowiono zalążkowy mechanizm kontrolny; c) podjęto decy-
zję o kontynuowaniu konferencji (następne miały się odbyć w Paryżu, Kopen-
hadze i w Moskwie). W dokumencie z Wiednia stwierdza się: „Państwa
uczestniczące będą szanować prawa człowieka i podstawowe wolności łącznie
z wolnością myśli, sumienia, religii lub przekonania każdego człowieka”.
Prawa te – w porównaniu z wcześniejszymi dokumentami KBWE, w kontek-
ście innych praw osobowych, wolnościowych, gospodarczych, społecznych
i kulturalnych człowieka – są w nim najbardziej rozwinięte. Nawiązuje on do
Międzynarodowej Konwencji Praw Gospodarczych, Społecznych i Kultural-
nych oraz do Międzynarodowej Konwencji Praw Osobowych i Wolnościowych.
Zachęca państwa do ich ratyfikacji, jeśli tego jeszcze nie uczyniły. Uściślono
w nim treść praw człowieka do wolności religijnej i praw gospodarczych,
społecznych i kulturalnych; b) przyjęto nowy termin: human dimension –
„ludzki wymiar”. Wymienia się liczne elementy wymiaru ludzkiego, szczegól-
nie zasady proceduralne: wolne, powszechne, równe i tajne wybory – gwaran-
towane obywatelom dorosłym; trójpodział władzy; znaczenie organizacji po-
zarządowych (NGOs) i pluralizm polityczny; c) wprowadzono zalążek mecha-
nizmu kontrolnego20.
W ramach KBWE powołano nowe instytucje: Radę OBWE, działającą na

kilku szczeblach: instytucji Wysokiego Przedstawiciela, ambasadorów i sta-
łych przedstawicieli z siedzibą w Wiedniu. W dokumencie wiedeńskim zosta-
ły podane także kryteria demokracji: rządy prawne, które nie są jedynie
wyrazem formalnej zgodności z prawem stanowionym, lecz przede wszystkim
mają pełną akceptację wrodzonej godności osoby ludzkiej. Główną wyspecja-
lizowaną instytucją jest warszawskie Biuro Instytucji Demokratycznych
i Praw Człowieka. Powołano obserwatorów i sprawozdawców.

19 K u ź n i a r, dz. cyt., s. 235-237.
20 Tamże, s. 238.
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Dla tej problematyki ważny jest Dokument Spotkania w Wiedniu (1986).
Wśród czynników poszanowania i przestrzegania praw człowieka wymienia
się ich upowszechnianie, wykształcenie, wychowanie i demokrację plurali-
styczną, opartą na wszystkich prawach człowieka. Uściślono w nim – na tle
nowej sytuacji – treść pojęcia praw człowieka, usunięto pewne wątpliwości
i rozwinięto czterostopniowy mechanizm kontroli przestrzegania przyjętych
przez państwa-sygnatariuszy zobowiązań ochrony integralnie rozumianych
tych praw. Zlecono, aby problem wymiaru ludzkiego bardziej uściślić na
trzech następnych spotkaniach.
W tym kontekście należy stwierdzić, że Światowa Konferencja Praw Czło-

wieka ogłosiła Deklarację wiedeńską i program działania (1993), które jed-
nak nie zostały przyjęte jednogłośnie przez dziesięć najbogatszych państw
świata. Są zatem dwa dokumenty ogłoszone w Wiedniu. W obu nieodwołalnie
uznano, że źródłem praw człowieka jest wrodzona godność osoby. Mimo to
wciąż istnieje pozytywizm prawny, wzmacniany przez różne orientacje rela-
tywizmu – poprawność polityczną. W Deklaracji wiedeńskiej i programie
działania stwierdza się, że wszystkie prawa człowieka są uniwersalne, nie-
podzielne, współzależne i powiązane ze sobą. Społeczność międzynarodowa
musi traktować prawa człowieka jako całość, w sprawiedliwy i równy sposób,
na tej samej płaszczyźnie, z jednakową uwagą. Prawo człowieka do rozwoju
jest integralną całością wszystkich praw, gdyż osoba ludzka jest także
pierwszorzędnym podmiotem prawa do rozwoju.
Zgodnie z zapowiedzią podjętą na Konferencji w Wiedniu następne spotka-

nia odbyły się w Kopenhadze (20.06.1990), Paryżu (21.11.1990 i w Moskwie
(03.10.1991). Określono je łącznie terminem „Konferencje w sprawie ludz-
kiego wymiaru KBWE”21.
W ogłoszonym Dokumencie spotkania kopenhadzkiego konferencji w spra-

wie ludzkiego wymiaru KBWE (29.06.1990) stwierdza się, iż państwa-sygna-
tariusze uznają, że wrodzona godność człowieka jest najwyższą wartością,
którą należy zabezpieczyć instytucjami stwarzającymi najpełniejsze ramy jej
wyrażania, czyli popieranie i ochronę wrodzonych praw człowieka. Wszystkie
osoby są równe wobec prawa. W tym przypadku lepiej mówić o równości we
wrodzonej godności osób ludzkich niż o równości osób wobec prawa. Naj-
ważniejsze zagadnienia zawarte w tym dokumencie można sprowadzić do ro-
zumienia demokracji, treści praw człowieka i praw mniejszości narodowych.

21 Prawa człowieka. Wybór materiałów. Dokumenty międzynarodowe, red. B. Gronowska,
T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1993.
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Przyjęto następujące kryteria demokracji: akceptacja najwyższej wartości
osoby ludzkiej, wola ludu, pluralizm polityczny, oddzielenie państwa od partii
politycznych, niezależne sądownictwo i rządy prawa. Lepszym terminem jest
państwo prawne niż państwo prawa, gdyż w drugim sformułowaniu zawarta
jest implicite teoria pozytywizmu prawnego. Nowatorskie jest uznanie, że
mniejszości narodowe mają prawo do swobodnego wyrażania, zachowania
i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej lub religijnej22.
W Paryskiej Karcie Nowej Europy (21.11.1990) państwa-sygnatariusze

oświadczają, że szacunek dla praw człowieka i podstawowych wolności jest
nieodwołalny, że chronić będą dziedzictwo kulturalne i duchowe w całym
jego bogactwie i różnorodności23. Wskazuje się na konieczność wprowadze-
nia modelu gospodarki rynkowej (ale w połączeniu ze sprawiedliwością spo-
łeczną) i na pluralizm polityczny: Wolność i pluralizm polityczny są koniecz-
nymi elementami naszego wspólnego dążenia do rozwijania gospodarki rynko-
wej, zapewniającej stały (ang. sustainable) wzrost gospodarczy, pomyślność,
sprawiedliwość społeczną, wzrost zatrudnienia oraz efektywne wykorzystanie
zasobów gospodarczych. Dla osiągania tych celów wymagana jest nowa ja-
kość dialogu, współpraca i solidarność.
Natomiast na spotkaniu w Moskwie (03.10.1991) uściślono niektóre ele-

menty: przy wprowadzaniu stanu wyjątkowego nie mogą być naruszane prawa
człowieka, prawo do własnej kultury i języka. Zwrócono uwagę na wielkie
znaczenie rodziny i kobiet, kobiety-matki, której nikt inny nie może zastąpić.

KONCEPCJE RELIGII

W XVIII i XIX w. filozofowie o orientacji ateistycznej zapowiadali śmierć
religii, uznając, że miejsce religii – wiary w Boga – zajmie ateizm, który
zapewni „raj na ziemi” (K. Marks). Lansowano „religię cywilną” (J. J. Rous-
seau) bez Boga. Intensywnie czyni się to do dziś. Co więcej, Jan Paweł II
w swym Testamencie pisze: „Kościół znajduje się w okresie takiego prześla-
dowania, które w niczym nie ustępuje pierwszym stuleciom, raczej je prze-
wyższa co do stopnia bezwzględności i nienawiści, Sanguis Martyrum – se-

22 K u ź n i a r, dz. cyt., s. 241-243.
23 Tamże, s. 239.
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men Christianorum. A prócz tego – tylu ludzi ginie niewinnie, choćby
i w tym kraju, w którym żyjemy”24.
Zwolennicy pozytywizmu i scjentyzmu uznawali, że nauka rozwiąże

wszystkie problemy egzystencji ludzkiej. Termin nauka pisano często dużą
literą. Autorzy pisali o „świątyni nauki”25. W nauce nie spotyka się Boga,
więc On nie istnieje. Z zadowoleniem ogłoszono „śmierć Boga”26. W dru-
giej połowie XX w. powstała nowa koncepcja poznania naukowego, której
znaczącym przedstawicielem był K. R. Popper. Demaskuje się w niej braki
w przyjętych metodach naukowych. Wskazuje się, że pewne założenia są
przyjmowane bez uzasadnienia (dogmatyzm nauki)27, jako dogmaty, w które
się wierzy. Tymczasem nauka ma tylko strukturę hipotetyczno-dedukcyjną,
a zdobyta wiedza – jedynie charakter prawdopodobieństwa28. Chociaż dla
wielu socjologów i filozofów kultury upada mit nauki, pozostaje ukształtowa-
na mentalność naukowo-techniczna29. Należy zaznaczyć, że we współczesnej
teorii socjologii występuje spór metodologiczny, ontologiczny i epistemo-
logiczny30.
Jan Paweł II wskazywał na konieczność poprawnego określenia religii.

M. Libiszowska-Żółtkowska pisze, że „socjologicznych definicji jest niemal
tak wiele, jak wielu jest twórczych socjologów podejmujących próbę zdefinio-
wania religii”31, a L. M. Yinger, że w ciągu jednej godziny można znaleźć
setki definicji religii. P. Berger uważa, że definicja jakiejś religii jest
ostatecznie sprawą gustu, a de gustibus non est disputandum. Religia jest to
wiara w siłę wyższą, Byt absolutny, różnie nazywany: Allah, Jahve, Deus
(Bóg), który stworzył człowieka. B. Wolniewicz, który zajmuje się logiką
matematyczną, wykazuje, że człowiek jest z natury swej istotą religijną (homo
religiosus). Korzenie religii są niezniszczalne. Będzie ona istnieć dopóty,

24 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/innne/testament_jp2_
20050407.html

25 Z. Z d y b i c k a, Człowiek i religia, Lublin 1993, s. 387.
26 Tamże, s. 183.
27 Tamże, dz. cyt., s. 388.
28 Tamże, s. 387 n. Por. J. M e s s n e r, Das Naturrecht. Gesellschaftsethik. Staatsethik

und Wirtschaftsethik, S. Innsbruck–Wien–München 1966, s. 390-394.
29 Tamże, s. 388.
30 M. Z i ó ł k o w s k i, Teoria socjologiczna początku XXI wieku, w: Współczesne teorie

socjologiczne, wybór i oprac. A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski,
Warszawa 2006, s. 15-31.

31 M. L i b i s z o w s k a - Ż ó ł t k o w s k a, Definicje socjologiczne religii, w: t a ż,
J. M a r i a ń s k i, Leksykon socjologii. Zjawiska – badania – teorie, Warszawa 2004, s. 66-69.
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dopóki ludzie będą musieli umierać. Śmierć jest sacrum i tajemnicą. Tego
faktu nie może rozwiązać żadna nauka. Uważa on, że nie należy pytać o sens
istnienia, lecz o sens umierania. Wszystkie definicje religii można sprowadzić
do trzech:
1) substancjalnych (istotnych) – religia jest niezniszczalna, będzie istnieć

dopóty, dopóki ludzie będą musieli umierać (B. Wolniewicz);
2) funkcjonalnych – religia jest dobrem dla człowieka i narodu;
3) nihilistyczno-alienacyjnych – wszystkie religie są złe z dwu powodów:

pomniejszają wartość człowieka i są czynnikami odnawiania się ksenofobii,
rasizmu, nietolerancji i antysemityzmu. Ta grupa definicji zarówno w ujęciu
marksistowskim, jak i libertyńskim ma charakter alienacyjny. Stąd też wciąż
podejmowane są różne działania w celu usunięcia religii z życia ludzkiego.
Miejsce religii ma zająć jej namiastka, np. nauka. Najskuteczniejszym,
wypróbowanym sposobem negacji religii jest wyeliminowanie uniwersalnych
norm moralnych.
Religia ma przymiot uniwersalny. A. de Tocqueville w XIX w. pisał:

„Niedowiarstwo jest czymś przypadkowym; tylko wiara jest stanem ludzkoś-
ci”32. W każdej religii zawarte są dwa elementy wspólne: istnienie jakiejś
siły poza człowiekiem (bóstwo, sacrum, Bóg)33 i charakter społeczny. Przej-
ście od bóstw (politeizmu) do Boga (monoteizmu) trwało tysiące lat. Każdy
człowiek jako istota rozumna ma jakiś obraz świata, a w nim swoje miejsce
– obraz samego siebie. We wszystkich religiach zawiera się swoisty pogląd
na świat i jakaś – mniej lub bardziej wyraźnie zaznaczona – świętość.
W chrześcijaństwie to Absolut.
Teoretycy kultury wskazują na znaczenie religii dla rozwoju kultury.

Religia należy do dziedziny kultury, ale się z nią nie utożsamia. Wraz z roz-
wojem nauk przyrodniczych i postępu technicznego zmieniał się pogląd
o człowieku i jego miejscu w świecie. To prawda, że nauki przyrodnicze są
wartościowe, ale nie są wartością najwyższą. Przykładowo H. Schiedermair
wprost pisze, że nauka służy godności człowieka34. Trzon każdej religii
stanowi wiara w siłę wyższą. Tym religia różni się od wiary występującej
w innych dziedzinach, np. w nauce. Niezbędnym elementem religii jest kult

32 A. d e T o q u e v i l l e, O demokracji w Ameryce, tł. Janicka, M. Król, t. I,
Kraków–Warszawa 1996, s. 304.

33 Z d y b i c k a, dz. cyt., s. 187.
34 H. S c h i e d e r m a i r, Wissenschaft im Dienst der Menschenwiirde, „Wiener Blätter

zur Friedensforschung”, 121(2004), s. 29-43.
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i jego miejsce, najczęściej świątynie, oraz występowanie przywódców –
hierarchów.
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Zaleceniu 1202 z roku 1993

dotyczącym Tolerancji Religijnej w Społeczeństwie Demokratycznym wskazuje
na liczne przykłady częstego odnawiania się ksenofobii, rasizmu i nietole-
rancji religijnej nie tylko w skali narodowej (mniejszości narodowe), ale
i międzynarodowej. Na uwagę zasługuje stwierdzenie, że obecnie w Europie
mamy do czynienia z bardzo zarysowanym kryzysem wartości. Często mate-
rialistyczne poglądy społeczeństwa, podobnie jak komunizm, są wrogiem
dobrobytu jednostek i wzajemnej społecznej odpowiedzialności. Jednakże nie
można mówić o kryzysie wartości czy jej braku, lecz o konkretnym człowie-
ku – zdolnym do czynienia dobra i zła – żyjącym w społeczeństwach. Nie
w wartościach tkwi kryzys, lecz w mentalności ukształtowanej przez agresyw-
ne mass media w wymiarze globalnym. To prawda, że religia bywa pośrednio
lub bezpośrednio przyczyną konfliktów społecznych, często międzynarodo-
wych, a także nieporozumień między mniejszościami narodowymi. W Zalece-
niu 1202 podkreśla się, że należy uwolnić religię od celów politycznych
i innych.
Religia jest dobrem człowieka i narodów. Umożliwia jej wyznawcy „[...]

głęboki kontakt ze swym Bogiem, samym sobą i ze światem zewnętrznym
oraz ze społeczeństwem, w którym ów żyje35. Wzajemna tolerancja jest
możliwa i powinna być wciąż od nowa realizowana. W każdej z trzech religii
monoteistycznych można dopatrzyć się podstaw gwarantujących tolerancję
i szacunek do wyznawców innych religii lub ludzi niewierzących. Każda
istota ludzka jest postrzegana jako stworzenie jednego Boga i jako taka
zasługuje na własną godność, szacunek i prawa bez względu na swe przeko-
nania. Historia Europy udowadnia, że współistnienie kultury żydowskiej,
chrześcijańskiej oraz islamskiej, oparte na wzajemnym szacunku i tolerancji,
wielokrotnie przyczyniło się do wzbogacenia i dobrobytu narodów. Dodać na-
leży, że wewnątrz trzech wymienionych religii są różne wspólnoty (w islamie
około 150), które się wzajemnie oskarżają o „herezje” i prowadzą między
sobą wojny. S. P. Huntington nazywa te wojny „prawem herezji”, czyli od-
stąpieniem od ortodoksji. Prowadzone są wojny między Palestyńczykami
i Żydami. Często się mówi o antysemityzmie. Huntington wyjaśnia, że Pale-
styńczycy i Żydzi są Semitami i aktualne w dużym stopniu antysemityzm

35 B. W o l n i e w i c z, Filozofia i wartości, Warszawa 1993, s. 86.
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występuje między samymi Semitami. W przeszłości wyznawcy islamu nie
zwalczali wiary Żydów ani vice versa36. Uważa on, że „[...] ze wszystkich
obiektywnych elementów składających się na tożsamość cywilizacji najważ-
niejszą rolę odgrywa przeważnie religia”37. W konkluzjach stwierdza się
m.in., że „religie świata i systemy przekonań humanistycznych są w swej
istocie tolerancyjne i mają tę samą godność moralną”38. Mimo to zwalcza
się agresywnie religię – w imię wolności i kryterium poprawności politycznej
– wyrafinowaną przemocą duchową, przez wyśmiewanie symboli i kultów re-
ligijnych.
Jan XXIII nawiązując do tzw. teorii tezy i hipotezy, bliskiej rozróżnieniu

tolerancji dogmatycznej i tolerancji praktycznej, zdecydowanie stwierdził, że
prawda nie ma prawa do głoszenia, gdyż nie jest osobą czy jakimś super
Ego. Tylko osoba ludzka ma prawo do prawdy, jej poznania i wyznawania
zgodnie z prawym sumieniem. W marksizmie podniesiono błędnie prawdę do
rangi podmiotu (personalizacja prawdy), a osobę potraktowano przedmiotowo.
Teoria tezy i hipotezy była przyjęta w ideologii marksizmu. Uznano, że tylko
ateizm marksistowski ma „prawo obywatelskie” w dziedzinie teoretycznej
i praktycznej. Marksizm nie był i nie jest odosobniony, gdyż także w ateiz-
mie neoliberalizmu przyjmuje się jedyną zasadę poprawności politycznej, bez
żadnych uniwersalnych wartości i norm moralnych.
Jan Paweł II pisał, że wśród praw wolnościowych słusznie wymienia się

„[...] prawo wolności religijnej obok prawa wolności sumienia”39. Różnica
polega na tym, że pojęcie pierwsze ma węższy zakres niż drugie, które obej-
muje nie tylko przekonania religijne, ale i areligijne czy też ateistyczne.
Ateizm można zrozumieć w odniesieniu do religii i wiary. Zresztą sam ateizm
traktuje się jako swoisty rodzaj „religii”. Prawo „obywatelstwa” przyznaje się
tylko ateizmowi marksistowskiemu czy liberalnemu (jego wyznawcom), co
jest wyrazem rażącej dyskryminacji.

36 S. P. H u n t i n g t o n, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego,
tł. H. Jankowska, Warszawa 200l, s. 44.

37 Tamże.
38 ST/HRJSer.A/16 Seminar on the Encouragent of Understanding, Tolerance and Respect

in Matters Relating to Freedom of Belief, Geneva 3-15, December 1984, s. 24.
39 J a n P a w e ł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Katowice 1979, nr 17.
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UZASADNIENIA ORAZ TREŚĆ POJĘCIA PRAWA CZŁOWIEKA
DO WOLNOŚCI SUMIENIA, WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

I WOLNOŚCI OPINII

Człowiek jest jednością duchowo-somatyczną, podstawą różnych potrzeb
duchowych i materialnych. Najistotniejszą potrzebą duchową jest akceptacja,
zaś materialną – potrzeba napoju i pokarmu. Jednak to nie potrzeby są pra-
wami człowieka, jak to ujmuje się w tzw. teorii human needs, lecz prawo
człowieka do tych wartości, które są konieczne do zaspokojenia owych po-
trzeb. Człowiek nie jest w pełni rozwinięty, ale ukierunkowany na rozwój.
Z natury swej jest on bytem społecznym (ens sociale); jest istotą pracującą
(laborem exercens). Człowiek ma zdolność rozpoznania dobra i zła moral-
nego. Jest zdolny do czynienia dobra, poświęcania się dla innych, do bu-
dowania sprawiedliwych systemów społecznych i gospodarczych. Zarazem jest
opanowany przez egoizm, zdolny do czynienia zła: do budowania różnych
niesprawiedliwych ustrojów totalitarnych, do zabijania innych, do kradzieży
i kłamstwa. Jest żądny pieniądza, władzy – panowania nad innymi. Owidiusz
ujął to w słowach: Widzę rzeczy wspaniałe i je aprobuję, lecz postępuję źle
(video meliora proboque deteriora sequor). Nie w systemach totalitarnych
należy poszukiwać zła, lecz w ich twórcach, osobach ludzkich. Analizując
drugi przymiot godności osoby ludzkiej: wrodzoną wolność, stwierdzamy, że
wszystkie rodzaje wolności zewnętrznej są wymogiem ontycznej struktury
osoby ludzkiej we wszystkich dziedzinach jej bytowania, również w dzie-
dzinie wolności sumienia, religii i przekonań.
Uzasadnieniem praw człowieka, łącznie z prawem do wolności religijnej,

jest godność osoby ludzkiej, zaś dodatkowym uzasadnieniem praw innych
podmiotów rodziny, wspólnot religijnych i innych instytucji – społeczna
natura człowieka (ens sociale). Z punktu widzenia ontologicznego osoby
ludzkie różnią się całkowicie od wszelkich wspólnot (rzeczywistości spo-
łecznej). Nawet z punktu widzenia prawnego odmiennym podmiotem jest oso-
ba ludzka (jednostka) – podmiot fizyczny. Rodzina, wspólnoty wyznaniowe
i Kościół są podmiotami moralnymi lub prawnymi. Konkretna osoba ludzka
jest zupełnie różną rzeczywistością niż jakakolwiek wspólnota czy instytucja.
Relacje zachodzące pomiędzy prawami człowieka do wolności sumienia,

religii i przekonań a prawami wspólnot i instytucji polegają na tym, iż
podstawą pierwszych jest godność osoby ludzkiej, zaś drugie opierają się na
prawach wrodzonych osób ludzkich. Nie są więc swoistą jałmużną władz pań-
stwowych.
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PRAWO CZŁOWIEKA DO WOLNOŚCI SUMIENIA, RELIGII I OPINII
W POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA

I W MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI PRAW OSOBOWYCH
I WOLNOŚCIOWYCH

Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi: „Każdy ma
prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność
zmiany religii lub wiary oraz wolność głoszenia swej religii lub wiary, bądź
indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie lub prywatnie
poprzez nauczanie, praktyczne uprawianie kultu lub praktyk religijnych”.
Artykuł 19 odnosi się do innych poglądów i stanowi: „Każdy człowiek ma

prawo do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; prawo to obejmu-
je swobodę posiadania niezależnych poglądów, poszukiwania, otrzymywania
i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez względu na
granice”.
W Międzynarodowej Konwencji Praw Osobowych i Wolnościowych ich

treść jest bardziej rozwinięta.
Artykuł 18.l stanowi: „Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia

i wyznania. Prawo to obejmuje wolność posiadania lub przyjmowania wyzna-
nia lub przekonań według własnego wyboru oraz do uzewnętrzniania indywi-
dualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub
przekonań przez uprawianie kultu, uczestniczenia w obrzędach, praktykowanie
i nauczanie”.
Według art. 18.2. „Nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby

zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo przeko-
nań według własnego wyboru”.
Zgodnie z art. 18.3. „Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań

może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez
ustawę i są konieczne do ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku,
zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności in-
nych osób”.
Art. 18.4. „Państwa-Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do po-

szanowania wolności rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów
prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i moralne-
go zgodnie z własnymi przekonaniami”. Podane są także kryteria ograniczenia
praw wolnościowych.
W art. 19.2 rozszerza się treść pojęcia prawa do własnych poglądów:

,,Każdy człowiek prawo to obejmuje poprzez swobodę poszukiwania, otrzy-
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mywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu
na granice państwowe, ustnie, pisemnie lub drukiem, w postaci dzieł sztuki
bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru”.
W art. 19.3. z tymi prawami wiążą się specjalne obowiązki i odpowie-

dzialność. „Realizacja praw przewidzianych w ustępie 2 [...] pociąga za sobą
specjalne obowiązki i specjalną odpowiedzialność”. Podane są też kryteria
ograniczenia realizacji wymienionych praw człowieka. „Może ona w konsek-
wencji podlegać pewnym ograniczeniom, które powinny być jednak wyraźnie
przewidziane przez ustawę, i które są niezbędne do: a) poszanowania praw
i dobrego imienia innych; b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub po-
rządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej”.
Warunki ograniczeń zostały już wcześniej podane w Deklaracji wolności

religijnej Soboru Watykańskiego II. Mogą być one stosowane: a) w godzi-
wym zakresie; b) „jeśli zachowany jest sprawiedliwy ład społeczny”;
c) „dopóki słuszne wymagania porządku publicznego nie są naruszone”;
d) należy przestrzegać moralnej zasady odpowiedzialności osobowej i spo-
łecznej [...] poszczególni ludzie i grupy społeczne mają moralny obowiązek
zwracania uwagi na prawa innych i na swoje wobec innych obowiązki, i na
wspólne dobro wszystkich. Wobec wszystkich należy postępować sprawied-
liwie i humanitarnie.

WYMIAR OSOBOWY (INDYWIDUALNY)
I SPOŁECZNY (WSPÓLNOTOWY)
PRAWA DO WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

Organizacja Narodów Zjednoczonych zleciła Komisji Praw Człowieka, aby
wspólnie z KBWE podała interpretację art. 18 i 19 Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka i artykułów zawartych w Międzynarodowej Konwencji Praw
Osobowych i Wolnościowych, które odnoszą się do prawa człowieka do wol-
ności sumienia, religii i opinii (myśli). Ogłoszono Deklarację eliminacji
w sprawie wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub
przekonaniach, uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25.11.1981 r.
W pracach przygotowawczych aktywnie brał udział Adam Łopatka, przed-

stawiciel rządu polskiego. Za oryginalny wkład otrzymał nagrodę ONZ40.

40 Później Łopatka wyjaśniał, że oryginalny jego wkład opierał się na publikacjach
F. J. Mazurka.
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Wykazał, że Deklaracja w dużej części powtarza art. 18 Paktu Praw Osobo-
wych i Obywatelskich, ale wnosi wiele nowych elementów41, szczególnie
obowiązków państw sygnatariuszy ochrony prawa do wolności religijnej
i wyznania. Za zasadniczo nowe elementy Łopatka uznał swobody dotyczące:
1) kultu i zebrań związanych z daną religią lub przekonaniem oraz two-

rzeniem i utrzymaniem miejsc przeznaczonych do tego celu;
2) tworzenia i utrzymania związanych z religią lub przekonaniem instytucji

typu charytatywnego i humanistycznego;
3) tworzenia, nabywania i używania w stosowny sposób przedmiotów

i materiałów związanych z rytuałem i tradycją religii lub przekonaniami;
4) pisania, publikowania i rozpowszechniania publikacji związanych

z tematyką religii lub przekonaniami;
5) nauczania religii lub przekonań w stosownych miejscach;
6) zwracania się o pomoc finansową i otrzymywania jej oraz o inne do-

browolne świadczenia od osób indywidualnych i instytucji;
7) szkolenia, upełnomocniania i wybierania lub kolejnego wyznaczenia

przywódców zgodnie z wymaganiami i regułami każdej religii lub przeko-
nania;
8) zachowania dni odpoczynku i świętowania świąt oraz celebrowania

rytuałów kultu zgodnie z własną religią lub przekonaniem;
9) nawiązywania i podtrzymywania łączności z poszczególnymi osobami

i wspólnotami w sprawach wiary lub przekonań na szczeblu krajowym i mię-
dzynarodowym42.
Otto Luchterhandt komentujące Deklarację, uwzględnił jedną z zasad Karty

ONZ: zasadę godności i równości, należną wszystkim istotom ludzkich. Sto-
lica Apostolska stawiała postulat uznania prawa człowieka do wolności
sumienia i religii za zasadę prawa międzynarodowego ze względu na bogatą
treść i obowiązek poszukiwania prawdy43. Jan Paweł II pisał: „[…] posza-
nowanie godności osoby ludzkiej domaga się, aby instytucje, które ze swej
natury służą życiu religijnemu, mogły zaznaczyć swój udział w dyskusjach
i ustaleniach w perspektywie praw państwowych lub międzynarodowych od-
nośnie do właściwego sposobu korzystania z wolności religijnej. Przy po-

41 A. Ł o p a t k a, Jednostka. Jej prawa człowieka, Warszawa 2002, s. 120.
42 Tamże.
43 Por. O. K i m m i n i c h, Organisatorische Konsequenzen aus dem verfarssungsrechtli-

chen Bekenntnis zur Menschenwirde, w: Auf dem Weg zu Menschenwürde und Gerechtigkeit,
Festschrift für Hans R. Klecatsky zum 60. Lebensjahr, Wien 1980, s. 163.
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minięciu wkładu tych instytucji zachodziłoby niebezpieczeństwo narzucenia
w tej delikatnej dziedzinie życia ludzkiego norm lub ograniczeń sprzecznych
z prawdziwymi potrzebami religijnymi człowieka”44.
W Deklaracji o eliminacji wszystkich form nietolerancji i dyskryminacji

państwa uczestniczące potwierdziły, że będą szanować prawa człowieka
i podstawowe wolności, łącznie z wolnością myśli, sumienia, religii lub
przekonań każdego, bez względu na rasę, płeć, język lub religię. Uznały, że
prawa osobowe, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne muszą być
w pełni realizowanie za pomocą odpowiednich środków. Państwa-uczestnicy
będą rozwijać swe ustawy i przepisy oraz politykę w dziedzinie praw osobo-
wych, politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturalnych oraz stosować
je w praktyce; rozważać przystąpienie, jeśli tego jeszcze nie uczyniły, do
Międzynarodowej Konwencji Praw Osobowych i Wolnościowych oraz Między-
narodowej Konwencji Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Do-
kumenty te jasno wskazują na integralność wszystkich praw człowieka.
Ważny jest zapis o zachodzącej korelacji między prawami i obowiązkami,
z tej racji, iż w ideologii liberalnej pomijane są obowiązki.
Wrodzona godność osoby ludzkiej jest źródłem nie tylko praw człowieka,

ale także jego obowiązków. W encyklice Pacem in terris Jan XXIII wskazał,
że „[...] każdemu z praw człowieka, wypływających z natury, odpowiadają
w tym samym człowieku obowiązki udzielane czy nakazywane przez prawo
naturalne, z niego biorą swój początek, treść i bezwzględnie obowiązującą
moc”. Przykładowo: „[...] prawo do życia wiąże się z obowiązkiem utrzyma-
nia własnego życia; prawo człowieka do poziomu życia godnego – z obo-
wiązkiem godziwego życia; prawo do wolności poszukiwania prawdy –
z obowiązkiem dalszego pogłębiania i poszerzania tych poszukiwań. [...] Tych
więc ludzi, którzy domagają się o swe własne prawa, a równocześnie albo
całkowicie zapominają o swych obowiązkach, albo wykonują je niedbale,
trzeba porównać z tymi, którzy jedną ręką wznoszą gmach, a drugą go
burzą”45.

44 RH, nr 3 (s. 168).
45 J a n P a w e ł II, dz. cyt., nr 3, w: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, red.

M. Radwan [i in.], cz. 1, wyd. II, nr 28-30.
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POSTULATY I PROPOZYCJE
STOLICY APOSTOLSKIEJ NA KBWE

Jan Paweł II odwołując się do antropologii filozoficznej, podkreślał, że
religia ma nie tylko dymensję osobową, ale i społeczną. „Sama zaś społeczna
natura człowieka wymaga, aby człowiek wewnętrzne akty religijne ujawniał
na zewnątrz, aby łączył się z innymi ludźmi w dziedzinie religii, wyznawał
na sposób społeczny”46. Aspekty prywatne i publiczne są ze sobą ściśle
zespolone. Charakterystyczne jest to, że Jan Paweł II w płaszczyźnie
wspólnotowej wymieniał wolność Kościoła jako takiego i wspólnot wyznanio-
wych w ogóle. Konkordaty Stolicy Apostolskiej z państwami, zawarte za jego
pontyfikatu, opierają się nie na rozdziale państwa od Kościoła, lecz na
poszanowaniu godności osoby ludzkiej i jej praw, na wzajemnej współpracy.
Celem obu instytucji – według ich kompetencji – jest dobro człowieka
i dobro wspólne47.
Wrodzona godność osoby ludzkiej jest źródłem (podstawą) wszystkich ro-

dzajów wolności. Jan Paweł II twierdził, że w wyrażaniu i praktyce wolności
dostrzega się dwa aspekty zbieżne: indywidualne (osobowe) i wspólnotowe,
prywatne i publiczne, które się wzajemnie uzupełniają. W tej dziedzinie
najważniejszym prawem człowieka jest wolność sumienia, religii i przekonań.
Wolność osobowa znajduje swe dopełnienie w wolności społecznej (wspólno-
towej), która jest wymogiem społecznej natury człowieka.
Człowiek odczuwa potrzebę wyrażania zewnętrznie swych przekonań reli-

gijnych i przyłączenia się do odpowiedniej wspólnoty wyznaniowej. Osobowy
i społeczny wymiar wolności obejmuje:
a) należenie do wspólnoty religijnej;
b) wolność rodziców do wychowania swych dzieci w tych przekonaniach

religijnych, które inspirują ich własne życie;
c) prawo rodziców do wyboru szkoły dla swych dzieci bez dodatkowych

obciążeń finansowych i innych lub wysyłanie dzieci na nauczanie kateche-
tyczne prowadzone przez wspólnoty. Kościół katolicki i inne Kościoły
chrześcijańskie oraz wspólnoty wyznaniowe w ogóle dla swego istnienia
potrzebują wolności realizacji swych celów. Muszą mieć własną hierarchię

46 J a n P a w e ł II, Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej, nr 3.
47 Por. F. M a z u r e k, Państwo laickie czy państwo konfesyjne – błędna alternatywa,

w: Ecclesia et Status, red. A. Dębowski [i in.], Lublin 2004, s. 186; J. K r u k o w s k i,
Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, s. 107.
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lub odpowiednią jej strukturę kierowniczą zgodnie z ich własnymi normami
konstytucyjnymi. W Kościele katolickim dotyczy to konsekracji biskupów,
święcenia duchownych i mianowania ich na stanowiska kościelne;
d) wolność posiadania świątyń i miejsc kultu w takiej ilości, jakiej

wymagają potrzeby wiernych;
e) wolność posiadania własnych instytutów formacji religijnej i studiów

teologicznych, do których mogą swobodnie wstępować kandydaci do kapłań-
stwa i do życia zakonnego;
f) wolność otrzymywania i publikowania książek religijnych dotyczących

wiary i kultu oraz swobodnego z nich korzystania;
g) wolność głoszenia, przekazywania wiary słowem i na piśmie zasad

moralnych, nawet poza miejscem kultu, co odpowiada ewangelizacyjnej misji
Kościoła;
h) wolność osób w korzystaniu z opieki religijnej wszędzie tam, gdzie się

znajdują: w zakładach opieki społecznej (klinikach, szpitalach), w koszarach
wojskowych i więzieniach;
i) wolność rozpowszechniania aktów i tekstów Magisterium również na

płaszczyźnie międzynarodowej: wolność wymiany informacji i dorobku o cha-
rakterze teologicznym lub religijnym pomiędzy wspólnotami religijnymi;
j) wolność posługiwania się w tym samym celu środkami społecznego

przekazu (prasą, radiem, telewizją);
k) wolność prowadzenia działalności wychowawczej, dobroczynnej, opie-

kuńczej, które pozwalają wprowadzać w czyn religijne przykazania miłości
względem braci, szczególnie wobec najbardziej potrzebujących;
l) zagwarantowanie Kościołowi prawnej jedności, łączącej wszystkich

pasterzy z wyznawcami;
m) prawo Kościołów do posiadania własności w całym systemie cywilnym;
n) wspólnoty religijne, podobnie Kościół katolicki, mające władzę

najwyższą na płaszczyźnie międzynarodowej, mają – zgodnie z wymaganiami
swej wiary – prawo do zapewnienia poprzez Magisterium i jurysdykcję
jedności, która łączy wszystkich pasterzy i wiernych tego samego wyznania;
o) prawo do wymiany informacji, współpracy, solidarności, spotkań

i zebrań o charakterze religijnym. Wszystko to dotyczy kariery, studiów,
pracy, zawodu, udziału we władzach państwowych i społecznych48. Wymie-
nione prawa są wzmocnione, w sensie negatywnym, wolnością „od”: od dy-

48 J a n P a w e ł II, dz. cyt., nr 4.
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skryminacji, nietolerancji i nacisków spełniania czynów sprzecznych z własną
wiarą49.
Jan Paweł II wskazał, że prawo do wolności sumienia i religii należy

uznać za zasadę, gdyż ze względu na bogatą treść i obowiązek poszukiwania
prawdy stanowi samo w sobie zasadę. Instytucje, które służą życiu religij-
nemu, powinny mieć możliwość brania udziału w dyskusjach i ustaleniach
dotyczących właściwego sposobu ochrony tego prawa w konstytucjach i kon-
wencjach międzynarodowych, gdyż pominięcie tych instytucji stworzyłoby
„[...] niebezpieczeństwo narzucenia w tej delikatnej dziedzinie życia ludzkiego
norm lub ograniczeń sprzecznych z prawdziwymi potrzebami religijnymi czło-
wieka”50.

KONKLUZJE

Sprawujący władzę w państwie powinni zachować neutralność nie tylko
wobec wewnętrznych przeżyć, ale także wobec treści religii i sposobów jej
wyrażania, czyli kultu religijnego. Wewnętrzne przekonania są uzewnętrzniane
zarówno indywidualnie, jak i publicznie. Uznawanie religii jedynie za sprawę
prywatną jest uproszczeniem wprowadzanym przez ateistów różnej orientacji.
Przecież religia ma własny język, który wpływał także na rozwój języków
narodowych (tłumaczenia Biblii), kulturę, dzieła sztuki należące nie tylko do
dziedzictwa narodów, lecz także całej ludzkości; miejsca kultu – świątynie;
instytucje oświatowe, lecznicze, charytatywne itp. Wobec tych wartości wła-
dze państwowe nie mogą być neutralne.
Jeszcze inaczej przedstawia się sprawa stosunku państwa do obywateli

wierzących, którzy mają prawo do wyznawania religii prywatnie i publicznie.
Władze państwowe nie nadają obywatelom praw, gdyż wszystkie prawa czło-
wieka są odczytywane z wrodzonej godności osoby ludzkiej. Obowiązkiem
państw jest ich uznanie i ochrona, która przybiera różne formy. Władza
państwowa ma obowiązek troszczyć się o to, by nie była naruszana – w spo-
sób otwarty lub ukryty – równość obywateli. Dyskryminacja wyznawców ja-
kiejś religii czy innych poglądów lawinowo pociąga za sobą dyskryminacje
w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Dyskry-
minacja osób ludzkich z przyczyn religijnych lub innych przekonań stanowi

49 Por. M a z u r e k, Państwo laickie czy państwo konfesyjne, s. 163-204.
50 J a n P a w e ł II, dz. cyt., nr 3.
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naruszenie godności osoby ludzkiej. Ścisłym obowiązkiem władz państwo-
wych jest ochrona prawa do wolności religijnej, gdyż w przeciwnym razie nie
spełni swego obowiązku wobec obywateli. Mówiąc o państwie, a nie państwie
laickim, oraz biorąc pod uwagę ochronę, należy uwzględnić trzy kryteria:
a) naturę samej religii, b) istotę prawa człowieka w tej dziedzinie, c) obo-
wiązki władz państwowych wyznaczonych zasadami pomocniczości i dobra
wspólnego. Niekompetencja państwa dotyczy treści religii (dogmatów), kul-
tów religijnych (liturgii) i przeżyć religijnych, które występują w psychice
człowieka. Prawdy religijne człowiek przyjmuje i akceptuje dobrowolnie,
zgodnie z własnym sumieniem, i w tym sensie religia jest sprawą prywatną,
a nie publiczną. Religia staje się sprawą publiczną, kiedy człowiek wyraża
ją zewnętrznie. Człowiek ma prawo do tego. Mimo że ogłoszono liczne doku-
menty o prawie człowieka do wyznawania swej religii, jest ono rażąco naru-
szane.
Stolica Apostolska nie popierała ani układu Warszawskiego, ani NATO.

Jan Paweł II nie zaakceptował kapitalizmu. Zdecydowanie podkreślał w ency-
klice Centesimus annus: „Przekonaliśmy się, że nie do przyjęcia jest twier-
dzenie, jakoby po klęsce socjalizmu kapitalizm pozostał j e d y n y m mo-
delem [kwantyfikator logiczny – podkr. F. M.] organizacji gospodarczej”51.
Następnie wyjaśniał, że pierwszy jest kapitalizmem państwowym, drugi zaś
kapitalizmem prywatnym. Nie podał żadnego modelu gospodarczego. W krót-
kim zdaniu stwierdził, że chodzi tu o społeczeństwo, „[...] w którym istnieją:
wolność pracy, przedsiębiorczość i uczestnictwo. Tego rodzaju społeczeństwo
nie przeciwstawia się wolnemu rynkowi, ale domaga się, by poprzez odpo-
wiednią kontrolę ze strony sił społecznych i państwa było zagwarantowane
zaspokojenie podstawowych potrzeb całego społeczeństwa”52.
W wielu dokumentach KBWE wymienia się zasadę sprawiedliwości. Jed-

nak po upadku socjalizmu realnego neguje się tę zasadę i nawiązuje się do
neoliberalizmu. Wciąż funkcjonuje mit, że kto mówi o sprawiedliwości, ten
musi być zwolennikiem komunizmu. A. von Hayek, jako zwolennik neolibe-
ralizmu, ujął to w słowach: „Wyrażenie «sprawiedliwość społeczna» nie
należy do kategorii błędu, lecz do kategorii nonsensu tak, jak wyrażenie
«moralność kamieni»”. Z twierdzeniem Hayeka można się zgodzić, jednak
pod warunkiem, że nie będziemy widzieć różnicy między ludźmi i stosem
kamieni, które podlegają prawom fizycznym. Życiem gospodarczym steruje

51 Tamże, nr 35.
52 Tamże.
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„niewidzialna ręka” – wolna konkurencja. Oczywiście, wolna konkurencja
zachowuje swoją wartość, ale przy równoczesnej realizacji sprawiedliwości
z uwzględnieniem dobra wspólnego.
Z jednej strony KBWE ma swe osiągnięcia, z drugiej zaś porażki: umac-

nianie się przeciwstawnych bloków mocarstw, wyścig zbrojeń nuklearnych,
terroryzm gospodarczy i polityczny, zagrożenie naturalnego środowiska,
negację wartości uniwersalnych. Biblijny raj na ziemi już nie powróci.
Człowiek jest zdolny do czynienia zła i do czynienia dobra, które można
w nim rozwijać i utrwalać przez wychowanie zgodnie z wartościami i uni-
wersalnymi normami moralnymi.
Myślą przewodnią nauczania Kościoła jest wrodzona godność osoby ludz-

kiej, podniesiona do rangi godności nadprzyrodzonej. „Właśnie owo głębokie
zdumienie wobec wartości i godności człowieka – pisał Jan Paweł II – na-
zywa się Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem”53. Każdy czło-
wiek „jest pierwszą podstawową drogą Kościoła”. Kościół chroni każdego
człowieka takimi środkami, jakimi dysponuje: „[...] tylko bronią duchową,
bronią Słowa i Miłości [...] prosi wszystkich w imię Boga i w imię czło-
wieka: Nie zabijajcie! Nie gotujcie ludziom zniszczenia i zagłady! Pomyślcie
o cierpiących głód i niedolę waszych braci! Szanujcie godność i wolność
każdego!”.
Oto krótka odpowiedź z wykrzyknikami wszystkim, którzy uważają, że dla

Kościoła nie ma miejsca w dziedzinie politycznej. Jan Paweł II określa
politykę jako roztropną troskę o dobro każdego człowieka. Kościół oferuje
ludziom więcej wolności niż wszystkie liberalizmy razem wzięte.
Współcześnie głównym źródłem elementów etycznych w stosunkach mię-

dzynarodowych w kontekście praw człowieka – jak zaznacza R. Kuźniar –
jest nauczanie społeczne Kościoła katolickiego: Jana XXIII, Pawła VI i Jana
Pawła II. Mimo powszechnej „laicyzacji” polityki zagranicznej głos Stolicy
Apostolskiej zachowuje międzynarodowy autorytet moralny54.
Ostatecznie nie chodzi o uznawanie i ochronę praw człowieka dla nich

samych, lecz o poszanowanie i ochronę godności osoby ludzkiej. Celem
Kościoła, państwa, wspólnot, społeczeństw, dekalogu, uniwersalnych
i obiektywnych norm moralnych, praw człowieka i prawa stanowionego jest
ochrona godności człowieka, na którego obliczu jaśnieje blask Boga.

53 J a n P a w e ł II, Encyklika „Redemptor hominis”, nr 10.
54 K u ź n i a r, dz. cyt., s. 285.
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INTEGRITY OF HUMAN RIGHTS

S u m m a r y

The leading motif in the Church’s teaching is the inborn and supernatural dignity of each
human being that is the only and supreme moral norm. It is from this norm that human rights
and other principles follow. The first and fundamental way of the Church is recognizing each
human being’s dignity, and reminding: Respect the dignity and freedom of every human
person! During the meetings of the OSCE the Holy See mainly promoted the right to freedom
of conscience and of opinions in connection with all human rights. It postulated recognition
of human rights as a principle of the international law.

Overcoming the dispute concerning the contents of the concept of human rights was
possible, among others, at the Vienna Conference. There it was said that all human rights
follow from the dignity of the human person and from the human being’s inherent value; it
was also stated that the human person is the main subject of human rights and fundamental
freedoms, so he should be their main addressee and actively participate in the realization of
the rights. In the document accepted at the Copenhagen Conference the human person was
recognized as the supreme value that is the foundation of the inborn and inalienable human
rights. Moreover, the contents of the concept of the right of man to freedom of conscience, to
religious freedom and to freedom of opinions is contained in Art. 18 and 19 of the Universal
Declaration of Human Rights and developed in the same articles of the International
Convention for Personal and Liberation Rights.

The human rights may be protected in democracy and in a law-governed state. John Paul
II stressed that real democracy is possible in a law-governed state on the basis of the correct
concept of the human person. The essence of democracy is respecting all the human rights.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: prawa człowieka, prawa człowieka do wolności sumienia, wolności religijnej
i wolności opinii.

Key words: human rights, human rights for freedom of conscience, religious freedom and
freedom of opinion.
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SEKULARYZACJA A NOWE FORMY RELIGIJNOŚCI

Współczesna socjologia religii znajduje się w stanie swoistej reorganizacji.
Teksty z zakresu socjologii religii budzą zainteresowanie, ale i kontrowersje.
Teoria sekularyzacji, która ma długą historię w naukach społecznych i odgry-
wała ważną rolę w socjologii, przeżywa pewien zastój, a nawet kryzys. Kry-
zys teorii sekularyzacji jest zaskoczeniem dla tych socjologów, którzy uważa-
li, że religia zniknie z życia społecznego lub nie będzie miała znaczenia ani
w sferze życia publicznego, ani prywatnego. Debaty na temat sekularyzacji
i samej teorii sekularyzacji nie wygasają ani tym bardziej nie stają się czymś
drugorzędnym. Wielu socjologów wciąż zajmuje się fenomenem religijnym
z punktu widzenia teorii sekularyzacji, a zwolennicy tezy sekularyzacyjnej
różnią się między sobą znacznie na płaszczyźnie teoretycznej (geneza sekula-
ryzacji, jej formy i zróżnicowania) i empirycznej. Debaty toczą się między
tymi, którzy wyrośli na gruncie teorii sekularyzacji, a tymi, którzy szukają
nowych wyjaśnień postaw i zachowań religijnych w nowoczesnych społeczeń-
stwach. Badania nad fundamentalizmem religijnym i nowymi ruchami religij-
nymi w USA i w innych częściach świata były prawdopodobnie najbardziej
widocznymi punktami odniesienia w ocenach od ewaluacji negatywnej do re-
ewaluacji religii1.
Złożoność zjawisk religijnych, jak również wielkie znaczenie indywidual-

nych doświadczeń religijnych, a zwłaszcza nowych ruchów religijnych, były
trudne do badania z punktu widzenia teorii sekularyzacji. Na początku

Ks. prof. dr hab. JANUSZ MARIAŃSKI – kierownik Katedry Socjologii Moralności w Insty-
tucie Socjologii KUL; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445
33 45.

1 D. E. S h e r k a t, Ch. G. E l l i s o n, Recent Developments and Current Controversies
in the Sociology of Religion, „Annual Review of Sociology”, 25 (1999), s. 363-365.
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XXI w., w epoce ponowoczesności, wpływ religii – mimo jej osłabienia –
wciąż jest widoczny, a w pewnych dziedzinach życia niekiedy nawet wzrasta-
jący. Podkreśla się wpływ religii na rodzinę, stan zdrowia, dobre samopo-
czucie, kapitał społeczny, nawet na politykę. Nie została ona całkowicie ze-
pchnięta na peryferie życia społecznego. W rozwiniętej nowoczesności (pono-
woczesności) religia jakby zyskała na znaczeniu, chociaż stała się bardziej
zróżnicowana, pluralistyczna i nieprzejrzysta.
Socjologia religii poszukuje wciąż swojej odnowy. Marksiści i strukturalni

funkcjonaliści znaleźli się na peryferiach socjologii religii, a przynajmniej nie
odgrywają już głównej roli. W socjologii religii poszukuje się wciąż nowych
paradygmatów, konkurencyjnych albo komplementarnych w stosunku do tezy
sekularyzacyjnej. Zmienia się także sama religijność, która nie jest jakimś
procesem abstrakcyjnym, lecz konkretnym, ingerującym w nasze życie co-
dzienne, w relacje międzyludzkie, w układy instytucjonalne itp. Socjologia
bada ją z neutralnego punktu widzenia (tzw. metodologiczny agnostycyzm),
wskazując na jej rolę we współżyciu międzyludzkim, w odniesieniu do orien-
tacji działań społecznych i legitymizacji porządku społecznego2. W rozsze-
rzonych definicjach religii za religię uznaje się to, co ludzie akceptują jako
religię. Wraz ze zmianą religijności potrzebne są nowe paradygmaty interpre-
tacyjne i eksplikacyjne.
W społeczeństwach ponowoczesnych zinstytucjonalizowana religia traci

bezpośredni wpływ na życie społeczne, zwłaszcza zaś na życie polityczne.
Także wiele decyzji jednostkowych nie mieści się w sferze zastrzeżonej dla
sacrum. W wyjaśnianiu i interpretacji życia społecznego religia ma w nowo-
czesnych społeczeństwach wielu konkurentów, tym samym traci swoją dawną
wiarygodność jako jedyne źródło sensu życia. Nie znika ona w społeczeń-
stwie, jedynie zmienia swoje formy społeczne. W tym sensie sekularyzacja
może być pojmowana jako transformacja społeczno-kulturowa. Byłoby przed-
wcześnie określać współczesne społeczeństwa wysoko rozwinięte jako cał-
kowicie zsekularyzowane. Czynnik religijny jest wciąż obecny w jakichś
formach we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. Marzenia o dojrzałym
humanizmie bez religii, z jakąś bliżej nieokreśloną duchowością, są mrzonką.
Teoria sekularyzacji okazuje się niezdolna do wyjaśniania wielu faktów re-
ligijnych. Współczesne przemiany w religijności trzeba interpretować w świe-

2 H. K n o b l a u c h, Religion und Soziologie, w: Religion in der modernen Lebenswelt.
Erscheinungsformen und Reflexionsperspektiven, Hrsg. von B. Weyel, W. Gräb, Göttingen 2006,
s. 279-280.
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tle wielu teorii, nie tylko teorii sekularyzacji, ale i teorii indywidualizacji,
deprywatyzacji, desekularyzacji, socjalizacji, globalizacji, ewangelizacji itp.
Jeżeli nawet są one niekiedy postrzegane jako konkurencyjne, to każda z nich
do pewnego stopnia skupia się na innych elementach życia religijnego. Dla
pełniejszego zrozumienia postaw i zachowań religijnych ludzi współczesnych
należy łączyć te różne perspektywy badawcze.
W niniejszym opracowaniu zwrócimy uwagę na wieloparadygmatyczność

socjologii religii na tle krytyki tezy sekularyzacyjnej oraz na nowe formy
religijności i duchowości, domagające się nowych modeli interpretacyjnych
w odniesieniu do współczesnych przemian religijności i duchowości (teza
desekularyzacyjna). Jeśli nawet sekularyzacja nie jest jeszcze procesem
zakończonym, nie oznacza to, że religia wciąż umiera. Przeciwnie, jej losy
stają się coraz bardziej złożone i wieloaspektowe. Jesteśmy świadkami po-
wstawania nowych form religijności i duchowości. Parafrazując twierdzenie
Ulricha Becka o rodzinie, można by powiedzieć, że coraz więcej ludzi współ-
czesnych, postawionych wobec alternatywy „religijność kościelna albo nie-
religijność”, decyduje się na trzecią drogę, a mianowicie na religijność
pozakościelną, będącą „pluralistyczną i nieciągłą trajektorią biografii”3. Poza
Kościołami rozwijają się różne formy duchowości („nie jestem religijny, ale
poszukuję duchowości”).

1. TEORIA SEKULARYZACJI I JEJ PRZECIWNICY

Do niedawna teoria sekularyzacji uchodziła za najbardziej stabilną, em-
pirycznie ugruntowaną teorię, o dużej mocy eksplanacyjnej, według której
modernizacja społeczna jest związana z procesami erozji religijnej i upadkiem
Kościołów ludowych. Z perspektywy socjologicznej Kościoły chrześcijańskie
są przedstawiane często jako „przegrani” modernizacji społecznej (im bardziej
zmodernizowane społeczeństwo, tym bardziej zsekularyzowane). W latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku zaznaczył się wzrost pro-
cesów sekularyzacyjnych w Europie Zachodniej. Socjologowie dość szybko
ulegli złudzeniu, że społeczeństwa i kultury będą w przyszłości ulegać dalszej
sekularyzacji, a chrześcijaństwo będzie wchodzić w fazę „zmierzchu” (np.
teza Harveya Coxa o „mieście bez Boga” czy „świeckim mieście”). W kra-

3 U. B e c k, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tł. S. Cieśla,
Warszawa 2002, s. 177.
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jach komunistycznych przepowiadano zanik religii i przyspieszano ten proces
poprzez masową ateizację społeczeństwa, by uwolnić obywateli od przesądów
religijnych. W społeczeństwach demokratycznych upowszechniało się przeko-
nanie, że religia zniknie sama z siebie4. Sekularyzację uważano za coś po-
zytywnego, co należy po prostu przyjąć bez zastrzeżeń, a kulturową margi-
nalizację religii traktowano jako proces nieunikniony i nieodwracalny. Religię
należy bezwzględnie usunąć z życia publicznego. W dyskursie nowoczesności
stoi ona wobec podejrzenia o bycie archaicznym reliktem5.
Mówi się, że nowoczesna kultura zachodnia odrywa się lub już się oder-

wała od swoich sakralnych źródeł. „Wspólne wszystkim, szczególnie młod-
szym, Europejczykom jest nie tyle chrześcijaństwo i klasyczna kultura euro-
pejska, ile globalna kultura popularna, w której dominują amerykańskie
składniki”6. Sekularyzacji nikt nie jest w stanie zahamować, można co naj-
wyżej skorygować nieco jej bieg i kierunek. Zmiana wyznania, np. z racji
zawieranego ślubu czy przeniesienia się do innej miejscowości, nie budzi
potępienia społecznego, a nawet większego oporu ze strony oficjalnych
reprezentantów Kościołów, podobnie jak przyjęcie statusu osoby „bez wy-
znania”. Kościoły tracą zdolność „reprodukowania” siebie i swojej aktywnej
zbiorowej pamięci w młodych pokoleniach. Niekiedy sekularyzację utożsamia
się z dechrystianizacją, a nawet z „odkościelnieniem” czy dekonfesjonalizacją,
co nie wyklucza rewitalizacji życia kościelnego, a nawet może być warun-
kiem kulturowo-religijnej odnowy7.

4 Ch. D e l s o l, Esej o człowieku późnej nowoczesności, tł. M. Kowalska, Kraków 2003,
s. 45.

5 J. von S o o s t e n, Jürgen Habermas. Dialog z religią w ramach dyskursu nowoczes-
ności, w: Filozofia religii od Schleiermachera do Eco, red. V. Drehsen, W. Gräb, B. Weyel,
tł. L. Łysień, Kraków 2008, s. 221.

6 Z. K r a s n o d ę b s k i, Pewność Europy, „Tygodnik Powszechny”, 2001, nr 18, s. 8.
7 „Procesy sekularyzacji zachodzą wówczas, kiedy różnica, związana z przynależnością

do Kościoła lub brakiem takiej przynależności, nie odgrywa bynajmniej żadnej roli, jeśli chodzi
o karierę związkową, zawodową czy partyjną. Religijna zaduma nad klepsydrą, utrata oficjalnie
manifestowanego charakteru państwowo usankcjonowanych kościelnych świąt, rosnąca neutral-
ność w wypadku wyboru partnerów ze względu na różnice wyznaniowe, zacierające się wyzna-
nie wiary w ustach duchownych występujących w telewizji ze swoim świątecznym kazaniem,
postępujący zanik poczucia sakralności wśród turystów zwiedzających katedrę, postępujący
zanik znajomości Biblii i modlitewnika – są to wszystko ślady procesów sekularyzacyjnych,
tak jak je tutaj rozumiemy”. H. L ü b b e. Religion nach der Aufklärung, Graz–Wien–Köln
1986. Podaję za: M. W e e b e r, Hermann Lübbe. Widzialna religia jako technika przezwy-
ciężania własnej przygodności, w: Filozofia religii od Schleiermachera do Eco, s. 183.
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Zwolennicy teorii sekularyzacji wychodzą z założenia, że procesy moder-
nizacji (wzrost dobrobytu, eksplozja wykształcenia, industrializacja, urba-
nizacja, technicyzacja, funkcjonalna dyferencjacja, racjonalizacja, społeczno-
-kulturowy pluralizm) wywierają negatywne skutki w zakresie społecznego
znaczenia religii i Kościołów (utrata funkcji integracyjnych, zarówno na
płaszczyźnie makrostrukturalnej, jak i w odniesieniu do przekonań i wzorów
zachowań jednostek). Zwłaszcza pluralizm społeczno-kulturowy i religijny –
według tezy sekularyzacyjnej – osłabia witalność życia religijnego. W ze-
tknięciu z różnymi religiami i wyznaniami przekonania jednostek ulegają
relatywizacji, tracą swoją dawną oczywistość kulturową, w końcu są kwestio-
nowane, a nawet odrzucane. Peter L. Berger pisał w latach siedemdziesiątych,
że instytucjonalny pluralizm wynikający z modernizacji pociąga za sobą osła-
bienie wszelkich możliwych do pomyślenia wierzeń i wartości8.
Według Bergera w teorii sekularyzacji przyjmowano, że „im bardziej no-

woczesne staje się społeczeństwo, tym mniej jest religijne. Pogląd ten
oczywiście harmonizował z oświeceniową filozofią postępu, w ramach której
zanik religii przyjmowany był z zadowoleniem jako wyzwolenie od przesą-
dów oraz tyranii duchowieństwa. Jednak wielu zwolenników tej teorii nie
przyjmowało sekularyzacji z zadowoleniem – mało tego, niejeden z nich był
chrześcijańskim teologiem. Uważali oni jedynie, że istniejące dowody niestety
to potwierdzają. Znowu – trzeba przyznać, że w latach 70. XX wieku teoria
ta została całkowicie obalona. Nie będąc bynajmniej coraz bardziej zsekula-
ryzowany, świat współczesny jest sceną potężnych eksplozji uczuć religij-
nych. Nowoczesność jest nie tylko dość zróżnicowana, lecz – w większości
miejsc – także łatwa do pogodzenia z taką lub inną religią”9. Teoria seku-
laryzacji słusznie wskazywała na to, że modernizacja narusza niekwestiono-
wane przekonania i wartości, ale myliła się, zakładając, że ten proces rela-
tywizacji w sposób nieuchronny doprowadzi do upadku religii. Nowoczesność
niekoniecznie musi prowadzić do sekularyzacji, chociaż wiedzie do plura-
lizacji10.
Steve Bruce, zdecydowany zwolennik tezy sekularyzacyjnej, podkreśla, że

w warunkach pluralizmu religijnego dogmatyczne systemy wiary przekształca-
ją się w bardziej liberalne. Liberalnie nastawieni rodzice, którzy nie wierzą

8 P. L. B e r g e r, Modernizacja jako uniwersalizacja herezji, w: Religia a życie
codzienne, red. H. Grzymała-Moszczyńska, Kraków 1990, s. 22.

9 T e n ż e, Między relatywizmem a fundamentalizmem, „W drodze”, 2007, nr 9, s. 7.
10 Tamże.
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w jedną prawdziwą religię, lecz uznają wiele dróg w dochodzeniu do prawdy,
przykładają mniejszą wagę do wychowania religijnego swoich dzieci i mniej
w nie inwestują swoich sił, czasu i pieniędzy. Zwłaszcza w małżeństwach
zróżnicowanych wyznaniowo słabnie przekaz i integracja postaw i zachowań
religijnych, a dzieci z takich małżeństw są wychowywane religijnie w ogra-
niczonym zakresie. Bruce twierdzi, że wielkie procesy modernizacyjne zwią-
zane z urbanizacją, biurokracją i rosnącą racjonalnością prowadzą do za-
nikania wielkich systemów religijnego wyjaśniania życia. Sekularyzacja jest
według niego oczywistą częścią składową nowoczesności11.
Filozof i socjolog angielski Charles Taylor mówi o przejściu od społe-

czeństwa, w którym nie można nie wierzyć w Boga, do społeczeństwa, w któ-
rym wiara nawet dla człowieka głęboko wierzącego jest tylko jedną z wielu
uprawnionych dróg życiowych. Wybór doczesności (tzw. samowystarczalny
humanista) pozbawionej wszelkiego religijnego wymiaru stał się powszechnie
dostępną opcją, a wiara w Boga jest tylko jedną z opcji, często nie naj-
ważniejszą. Po raz pierwszy w naszych dziejach (epoka świecka) – twierdzi
Taylor – całkowicie samowystarczalny humanizm stał się powszechnie do-
stępną opcją12. Wydaje się, że więcej ludzi odchodzi od Boga, niż do Niego
powraca. „Postawa ludzi niereligijnych zorientowana jest na przedmioty do-
stępne poznaniu, na rzeczywistość świata, oraz pozbawiony przesądów, wolny
od iluzji stosunek do tej rzeczywistości. Według Taylora można rozpoznać,
pomimo zakwestionowania, kompleksową wiązkę moralnych źródeł w agno-
stycznym usposobieniu. Natomiast «podwójnie narodzeni», a zatem odrodzeni
religijnie i uświadamiający się sobie ludzie, posiadają wyraźne uczucie, że
poza nimi samymi «istnieje coś jeszcze, coś większego»”13.
Według Jürgena Habermasa współcześnie mamy do czynienia zarówno

z szybkim rozwojem nauki, która poddaje scjentystycznemu osądowi kolejne
sfery ludzkiej egzystencji, jak i z rozkwitem myślenia religijnego, które
zyskuje coraz większe znaczenie polityczne, przez co podaje w wątpliwość
teorię ,,nieuchronnej” sekularyzacji. Jeżeli nawet Europa Zachodnia przeszła

11 S. B r u c e, Choice and Religion. A Critique of Rational Choice Theory, Oxford 1999;
t e n ż e, God is Dead. Secularisation in the West, Oxford 2002; t e n ż e, Socjologia. Bardzo
krótkie wprowadzenie, tł. M. Stopa, Warszawa 2000, s. 116-117.

12 Ch. T a y l o r, Świecka epoka. Dlaczego porzucamy religię, „Dziennik”, 2007, nr 287,
dodatek „Europa”, nr 49, s. 12-13.

13 F. W i t t e k i n d, Charles Taylor. Religia i nowoczesny indywidualizm, w: Filozofia
religii od Schleiermachera do Eco, s. 252.
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historycznie odrębną drogę i stanowi w świecie wyjątek, to poza nią mamy
do czynienia z nieoczekiwanym ożywieniem oraz upolitycznieniem wspólnot
wiary i tradycji religijnych. Ponownie upolityczniona świadomość religijna
zrywa powoli z liberalnymi przesłankami oświecenia. Potrzebni są dzisiaj
myśliciele zdolni przełożyć zakodowane przekonania wiary chrześcijańskiej
na język zsekularyzowanego świata, by nadać im nową skuteczność (swoista
„konwersja treści religijnych w elementy myślenia sekularnego”)14.
W koncepcji postsekularyzmu Habermasa nowoczesna świadomość nie

oznacza braku religii. Kryzysy ponowoczesności stwarzają nawet warunki do
rozwoju wierzeń religijnych, a religia – pod pewnymi warunkami – może
uczestniczyć w dyskursie publicznym. Są to: a) Religia musi zaakceptować
istnienie obok siebie innych religii i wierzeń – innymi słowy każda religia
musi zaakceptować pluralizm religijny i nie może twierdzić, że jest najdo-
skonalsza; b) Religia musi zaakceptować autorytet nauki. Nie może dążyć do
sytuacji, w której będzie narzucała światopogląd i oferowała przekonania
niezgodne z naukowym dyskursem; c) Religia musi zaakceptować demokra-
tyczne konstytucje krajów15.
Postsekularne społeczeństwo oczekuje od religii pozytywnych oddziaływań

i jakiejś formy akceptacji samego sekularyzmu. Koegzystencja między religią
i sekularyzmem nie będzie łatwa, ale w warunkach pluralistycznego rynku
światopoglądowego i tolerancji – możliwa16. Według Hermanna Lübbe
„gdziekolwiek cywilizacyjna nowoczesność i religia koegzystują bezkonflik-
towo, tam przynosi to obopólne korzyści”17.
W nauczaniu społecznym Kościoła wskazuje się na sekularyzację jako na

swoisty „znak czasu” w warunkach nowoczesności i ponowoczesności. „Seku-
laryzacja, która pojawia się w kulturach jako wizja świata i ludzkości bez
odniesienia się do Transcendencji, przenika wszystkie aspekty życia codzien-

14 J. H a b e r m a s, Między naturalizmem a religią, „Fakt” 2006, nr 63, dodatek
„Europa”, nr 11, s. 14-15.

15 T. B o r k o w s k i, Religijność młodych Europejczyków, „Horyzonty Wychowania”,
2007, nr 6, s. 249.

16 „Stanowisko Habermasa zajmowane w odniesieniu do religii jest dyskursywno-etycznym
oraz teoretyczno-komunikacyjnym poszerzeniem koncepcji Kanta. W tym ognisku skupia się
ocena religii jako ustosunkowanie się do jej dziedzictwa. Zastąpienie religijnych tradycji
racjonalnością komunikacyjną, przekład religijnych przekonań na projekt etyki dyskursu oraz
upłynnianie symbolicznych form religii w znaki trwałej krytyki stanowią pomocnicze środki,
poprzez które problematyka religii w dziele Habermasa została zaangażowana w budowę dróg
wiodących ku nowoczesności”. J. von S o o s t e n, dz. cyt., s. 223.

17 W e e b e r, dz. cyt., s. 189.
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nego i powoduje rozwój mentalności, w której Bóg jest faktycznie nieobecny
– całkowicie bądź częściowo – w życiu i świadomości człowieka. Owa seku-
laryzacja nie jest jedynie zewnętrznym zagrożeniem dla wierzących, lecz już
od pewnego czasu daje się zauważyć w łonie samego Kościoła. Głęboko wy-
naturza ona od wewnątrz wiarę chrześcijańską, a w konsekwencji styl życia
i codzienne postępowanie wierzących. Żyją oni w świecie i często ulegają
wpływowi – jeżeli nie są przez nią uwarunkowani – kultury obrazu, która
narzuca sprzeczne wzorce i bodźce, praktycznie negując Boga – Bóg stał się
już niepotrzebny, nie ma potrzeby myśleć o Nim, powracać do Niego. Ponad-
to dominująca mentalność hedonistyczna i konsumpcyjna prowadzi zarówno
wiernych, jak i pasterzy na manowce powierzchowności i egocentryzmu, któ-
ry szkodzi życiu Kościoła” (Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników
zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury z 8.03.2008 r.)18.
Według Benedykta XVI sekularyzacja osłabia człowieka i przeszkadza

w jego naturalnym dążeniu do całej Prawdy. Współczesny człowiek często ma
poczucie, że nie potrzebuje nikogo, aby zrozumieć, wyjaśniać świat i pa-
nować nad nim („jałowy kult jednostki”). Czuje się on miarą wszystkiego,
centrum wszystkiego. „W bliższych nam czasach efektem globalizacji, ko-
rzystającej z nowych technik przekazu informacji, nierzadko było upo-
wszechnianie się we wszystkich kulturach licznych elementów zachodniego
materializmu i indywidualizmu. W coraz większym stopniu formuła «Etsi
Deus non daretur» staje się sposobem życia, którego źródłem jest swego
rodzaju «pycha» rozumu – rzeczywistości stworzonej wszak i umiłowanej
przez Boga – który uważa, że jest samowystarczalny, i zamyka się na kon-
templację i poszukiwanie przewyższającej go Prawdy”19.
Nawet zwolennicy teorii sekularyzacji, jak Pippa Norris i Ronald Inglehart,

uważają, że tradycyjne teorie sekularyzacji wymagają uaktualnienia. Według
nich znaczenie religii jawi się w perspektywie zabezpieczenia egzystencjal-
nego oraz obawy przed fizycznym, społecznym i osobistym ryzykiem. Pierw-
sze wiąże się z wolnością od katastrof w naturze – jak trzęsienie ziemi,
powodzie, susza czy tornado, drugie z wolnością od wojen, naruszania praw
człowieka, biedy czy nierówności społecznych. Jeżeli w społeczeństwach
w wyniku modernizacji społecznej wzrasta dobrobyt i bezpieczeństwo, to za-
potrzebowanie na wartości religijne, systemy wiary i praktyki kultowe słab-
nie, jeżeli zaś bezpieczeństwo i dobrobyt maleją, wzrasta zapotrzebowanie na

18 „L’Osservatore Romano”, 29 (2008), nr 4, s. 35.
19 Tamże, s. 36.
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orientacje religijne. Wychodząc od interakcji między bezpieczeństwem egzy-
stencjalnym a religijnością oraz przyrostem naturalnym, stwierdzają, że spo-
łeczeństwa zamożne stają się coraz bardziej świeckie, podczas gdy świat jako
całość staje się bardziej religijny. Przybywa ludzi o tradycyjnych poglądach
religijnych. Stanowią oni coraz większy odsetek ludności świata. Związane
jest to m.in. z tym, że w bogatych krajach, gdzie sekularyzacja postąpiła
najdalej, wskaźnik dzietności rodzin jest o wiele niższy niż w społeczeń-
stwach o tradycyjnym światopoglądzie religijnym20.
Wzrastający stopień bezpieczeństwa egzystencjalnego sprzyja sekularyzacji,

ale te zmiany kulturowe są uwarunkowane przeszłością. Historycznie dominu-
jąca w danym społeczeństwie tradycja religijna wywiera zazwyczaj trwały
wpływ na wierzenia religijne i inne normy kulturowe. Nie zmienia to podsta-
wowego trendu – według tej teorii – że w społeczeństwach, w których kwe-
stia bezpieczeństwa egzystencjalnego stała się marginalna, czynnik religijny
jest mniej istotny. Bezpieczeństwo egzystencjalne staje się siłą napędową
sekularyzacji. Długoterminowe zmiany w poziomie bezpieczeństwa egzysten-
cjalnego decydują o erozji wartości, wierzeń i praktyk religijnych. Zwięk-
szone poczucie bezpieczeństwa zmniejsza potrzebę poszukiwania otuchy, jaką
niesie religia Teza sekularyzacyjna ma jednak tylko probabilistyczny, a nie
deterministyczny charakter. Religia nie zniknęła ze świata i nie wydaje się
prawdopodobne, aby to nastąpiło. Sekularyzacja jest tendencją, a nie żelaz-
nym prawem, nawet jeżeli pojęcie sekularyzacji oddaje istotę znaczącej części
procesów związanych z religijnością. Sekularyzacja wiąże się z poczuciem
bezpieczeństwa egzystencjalnego ludzi21.
W swoich pracach z lat dziewięćdziesiątych Peter L. Berger twierdził, że

założenie, iż żyjemy w zsekularyzowanym świecie, nie jest prawdziwe. W ra-
mach różnych religii światowych można obserwować nowe, ciągle wzmagają-
ce się ruchy religijne (np. ruch ewangeliczny, odnawiający się islam).
Modernizacja nie zawsze pociąga za sobą sekularyzację, a wiek XXI nie
będzie bardziej zsekularyzowany niż wieki poprzednie. Zamiast uniwersalnej
teorii Berger proponuje „zniuansowane badanie przypadku za przypadkiem”.
Faktycznie religie znajdują się w stanie rywalizacji, religijne oferty konkurują
wzajemnie ze sobą oraz z alternatywnymi ofertami o charakterze świec-

20 P. N o r r i s, R. I n g l e h a r t, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie,
tł. M. Babińska, Kraków 2006, s. 299-328.

21 Tamże, s. 29, 94-95 i 304-317.
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kim22. „Aby ostać się na tym rynku ofert, religijne grupy są zmuszone wy-
chodzić naprzeciw życzeniom swoich «klientów». Wraz z «kontrolą konsu-
mencką religijnych treści» rośnie według Bergera niebezpieczeństwo, że
w wyniku wielości religijnych ofert powstanie standaryzowany i bezpreten-
sjonalny produkt. Równocześnie uciążliwe staje się dla jednostki wybieranie
z takiej ilości ofert. Prawdziwość wyłącznie jednej wiary wydaje się w ob-
liczu ogromnej ilości ofert coraz bardziej nieprawdopodobna. Na dodatek, jak
zaznacza Berger, religia coraz bardziej wypierana jest z życia publicznego,
zachowując znaczenie wyłącznie w sferze prywatnej. Na skutek tej «polary-
zacji» religia przesuwa się od pewności do czystej preferencji”23.
Teoria sekularyzacji – zwłaszcza w swej wersji skrajnej – stała się dla

części socjologów „niewygodnym” paradygmatem, łączącym w jedną całość
bardzo zróżnicowane elementy. Niekiedy nawet kwestionuje się jej przydat-
ność do wyjaśniania współczesnych zjawisk religijnych. W niektórych śro-
dowiskach socjologicznych stało się niemal obowiązkiem dystansowanie się
od tego pojęcia i proklamowanie go za „przezwyciężone”. Kryzys teorii seku-
laryzacji nie oznacza końca procesów sekularyzacyjnych, chociaż przemiany
w religijności nie przebiegają dokładnie tak, jak przewidywały teorie global-
nej sekularyzacji, czyli nie zmierzają do unicestwiania religii i Kościołów,
lecz do ich transformacji. Socjologia religii, która dotychczas opierała się
niemal wyłącznie na paradygmacie sekularyzacji, musi szukać nowych rozwią-
zań i syntez (teorie) umożliwiających patrzenie na religijność z różnych pun-
któw widzenia (wieloparadygmatyczność). W socjologii dokonuje się powoli
proces demistyfikacji teorii sekularyzacyjnych, które przestają być standar-
dowym modelem ewolucji społecznej i religijnej. Przekonanie o linearnej
sekularyzacji, od której nie ma odwrotu, jest po prostu zwykłym złudzeniem.
Socjologowie opisują procesy sekularyzacyjne we współczesnym świecie,

zwłaszcza w Europie Zachodniej, ale na przełomie lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych stali się bardziej ostrożni w przepowiadaniu końca religii
i Kościołów. Coraz wyraźniej zaczęli odchodzić od jednostronnej i jednokie-
runkowej teorii sekularyzacji, a także od tezy, że im bardziej społeczeństwo
jest nowoczesne, tym ipso facto staje się ono mniej religijne. Kościoły, nawet
jeżeli straciły na znaczeniu, to nie „umarły”, ulegają natomiast wielorakim
przekształceniom. Ich członkowie nie przyjmują bezkrytycznie podawanych

22 Th. S c h m i d t - L u x, Peter Ludwig Berger. Religia jako święty kosmos, w:
Filozofia religii od Schleiermachera do Eco, s. 212-213.

23 Tamże, s. 213.
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im wzorców życia i jego interpretacji, ich postawy wobec Kościoła są coraz
bardziej kwestią osobistego wyboru. Wielu z tych, którzy odrzucają formalne
członkostwo w zorganizowanych wspólnotach kościelnych, w dalszym ciągu
uważa się za religijnych24. Spadek zainteresowania Kościołami, a nawet utra-
ta władzy Kościołów zinstytucjonalizowanych, nie jest równoznaczny z zani-
kaniem religijnych interpretacji życia i rzeczywistości czy z sekularyzacją
świadomości. Europa nie jest ani postreligijna, ani postsekularna.
Niezależnie od teoretycznych sporów zjawisko sekularyzacji ciągle jest

widoczne, „zwłaszcza w połączeniu z dynamicznymi zmianami cywilizacyjny-
mi, politycznymi, ekonomicznymi i kulturowymi, a w efekcie odsuwa ludzi
od religii, od jej instytucji i wartości, przybliżając ich do bezreligijnych
uzasadnień życia, opartych na racjonalności, autonomii i naturalnym inter-
pretowaniu życia. Najszerzej pojętym skutkiem procesów sekularyzacyjnych,
jako elementu kultury, jest subproces desakralizacji codzienności i odświęt-
ności życia jednostek i zbiorowości ludzkich”25. Sekularyzacja przyjmuje
wiele postaci, a niektóre religie są wyraźnie odporne na jej wpływy (np.
islam). Instytucjonalna religijność (religijność kościelna) w Europie Zachod-
niej stoi jednak wciąż w obliczu wielkiego kryzysu. Nie oznacza to jednak
zaniku religijności.
W socjologii współczesnej żywo jest dyskutowana teza pluralizacyjna,

związana zwłaszcza z rynkową teorią religii lub teorią racjonalnego wyboru.
Wbrew tezie durkheimowskiej, że ujednolicona w wymiarach społecznych
świadomość zbiorowa wzmacnia zainteresowania religijne i instytucje koś-
cielne, w teorii rynkowej podkreśla się, że religie zmonopolizowane (koś-
cielne monopole) „produkują” i prezentują swoim klientom dobra religijne
o niższej jakości. Religie, które oferują bardziej zróżnicowane „produkty”, są
bardziej poszukiwane na religijnym rynku, bowiem są lepiej przystosowane
do preferencji religijnych w grupach zróżnicowanych statusem, pozycją spo-
łeczną, klasą społeczną, etnicznością itp. Pluralizm religijny wydaje się
stanem „naturalnym”, natomiast religijne czy kościelne monopole nie tracą
na znaczeniu dzięki regulacjom zewnętrznym. Ustabilizowane Kościoły utrzy-
mują się dzięki subsydiom państwowym, które zapewniają duchowieństwu za-
trudnienie i utrzymanie na całe życie. Kontrola państwa nad Kościołami ogra-

24 P. M. Z u l e h n e r, Schronienie dla duszy. Ćwiczenia duchowe dla niezbyt pobożnych,
tł. A. Kalbarczyk, Poznań 2006, s. 25-29.

25 J. B a n i a k, Wokół sporów o sekularyzację: szansa czy zagrożenie? w: Sekularyzacja
jako wyzwanie dla religii i Kościoła. Mity i rzeczywistość, red. J. Baniak, Poznań 2006, s. 7-14.
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nicza ich efektywną działalność, a przynajmniej jej nie sprzyja, osłabia
mobilizację religijnych konsumentów. Religijne „firmy”, konkurujące między
sobą, oferując zróżnicowane „produkty” i usługi, wzmacniają witalność
wspólnot religijnych26.
Zgodnie z teorią racjonalnego wyboru ludzie kierują się w swoich decy-

zjach i działaniach zasadą maksymalizacji zysków. Także w obszarze religii
dokonuje się swoisty „przetarg” zysków i strat, rachunek „nadnaturalny”.
Religie nie oferują doczesnych korzyści, ale przede wszystkim zbawienie
i życie wieczne, choć też i pokój na ziemi. Aby osiągnąć te dobra, ludzie
organizują się we wspólnoty, zapewniając sobie więcej bezpieczeństwa i za-
ufania. W paradygmacie racjonalnego wyboru religie funkcjonują jako „ry-
nek”, bynajmniej nie w sensie metaforycznym, lecz dosłownym, jako podsta-
wowa zasada działania religii. To właśnie na pluralistycznym i wolnym „ryn-
ku” rozgrywa się konkurencja różnych religijnych organizacji, która przy-
czynia się do utrwalania, a nawet wzmocnienia religii. Im więcej jest kon-
kurencji, tym ludzie stają się bardziej religijni. Zakłócenie konkurencji
prowadzi do osłabienia religijności. To właśnie wolny rynek religii wyjaśnia
– do pewnego stopnia – wysoką religijność ludności w USA, podczas gdy mo-
nopolistyczne tendencje kościelne w Europie przyczyniają się do kryzysu
religijności. Rozdział Kościoła od państwa prowadzi do tego, że religijne
instytucje („firmy”) konkurują między sobą o nowych członków, których nie
ma w nadmiarze. Wpływ rynków religijnych jest korzystny – według tej teo-
rii – zarówno w odniesieniu do preferencji religijnych ludzi, jak i wobec
organizacji kościelnych oraz tworzenia się kapitału społecznego. „Produkty”
religijne są lepszej jakości, bardziej przystosowane do potrzeb ludzi.
Kościoły, uzyskujące większy wkład od swoich członków w postaci ofiarowa-
nego czasu i pieniędzy, mają tendencję wzrostową. W USA Kościoły o suro-
wych obyczajach, stawiające swoim członkom rygorystyczne i ezoteryczne
wymagania, nie dopuszczające w ogóle potencjalnych „pasażerów na gapę”,
odznaczają się zauważalną dynamiką, podczas gdy Kościoły liberalne tracą
na znaczeniu27.

26 D. E. S h e r k a t, Ch. G. E l l i s o n, Recent Developments and Current Contro-
versies in the Sociology of Religion, „Annual Review of Sociology”, 25 (1999), s. 384-386.

27 M. H e c h t e r, S. K a n a z a w a, Teoria racjonalnego wyboru a socjologia, w:
Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, red. A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki,
M. Ziółkowski, tł. J. Haman, Warszawa 2006, s. 170.
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Kościół katolicki, który uchodzi za organizację mocno zhierarchizowaną,
wykazuje swoją żywotność dzięki temu, że jest wewnętrznie spluralizowany,
ma wiele odcieni i nurtów. Żywotność katolicyzmu, np. w Polsce czy Wło-
szech, jest związana z jego wewnętrzną dyferencjacją28. Na ogół „im bar-
dziej pluralistyczna gospodarka, tym większy poziom religijnej mobilizacji.
Liczne firmy religijne, konkurujące między sobą, będą dążyły do specjalizacji
i zaspokajania szczególnych potrzeb religijnych określonych segmentów kon-
sumentów, zaś taka specjalizacja będzie prowadziła do zwiększenia liczby
konsumentów aktywnych w gospodarce religijnej”29. Pluralizm religijny
oznacza powstanie swoistego rynku religijnego, a religijność jest do pewnego
stopnia wynikiem i konsekwencją wysokiej podaży dóbr religijnych. Pole reli-
gijne jest zdominowane logiką rynku, a instytucjonalizacja nabiera wtórnego
charakteru30.
Teoria rynku religijnego zakłada, że im bardziej zróżnicowane i plurali-

styczne jest pole religijne, tym większa jest witalność religii. Konkurencja
między różnymi religiami i wyznaniami podwyższa poziom religijnej mobili-
zacji. Stanowisko to reprezentują zwłaszcza socjologowie amerykańscy (np.
William S. Bainbridge, Roger Finke, Lawrence Iannaccone, James McCann,
Rodney Stark, Stephen Warner). Rozwojowi rynku religijnemu sprzyjał roz-
dział Kościoła i państwa, który wzmacniał tzw. serwis religijny, ułatwiał
pozyskiwanie nowych klientów, wychodził naprzeciw ich potrzebom. W wa-
runkach monopolu religijnego, zwłaszcza stwarzającego przywileje dla jednej
religii czy Kościoła, kler nie jest zainteresowany zwiększaniem swojej
aktywności, a nawet staje się do pewnego stopnia bierny w działaniach
duszpasterskich. Pluralizm ma stymulujący wpływ na witalność wspólnot
religijnych. Następstwem pluralizmu lub zjawiskiem mu towarzyszącym jest
wzrastająca indywidualizacja postaw wobec religii31.
Nie tyle sam Kościół określa to, w co i jak ma wierzyć jednostka, lecz

ona sama decyduje i określa swoje orientacje światopoglądowe. Jeżeli chrześ-
cijaństwo pozostaje częścią integralną tej orientacji, nawet częścią do pew-

28 L. D i o t a l l e v i, Il rompicapo della secolarizzazione italiana, Mailand 2001.
29 H e c h t e r, K a n a z a w a, dz. cyt., s. 169.
30 K. G a b r i e l, Von der Religion zum Religiösen. Zur Bedeutung der Erfahrung in der

gegenwärtigen (religiösen) Szene des Westens. Genese und Diagnose, w: Religiöse Erfahrung
II. Interkulturelle Prespektiven, hrsg. von G. Haeffner, Stuttgart 2007, s. 29-41.

31 D. P o l l a c k, Die Pluralisierung des Religiösen und ihre religiösen Konsequenzen,
W: Religion heute öffentlich und politisch. Provokationen, Kontroversen, Perspektiven, Hrsg.
von K. Gabriel, H. J. Höhn, Paderborn 2008, s. 13-15.
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nego stopnia najważniejszą, to już nie jedyną; raczej jedną z wielu opcji.
Według niektórych teoretyków tezy indywidualizacyjnej istnieje nawet zwią-
zek odwrotnie proporcjonalny między zinstytucjonalizowaną religijnością
i zindywidualizowaną duchowością32. Osłabienie konkurencyjności między
religiami prowadzi do osłabienia religijności w społeczeństwach. Społeczeń-
stwa współczesne są „skazane” na rywalizację konkurencyjnych systemów
wartości i norm, a w warunkach zniesienia kontroli instytucji państwowych
religie muszą nieuchronnie zabiegać o swoich wyznawców zgodnie z mode-
lem rynkowym33.
Teoria rynku religijnego, szczególnie popularna w USA, zakłada, że w kra-

jach, w których istnieje duża konkurencja między Kościołami, denominacjami
i sektami, wskaźnik udziału w praktykach religijnych jest wysoki. W świetle
badań międzynarodowych, prowadzonych pod kierunkiem politologa i socjolo-
ga amerykańskiego Ronalda Ingleharta, nie potwierdził się związek między
pluralizmem religijnym a zachowaniami religijnymi (udział w nabożeństwach,
częstotliwość modlitwy). „Stany Zjednoczone są wśród społeczeństw postin-
dustrialnych wyjątkiem pod względem współwystępowania wysokiego stopnia
pluralizmu religijnego oraz wysokiego współczynnika udziału w praktykach
religijnych, więc teoria ta faktycznie pasuje do Ameryki, ale problem polega
na tym, że nie sprawdza się gdzie indziej. Inne kraje anglojęzyczne cechuje
podobny stopień pluralizmu religijnego, jednak w państwach tych o wiele
mniej osób regularnie chodzi do kościoła. Co więcej, w katolickich społe-
czeństwach postindustrialnych ta zależność jest tak naprawdę odwrócona –
największy udział w praktykach religijnych widać w Irlandii i Włoszech,
gdzie Kościół posiada wyraźny monopol religijny, a w porównaniu z nimi
w bardziej pluralistycznej Holandii i Francji zwyczaj chodzenia do kościoła
jest o wiele słabiej widoczny. I nie jest to spowodowane wyłącznie tym, że
porównanie obejmuje społeczeństwa postindustrialne – porównanie globalne
wszystkich krajów potwierdza, że nie istnieje istotny związek między udzia-
łem w praktykach religijnych a pluralizmem w szerszym zbiorze społeczeństw
na całym świecie”34.

32 G. D a v i e, Europa: The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modern World,
London 2002, s. 8.

33 V. J. M i l l e r, Religia w świecie konsumpcji. Chrześcijańska wiara i praktyka
w kulturze konsumpcyjnej, tł. T. Szafrański, Warszawa 2007, s. 138-139.

34 N o r r i s, I n g l e h a r t, dz. cyt., s. 155-156.
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Inglehart twierdzi, że teorię tę można by zmodyfikować, wskazując, iż
„liczy się nie tyle konkurencja między głównymi wyznaniami, gdyż ludzie
rzadko całkowicie zmieniają wyznanie, ile raczej konkurencja między – lub
w obrębie – poszczególnymi denominacjami, gdyż ludzie są bardziej skłonni
zmieniać konkretne Kościoły w obrębie tej samej grupy wyznaniowej. To za-
łożenie należałoby zweryfikować na poziomie społeczności, korzystając
z innych form danych i uwzględniając więcej szczegółowych cech denomina-
cji, niż pozwala na to większość sondaży społecznych, a nawet większość
danych, jakich dostarczają spisy ludności. Niemniej jednak, jeśli zmody-
fikowałoby się twierdzenia pierwotnej teorii, znacznie ograniczyłoby to
możliwości jej zastosowania w badaniach międzynarodowych”35.
W świetle analiz empirycznych socjologa niemieckiego Detlefa Pollacka

w Europie Zachodniej modernizacja raczej nie sprzyja religijności, a w wa-
runkach pluralizmu religijnego nie wzrasta indywidualna religijność. Takie
formy pozakościelnej religijności, jak astrologia, zen-medytacja, spirytyzm,
okultyzm, magia, teozofia wprawdzie zyskały na znaczeniu, ale ich zasięg jest
wciąż niewielki. W każdym razie dokonujący się wzrost alternatywnych form
religijności nie kompensuje strat w zakresie tradycyjnej religijności. Do-
minującym procesem w polu religijnym jest sekularyzacja. Wyniki sondażowe
w Europie Zachodniej i Wschodniej wskazują, że im bardziej kraj jest zmo-
dernizowany (według produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca), tym
niższy jest poziom subiektywnej religijności (według wskaźnika deklarowanej
wiary w Boga). Ekonomiczny model rynku religijnego nie znajduje – według
Pollacka – empirycznego uprawomocnienia. Dominujące na rynku religijnym
w Europie są wielkie Kościoły chrześcijańskie, które tracą systematycznie
swoją siłę oddziaływania i integracji, a pluralizm różnych ugrupowań i orga-
nizacji religijnych nie pociąga za sobą wyraźnych efektów wzrostu w zakresie
witalności religijnej. Stanowi raczej podłoże różnego rodzaju konfliktów36.
Inni twierdzą odwrotnie, że „wielość religijnych propozycji wymuszona przez
ogromną liczbę konkurentów przynosi w rezultacie coraz bardziej atrakcyjne
oferty, co w wyniku daje pozytywny efekt zarówno pod względem liczby
uczestników, jak i jakości uczestnictwa”37. W teoriach ekonomicznych, ryn-
kowych czy racjonalnego wyboru właściwie jest obojętne, jaką religię się
wyznaje; ważne jest, że wyznaje się w ogóle jakąkolwiek.

35 Tamże, s. 156-157.
36 P o l l a c k, dz. cyt., s. 17-21 i 35.
37 S c h m i d t - L u x, dz. cyt., s. 214.
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Niezależnie od sporów teoretycznych badania socjologiczne nie potwier-
dzają hipotezy o linearnie postępującej i nieodwracalnej kulturowej margi-
nalizacji religii we współczesnym świecie. Religijność w ponowoczesnych
społeczeństwach podlega różnorodnym transformacjom, zmienia swoje
kształty i funkcje, ale nie zanika38. Być może przeżyła już swój oczekiwany
i proklamowany przez wielu filozofów i socjologów koniec. W Europie utrzy-
mują się jednak tendencje do „odkościelnienia” chrześcijaństwa i „odchrześci-
janienia” tego, co religijne. Straty w tym względzie nie są kompensowane
przez wzrost nowych ruchów religijnych i alternatywnych podaży dóbr reli-
gijnych. Nowe formy religijności są atrakcyjne nie tyle dla osób oddalonych
od Kościołów czy osób bezwyznaniowych, ile dla zdystansowanych członków
Kościołów ludowych, którzy próbują łączyć swoje dotychczasowe przekonania
religijne z nowymi treściami i praktykami (np. dogmat o życiu wiecznym
z reinkarnacją).
Konwersje od sekularyzmu do religijności są o wiele rzadsze niż w obrę-

bie pola religijnego. Teza o postsekularnym społeczeństwie oznacza nie tyle
historyczną cezurę w ewolucji religijnej, ile raczej zmianę perspektywy
badawczej i odchodzenie od teorii sekularyzacji jako jedynego i standardo-
wego modelu interpretacji rzeczywistości religijnej. Nowa, refleksyjna, późna
czy płynna nowoczesność (ponowoczesność) staje się do pewnego stopnia „re-
ligijnie produktywna”, m.in. prowokuje pytania i problemy, na które odpo-
wiedzi ludzie poszukują w religii lub w innych formach duchowości. Podsta-
wowym pytaniem badawczym jest to, czy religia w ogóle powraca, a także
w jakich formach i kształtach powraca39. Jeżeli nawet za wcześnie byłoby
mówić o zmianie zasadniczych trendów w europejskiej religijności, to istnieje
już wiele dowodów empirycznych na to, że obok sekularyzacji dokonują się

38 Leszek Kołakowski opisuje pewien typ sekularyzacji, która zakłada swoistą uniwersa-
lizację sacrum. „W tym ostatnim znaczeniu sekularyzacja nie zakłada koniecznie upadku zin-
stytucjonalizowanej religijności; można ją obserwować jako zatarcie granicy między sacrum
i profanum, odrzucenie ich separacji; jako skłonność do przypisywania sakralnego sensu
wszystkiemu. Otóż zuniwersalizować sacrum to je unicestwić. Powiedzieć, że wszystko jest
sakralne, to tyle, co powiedzieć, że nic nie jest sakralne, jako że obie te jakości – sacrum
i profanum – zrozumiałe są tylko w przeciwstawieniu wzajemnym, i każdą z nich można
uchwycić tylko w opozycji do drugiej, gdyż «każde określenie jest negacją», a atrybuty totum
są niewysłowione”. L. K o ł a k o w s k i, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990,
s. 144.

39 H. J. H ö h n, Krise der Säkularität? Perspektiven einer Theorie religiöser Dispersion,
w: Religion heute öffentlich und politisch, s. 43-46.
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procesy pluralizacji i indywidualizacji religijnej oraz rozwijają się nowe ruchy
religijne i nowe formy duchowości40.
Filozof Leszek Kołakowski podkreśla, że „Bóg nie umarł, a nawet są obja-

wy, że sił nabiera”, i dodaje: „Religia, chociaż wyraża się także w postaci
credo, nie jest zbiorem twierdzeń, które miałyby pretendować do tego, że
wytrzymują konfrontację z instrumentami dociekania stosowanymi w fizyce
i biologii. Wiara religijna jest wyrazem ludzkiego zaufania do życia i po-
czuciem sensu świata, sensu istnienia. Dlatego nie zginie, na przekór pro-
roctwom racjonalistów”41. Ludzie opuszczają Kościoły w poszukiwaniu su-
biektywnych doświadczeń religijnych, a wielu z tych, którzy należą jeszcze
do Kościoła, określają inaczej niż dawniej swoją identyfikację kościelną.
Trudno jest im zwłaszcza pogodzić tezę, że jedynie ich wiara jest prawdziwa,
z przekonaniem, że istnieją inne wartościowe syntezy przekonań religijnych.
Poświęcają oni swoim zaangażowaniom religijnym tyle czasu, ile chcą, rezer-
wując sobie zachowanie autonomii religijnej (hiperindywidualizm religijny).
Błędem teorii sekularyzacyjnych jest ignorowanie faktów, że religie

w warunkach nowoczesności mogą podlegać, i rzeczywiście podlegają, po-
ważnym przekształceniom i modyfikacjom. Zmiany mogą dokonywać się –
choć z trudem – od areligijności do religijności. Przeobrażeń, jakie dokonują
się we współczesnej religijności, nie można rozumieć wyłącznie w katego-
riach sekularyzacji, lecz szerzej – jako transformację. Religia oficjalna
wprawdzie nie legitymizuje już całego społeczeństwa, utraciła swój wpływ na
inne sfery instytucjonalne (np. gospodarka, nauka, prawo), a nawet i na spo-
sób życia poszczególnych ludzi, ale nie oznacza to wytworzenia się religijnej
pustki. „Skoro religia jest właściwością antropologiczną, ludzie pozostają
religijni, zaś religia może przyjąć takie formy społeczne, które wcale nie
muszą się wyrażać w postaci instytucji i wyobrażeń tradycyjnie rozpoznawal-
nych jako religijne. W konsekwencji poszerza się nie tylko pluralizm religii,
które konkurują z pozostałością oficjalnego modelu religii (w różnych społe-
czeństwach w zróżnicowanym stopniu). Luckmann podkreśla przede wszyst-
kim epokowy wzrost znaczenia procesu prywatyzowania religii”42.

40 K. G a b r i e l, Phänomene öffentlicher Religion, w: Religion heute öffentlich und
politisch, s. 59-75.

41 L. K o ł a k o w s k i, Mini wykłady o maxi sprawach. Seria trzecia i ostatnia, Kraków
2000, s. 92.

42 H. K n o b l a u c h, Thomas Luckmann. Prywatyzacja nowoczesnej niewidzialnej religii,
w: Filozofia religii od Schleiermachera do Eco, s. 196.
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Krytyka czy zmiana pozycji teorii sekularyzacyjnych w naukach społecz-
nych nie oznacza, że zostały zahamowane procesy sekularyzacyjne we współ-
czesnym świecie, a zwłaszcza w Europie Zachodniej, która jest niekiedy
uznawana za dynamiczne centrum sekularyzmu. Niemniej trudno dzisiaj pod-
trzymywać bez zastrzeżeń tezę, że im bardziej społeczeństwo jest zmoderni-
zowane, tym bardziej jest zsekularyzowane. Przypadek USA jest tu znamien-
ny i trudny do wytłumaczenia dla tych, którzy wiążą bezwzględnie nowoczes-
ność z sekularyzacją. Nie każda modernizacja i nie zawsze jest nieprzychylna
religii. Niekiedy jest nawet religijnie „produktywna”, a przynajmniej przy-
jazna odnowieniu doświadczeń transcendentnych. Przesadne jest także twier-
dzenie, że w Europie Zachodniej są już tylko małe enklawy tradycyjnej re-
ligijności. Jeżeli pewien kryzys Kościołów chrześcijańskich w Europie nie
podlega dyskusji, to niewielu jest tych, którzy optują za jego likwidacją. Głos
Kościołów jest ważny w dyskusjach nad wartościami moralnymi, do pewnego
stopnia wręcz konieczny, np. w sprawach takich, jak eutanazja, komórki ma-
cierzyste, aborcja czy nawet zmiana klimatu. W społeczeństwach współczes-
nych istnieje wiele ustaw już obowiązujących lub ich projektów, które budzą
niepokój z moralnego punktu widzenia. Ważny jest wpływ Kościoła na debatę
publiczną na wielu różnych poziomach.
Równocześnie wpływ Kościołów chrześcijańskich – zwłaszcza w warun-

kach dyferencjacji społecznej, indywidualizacji, pluralizacji i globalizacji –
na uznawane wartości, postawy i więzi religijne raczej maleje. Być może naj-
bardziej prawdopodobna jest teoria cyklicznych procesów przemian religii:
w historycznych fazach regresu i wzrostu. W Europie dokonują się równoleg-
le procesy sekularyzacji i desekularyzacji („powrót religii”), chociaż roz-
maicie w poszczególnych środowiskach społeczno-kulturowych. Europa jest
zróżnicowana pod względem religijnym i nie można przykładać jednej miary
do wszystkich społeczeństw europejskich43. Należy także podkreślić, że teza
o końcu sekularyzacji jest wyrazem albo myślenia życzeniowego, albo prze-
jawem niebezpiecznych iluzji. Sekularyzacja jako proces historyczno-spo-
łeczny istnieje, a sam paradygmat sekularyzacyjny – jakkolwiek stracił swój
hegemoniczny charakter – zachował w dalszym ciągu swoją ważność, chociaż
współwystępuje z innymi paradygmatami wyjaśniającymi transformacje w re-
ligijności współczesnej.

43 G. D a v i e, D. H e r v i e u - L é g e r, Identités religieuses en Europe, Paris 1996.
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Procesy modernizacyjne sprzyjają nie tylko sekularyzacji, ale i przemianom
(transformacja religijności). Sekularyzacja – twierdzi Grace Davie – nie musi
być nieodłączną częścią modernizacji. Wraz z modernizacją świat będzie
prawdopodobnie coraz bardziej podlegał sekularyzacji. „Jest też inna propo-
zycja, która staje się coraz bardziej popularna i wskazuje na możliwość, że
sekularyzacja nie jest procesem uniwersalnym, ale należy ona w dużym stop-
niu do krótkiego i szczególnego okresu w historii Europy, bowiem gdyby
w dalszym ciągu przyjąć założenie, że wraz z modernizacją świat będzie co-
raz bardziej podlegał sekularyzacji, to cokolwiek charakteryzowało religijne
życie Europy dzisiaj, powinno być charakterystyczne dla wszystkich innych
jutro. Jeśli więc ta druga propozycja (sekularyzacja nie jest procesem
uniwersalnym) jest właściwa (choćby tylko częściowo), to nie można zakła-
dać, że modernizacja będzie prowadzić do sekularyzacji. Życie religijne
Europy nie jest pierwowzorem globalnej religijności; jest ono raczej jednym
z wielu wątków, które składają się na to, co nazywamy europejskością”44.
Pomimo postępującego procesu integracji na różnych płaszczyznach życia

politycznego, gospodarczego i społecznego Europa jako kontynent jest nie-
zwykle zróżnicowana pod względem religijnym. W niektórych krajach religia
wciąż odgrywa ważną rolę społeczną w życiu publicznym (np. Irlandia, Mal-
ta, Polska), w innych wydaje się tracić większość swoich wpływów (np.
Francja, Holandia), jeszcze w innych traci wpływ na postawy i zachowania
jednostek, ale utrzymuje się wciąż jako ważny czynnik („gracz polityczny”)
w życiu państwowym (np. Kościoły protestanckie w krajach skandynawskich).
Jeżeli nawet Kościoły chrześcijańskie w Europie tracą powoli swoją moc
opiniotwórczą w życiu publicznym, to utrzymują ją jeszcze – w znacznym
zakresie – w definiowaniu tego, co religijne. Nowe ruchy religijne i nowe
formy duchowości mogą się przyczynić – w bliższej lub dalszej przyszłości
– do podważenia tej drugiej roli społecznej.

2. WYBRANE PRZEJAWY NOWEJ RELIGIJNOŚCI

Przemiany w religijności dokonują się w kontekście radykalnych prze-
kształceń strukturalnych. Społeczeństwa nowoczesne i ponowoczesne charak-
teryzują się bardzo szybkim tempem zmian społecznych. Błyskawicznym

44 G. D a v i e, Religion in Modern Europe. A Memory Mutates, Oxford 2000, s. 1.
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i fundamentalnym przekształceniom ulega nie tylko technika, ale w stosun-
kowo krótkim czasie (jednego lub dwóch pokoleń) mogą podlegać radykalnej
zmianie dominujące wcześniej cechy stylu życia. Istnieje możliwość zanikania
dawnych wzorów i pojawiania się nowych45. W warunkach globalizacji po-
głębia się indywidualizacja i pluralizacja, a poprzez oderwanie się od
stabilnego – w czasie i przestrzeni – miejsca każda jednostka musi wybierać
swój własny styl życia. Styl życia zaś jest „sposobem, w jaki jednostka lub
też wspólnota rozumie swoje życie, sięga do istniejących zasobów lub defi-
niuje się w stosunku do innych”46.
W warunkach postępującej detradycjonalizacji ludzie uwalniają się spod

kontroli tradycyjnej religijności i moralności oraz od kontroli środowiskowej,
poszerza się sfera osobistej i społecznej wolności. „Mówi się o kulturze
opartej na zasadzie wolności jednostki, ale pod tym pojęciem kryją się za-
równo ludzie światli i zdolni do podejmowania samodzielnych decyzji, jak
i wychowani w demoralizujących warunkach i nie zawsze potrafiący dokonać
racjonalnych wyborów”47. Wielu pozostaje poza zasięgiem społecznie war-
tościowych przekazów kulturowych. „Wskutek kulturowego chaosu ludzie
«zagubieni» dokonują wyborów bezrefleksyjnych, podyktowanych nakazem
chwili i podporządkowanych iluzorycznym nadziejom lub szukają takich dro-
gowskazów, jakie są dla nich dostępne, padając przy tym aż nadto często
ofiarą przesądów, fałszywych proroków i szarlatańskiej ideologii. Przykładem
może być poszukiwanie cudotwórców leczących dotknięciem i wzrokiem, nie-
wzruszona wiara w zabobony, uleganie urokom astrologii i czarnej magii.
Ofiarami naruszenia kulturowej ciągłości stają się także ludzie – niezależnie
od wykształcenia i środowiskowych uwarunkowań – odczuwający potrzebę
przynależności, kontemplacji, poszukiwania transcendentnych celów, podpo-
rządkowania się ustalonym rygorom. Z osób tego typu rekrutują się człon-
kowie wielu sekt kontrolujących całość życia jednostki i kierowanych przez
nadużywających swego wpływu przywódców”48.
W ostatniej dekadzie XX w. socjologowie coraz częściej mówili o zahamo-

waniu procesów sekularyzacyjnych w Europie, o rozwoju różnych pozakoś-

45 A. P o d g ó r e c k i, Społeczeństwo polskie, tł. Z. Pucek, Rzeszów 1995, s. 146.
46 Z. W a l e s z c z u k, Społeczno-kulturowe konsekwencje globalizacji, „Tarnowskie

Studia Teologiczne”, 26 (2007), nr 2, s. 63.
47 M. H i r s z o w i c z, Skąd, ale dokąd? Społeczeństwo u progu nowej ery, Warszawa

2007, s. 194.
48 Tamże, s. 193.



53SEKULARYZACJA A NOWE FORMY RELIGIJNOŚCI

cielnych form religijności (religion unchurched), o nowych formach obecności
religii w życiu publicznym. We współczesnym świecie pogłębia się nie tyle
alternatywa „wiara – niewiara”, ile raczej „wiara chrześcijańska – różne wiary
i światopoglądy”. Procesy sekularyzacji i indywidualizacji nie oznaczają
upadku czy zmierzchu religii, ale przede wszystkim zmianę jej charakteru
i funkcji. Rozwój nowych ruchów religijnych traktuje się jako „dowód nie-
gasnącej żywotności potrzeb religijnych i religijnego potencjału człowieka.
[...]. Świętość w doświadczeniu współczesnego człowieka przyjmuje bardzo
różne oblicza i często nieprzystające do określeń religii historycznych,
a socjologia nie może tego ignorować”49. W Stanach Zjednoczonych pod
koniec XX w. około 20% Amerykanów dystansowało się od zorganizowanych
religii. Nie dokonywała się u nich konwersja na sekularyzm, lecz raczej na
różne formy eklektycznej duchowości, gwarantującej bardziej pewną i auten-
tyczną drogę do swojego „ja” i sacrum. Przemiana dokonywała się od „deno-
minacji” do „indywidualnej mistyki”, a nie do bezreligijności („duchowi, ale
nie religijni”)50. Należy jednak pamiętać, że religijność czy duchowość
pozbawiona konkretnych form instytucjonalnych jest ulotna jak piasek na
pustyni i nie jest łatwa do socjologicznego zbadania.
Ludzie w społeczeństwach pluralistycznych uzyskują coraz to lepszą orien-

tację na „rynku” dostępnych religii i światopoglądów. Według Cees Veltmana
wielu jest gotowych wierzyć niemal we wszystko, zarówno w pseudoreligij-
nych uzdrowicieli, jak i w spirytyzm, w duchy przodków czy w horoskopy.
„Mamy do czynienia z powrotem zjawiska naiwnej, pozbawionej refleksji,
wiary”51. Znaczna część ludzi młodych interesuje się tym, co jest modne we
współczesnej duchowości. Rozwój nowych form duchowości może prowadzić
do swoistej deregulacji czy dekompozycji religijności kościelnej, w dalszej
kolejności – do „fragmentaryzacji” religijności, a nawet zaniku sacrum
ujmowanego w kategoriach kościelnych. Jakieś formy wierzeń i duchowości
są wciąż powszechne w społeczeństwie („każdy w coś wierzy”). Nawet ci,
którzy nie należą do Kościołów, mają jakieś wierzenia religijne. „Deregulacja
religii jest jednym z paradoksów sekularyzacji” – twierdzi socjolog brytyjski
James Beckford – a jej mobilizacja „może dokonywać się w niespodziewa-

49 I. B o r o w i k, Między ,,upadkiem” religii a ,,religijnym ożywieniem”, w: Wiek
wielkich przemian, red. M. Dobroczyński, A. Jasińska, Warszawa–Toruń 2001, s. 265.

50 J. C a s a n o v a, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, tł. T. Kunz, Kraków 2005,
s. 340.

51 C. V e l t m a n, Holandia: Sekularyzacja w odwrocie, „Więź”, 2006, nr 12, s. 35.
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nych miejscach i w sposób niezgodny z «ustaloną» praktyką i normami życia
publicznego”52.
Niektórzy socjologowie mówią o nowych formach duchowości jako

o ekwiwalentach religii, pozakościelnej religijności (duchowości), parareligii,
religijności alternatywnej, substratach religii, magii, przesądach, alternatyw-
nych formach wiary, orientacjach duchowych w religijności codziennej, rene-
sansie ezoteryki, rewitalizacji religijności, przebudzeniu ewangelizacyjnym,
nowym głodzie Boga (religii). W literaturze socjologicznej odnajdujemy wiele
określeń na nowe formy religijności: ponownie upolityczniona świadomość
religijna (Jürgen Habermas), chrześcijaństwo poza Kościołem (Trutz Rend-
torff), demonstracyjne zajmowanie publicznych przestrzeni przez przedstawi-
cieli organizacji religijnych (Friedrich W. Graf), niewidzialna religia w religii
widzialnej (Christoph Bochinger), rozproszona religijność (Michael
N. Ebertz), kulturowe zainteresowanie religią (Ulrich Ruh), mgławica mis-
tyczno-ezoteryczna (Françoise Champion), subiektywna religia prywatna (Da-
vid Martin), niezorganizowana subiektywna duchowość (David Martin), po-
nowne odkrywanie sacrum (Walter Kasper), alternatywne orientacje duchowe
(Christoph Bochinger), odradzanie się kultów zabobonnych (Roger Scruton),
duchowość (Eileen Barker), powtórne zwycięstwo religii (Massimo Introvig-
ne), religia tęsknoty (Maria Widl), postmodernistyczna pobożność ludowa
(Maria Widl), alternatywne formy duchowości i religii (James Beckford),
ponowoczesne zainteresowanie tradycyjnymi formami chrześcijaństwa (David
Lyon), duchowe poszukiwania (Reginald Bibby), poszukująca religijność
(Kurt Bowen), postreligijna duchowość bez Boga (Ignace Verhack), dążenie
do transcendencji (Józef Życiński), powrót Boga (Eckart Otto), renesans
religii (Hans Joas), respirytualizacja (Max Horx), balansująca religijność bez
przynależności (Volkhard Krech), rewolucja duchowa (Paul Heelas), agnos-
tyczna duchowość (Monika Wohlrab-Sahr), bezdecyzyjna religijność (Andreas
Feige), alternatywne i zindywidualizowane formy religijności (Hubert Kno-
blauch), duchowość poszukiwaczy (Robert Wuthnow), popularna religia (Hu-
bert Knoblauch).
Ci socjologowie, którzy wskazują na dokonujące się we współczesnym

świecie procesy desekularyzacji czy resakralizacji, częściej mówią o ducho-
wości niż o religijności. Nie brakuje tych, którzy tezę o ponownym odkryciu

52 J. B e c k f o r d, Teoria społeczna a religia, tł. M. Kunz, T. Kunz, Kraków 2006,
s. 21.
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duchowości traktują jako medialną fikcję. Papież Benedykt XVI mówi o niebez-
pieczeństwie duchowej atrofii i pustki serca, które niejednokrotnie przejawiają
się w formach niejasnej przynależności religijnej i nieokreślonym spirytyzmie.
„Trzeba jak najpilniej zareagować na tego rodzaju zjawiska poprzez przypomi-
nanie wzniosłych wartości istnienia, które nadają sens życiu i mogą zaspokoić
ludzkie serce poszukujące szczęścia; są nimi: godność osoby i jej wolność,
równość wszystkich ludzi, sens życia i śmierci oraz tego, co nas czeka po
zakończeniu ziemskiej egzystencji” (przemówienie do uczestników zgroma-
dzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury z 8.03.2008 r.)53.
Z pewnością pojawia się rozmaitość sposobów przeżywania wiary i wielka

różnorodność postaw życiowych. „Trudno dziś znaleźć dwóch tak samo wie-
rzących. Mówię nawet o przedstawicielach hierarchii Kościoła katolickiego,
a spotykam się z nimi dość często. Można po prostu wyjaśnić: dominująca
religia staje się religią jednostki. Jeszcze niedawno – jest to szczególnie
prawdziwe w przypadku Kościoła katolickiego – religia pomagała budować
wspólnotę. Na małą skalę na poziomie parafii, na wielką – na poziomie Koś-
cioła. Dziś katolicy poszukują w wierze samych siebie”54.
Procesy selektywizacji i subiektywizacji wiary religijnej ulegają po-

ważnemu przyspieszeniu. Nie tylko poszczególne elementy wiary ulegają
selektywizacji, ale i sama wiara jako taka. Cechą charakterystyczną tej
selektywizacji i subiektywizacji jest niespójność (inkonsystencja) postaw
religijnych. Wydaje się, że w praktyce ceni się to, co niespójne, niezwiązane
z sobą logicznie, niekonsekwentne, niekiedy paradoksalne, otwarte na rozwój.
Każdy wierzy po swojemu, a sprzeczności czy selektywność postaw religij-
nych nie są uznawane za przeszkodę w wierzeniu. Odchodzenie od wiary nie
jest procesem nagłym, z dnia na dzień, lecz długotrwałym procesem osobo-
wościowym i społecznym, mającym często uzasadnienie w niestabilnym wy-
chowaniu religijnym w rodzinie, w powolnym dystansowaniu się od Kościoła
i wielu innych uwarunkowaniach. Podobnie powrót do wiary będzie procesem
długotrwałym, a w wymiarach społecznych trwającym dziesiątki lat czy nawet
stulecia.
W warunkach radykalnej sekularyzacji przejście od niereligijności do

religijności, nawet tej niewidzialnej czy sprywatyzowanej, nie jest łatwe.

53 „L’Osservatore Romano”, 29 (2008), nr 4, s. 36.
54 Śmierć Boga zniszczyła politykę. Rozmawiają Marcel Gauchet i Maciej Nowicki, w: Idee

z pierwszej ręki. Antologia najważniejszych tekstów „Europy” – sobotni dodatek do „Dzien-
nika”, Warszawa 2008, s. 133.
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Teolog niemiecki Eberhard Tiefensee zaproponował do opisu i interpretacji
sytuacji religijnej we wschodnich landach Niemiec termin areligijność.
Opisuje on sytuację, w której temat religii i wiary dla większości społe-
czeństwa nie istnieje. Człowiek areligijny, jeżeli zetknie się z problematyką
religijną (np. podczas badań socjologicznych), ma problemy ze zrozumieniem
religijnej opcji życia, podobnie jak człowiek pozbawiony słuchu muzycznego
ma trudności z odbiorem muzyki. Nawet wspólna wszystkim ludziom zdol-
ność do samotranscendencji (predyspozycja) nie musi być u nich realnie
obecna (odczuwana). Sama wiedza o istnieniu sfery religijnej raczej nie
wystarcza do refleksji na temat tzw. pytań ostatecznych, do przywołania
odpowiednich doświadczeń czy też w ogóle ich umożliwienia, ponieważ były
one utajone ewentualnie postrzegane jako marginalne, a nawet nienormalne,
jeżeli pojawiały się jedynie w sytuacjach kryzysowych. Tzw. poczucie przy-
godności nie musi prowadzić do religii. Jeżeli jednak człowiek opuści pier-
wotną sferę obojętności, w której się znalazł, religia może otwierać przed nim
nowe pytania i nowe horyzonty, w które może zostać wpisana owa przygod-
ność egzystencji. Z wychowawczego punktu widzenia należy rozwijać na
nowo pierwotną postawę otwarcia się na problematykę religijną. Religia może
tych ludzi ponownie zainteresować lub po raz pierwszy skierować ich uwagę
na sferę „ostateczną” i na możliwość odkrycia „dróg transcendencji”, ale
może też sprowokować ludzi areligijnych do określenia się jako ateistów.
Tiefensee przestrzega przed tym, by ludziom „religijnie niemuzykalnym” nie
wmawiać, że mają oni inną, niewidzialną religię, religię zastępczą czy religię
implicite, ani też – z teologicznego punktu widzenia – że nie czczą praw-
dziwego Boga, lecz własnych bogów lub bożki. Ludzie areligijni stanowią
swoistą kategorię w wysoko zsekularyzowanych społeczeństwach55.
Wielu ludzi młodych podchodzi z rezerwą do zorganizowanych religii, do

Kościołów jako instytucji mają niechętne nastawienie. Wśród studentów ame-
rykańskich ponad 80% badanych określa się jako wierzący, ale bardziej
w sensie duchowości niż religijności („jestem zainteresowany duchowością,
ale niereligijny”). Z badań Donny Freitas wynika, że w opinii studentów
,,religia to zbiór abstrakcyjnych, narzuconych im z góry zasad, nie mających
odniesienia do rzeczywistości. Jawi im się jako coś zbędnego. Wolą indy-
widualną «duchowość» bez niepotrzebnych reguł czy ograniczeń. W odróżnie-

55 H. S c h w i l l u s, Katholische Schule im Dialog mit der Welt. Identitätssuche im
Kontext Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt, „Internationale Religionspädagogische Rundschau”,
6 (2007), s. 148-149.
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niu od seksu, o którym mówi się często i bez zahamowań, duchowość jest
«prywatna», należy do sfery tabu. Nie rozmawia się o niej i nie manifestuje
w codziennym życiu”56. Amerykańscy studenci są zainteresowani duchowo-
ścią, ale nie ma to wpływu na ich zachowania seksualne i życie uczuciowe,
często nie mają nawet pojęcia o tym, co ich religie głoszą w kwestii mo-
ralności seksualnej.
Kardynał Joseph Ratzinger mówił o nowym ruchu wśród ludzi młodych,

którzy pytają natarczywie o Boga i są gotowi kierować swoim życiem według
Jego wskazań. Poszukują oni konsekwentnie posłuszeństwa wobec Prawdy.
Obok tego zaznacza się inny prąd, który można by określić jako tęsknotę za
duchowością i przeżyciami religijnymi. Byłoby pomyłką nie doceniać go, ale
nie można widzieć w tym początku nowego skierowania się ku wierze chrześ-
cijańskiej. „Tęsknota ta rodzi się bowiem często z rozczarowania niewy-
starczalnością technicznego świata; kryje też ona w sobie cechy nostalgiczne
i przede wszystkim głęboki sceptycyzm wobec powołania człowieka do praw-
dy”57. Kościół katolicki mówi o nowych ruchach pseudoreligijnych i o pro-
zelityzmie sekt.
Nowa religijność jest często kojarzona z ruchami ezoterycznymi, które

uzyskały znaczną popularność w okresie dwóch ostatnich dekad XX w. Od-
wołują się one do astrologii, mistyki, religii Wschodu, technik psycho-
logicznych, magii, parapsychologii oraz do przeżywania niezwykłych do-
świadczeń i doznań (np. doświadczenia mistyczne, odmienne stany świado-
mości, poszerzanie świadomości, mówienie różnymi językami, cudowne
uzdrowienia). Rynek książek z zakresu ezoteryki nieustannie rośnie. Wiele
materiałów oferuje Internet. Klientów wróżbitów, astrologów czy jasnowidzów
raczej przybywa, niż ubywa. Wierzenia i praktyki astrologiczne – niezależnie
od ich oceny z punktu widzenia zorganizowanych religii i Kościołów – speł-
niają jakieś rzeczywiste, nie do końca rozpoznane czy zracjonalizowane
potrzeby ludzkie58. W tych formach religijności i duchowości akcentuje się
nie tyle poznawanie, ile raczej emocje, objawienia i doświadczenia59.

56 M. R i t t e n h o u s e, Seks i dusza, „Tygodnik Powszechny”, 2008, nr 23, s. 25.
57 J. R a t z i n g e r, Drogi wiary w dobie współczesnych przemian, „Communio.

Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”, 12 (1992), nr 2, s. 122.
58 Z. D r o z d o w i c z, Problemy identyfikacyjne ze współczesnymi kultami, sektami

i nowymi ruchami religijnymi, w: Współczesna Europa w poszukiwaniu swej tożsamości, red.
Z. Drozdowicz, Poznań 2003, s. 212-214.

59 S. A. W a r g a c k i, Mistyczne – odmienne stany świadomości – neuroteologia,
„Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”, 2007, nr 57-58, s. 123-139.



58 KS. JANUSZ MARIAŃSKI

Zjawiska określane mianem parareligii czy szerzej – duchowości, wy-
kraczają poza tę rzeczywistość, która ujawnia się w Kościołach, sektach lub
innych organizacjach religijnych. Tworzą one szerokie pole różnorodnych
alternatyw dla tradycyjnego chrześcijaństwa. Wiążą się one ze zdolnością
człowieka do transcendowania codziennej rzeczywistości, „przekraczania sie-
bie” i szukania jakichś form duchowości. Socjolog niemiecki Hubert Kno-
blauch nazywa te przejawy duchowości religijnością w szerokim tego słowa
znaczeniu, a ze względu na to, że może się ona wyrażać w wymiarach maso-
wych – duchowością popularną lub ludową (populäre Spiritualität). Popularna
duchowość ujawnia się w nadzwyczajnych wydarzeniach, np. w mówieniu ję-
zykami, objawieniu się aniołów, jak i w doświadczeniach związanych z umie-
raniem i śmiercią60. Tak rozumiana duchowość staje się rzeczywistością
konkurencyjną dla tradycyjnej religijności. W każdym razie różnego rodzaju
nowe zjawiska duchowości wydają się zyskiwać na znaczeniu w późnej no-
woczesności. Wielu ludzi współczesnych rozmyśla i poszukuje sensu i celu
swojego życia, a nowe formy duchowości uznaje za bardziej atrakcyjne niż
tradycyjną religijność. Jeżeli nowe duchowe poszukiwania są konkurencyjne
wobec tradycyjnych wierzeń, to są niewątpliwie ważnym elementem kultury
religijnej współczesnego świata i prowadzą niejednokrotnie do różnych pozy-
tywnych zaangażowań w życie społeczne.
Według sondażu z 2002 r. w niemieckich landach zachodnich formy poza-

kościelnej religijności nie były zbytnio rozpowszechnione w społeczeństwie.
W całej zbiorowości 2,8% badanych informowało o swoich osobistych do-
świadczeniach z New Age, 6,0% – z antropozofią i teozofią, 5,6% – z zen-
-medytacjami, 2,0% – z reinkarnacją, 13,5% – z kamieniami mającymi wpływ
na zdrowie, 4,1% – z mistyką, 5,5% – z magią, spirytyzmem i okultyzmem,
6,5% – z cudownymi uzdrowieniami, 21,0% – z różdżkarstwem i wahadeł-
kiem, 17,0% – z wróżeniem z kart, 29,1% – z astrologią i horoskopami.
Wskaźniki tych, którzy zdecydowanie wierzyli w te praktyki, były dość
niskie, wskaźniki słabo wierzących – wyraźnie wyższe. Pomiędzy religijnością
kościelną i pozakościelną nie istniała ani pozytywna, ani negatywna korelacja.
Religijność pozakościelną – w takim rozumieniu – można odnaleźć zarówno
w Kościołach chrześcijańskich, jak i poza nimi. Jej wzrost nie kompensuje
osłabienia religijności kościelnej i kościelności. Warto podkreślić, że wśród
młodzieży i osób lepiej wykształconych w wielkich miastach aprobata trady-

60 H. K n o b l a u c h, Berichte aus dem Jenseits. Mythos und Realität der Nahtod-
Erfahrung, Freiburg im Breisgau 1999, s. 32-33.
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cyjnych treści wiary chrześcijańskiej znajduje się poniżej „średniej”, aprobata
różnych form religijności pozakościelnej mieści się powyżej tej „średniej”.
Trend ku subiektywnej, alternatywnej czy synkretycznej religijności jest –
według Detlefa Pollacka – fenomenem mniejszościowym w społeczeństwie.
Kościoły pozostają w dalszym ciągu najważniejszym reprezentantem reli-
gii61. Nowe przejawy poszukiwań duchowych uznaje się za zjawiska o cha-
rakterze przejściowym, jako swoiste hobby, któremu brak rzeczywistej głębi
i „ontologicznego” znaczenia.
Jak wynika z 15. sondażu Shella, wśród młodzieży niemieckiej w wieku

12-25 lat w 2006 r. 46% badanych wierzyło, że ich życie jest określone przez
los i przeznaczenie, 24% – że przez aniołów i dobre duchy, 22% – przez
gwiazdy i ich konstelacje, 16% – przez niewytłumaczalne zjawiska, takie jak
jasnowidztwo i telepatia, 9% – przez szatana i złe duchy, 7% – przez UFO
i istoty pozaziemskie; 42% wykluczało wpływ wszystkich tych instancji
(w sumie 58% dopuszczało). Wiara w zjawiska parareligijne jest znacznie
bardziej intensywna wśród osób wierzących w Boga osobowego lub w jakąś
istotę wyższą niż wśród zdecydowanych lub niewierzących. Znaczna część
młodzieży dystansuje się wobec tych zjawisk, np. wśród niewierzących aż
66% badanych kwestionuje wpływ wymienionych wyżej istot czy instancji na
swoje życie (wśród wierzących w Boga osobowego – 28%). Istnieje więc
związek korelacyjny między postawami religijnymi i parareligijnymi62.
Nawet w bardzo zsekularyzowanych krajach Europy Zachodniej, np. w Ho-

landii (61% ludności nie należy do Kościołów), socjologowie odnotowują
rozwój różnych form „postmodernistycznej duchowości” oraz postaw i zacho-
wań magicznych. Wśród ogółu Holendrów badanych w 2006 r. 42% wierzyło,
że niektóre osoby mają zdolność przepowiadania przyszłości, 35% – w możli-
wość nawiązania kontaktu ze zmarłymi, 29% – w horoskopy i ich wpływ na
życie człowieka. Według oceny socjologów holenderskich około 8% ludności
tego kraju można określić jako deklarujących „nową duchowość”. Reprezento-
wani są oni szczególnie przez ludzi wierzących, ale niezwiązanych z Kościo-

61 D. P o l l a c k, Wiederkehr der Religion oder Säkularisierung. Zum religiösen Wandel
in Deutschland, „Ost–West. Europäische Perspektiven”, 8 (2007), nr 1, s. 15-19.

62 Th. G e n s i c k e, Jugend und Religiosität, w: Jugend 2006. 15. Shell Jugendstudie.
Eine pragmatische Generation unter Druck, Frankfurt am Main 2006, s. 211-216; M. S e l l -
m a n n, Shell-Jugendstudie 2006. Eine pragmatische Generation unter Druck, „Stimmen der
Zeit”, 132 (2007), nr 1, s. 67-68.
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łami, przez kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, mieszkające w wiel-
kich miastach. Otwartość na nowe formy duchowości wyraźnie wzrasta63.
Do nurtu współczesnej duchowości można zaliczyć ruch New Age („Nowa

Era”), pojmowany jako kult, religia, ruch quasi-religijny, ruch pseudoreligijny
lub jako szeroki nurt kultury duchowej współczesnego świata. W środkach
masowego przekazu określa się go takimi terminami, jak: nowa ideologia,
neopoganizm, neognoza, nowa orientacja, nowa świadomość, nowa filozofia
życia, duchowość alternatywna itp. Jest on do pewnego stopnia metaforą
zmian społeczno-religijnych końca XX w. Obecnie nie budzi już tak wielkie-
go zainteresowania jak 10-20 lat temu. Przeszedł on także znamienną ewo-
lucję: od ruchu nastawionego na transformację społeczeństwa jako całości do
ruchu promującego przemianę świadomości jednostki (transformacja oso-
bista)64.
Według dokumentu Papieskiej Rady ds. Kultury New Age nie jest ruchem

w znaczeniu nowych ruchów religijnych, sekty czy kultu. „Ze względu na to,
iż jest on rozpowszechniony w kulturze, w zjawiskach tak różnych jak muzy-
ka, film, seminaria, warsztaty, rekolekcje, terapie oraz wiele innych działań
i wydarzeń, jest o wiele bardziej rozproszony i nieoficjalny, chociaż niektóre
religijne lub parareligijne grupy świadomie wprowadzają elementy New Age.
Sugeruje się, że New Age jest źródłem pomysłów dla różnych religijnych i pa-
rareligijnych sekt. New Age nie jest pojedynczym, jednolitym ruchem, lecz
raczej luźną siecią wyznawców, których podejściem jest myśleć globalnie, ale
działać lokalnie. Ludzie, którzy są częścią jakiejś sieci, niekoniecznie znają
siebie nawzajem i rzadko się spotykają (jeśli w ogóle to robią). W celu unik-
nięcia niejasności, które mogą powstać przy użyciu terminu ruch, niektórzy
odnoszą się do New Age jako do «środowiska», lub do «audytorium kultowe-
go» («audience cult»). Jednakże inni wskazują, że «jest to prąd bardzo spójny
w myśleniu», realne wyzwanie dla nowoczesnej kultury. Jest to synkretyczna
struktura łącząca wiele różnych elementów, pozwalająca ludziom podzielać

63 U. R u h, Niederlande: Panorama des religiösen Wandels, „Herder Korrespondenz”,
61 (2007), nr 7, s. 334.

64 S. A. W a r g a c k i, Ruch New Age a innowacje religijne i społeczno-kulturowe
(w druku); Z. D r o z d o w i c z, Problemy identyfikacyjne ze współczesnymi kultami, sektami
i nowymi ruchami religijnymi, w: Współczesna Europa w poszukiwaniu swej tożsamości, s. 215;
U. B e j m a, Powstanie i charakter ruchu New Age, w: Społeczeństwo polskie w procesie
przemian. Księga pamiątkowa dedykowana panu profesorowi Mieczysławowi Trzeciakowi w 74.
rocznicę urodzin, red. U. Bejma, Warszawa 2008, s. 118-154; R. T. P t a s z e k, Nowa Era
religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny, Siedlce 2008.
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zainteresowania lub związki w bardzo różnym stopniu i na różnych poziomach
zaangażowania”65. Według tego dokumentu trafne jest ujmowanie New Age
w kontekście ezoterycznej religijności, której popularność ustawicznie wzrasta.
New Age wyraża szeroki nurt poszukiwań duchowych, a jego oddziaływa-

nia można rozpatrywać także w kontekście społeczno-kulturowym. Jeżeli
nawet brakuje mu wyraźnych form instytucjonalnych, to swoiste struktury
organizacyjne są tu w postaci sieci wzajemnych powiązań lub supersieci.
Oparte na komunikacji elektronicznej (np. Internet, sms), mają one moc
zorganizowania – nawet w krótkim czasie – wielkich mas ludzi. „Opisywane
sieci są dla jednostki źródłem emocjonalnego, intelektualnego, duchowego
i ekonomicznego wsparcia. Są rodzajem «niewidzialnego domu» (invisible ho-
me) i siłą będącą w stanie zmienić nawet politykę i działanie instytucji.
Tworzą fora dyskusyjne, stanowią również antidotum na alienację społeczną,
bowiem opierają się na współpracy, a nie współzawodnictwie. Sposób funk-
cjonowania sieci najlepiej oddaje zawołanie New Age: «myśl globalnie, dzia-
łaj lokalnie». Slogan ten doczekał się również wielu innowacyjnych form:
«działaj lokalnie, myśl globalnie», «pracuj lokalnie, myśl globalnie» i «działaj
lokalnie, myśl indywidualnie»”66. New Age jest bardziej ruchem kulturo-
wym niż religijnym; część interpretatorów tego zjawiska kwestionuje okreś-
lenie „religijność New Age”.
Ruch New Age świadczy o głębokiej tęsknocie człowieka za transcenden-

cją i jakąś formą duchowości czy o poszukiwaniu lepszego sposobu życia.
„Nauce i technologii nie udało się, jak widać, dostarczyć ludziom tego
wszystkiego, co niegdyś zdawały się obiecywać, tak więc w swoich poszuki-
waniach sensu i wyzwolenia zwrócili się oni ku sferze duchowej. New Age,
tak jak je rozumiemy, zrodziło się z poszukiwań czegoś bardziej ludzkiego
i pięknego niż przytłaczające pełne alienacji doświadczenie życia w spo-
łeczeństwach zachodnich. Jego pierwsi propagatorzy byli gotowi spoglądać
daleko w swych poszukiwaniach, toteż stało się ono podejściem bardzo eklek-
tycznym. Sytuacja ta może być jednym ze znaków «powrotu do religii», ale
nie jest to z pewnością powrót do ortodoksyjnej doktryny chrześcijańskiej czy
też innych wyzwań”67.

65 Papieska Rada Kultury. Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, Jezus
Chrystus dawcą wody życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Kraków 2003, s. 22.

66 W a r g a c k i, dz. cyt.
67 Papieska Rada Kultury. Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, Jezus

Chrystus dawcą wody życia, s. 28-29.
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Ruch New Age jest co najwyżej luźną formą wspólnoty. Podobnie jak
w cyberwspólnotach tworzonych przez Internet relacje pomiędzy ludźmi są
tu bezosobowe albo międzyosobowe, ale w bardzo ograniczonym zakresie.
„New Age stało się niezwykle popularne jako luźny zestaw przekonań, terapii
i praktyk, które często są wybierane i zestawiane ze sobą na życzenie, bez
względu na niekompatybilność i niekonsekwencję, którą może to powodować.
Efekt ten jest jednak łatwy do przewidzenia w przypadku poglądu na świat,
który rozmyślnie promuje intuicyjne myślenie związane z prawą półkulą móz-
gu. Właśnie z tego powodu tak ważnym jest odkrycie i rozpoznanie funda-
mentalnych cech idei New Age. To, co się w jego ramach proponuje, jest
często określane jako po prostu «duchowe», a nie jako przynależne do jakiejś
religii. W wielu przypadkach istnieją jednak znacznie mocniejsze powiązania
z poszczególnymi religiami Wschodu, niż zdaje sobie z tego sprawę wielu
«konsumentów»”68.
Niekiedy ruch New Age jest traktowany jako nurt niewidzialnej religii,

niemający stabilnej organizacji, dogmatów, systemów rekrutacji i kontroli69.
Terminem New Age obejmuje się bardzo zróżnicowane zjawiska religijne
i parareligijne. Według Huberta Knoblaucha bardziej właściwe byłoby uży-
wanie terminu alternatywne ruchy religijne, włączając do tego ruch New
Age70. Wierzenia i praktyki związane z alternatywnymi ruchami religijnymi
są dość rozpowszechnione wśród Europejczyków. Według rozbieżnych ocen
w Niemczech osoby związane z New Age stanowią od 6% do 30% całej po-
pulacji. Jego zwolennicy nie zawsze są świadomi swoich powiązań i przyna-
leżności, nie wszyscy traktują swoje doświadczenia duchowe jako religijne.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tak szerokiego zasięgu alter-
natywnej religijności jest nacisk na wyjątkowe i subiektywne doświadczenie,
niezależnie od tego, czy ta religijność wywodzi się z ezoterycznej tradycji,
z psychologii transpersonalnej i ruchu potencjału ludzkiego czy też jest
związana z doświadczeniami „szczytowymi” i odmiennymi stanami świado-
mości. Wszystkie one akcentują samotranscendencję jako podstawę do bezpo-
średnich i wyjątkowych doświadczeń duchowych71.

68 Tamże, s. 59.
69 T. D o k t ó r, Religijność kościelna i New Age w Europie u schyłku millennium, w:

Współczesna Europa w poszukiwaniu swej tożsamości, s. 221-230.
70 H. K n o b l a u c h, Europe and Invisible Religion, ,,Social Compass”, 50 (2003), nr 3,

s. 271.
71 Tamże, s. 271-272.
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„W ruchu New Age najwyraźniej zarysowuje się reakcja na duchową próż-
nię naszej epoki, na materialistyczny konsumpcjonizm oraz świat zredu-
kowany do zysku, bezdusznej nauki i techniki. Dużo miejsca zajmuje tam
poszukiwanie sensu życia opartego na harmonii sfery materialnej, intelek-
tualnej i duchowej. Stąd też istotną kwestią ruchu New Age jest to, co Max
Weber określił «powtórnym zaczarowaniem świata». Modernizm bazując na
racjonalnej, technicznej i praktycznej świadomości, usunął w cień sferę świata
duchowego i jego tajemnice. Świata duchowego nie można odrzucić, jest to
bowiem miejsce, gdzie mieści się twórczy żar człowieka. Cały program New
Age wymaga poważnego potraktowania; jest wyzwaniem dla krytycznego
myślenia, swoistego rodzaju znakiem czasu i wyzwaniem dla Kościoła”72.
Problemy nowej religijności i duchowości, odmiennej od religijności tra-

dycyjnej, wiążą się z poszukiwaniem sensu życia. Według badań Ronalda In-
gleharta religijność mierzona częstotliwością udziału w praktykach religijnych
i częstością modlitwy silnie i negatywnie korelowała ze wszystkimi wskaźni-
kami bezpieczeństwa bytowego. Jeżeli nawet – zgodnie z tymi badaniami –
wraz z modernizacją społeczną zmniejszają się wskaźniki tradycyjnej reli-
gijności, to równocześnie w ostatnich dekadach XX w. wzrastały niemal we
wszystkich krajach europejskich, a także pozaeuropejskich (Argentyna, Au-
stralia, Kanada, Korea Południowa, RPA, USA), wskaźniki myślących o sen-
sie życia. Dobrobyt i bezpieczeństwo ekonomiczne nie likwidują pytań typu:
„dlaczego tu jestem?”, „dokąd zmierzam?”, „po co żyję?” itp. Można nawet
przyjąć jako uprawomocnioną tezę, że wraz z zabezpieczeniem materialnym
i uwolnieniem się od zmartwień związanych ze sferą materialną człowiek
coraz częściej zwraca się ku sprawom duchowym73.
Ronald Inglehart, ale i inni socjologowie zaliczają do nurtu religijnego to

wszystko, co ma związek z subiektywnym poczuciem sensu życia i ma dużą
wartość emocjonalną, co jest odinstytucjonalizowane lub uznawane za reli-
gijne przez samą jednostkę, nawet jeżeli nie jest traktowane jako religijne
przez tradycyjne religie i Kościoły. Odwieczne pytania dotyczące sensu życia,
cierpienia i śmierci mają swoje wymiary religiotwórcze. Jeżeli nawet można

72 S. A. W a r g a c k i, New Age, w: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki
religiologicznej, Lublin 2000, s. 483-484.

73 P. Z d z i e c h, Globalizacja, rozwój ekonomiczny i wartości. O procesach unifikujących
świat i ich wpływie na sferę aksjologii z perspektywy teorii przemiany wartości Ronalda Ingle-
harta, w: Religia i religijność w warunkach globalizacji, red. M. Libiszowska-Żółtkowska,
Kraków 2007, s. 46.
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by mówić, że w nowoczesnych społeczeństwach religia zanika jako powszech-
nie podzielane przekonania zbiorowe, czyli symbolizacje takiej jedności,
dzięki którym bez jakiegokolwiek problemu człowiek może określić cel i sens
swojego życia, i jeżeli rozumiemy ją jako „potrzebę sensu, jedności i toż-
samości, to mamy prawo przypuszczać, że w dzisiejszych czasach religia
odgrywa większą rolę niż we wcześniejszych epokach”74.
Peter L. Berger wskazuje na ,,znaki transcendencji”, które mogą być

drogowskazem ku innej rzeczywistości, takiej jak ludzka potrzeba porządku,
zabawy czy nawet humoru75. „Wszystkie one są uniwersalnymi stałymi
właściwościami ludzkiej egzystencji, dzięki którym odsłania się «religijny
horyzont życia». Komiczność i świętość podobne są do siebie w tym, że
wdzierają się w codzienną rzeczywistość, rozjaśniając «podwójne dno» świata.
Wprawdzie komizm nie zawiera w sposób nieodwołalny religijnych implika-
cji, lecz można postrzegać zbawienny śmiech jako «sygnał prawdziwego zba-
wienia», jako chwilowe spojrzenie na świat bez bólu i cierpienia. Oczywiście
sygnały takie nie są żadnym dowodem na istnienie Transcendencji – taka ich
interpretacja jest «sama w sobie decyzją wiary»”76.
Nowe formy religijności i duchowości są przeciwieństwem religijności

zinstytucjonalizowanej i przejawiają się w bardzo zróżnicowanych formach.
Określane niekiedy jako religijność niewidzialna, sprywatyzowana, zde-
zinstytucjonalizowana, postmodernistyczna, dysharmonijna, niejednoznaczna,
sfragmentaryzowana, niezobowiązująca, ujawniają się często jako kontrastowe
wobec zorganizowanej, kościelnej religijności. Ukierunkowane są na poszu-
kiwanie ofert niosących sens życia dla jednostki na „rynku transcendencji”,
często bez odniesienia do Boga osobowego, a nawet bezosobowego. Przeja-
wiają się w wielu postaciach o charakterze eklektycznym lub synkretycznym
(„rozmyta” tożsamość, rozrzedzone pole religijne). Socjologowie używają tu
terminów: Bricolage, Patchwork, Fleckerteppich. Człowiek o takiej ducho-
wości czy religijności jest na ogół postchrześcijaninem w klasycznym rozu-
mieniu tego słowa. Procesualna natura nowej religijności sprawia, że ma ona
wiele zmiennych „twarzy”; jednorodna religijność przekształca się w różno-
rodność. Nie ma już jednolitości przekonań religijnych opartych na ciągłości

74 F. X. K a u f m a n n, Religia i nowoczesność, w: Socjologia religii. Antologia tekstów,
red. W. Piwowarski, Kraków 1998, s. 378.

75 P. L. B e r g e r, Erlösendes Lachen. Das Komische in der menschlichen Erfahrung,
Berlin 1998.

76 S c h m i d t - L u x, dz. cyt., s. 213-214.
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społecznej, zaznacza się przemiana społecznych form religijności i ducho-
wości77.
Nowa religijność jest nie tyle wyrazem dążenia do prawdy czy obiektyw-

nych wartości, ile raczej pragnieniem zaspokojenia bieżących potrzeb emo-
cjonalnych i sensotwórczych. Ważne jest to, czy religia pomaga w spełnieniu
życiowym, w rozwoju i doskonaleniu swojej osobowości. Teolog i socjolog
niemiecki Hans-Joachim Höhn mówi nawet o psychologizacji doświadczenia
religijnego i podkreśla, że dla takiej religijności ważniejsza jest intensywność
wiary niż jej treść, ważniejsze są przeżycia wewnętrzne: uczucia, nastroje,
doznania i ekstazy, niż obiektywizacje religijne w postaci rytuałów czy
obrzędów. Ważniejsze jest samo doznanie, niezależnie od tego, czym zostało
wywołane78. Taka religijność czy duchowość nie zawsze wiąże się z wiarą
w Boga, a w każdym razie w Boga osobowego, nie wymaga rygorystycznych
zobowiązań i systemów normatywnych. Nie jest wyznaczana przez tradycję,
oczywiste zbiorowe przekonania czy ogólnie przestrzegane religijne obyczaje.
Niekiedy nowa religijność jest określana jako „rozproszona” i pojawia się

w miejscach, z których, wydawało się, została już nieodwołalnie usunięta:
w literaturze, wielkich imprezach sportowych i artystycznych, medycynie
niekonwencjonalnej, ruchach ekologicznych i propokojowych, ekonomii i po-
lityce. Jej ślady można odnajdywać nawet w systemach niereligijnych, które
– czasowo lub na stałe – pełnią funkcje tradycyjnie przypisywane religiom
i Kościołom. Rozwój nowych form religijności pozakościelnej i pozainsty-
tucjonalnej jest faktem, ale prawdopodobnie nie rekompensuje to erozji re-
ligijności kościelnej, która w Europie Zachodniej może stać się – w bliższej
lub dalszej przyszłości – fenomenem mniejszościowym w polu religijnym.
Jest też mało prawdopodobne, by te nowe formy religijności i duchowości
przekształcały się – w skali masowej – w religijność kościelną (powrót do
Kościołów chrześcijańskich)79. Jeżeli nawet mniejszość Europejczyków prak-
tykuje regularnie, to stopień prywatnych przekonań religijnych – różnego
rodzaju – pozostaje na względnie stabilnym (chociaż obniżonym) poziomie.

77 E. A r e n s, Was ist Religion? Analytische Differenzierungen – theoretische Zugänge
– theologische Reflexion, w: Religion und Gesellschaft, hrsg. im Auftrag der Theologischen
Hochschule Chur von M. Durst, Freiburg/ Schweiz 2007, s. 52-55.

78 H.-J. H ö h n, Sinnsuche und Erlebnismarkt, „Theologisch-Praktische Quartalschrift”,
1995, nr 4, s. 366.

79 S. K n o b l o c h, Mehr Religion als gedacht! Wie die Rede von Säkularisierung in die
Irre führt, Freiburg im Breisgau 2006, s. 80-82.
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Według José Casanovy bardziej właściwe więc byłoby twierdzenie o „odkoś-
cielnieniu” i indywidualizacji niż o sekularyzacji80.
Nowe formy religijności i duchowości, związane z jakimś doświadczeniem

transcendencji, pozwalają niektórym badaczom na formułowanie tezy o po-
wrocie sacrum czy o ożywieniu religijnym lub respirytualizacji w Europie
jako o czymś do pewnego stopnia pararelnym do „resakralizujacych ten-
dencji” w innych częściach świata. Oddziaływanie nowej sceny duchowości
jest znacznie większe, niż wskazywałyby na to liczby dotyczące formalnego
członkostwa w nowych ruchach religijnych. Procesy te, które obserwujemy
in statu nascendi, wymagają systematycznego i bardziej szczegółowego
empirycznego prześledzenia81.

3. UWAGI KOŃCOWE

Przemiany we współczesnej religijności, a zwłaszcza coraz bardziej
zaznaczający się sekularyzm, są wyzwaniem dla Kościołów chrześcijańskich,
by jeszcze aktywniej działały i prowadziły swoją misję we współczesnym
świecie i wobec tego świata. Nie wystarczy tylko liczyć na tradycyjną
religijność kościelną, jakby w kontekście społeczno-kulturowym nic się nie
zmieniło. Fundamenty tej religijności i jej oddziaływanie na życie codzienne
ludzi wierzących ustawicznie się zmieniają, redukując niekiedy wiarę religijną
do najmniejszego wspólnego mianownika. „Wiara staje się biernym przyję-
ciem tego, że pewne rzeczy «tam daleko» są prawdziwe, ale nie mają prak-
tycznego znaczenia dla codziennego życia. Wynikiem tego jest coraz większy
rozdział wiary od życia: życie tak, «jakby Bóg nie istniał». Ten stan rzeczy
pogarsza indywidualistyczne i eklektyczne podejście do wiary i religii:
zamiast przyjęcia katolickiej postawy, którą cechuje «myślenie z Kościołem»,
każdy uważa, że ma prawo wyszukiwać i wybierać, zachowując więź społecz-
ną, ale wewnętrznie nie nawracając się w pełni na Chrystusowe prawo”
(odpowiedzi papieża Benedykta XVI na pytania biskupów amerykańskich
z 16.04.2008 r. w Waszyngtonie)82. Kościół przeciwstawia się tendencji do

80 J. C a s a n o v a, Der Ort der Religion im nachchristlichen Europa, w: Religion und
politische Kultur im neuen Europa, Hrsg. von K. Michalski, Wien 2007, s. 37-57.

81 M. H a i n z, Die religiöse Landschaft in Deutschland. Zwischen schrumpfender
Kirchlichkeit und spirituellen Neuaufbrüchen, „Stimmen der Zeit”, 226 (2008), nr 6, s. 381-384.

82 „L’Osservatore Romano”, 29(2008), nr 5, s. 45.
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traktowania religii jako sprawy prywatnej. Jest jednak co najmniej wątpliwe,
czy nowe formy religijności i duchowości, coraz wyraźniej zaznaczające się
we współczesnym świecie, będą prowadzić do zinstytucjonalizowanych religii
i Kościołów.
W chrześcijaństwie nie ma miejsca – w sensie ścisłym – dla religii czysto

prywatnej. Wiara chrześcijańska jest ze swej istoty kościelna, wyraża się
w żywej więzi ze wspólnotą kościelną i jest zdolna integrować życie.
„W miarę jak religia staje się sprawą prywatną, traci swoją duszę”83.
Procesy sekularyzacyjne w Europie doprowadziły do osłabienia religijności
kościelnej, ale nie do jej zaniku. Uruchomiły już znaczące, a być może
zyskujące na znaczeniu w przyszłości procesy desekularyzacyjne (nowe formy
religijności i duchowości). „Procesy sekularyzacji, a jeszcze w większym
stopniu rozkwit ideologii sekularyzmu, przyniosły zatem Kościołom chrześ-
cijańskim sporo porażek, ale też mobilizują one wielu ludzi do dyskusji
i walki o miejsce religii, kościołów, sacrum w życiu współczesnego czło-
wieka i społeczeństwa. Uświadamiają skalę zagrożeń, pobudzają do krytycznej
oceny własnych działań, ale też skłaniają do szukania nowych metod, sposo-
bów, płaszczyzn dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka. Dlatego nasila-
jącym się procesom sekularyzacji towarzyszyć zaczynają w coraz większym
stopniu trendy odnowy religijnej”84. W warunkach sekularyzacji religie
i Kościoły mogą się bardziej skoncentrować na swych właściwych i podsta-
wowych funkcjach.

SECULARIZATION AND NEW FORMS OF RELIGIOUSNESS

S u m m a r y

In the present article we point to the multi-paradigmatic character of sociology of religion
against the background of criticism of the secularization thesis and to new forms of
religiousness and spirituality that require new interpretation models with respect to modern
transformations of religiousness and spirituality (the de-secularization thesis). Even if
secularization is still an uncompleted process, this does not mean that religion is constantly

83 Tamże, s. 46.
84 J. M a c a ł a, Indywidualizacja i fragmentaryzacja religii – przejaw sekularyzacji czy

desekularyzacji, w: Tożsamość europejska – wielokulturowość – globalizacja, Włocławek 2007,
s. 113-123.
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dying; on the contrary, its vicissitudes are ever more complex and multifaceted. We witness
formation of new forms of religiousness and spirituality. Paraphrasing Ulrich Beck’s statement
about the family we could say that ever more contemporaries facing the alternative “church
religiousness or lack of religiousness” decide on the third way, namely, extra-church
religiousness that is “a pluralist and non-continuous trajectory of the biography”. Outside the
Church a variety of forms of spirituality develop (“I am not religious, but I’m looking for
spirituality”).

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: modernizacja społeczna, sekularyzacja, teoria rynku religijnego, nowe formy
religijności i duchowości.

Key words: social modernization, secularization, theory of religious market, new forms of
religiousness and spirituality.
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PAŃSTWO RYNKOWE A PRZYSZŁOŚĆ RELIGII

Obecnie w świetle badań socjologicznych i licznych rozważań filozoficz-
nych oraz politologicznych zaczynamy mówić o odwrocie od poglądów, że
religia przeszkadza w osiąganiu modernizacji, nowoczesności, bogaceniu się,
pełnej autonomii jednostki. Zdaniem lewicy Kościół katolicki, a także
wyznawcy różnych religii, miał pogodzić się z tym, że religia nie będzie
źródłem prawa ani nakazów kształtujących działanie polityczne. Z kolei
według liberałów Kościół katolicki wciąż nie jest skłonny wyrazić zgody na
nowoczesność. Świadczyć ma o tym nie tylko postawa obecnego papieża, ale
też całkowity brak głębszych reform instytucjonalnych. Jedynie uczeni
katoliccy wskazywali na ograniczenia lewicowego i liberalnego sposobu po-
strzegania roli Kościoła. Według nich religia nie jest przeszkodą, lecz bez-
cennym kapitałem społecznym, który zawsze wzmacnia społeczne więzi
i ubogaca jednostkę (łączy, wspomaga i kształci). Nowe koncepcje polityczne
i doktrynalne nie są obojętne dla Kościoła, dla ludzi wierzących. Współczes-
ny liberalizm jako światopogląd jest konsumpcyjny, zaś jego koncepcja poli-
tyczna – globalistyczne państwo rynkowe, nie dość wyrazista. Czy oznacza
to potrzebę zreformowania strategii Kościoła wobec nowej ideologii? Jeśli
tak, to trzeba zwrócić uwagę, żeby nie było to pseudoreformowanie.
Wyniki wspomnianych badań wykazują, że zarówno w świecie, jak

i w Polsce, chociaż nie wśród starych państw Unii Europejskiej, religijność
ludzi jest motorem zmian społeczno-politycznych i technologicznych. Za-
czynamy wręcz dostrzegać powrót religii do polityki, co jest najważniejszym
politycznym zjawiskiem na progu XXI w. Szczególnie widać to w aspekcie
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poszukiwań inspiracji religijnych do działań zarówno prawicy, jak i lewicy.
Wyraźnie obserwujemy ten trend w Polsce, chociaż można mieć obawy, czy
nie doświadczymy na sobie nowej sekularyzacji.
Z historii katolickiej nauki społecznej wynika, że zagadnienie relacji

Kościół–państwo nigdy nie było łatwe ani w aspekcie teoretycznym, ani jako
realizacja praktyczna. Kwestia ta ma istotne znaczenie, bo – jak twierdził
Feliks Koneczny – określa sposób życia społecznego, jego jakość. W cywili-
zacji łacińskiej przyjęło się rozwiązanie najbardziej umiarkowane, zgodne
z charakterem zarówno państwa, jak i Kościoła – jako autonomia tych dwu
instytucji życia społecznego oraz wzajemna współpraca dla dobra człowieka.
Relacja ta ma trzy wymiary: historyczny, społeczny i filozoficzny. Jakkolwiek
wszystkie są ważne, skoncentruję się na wymiarze historycznym i na wymia-
rze społecznym (tutaj w znaczeniu polityczno-doktrynalnym).
Gdy patrzymy na relację Kościół–państwo z perspektywy historycznej,

widzimy ciąg niekończących się trudności i konfliktów oraz przedzielające je
okresy pokoju, oparte na życzliwej współpracy. Były to działania zmierzające
do uzależnienia religii od władzy świeckiej bądź do uzależnienia władzy
świeckiej od religii, czy wreszcie realizowanie współistnienia regulowanego
prawem i współpracą między władzą kościelną i państwową, co dokonało się
dopiero pod koniec średniowiecza. Według Zofii J. Zdybickiej trudności
w ustaleniu właściwych relacji między społecznością religijną i społecznością
państwową pojawiały się od samego początku chrześcijaństwa. Chrystus wy-
raźnie rozróżniał te dwie dziedziny – religię i państwo, głosił bowiem: „Od-
dajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”
(Łk 20, 25), a św. Paweł tę zasadę uszczegółowił: „[...] płacicie podatki. Bo
ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu
to, co się mu należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu ule-
głość – uległość, komu część – cześć” (Rz 13, 6-7). Mimo że Chrystus swoje
działanie ograniczał do spraw religijnych, stał się przedmiotem prześlado-
wania ze strony władzy politycznej. Królestwo Boże, które głosił, uznano za
konkurencyjne w stosunku do ówczesnego państwa1. Uważam, że mylono
wówczas pojęcia, kto jest królem królestwa Bożego, a kto królem królestwa
ziemskiego, a więc wrogiem Heroda i Rzymu. W jakimś stopniu Jezus naru-
szał porządek starej religii. Działalność Chrystusa i apostołów nie była par
excellence polityczna, ale jako działalność religijna, moralna, wprowadzająca

1 Z. J. Z d y b i c k a, Religia a państwo, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński,
Lublin 2006, s. 162.
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nową wizję świata, stawała w konfrontacji z polityką w najszerszym jej zna-
czeniu, np. głosząc wolność niewolników.
Relację autonomii i współpracy zmieniły nowożytne, oświeceniowe nurty

filozoficzne, nowe ideologie społeczno-polityczne, zawierające odmienne rozu-
mienie polityki, m.in. za sprawą N. Macchiavellego, T. Hobbesa, J. J. Rous-
seau oraz nowych prądów społecznych, takich jak liberalizm, marksizm, fa-
szyzm, komunizm, postmodernizm. Prądy te wpłynęły na formułowanie się
skrajnych, najczęściej wrogich relacji między Kościołem i państwem. W efek-
cie można mówić o dwu rodzajach tych relacji: pozytywnej – polegającej na
uznaniu odrębności i autonomii Kościoła i państwa, a zarazem bezkolizyjnym
współistnieniu i współpracy dla dobra wspólnego człowieka i całej społecz-
ności, albo negatywnej, którą cechuje niechęć, często wrogość państwa do
Kościoła, a nawet dążenie do eliminacji religii z życia społecznego i ze sfery
kultury. Taką politykę wobec Kościoła prowadziły i prowadzą państwa o ustro-
ju totalitarnym oraz państwa ateistyczne, w różny sposób zwalczające religię.
Podstawę filozoficzną pozytywnego stosunku Kościoła do państwa stanowi

personalistyczna wizja człowieka oraz konkordat, dokument polityczno-praw-
ny, zawarty przez państwo polskie i Stolicę Apostolską, który wszedł w życie
24 kwietnia 1998 r.2 Nie będziemy tu wchodzić w zagadnienia filozoficznego
rozumienia człowieka, religii, państwa ani w zagadnienia prawne, konkorda-
towe. Swoją uwagę skierujemy na uwarunkowania doktrynalno-polityczne
i wynikające z nich działania, które niepokoją Kościół, pomimo zawartej
umowy o życzliwym współdziałaniu z państwem.
W długiej historii Kościoła katolickiego nigdy nie brakowało pod jego

adresem poważnych zarzutów, z których ważny był jeden: skoro Kościół ka-
tolicki ukształtował się na bazie imperium rzymskiego, to jakoby i sam stał
się z czasem pewnego rodzaju imperium religijnym. Zarzut ten rodzi problem,
czy Kościół każdej wielkiej religii nie jest odpowiednikiem imperium świec-
kiego. Może Kościół i religia winny mieć relacje tylko z małymi wspólnotami
osób? Jak się wydaje, każda wielka religia staje wobec rozstrzygnięcia tego
zagadnienia: czy w ogóle ma się odnosić do społeczeństwa wielkiego impe-
rium, a jednocześnie do wspólnot najmniejszych?

2 O sytuacji prawnej Kościoła w Polsce zob. J. K r u k o w s k i, Kościelne prawo pub-
liczne w Europie i w Polsce, w: Kościół w życiu publicznym, J. Krukowski, t. I, Lublin 2004,
s. 407-436. Zob. J. M a r i a ń s k i, Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne, Lublin
2005. Por. Misja Kościoła w Nowej Europie, red. ks. J. R. Marczewski, Lublin 2005.



72 STANISŁAW WÓJCIK

Interesujące opracowanie tego zagadnienia, w kontekście aktualnej relacji
Kościoła katolickiego do Unii Europejskiej, daje Czesław S. Bartnik. Uważa
on, że Kościół katolicki stanął przed alternatywą: czy powinien wesprzeć two-
rzenie imperium europejskiego, czy też zająć jakąś inną postawę wobec tego
ryzykownego dzieła inżynierów Neo-Europy, zważywszy, że idea tego nowe-
go imperium zdaje się zwiastunem globalizmu, czyli imperium ogólnoświa-
towego, które w drodze do budowy „nowego świata” może zniszczyć wszyst-
kie dotychczasowe państwa, kultury, kodeksy moralne i prawne, ustroje
gospodarczo-społeczne i religie oraz ich Kościoły3.
Co wynika z historii? Kościołom powszechnym w imperiach grozi zawsze

upaństwowienie i duża utrata niezależności, a nawet tożsamości. Kościoły
chrześcijańskie ulegają upaństwowieniu bądź nacjonalizacji (np. anglikanizm,
prawosławie greckie, rosyjskie i inne), chociaż religie uzyskiwały względną
uniwersalność dzięki imperiom, ale z powodu silnego złączenia z państwem
stawały się słabe, gdy zostały pozbawione pomocy państwa (np. w ZSRR)4.
Zdaniem Bartnika w sytuacji ścisłego związania instytucji Kościoła z pań-

stwem dominującą rolę miało zawsze państwo. Tzw. okresy teokracji były
krótkie i przejściowe. Zwykle upadek państwa oznaczał upadek religii. Zda-
rzało się również, że zwycięskie państwa o niższej kulturze przyjmowały
religię państwa podbitego o wyższej kulturze (np. Germanowie ulegli chrześ-
cijaństwu rzymskiemu). Jak pokazują dzieje imperiów, muszą one mieć swoją
duszę, a więc szukają możliwie jednej spójnej i silnej religii, żeby zespolić
społeczeństwo i uzyskać coś z wyższej władzy nad nim, a wreszcie oprzeć
życie państwowe na mocnej bazie moralnej, której nie ma bez religii. Nie
wolno zapominać, że cesarze rzymscy byli w większości genialnymi polity-
kami. Zwoływali sobory powszechne dla zlikwidowania podziałów i rozdarć
wewnątrz Kościoła katolickiego. Cesarzy rzymskich zdaje się naśladować
Władimir Putin. Polityka Putina opiera się na wiedzy historycznej i spo-
łecznej. Dlatego on łatwiej odbuduje Imperium Rosyjskie niż Europa Zachod-
nia zbuduje swoje. Wiedzę tę zignorowali całkowicie ideolodzy ateistyczno-
-liberalni Zachodu, którzy chcą wznieść nowe imperium europejskie w całko-
witej próżni, czyli na ateizmie, bez moralności i bez wyższych wartości. Jest

3 Cz. S. B a r t n i k, Kościół katolicki a imperium, „Roczniki Teologiczne”, 50 (2003),
z. 2, s. 23.

4 Tamże.
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to więc od Maastricht projekt błędny i głęboko niemoralny. Imperium euro-
pejskie rozpadło się duchowo i intelektualnie, zanim powstało historycznie5.
Na pytanie, czy imperium jest dla religii i Kościoła czymś pozytywnym

czy negatywnym, Bartnik odpowiada z zastrzeżeniem: „[...] to zależy od ro-
dzaju imperium i od rodzaju religii. Niektóre imperia niszczą każdą religię,
nawet uniwersalną, a niektóre religie pozostaną zawsze sekciarskie, nawet
przy ogromnym wsparciu ze strony państwa. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo,
to Kościół katolicki oraz Watykan utrzymywał żywe stosunki ze wszystkim
mocarstwami świata, czując się odpowiedzialnym w imię Rzymu Piotrowego
za ogólny pokój i ład świata, czego nie czyniły żadne Kościoły i religie par-
tykularystyczne. Ale czy taka sama sytuacja powtórzy się i współcześnie?”6.
Jak pisze Bartnik, globalizm europejski wybiera budowę systemu zdecydo-

wanie ateistycznego. Według tego globalizmu czasy wznoszenia społeczeństw
na religii bezpowrotnie minęły, dlatego że religie, same podzielone między
sobą, rodzą nieprzezwyciężalne konflikty wewnętrzne. Jedyną bezkonfliktową
postawą ma być ateizm, oczywiście oficjalnie, publicznie, bo prywatnie jed-
nostki lub grupy mogą sobie wyznawać jakąś religię, jeśli chcą. Tylko nie-
liczni inżynierowie tego sztucznego tworu myślą mniej lub bardziej otwarcie
o stworzeniu nowej religii, która byłaby jakąś humanistyczną transformacją
chrześcijaństwa europejskiego7. Cytowany autor dostrzega przy tym, że poli-
tyka religijna globalistów nie jest całkowicie jednolita. Część z nich chce
stworzyć jedno gigantyczne królestwo ateizmu, a zarazem swobody moralnej,
czerpiąc inspirację z neomarksizmu, liberalizmu i masonerii. Drudzy chcą
pozostawić religię w krajach członkowskich, z nadzieją, że wyznania spro-
wincjonalizowane, jak np. w Polsce, same w ciągu paru wieków zginą. W tej
sytuacji ideologicznej kształtują się też odpowiednio dwie postawy w Koś-
ciele katolickim. W każdym razie według jednych Kościół powinien dotrzy-
mać kroku względem całego obszaru globalizmu, który należy przede wszyst-
kim ewangelizować, a według drugich należy przede wszystkim wywalczyć
jak najlepszą pozycję Kościołów w państwach członkowskich, forum ogólne
całej Europy pozostawiając papieżowi8.
Zasadą naczelną Kościoła katolickiego jest utrzymać się na obu płasz-

czyznach publicznych (ogólnoeuropejskiej i na forum każdego państwa). Koś-

5 Tamże, s. 24-25.
6 Tamże, s. 25.
7 Tamże, s. 27.
8 Tamże, s. 28.
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ciół jest konieczny dla życia społecznego na każdym szczeblu. Oczywiście
twórcy Neo-Europy chcą uczynić cały Kościół katolicki w pełni prywatny.
Wskazuje na to uporczywe odrzucanie w Konstytucji europejskiej invocatio
Dei i choćby najmniejszej wzmianki o religii. Ogół polityków i hierarchów
kościelnych nie rozumie, że nie chodzi tu o jakiś gest przyzwoitości, lecz
o podstawowy dogmat Nowej Europy ateistycznej. I tak toczy się jawna wal-
ka o podmiotowość i wolność religii w Europie. Katolicy szukają taktyki
obronnej. Niektórzy biskupi myślą o stworzeniu w Europie lobby silnych
Kościołów: polskiego, hiszpańskiego, włoskiego, irlandzkiego i innych. Tego
jednak obawiają się twórcy Neo-Europy i stąd ich ataki na te Kościoły,
zwłaszcza na Kościół w Polsce. Osłabianie i rozbijanie tych Kościołów
odbywa się już zresztą od dawna, głównie na drodze medialnej, ekonomicznej
oraz przez niesłychane faworyzowanie filosemitów w Kościele, którzy z re-
guły są kosmopolitami i globalistami9.
Bartnik zwraca też uwagę na istotne nieporozumienie. Kiedy Kościół kato-

licki domaga się wymienienia religii w Konstytucji Europejskiej, to nie wal-
czy o pozycję religii uprzywilejowanej lub panującej, lecz o prawa publiczne
dla religii w ogóle, a w konsekwencji o odstąpienie od programu budowy Eu-
ropy ateistycznej. Wprawdzie w początkach Kościół katolicki chciał być
w Europie jedyny, dziś jednak godzi się na godne współżycie z innymi reli-
giami i ateizmem na zasadach sprawiedliwości. Walczy o swoje upodmioto-
wienie i o prawa publiczne w Nowej Europie dla siebie, ale i dla wszystkich
religii, łącznie z judaizmem i islamem10.
Patrząc perspektywicznie, Bartnik pisze, że dziś należy obmyślać sposoby,

by w imperium europejskim Kościół nie został zredukowany tylko do Kościo-
łów krajowych lub diecezjalnych, a także by jakiś Kościół krajowy nie wyrósł
niespodziewanie na hegemona, bo to znowu grozi zniekształceniem chrześci-
jaństwa11. W przypadku Polski, w sytuacji jej ścisłej integracji z Zachodem,
Kościół będzie bardziej poddany czynnikom świeckim, ateizującemu świato-
wemu lobby, naciskom ekonomicznym oraz zniewalającej propagandzie nie-
moralności. Dlatego – zdaniem Bartnika – trzeba odbudować i wzmocnić
w całej Europie Kościoły krajowe. Uważa on, że integracja Polski, a z nią
i Kościoła, z UE jako rodzącym się imperium, nie zaś wspólnotą ojczyzn
i narodów. Jest wielkim ryzykiem, a nawet błędem. Kościół Zachodu trzeba

9 Tamże, s. 28-29.
10 Tamże, s. 29.
11 Tamże, s. 30.
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odradzać od wewnątrz, a nie za pomocą formacji kolonialnych. Żadne impe-
rium doczesne nie może być celem chrześcijaństwa. Współczesna koncepcja
imperium europejskiego ma wszelkie cechy nieodpowiedzialnej i „radosnej”
twórczości ludzi wierzących w samą technikę. Stąd jest koncepcją nowego
superpaństwa, oficjalnie ateistycznego. Sytuacją Kościoła w Unii Europejskiej
być może mógłby się zająć przyszły sobór12.
Takie stanowisko autora wynika z jego głębokiego przeświadczenia, że –

zwłaszcza w Europie Zachodniej – pogłębia się zjawisko rugowania chrześci-
jaństwa z forum publicznego. Dzieje się tak przede wszystkim w świecie tzw.
inteligencji i biznesmenów, znacznie mniej na poziomie ogółu społeczeństwa.
Ludzie jednak stawiają sobie pytanie, czy chrześcijaństwo się przeżyło. Te
właśnie zarzuty ze strony europejskich elit budzą jego sprzeciw, świadczą
bowiem o braku wiedzy historycznej i o przewrotności moralnej. Podobnie
jak Bartnik jestem przekonany, że Europa nadal potrzebuje chrześcijaństwa.
Chrześcijaństwo zawsze wprowadzało jedność duchową między ludźmi i naro-
dami. Nie jest prawdą, że religie dzielą, a ateizm łączy. Należy tu też docenić
ogromny wkład chrześcijaństwa w budowę pokoju między narodami, w rodzi-
nach oraz w duszy człowieka. W przypadku Kościoła w Polsce można mówić
o jego wielowiekowej i aktualnej pomocy dla państwa. Trudna do przece-
nienia była postawa abpa Jakuba Świnki w okresie rozbicia dzielnicowego,
rola Kościoła w zwalczaniu heretyków, organizowanie przez Kościół świąt
(co miało na celu danie chłopom możliwości ochrony przed wyzyskiem), tak-
że w okresie rozbiorów i w trudnych momentach politycznych, jakie państwo
polskie przeżywało często w swojej historii. A obecnie jakże ważne są stałe
akcje charytatywne episkopatu, organizujące i wzywające wiernych do zbiórek
dla ofiar kataklizmów, przemocy, stanów wojennych, ustanawiające stypendia
dla ubogiej młodzieży itp. Dlatego politycy i uczeni powinni dzisiaj zwrócić
uwagę na personalizm społeczny, potrzebę wykorzystania go w praktyce polity-
ki społecznej państwa, gdyż łączy on pełne życie osobowe człowieka z twór-
czym wymiarem społecznym, ekonomicznym, kulturalnym i politycznym.
To, co szczególnie niepokoi dzisiaj Kościół katolicki, to postępująca

ateizacja Europy, proces sekularyzowania społeczeństw. Jak pisze Bartnik,
decydenci UE dążą do usunięcia religii z życia publicznego, pozostawienia
najwyżej religii prywatnej, do porzucenia etyki chrześcijańskiej, zwłaszcza
w interpretacji katolickiej, i do zniszczenia tradycji i kultury chrześcijańskiej.

12 Tamże, s. 31.
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Ateizacja jest ważniejsza nawet niż gospodarka, zupełnie jak w Związku So-
wieckim. Religię wypiera się z życia publicznego wszelkimi sposobami13.
Taki stan rzeczy budzi stanowczy protest Bartnika, bo świadczy o upadku
ducha Europy. Prywatyzacja Boga i religii jest podkopaniem samego funda-
mentu wszelkiego życia i ładu ludzkiego. Trzeba przy tym przypomnieć, że
negacja Boga i antyreligijność marksizmu w Rosji, Azji i w Afryce jest
tworem europejskim. Sądząc po coraz gorszym stanie chrześcijaństwa: pro-
testantyzmu, prawosławia i katolicyzmu zachodniego, wydaje się, że nadcho-
dzi już zmierzch duchowej kultury Europy jako wielkiej formy życia ludz-
kości. W tych krajach katolicyzm staje się folklorem, prywatnym bractwem
i sprawą tylko zwykłych ludzi, a przede wszystkim nie liczy się w publicz-
nym życiu społeczno-politycznym. Główną winę za stan chrześcijaństwa na
Zachodzie ponoszą teologowie, także katoliccy, którzy idąc za protestanckim
fideizmem, wsparli tę prywatyzację chrześcijaństwa, jego subiektywizację
i ograniczenie do czegoś osobistego. Nie bez winy są także hierarchowie
Kościoła, którzy jakby lękają się świata, ciągle tłumaczą się z tego, że
Kościół istnieje, niepotrzebnie obawiają się współczesnych nauk14.
W związku z postępującą ateizacją stanowczy głos zabrał papież Bene-

dykt XVI, wypowiadając się na temat roli i znaczenia współczesnej ideologii
liberalnej. Neoliberalizm XX w. został dokładnie opisany w literaturze fi-
lozoficznej i ekonomicznej. Mniej znana jest katolicka krytyka współczesnego
liberalizmu. Dla katolików neoliberalizm jest antyreligijny i antymoralny.
Kardynał Joseph Ratzinger (Benedykt XVI) przypomniał, że europejska
i amerykańska ideologia liberalno-lewicowa wzięła swój początek z neomark-
sistowskiej tzw. nowej lewicy szkoły frankfurckiej z 1968 r. Stosunkowo
szybko opanowała ona m.in. Niemcy, Francję, Anglię, Hiszpanię. Jej podsta-
wowa zasada wyraziła się w tzw. poprawności politycznej, mającej wyelimi-
nować wszelkie inne poglądy i postawy, głównie chrześcijańskie i katolickie.
Kardynał Ratzinger zauważa, że właśnie zmodyfikowany marksizm wypełnia
dziś pustkę po odrzuceniu chrześcijaństwa przez inteligencję Zachodu.
W rezultacie ideologia ta stała się nową religią, z kultem wolności ujmowanej
jako dowolność. Zdaniem Ojca Świętego ideologowie zachodni – idąc za
marksizmem – zapragnęli stworzyć świecki raj na ziemi. Nie przez dyktaturę
proletariatu, lecz poprzez rewolucję ideologiczną, wolnościową, ale bez Boga,

13 Cz. S. B a r t n i k, Twarz Unii Europejskiej bez makijażu, „Nasz Dziennik”,
28 VII 2008, s. 18.

14 T e n ż e, Zmierzch ducha Europy, „Nasz Dziennik”, 31 XII 2005-1 I 2006, s. 18.
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Kościoła i moralności. Człowieka kreuje się na boga, a w miejsce etyki
chrześcijańskiej – za Fryderykiem Nietzschem – stawia się rzeczy uważane
dotychczas za antywartości: zakłamanie, swawolę, hedonizm, egoizm, kult
pieniądza, przemoc socjotechniczną i ateizm. Nastąpiło duchowe i moralne
wynaturzenie znacznej części inteligencji i polityków. Etykę chrześcijańską
i ogólnoludzką uznano za zakłamanie lub oszustwo. Jednym z zadań nowej
ideologii jest doszukiwanie się oraz publiczne piętnowanie rzekomych i praw-
dziwych grzechów chrześcijan (zwłaszcza osób duchownych). W ten sposób
chce się wykazać, że etyka chrześcijańska jest obłudna. Taka postawa stała
się obowiązująca we współczesnej kulturze, a społeczeństwa europejskie,
manipulowane przez propagandę i media, coraz bardziej ją akceptują. Do-
datkowo takiego liberalizmu nie wolno publicznie krytykować, zwłaszcza nie
wolno wykazywać niemoralności inteligencji. Krytykowanie omawianej ideo-
logii jest traktowane jako postawa wroga demokracji i wolności, przeciwna
postępowi, jako homofobia, fanatyzm religijny. Dlatego taki stan rzeczy
społeczeństwa europejskie powoli przyjmują za coś normalnego15.
Kardynał Ratzinger uczy, że pustkę po odrzuceniu wiary w Boga i moral-

ności chrześcijańskiej lewica liberalna chce wypełnić konsumpcjonizmem,
z którym związany jest seks, środki odurzające, przepychanie się społeczne
wzwyż oraz wyraźny terror ideologiczny, a niekiedy i gospodarczy. Te rzeczy
zastępują też dawną kulturę i mają przynieść nowy, szczęśliwy świat. Mają
one odwieść wszystkich, zwłaszcza młodzież, od chrześcijańskiej religii
i moralności oraz od rozumnego i rozsądnego życia. Przywołanie ducha mark-
sizmu w myśleniu i działaniu ma prowadzić do materializmu, ateizmu, seku-
laryzmu, relatywizmu i liberalizmu. Na tych destrukcyjnych wartościach
liberałowie chcą budować całą przyszłość Europy16.
Ideologia liberalno-lewicowa według papieża rozwija na szeroką skalę

cywilizację śmierci, która przejawia się głównie w zabijaniu nienarodzonych,
eutanazji i natarczywej propagandzie samobójstw. Mają to być skuteczne spo-
soby poszerzania przestrzeni życiowej dla ludzi szczęśliwych. Mają one za-
gwarantować ucieczkę od cierpień i trudności życiowych poprzez przezwycię-
żanie losu, odrzucanie praw natury, rodziny i narodu oraz rozumu praktycz-
nego; stanowić podstawę życia człowieka. I tak odrzuca się logikę życia,
obiektywną prawdę oraz chrześcijański optymizm. Wszystko sprowadza się

15 Cyt. za: Cz. B a r t n i k, Benedykt XVI o ideologii liberalnej, „Nasz Dziennik”,
24-25 XI 2007, s. 13. Por. J. R a t z i n g e r, Raport o stanie wiary, Warszawa 1986.

16 Tamże.
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do absurdu. Najsilniejszy atak prowadzi się na Kościół katolicki. To wszystko
zmierza do nihilizmu społecznego i duchowego, a wreszcie do negacji war-
tości osoby ludzkiej17.
Według papieża ideologia liberalizmu rzutuje coraz mocniej na cały świat

i eksportuje dekadencję duchową i moralną. To wzmaga rozbicie, konflikty,
a także terroryzm i potężną opozycję ze strony świata islamskiego. Często
również mają miejsce ruchy wewnątrz poszczególnych państw. Chcą one za-
stąpić prawa ogólne prawami swoimi. Stąd rodzi się przemoc i panowanie
jednych nad drugimi. Faktyczną władzę przejmują wówczas układy, mafie.
Zdarza się nawet, że kraje demokratyczne, w których władzę zdobywają
wrogowie religii i Kościoła, gnębią wierzących obywateli w imię pluralizmu
i postępu18.
Jakkolwiek w latach 1989-1991 upadł marksizm państwowy, to jednak po-

został on w mentalności współczesnych, głównie jako obietnica zdobycia
mitycznej wolności i dobrobytu. Największym jednak błędem marksizmu
i neomarksizmu jest – pisze Benedykt XVI – sprowadzanie Boga, człowieka,
ducha dziejów do samej materii. Rdzeniem zła i nierozumności marksizmu,
a następnie ideologii liberalno-lewicowej, jest uznanie materii za źródło
wszelkiej rzeczywistości. Wszystko miałoby być samoczynnym produktem
materii. W szkołach, na uniwersytetach taki absurdalny materializm jest gło-
szony dzisiaj jako nowoczesne i naukowe wyjaśnienie rzeczywistości, w tym
także człowieka. Wyznawcy tej ideologii nie widzą, że taka nauka, niezgodna
z szeroko rozumianym doświadczeniem całej ludzkości, nie jest obiektyw-
na19. Fałszywe jest rozumienie wolności. Oddziela się ją od rzeczywistości,
od prawdy i od wszelkich granic, jakie stanowi choćby drugi człowiek. Taka
wolność staje się antywolnością. Przekreśla postęp społeczny i kulturowy.
Wynaturzona wolność niesie ze sobą wszelkie zło. Prowadzi do terroryzmu
prawno-politycznego, do ateistycznego światopoglądu i do odrzucenia obiek-
tywnych prawd i wyższych wartości. Wolność musi się łączyć z prawdą
i z prawem. Prawdziwa wolność prowadzi do podstawowych wartości ludz-
kich i pozwala tworzyć państwo o ludzkim obliczu, godną Unię Europejską
i lepszy świat. Niewytłumaczalne jest wiązanie się większości inteligencji

17 Tamże.
18 Tamże.
19 Tamże, s. 14.
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z marksizmem i nową lewicą. Niemożliwe, żeby inteligencja nie dostrzegała
całej nędzy intelektualno-moralnej tej ideologii20.
Do propagowania takiej ideologii wykorzystuje się media, które znajdują

się w rękach jednostek lub grup posiadających pieniądze i władzę. Media są
najbardziej powszechnym, sugestywnym i skutecznym środkiem kreowania li-
beralnych poglądów. Przyczyniają się do tego, że ludzie przyjmują wszelkie
błędy, kłamstwa, akceptują relatywizm i odrzucanie wyższych wartości, takich
jak obiektywna prawda, dobro, etyka, wiara w Boga, miłość społeczna, cel
i sens życia. Wskutek oddziaływania mediów całe masy ludzi przyzwyczajają
się do rzeczywistości fałszywych, do subiektywizmu nadawców, do życia je-
dynie sensacją. Media służą ideologii liberalno-lewicowej. W rezultacie
w Europie wystąpił głęboki kryzys wiary, moralności i kultury duchowej.
Rozwija się jedynie rozum techniczny, który w sytuacji upadku religijnego
i moralnego często zwraca się przeciwko człowiekowi21.
Żyjemy dziś pod wpływem aktywnego liberalizmu i nurtu politycznego,

który wpisuje się mocno w obszar relacji międzynarodowych globalizmu, ale
w obrębie kultury chrześcijańskiej (która od początku podnosiła problem
ludzkiej wolności i godności, budowała pojęcie sumienia). Także prawa
człowieka powstawały w ramach kultury chrześcijańskiej. Proces ich kształ-
towania i przewartościowania trwa do dzisiaj, ale fundament pozostaje nie-
zmienny. Przypomniał go ostatnio papież Benedykt XVI w encyklice Spe
salvi. Ojciec Święty wskazuje, że postęp techniczny i naukowy, tak samo jak
jakakolwiek działalność polityczna i prawna, nie służą człowiekowi, jeśli są
oderwane od podstawy nadziei, jaką jest Bóg. Nauka może wiele wnieść do
procesu humanizacji świata i ludzkości, ale może też zniszczyć człowieka
i świat, jeśli jest ukierunkowana przez siły, które nie uznają Boga. Człowiek
potrzebuje Boga – w przeciwnym razie nie ma nadziei. Protest przeciw Bogu
w imię sprawiedliwości niczemu nie służy. Świat bez Boga jest światem bez
nadziei. Jedynie Bóg może zaprowadzić sprawiedliwość.
W świetle przedstawionych poglądów Benedykta XVI Bartnik czyni jesz-

cze refleksję co do możliwości wdrażania ideologii liberalnej w Polsce
i zauważa, że rozumni Polacy wpływy z Zachodu przyjmowali zawsze w po-
staci złagodzonej i zracjonalizowanej. Tak było z renesansem, oświeceniem,
romantyzmem, idealizmem niemieckim, psychologizmem, pozytywizmem
i ewolucjonizmem, a chyba także i z marksizmem, chociaż dziś umysłowość

20 Tamże.
21 Por. R a t z i n g e r, Raport o stanie wiary.
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Polaków jest bardzo osłabiona przez marksizm ateistyczny22. Bartnik stwier-
dza, że w takim kontekście społeczno-politycznym wielka strategia światowa
Ameryki nie jest wykładnikiem ducha zwykłych obywateli, którzy są na ogół
chrześcijanami, lecz zależy od polityków, finansistów i oligarchów. Podobnie
zresztą jest w Europie, gdzie lud zachowuje zdrowy rozsądek, a elity chcą,
by ich doktryna zapanowała na całym świecie w formie nazywanej globaliz-
mem, co ma oznaczać stworzenie jednego jednorodnego społeczeństwa, rea-
lizującego demokrację, wolność, pluralizm prawdy, relatywizm. Globalizm
dąży do osłabienia, czy wręcz zniszczenia, prawdziwych religii, zwłaszcza
katolicyzmu. Bartnik uważa oba te podstawowe trendy współczesnej polityki
światowej: unifikujący wszystko globalizm i pluralizm, za bardzo niebez-
pieczne, bo odrywające się od naturalnych pędów rozwojowych. Globalizm
zubożył człowieka genetycznie, tematycznie i duchowo, a pluralizm rozbija
konieczną do życia organiczność, wspólnotowość i spójność mniejszych spo-
łeczeństw. Pluralizm bez jedności niszczy i rozbija społeczeństwa23.
Przed pochwałą bogacenia się i dążeniem do niego, przy porzuceniu war-

tości etycznych, ostrzega bp Antoni Dydycz. Prawdziwy rozwój nie może po-
legać na zwykłym gromadzeniu dóbr i usług, jeśli osiąga się to kosztem nie-
dorozwoju wielkich rzesz i bez należytego uwzględnienia społecznych i kul-
turowych wymiarów istoty ludzkiej. Nie można żyć w ten sposób. Cóż może
zrobić człowiek biedny, bez zaplecza materialnego i politycznego? Istnieje
charakterystyczna zbieżność pomiędzy liczbą osób żyjących w niedostatku
a liczbą osób, które nie biorą udziału w wyborach. Mamy około 20% bezro-
botnych, taki sam procent obywateli żyje na progu nędzy, a kolejne 20% to
ludzie ubodzy. Około 60% naszego społeczeństwa nie ma powodu, aby cie-
szyć się z demokracji i korzystać z politycznej wolności. Wolność ogranicza
się tylko do wyboru pomiędzy biedą a nędzą. Ludzie są wolni, ale tylko do
narzekania24.
Bartnik twierdzi, że ideolodzy unijnej utopii (M. Rothard, L. V. Mises,

J. Habermas, J. Derrida i in.) nie są realistami i zbytnio fantazjują, głosząc,
że niedługo w Europie znikną państwa, narody, Kościoły, języki, kodeksy
moralne i prawne, dyscyplina, więzienia i wszelki przymus. Nadto twierdzą,
że doczekaliśmy się państwa prawa. Ale faktycznie w sprawach naprawdę

22 B a r t n i k, Benedykt XVI, s. 14.
23 T e n ż e, Demon terroryzmu, „Nasz Dziennik”, 12 VIII 2005, s. 11.
24 Ks. bp A. D y d y c z, „Demokracja bez wartości przemienia się w totalitaryzm” (Jan

Paweł II), „Nasz Dziennik”, 17-18 IX 2005, s. 11.
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ważnych prawo niemal zawsze staje po stronie rządzących i władzy. Wielu
teoretyków mówi wprost, że prawo władzy demokratycznej jest ponad kodek-
sem prawa i ponad etyką. Również wolny rynek działa ponad prawem i po-
nad etyką, przeżywa głęboki kryzys. Cywilizacja euroatlantycka wymaga
duchowego ratunku25.
Kościół katolicki w Polsce uważnie obserwuje otaczającą go rzeczywistość

polityczną, doktrynalną i społeczną, zawarł też na dobrych warunkach kon-
kordat z państwem, a mimo to dość często wybuchają między nimi spory.
Kościół jest atakowany przez opozycję sekularystyczną, która dąży do tego,
aby został on zmarginalizowany. Aby poznać rzeczywistą pozycję Kościoła
katolickiego w państwie i społeczeństwie, politolog i publicysta Robert
Krasowski przeprowadził w 2007 r. na łamach „Dziennika” rozmowę z nau-
kowcami i pisarzami politycznymi o różnej orientacji ideowo-politycznej.
Zdaniem niektórych z nich kondycja Kościoła w Polsce nie jest najlepsza,
a według Krasowskiego realnie słaba. Dużo słabsza, niż się zwykle sądzi.
W istocie jego siłą jest jedynie pamięć niedawnej siły. Pamięć ta jest na tyle
żywa, zarówno u hierarchów, jak i u potencjalnych przeciwników Kościoła,
że nie przyjęto jeszcze do wiadomości, iż wszystko się zmieniło. Nie ma już
Wojtyły, jednej z najbardziej wpływowych postaci w całej historii Kościoła
Powszechnego, nie ma też PRL, w której rządzący, niszcząc wszelką świecką
konkurencję, uczynili z Kościoła jedyną realną instytucję życia obywatel-
skiego i narodowego. Kościół w Polsce nie ma swych historycznych liderów,
nie ma żadnego przywódcy. Jeszcze dziesięć lat temu miał prymasa Józefa
Glempa, ale potem wprowadzono oddzielną funkcję przewodniczącego Konfe-
rencji Episkopatu Polski, którym został abp Józef Michalik. Po śmierci Jana
Pawła II wrócił do Krakowa kard. Stanisław Dziwisz, nastąpił rozdział
archidiecezji gnieźnieńskiej i waszawskiej, a w związku z tym pojawił się
czwarty ośrodek władzy kościelnej, którym kieruje abp Kazimierz Nycz. Dla
Kościoła rozproszona struktura władzy nie jest niczym nowym, czyni go bar-
dziej elastycznym i lepiej służy celom religijnym. Nie zmienia to faktu, że
Kościół stał się obecnie znacznie słabszy, niż był w ostatnim półwieczu. Nie
ma już gigantycznego zaplecza, które łączyło go ze światem świeckim, a za-
razem pozwalało skuteczniej na niego oddziaływać. Nie ma wpływowych klu-
bów inteligencji katolickiej ani rozpoznawalnych katolickich intelektualistów.
Oddziaływanie takich instytucji jak KUL jest dziś tylko cieniem tego, co było

25 Cz. S. B a r t n i k, „[...] aż czasy pogan przeminą”, „Nasz Dziennik”, 29-30 V 2004,
s. 21.
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kilka dekad temu. W mediach Kościół w zasadzie się nie liczy. Istnieje tylko
„imperium” ojca Rydzyka, które dla Kościoła jest bardziej problemem niż
źródłem siły. Media drukowane, pozbawione funduszy, straciły na znaczeniu.
Ale zmieniło się jeszcze jedno. W ostatniej dekadzie XX w. życie partyjne
wspierało się na Kościele i na „Solidarności”. Dziś już jest inaczej. Żadna
partia nie jest już skazana na Kościół. Katoliccy wyborcy poszli za swoimi
świeckimi sympatiami. W wyborach politycznych kierują się swoimi intere-
sami, a nie doktryną Kościoła, co może ośmielić także innych przywódców
polskiej prawicy do negocjowania z Kościołem, a nie tylko do liczenia się
z jego stanowiskiem. Zupełnie błędnie biorąc swą potęgę z przeszłości za
realną diagnozę siły dzisiejszej, Kościół o własnym błędzie może się do-
wiedzieć za późno26.
Rolę Kościoła w wolnej Polsce Rafał Matyja określa jako rolę milczącego

arbitra. Co pewien czas różne spory (np. o stopień z religii na świadectwie
czy o zapłodnienie in vitro) ożywiają dyskusję dotyczącą politycznej roli
Kościoła. Dyskutanci powtarzają znane od dawna argumenty o konserwatyw-
nych i liberalnych tendencjach w Episkopacie, o fundamentalizmie i o otwar-
tości poszczególnych hierarchów kościelnych. Stawiane są pytania, czy Koś-
ciół rzeczywiście dobrze funkcjonuje w demokratycznej rzeczywistości, czy
jest w stanie zaakceptować świecki porządek. Zdaniem Matyi Kościołem
wciąż rządzą anachroniczne kategorie z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
stulecia. Rozmaite podziały: na Kościół otwarty i zamknięty, na katolicyzm
twardy i miękki, w żadnym razie nie opisują istoty problemu, jakim jest
specyficzna pozycja Kościoła w polskiej demokracji. Wynika ona przede
wszystkim z funkcji, jaką Kościół pełnił w czasach PRL. Wtedy był rzeczy-
wistym reprezentantem społeczeństwa, stał w opozycji do władzy, uznawanej
za narzuconą z zewnątrz. Miał ambitny program społeczny, wypracowany
przez prymasa Wyszyńskiego, a później Glempa. Zajmując pozycję arbitra,
przyczynił się do ugody władz ze społeczeństwem. W ten sposób stał się
rzeczywistym architektem nowego ustroju. Później jednak stopniowo tracił
impet i zrozumienie swojej istotnej politycznej roli. Nie wynikało to z kon-
serwatyzmu, lecz z niechęci do polityki. Kościół stawiał polskiej polityce
takie wymagania moralne, jakich nie była w stanie spełnić. Jednocześnie nie
potrafił mówić o konkretnych problemach społeczeństwa demokratycznego27.

26 R. K r a s o w s k i, Jak silny jest Kościół, „Dziennik”, 5 I 2008, s. 2.
27 R. M a t y j a, Porzucona tradycja, „Dziennik”, 5 I 2008, s. 6. Zob. t e n ż e,

Państwowość PRL w refleksji politycznej lat 1956-1980, Warszawa 2007.
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Zdaniem Matyi Kościół w Polsce po 1989 r. nie potrafił znaleźć języka opisu
zjawisk społecznych i politycznych adekwatnego do potrzeb. Ograniczał się
do moralistycznej krytyki, która wiele spraw pomijała milczeniem, i chyba
zrezygnował z roli reprezentanta społeczeństwa.
Dla Marcina Króla Kościół stał się jednym z wielu podmiotów życia pu-

blicznego. Stracił swą dawną silną pozycję z powodu zachodzących procesów
modernizacyjnych i umacniania się ustroju demokratycznego oraz pluralizmu
podmiotowego. Zdaniem Króla jakkolwiek modernizacja nie oznacza zaniku
religii, to jednak wywołuje nieuchronną pluralizację światopoglądów
i zmierzch znaczenia potężnych niegdyś instytucji religijnych, dyktujących
reguły życia społecznego. Kościół katolicki miał kłopot z modernizacją od
samych jej początków. Król uważa, że postawa Kościoła wobec tych proce-
sów ewoluowała od totalnego ich potępienia do całkowitego ignorowania.
Początkowo Kościół ustami papieży surowo krytykował wszystko, co narusza-
ło tradycyjny porządek: liberalizm, socjalizm i demokrację. Bardzo długo nie
zdawał też sobie sprawy, że największym jego wrogiem jest socjalizm. Po
fazie totalnego potępienia przyszły próby podporządkowania sobie trendów
modernizacyjnych. Kościół musiał się pogodzić z nieuchronnymi zmianami
społecznymi, sam też potrafił się wewnętrznie zreformować i unowocześnić.
Znaczące jest, że od jakiegoś czasu Kościół wybiera strategię milczenia, ale
jest to błędna metoda radzenia sobie z problemem. Zdaniem Króla Kościół
powinien zrezygnować z władczego tonu i nie ograniczać się do wydawania
nakazów i zakazów. W czasach pluralizmu musi zrozumieć, że stał się tylko
jednym z uczestników debaty dotyczącej kwestii moralnych i problemów spo-
łecznych. Nie zajmuje już w niej uprzywilejowanej pozycji. Jego znaczne
zasoby intelektualne powinny zostać spożytkowane na analizę problemów
wynikających z modernizacji i na budowanie argumentów, a nie na potępianie
inaczej myślących28.
Zauważona przez Króla niechęć Kościoła do zmierzenia się z problemami,

jakie wywołuje modernizacja, odbija się negatywnie na wiernych. Widać to
zwłaszcza w wypadku takich kwestii jak antykoncepcja. Według różnych ocen
od 65 do 80% katolików na świecie stosuje rozmaite środki antykoncepcyjne.
Wszyscy są potępieni przez Kościół. Żadne formy potępienia nie zmienią

28 M. K r ó l, Kościół wobec modernizacji. Jak przetrwać w nowoczesności, „Dziennik”,
5 I 2008, s. 8.
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istniejącej praktyki. Czy nie byłoby lepiej, gdyby Kościół zajął w tej kwestii
łagodniejsze stanowisko?29

Twarde i słuszne stanowisko Kościoła w sprawie V przykazania: Nie zabi-
jaj! i w sprawie nauki religii wywołuje niekiedy w środowisku liberalnym
i środowisku lewicowym niezdrowe emocje. Obydwa stawiają pytanie, czy
grozi nam wybuch konfliktu między państwem a Kościołem. Martwi je nie-
zdecydowana postawa rządu. Taka strategia może okaże się nieskuteczna.
Mirosława Grabowska zwraca uwagę, że unikanie sporu i próby dogodzenia
wszystkim mogą się skończyć wybuchem prawdziwej ideologicznej wojny.
Blokuje się bowiem merytoryczną debatę, a zarazem nagłaśnia opinie skrajne,
które podważają istniejący w Polsce realistyczny kompromis w relacji pań-
stwo–Kościół, przypieczętowany konkordatem z 1998 r. Dzieje się to wbrew
opinii większości Polaków, którzy w kwestiach wiary opowiadają się za
postawą umiarkowaną. Na potrzebę umiarkowania i realizmu Kościoła wska-
zuje również Henryk Domański. Jego zdaniem podejście deklarowane przez
obywateli w sondażach coraz wyraźniej zderza się z bardzo dogmatyczną
postawą Kościoła, tym bardziej że nie zamierza on złagodzić swojego sta-
nowiska. Konflikty są tu nie do uniknięcia, zwłaszcza w sytuacji, gdy przed
Polską pojawi się problem ratyfikacji Karty Praw Podstawowych. Także
według Zdzisława Najdera stanowisko Kościoła jest słabo przemyślane i na-
zbyt twarde. Dyskusja na temat spornych kwestii w żadnym razie nie stanowi
próby podważenia jego autorytetu30.
Obserwujemy dzisiaj w Polsce napięcie dyskusji o miejsce Kościoła i re-

ligii w społeczeństwie. Dzieje się tak dlatego, że jedni z niepokojem, inni
z satysfakcją zastanawiają się, czy Polskę, będącą od niedawna członkiem
UE, czeka proces zeświecczenia, który nastąpił w Europie Zachodniej.
W dyskusjach, jak to zwykle bywa, pojawiają się argumenty skrajne. Religia
traktowana jest jako siła absolutnie wroga wolności i tolerancji. Oskarża się
ją też o to, że przyczynia się do rozkwitu postaw ekstremistycznych, nawet
terroryzmu. Innym razem dyskusja jest spokojna i, jak się wydaje, pogłę-
biona.
Zdaniem amerykańskiego socjologa Petera Bergera we współczesnym świe-

cie mamy do czynienia wręcz z eksplozją wiary. Najbardziej oczywiste przy-
kłady to świat islamu oraz amerykański protestantyzm. Dodajmy, że także

29 Tamże, s. 9.
30 M. G r a b o w s k a, H. D o m a ń s k i, Z. N a j d e r, Platforma Obywatelska

i kompromis z Kościołem. Kościół, państwo, dialog, „Dziennik”, 5 I 2008, s. 10-11.
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polski. Wskaźniki religijności w Polsce wciąż rosną. „Ziemią obiecaną” se-
kularyzmu jest Europa Zachodnia. Wedle Bergera Polska stając się częścią
UE, także weszła na drogę euroświeckości. W Europie występuje nacisk na
sekularyzację. Po doświadczeniu nowoczesności religia staje się kwestią
świadomego, dobrowolnego wyboru. Tym samym bezpowrotnie zmienia się
też charakter religijnych instytucji. Na całym świecie ludzie mawiają: „jestem
katolikiem, ale...”. Owo „ale” oznacza pluralizację.
Ta nowa tendencja do świeckości wydaje się obecnie ewoluować, przecho-

dzić ze stanu wrogości ku życzliwości. Widać to w dyskusji Pawła Marczew-
skiego z Giannim Vattimo. Włoski filozof postmodernizmu i katolik propo-
nuje następującą strategię postępowania Kościoła: By móc funkcjonować
w pluralistycznym społeczeństwie, religia chrześcijańska musi zrezygnować
z twardego dogmatyzmu. Chrześcijanie powinni przede wszystkim kłaść na-
cisk na miękką cnotę miłosierdzia, która jest istotą religii chrześcijańskiej.
To na nią przede wszystkim powinien kierować się Kościół. Miłosierdzie
w naturalny sposób współgra z demokratycznym pluralizmem, a także z po-
stulatami społecznej solidarności. Jest ich bardzo istotnym uzasadnieniem.
Bez głębszej podstawy w postaci chrześcijańskiego miłosierdzia trudno sobie
wyobrazić, by rozbudowane systemy solidarności mogły przetrwać. Kościół
katolicki zdaje się jednak tego nie rozumieć i zupełnie niepotrzebnie usztyw-
nia się i dogmatyzuje. Marzy o powrocie do przednowoczesnego ładu. Wikła
się w spory z nauką w nadziei, że uda mu się zyskać ideologiczną kontrolę
np. nad sferą badań genetycznych. Jest to jednak tylko iluzja, w dodatku
bardzo niebezpieczna. Ściąga bowiem na Kościół krytykę tych, którzy chcie-
liby usunąć religię ze sfery publicznej. Tak więc kiedy Kościół uczy miło-
sierdzia, tworzy przestrzeń dla pluralizmu i koegzystencji różnych religii.
W dobie globalizacji, gdy rozprzestrzenia się wiedza, chrześcijaństwo nie
może być dogmatyczne. Vattimo zaznacza, że religia nie jest źródłem dzi-
siejszych konfliktów na świecie31.
Niemiecki socjolog Ulrich Beck proponuje, by wielkie religie nie głosiły

dziś prawdy, lecz poszukiwały pokoju. Tylko w ten sposób mogą pozbyć się
wzajemnej nietolerancji, zbudować świat, w którym deklarowana miłość bliź-
niego nie będzie podszyta nienawiścią do wyznających inną wiarę. Bene-
dykt XVI zdaniem Becka zupełnie nie rozumie, że dialog między religiami

31 P. M a r c z e w s k i, O etyce miłosierdzia, „Dziennik”, 22 XII 2007, s. 8-9. Zob.
G. V a t t i m o, R. R a r t y m, The Future of Region, Turyn 2005; c i ż, Koniec nowoczes-
ności, Warszawa 2007.



86 STANISŁAW WÓJCIK

musi przebiegać na zasadzie równorzędności partnerów. Jego myślenie wciąż
obraca się wokół zapewnienia katolicyzmowi hegemonii. Taki cel ma krytyka
współczesnej kultury zachodniej i jej relatywistycznego skrzywienia. Oznacza
to jednak wejście w ślepą uliczkę przebrzmiałego dogmatyzmu. Walcząc
z dyktaturą relatywizmu, papież broni prawdy hierarchii katolickiej, która
swoją logiką przypomina grę w skata: wiara przebija rozum. Wiara chrześci-
jańska przebija wszystkie inne rodzaje wiary. W tej talii prawdy katolickiej
prawowierności papież jest najwyższym atutem32.
Zdaniem amerykańskiego filozofa Charlesa Taylora pojęcie świeckości

podlega dziś daleko idącym zmianom, szczególnie w znaczeniu bardziej życz-
liwego spojrzenia na religię jako na wspólne kulturowe dziedzictwo chrześ-
cijaństwa. Przyznaje on, iż teza głosząca, że modernizacja związana jest
z sekularyzacją, jest całkowicie nieprawdziwa, a rosnąca popularność Kościoła
jest najlepszym tego dowodem. Wynika stąd, że religia nie jest już trakto-
wana przez ludzi jako coś dane z góry, lecz jest kwestią ich świadomego
wyboru. Oznacza to, że żyjemy w epoce świeckiej. Według Taylora koniecz-
ne jest przemyślenie na nowo zjawiska sekularyzacji. Według niego wojujący
ateizm jest już zjawiskiem marginalnym. Nowoczesność przyniosła zmianę,
która jest dla wiary zarówno zagrożeniem, jak i szansą. Z jednej strony
pojawiają się reakcje obronne ze strony tych, którzy za wszelką cenę usiłują
przywrócić religii tradycyjną funkcję czynnika porządkującego wszelkie sfery
życia, w tym również sferę polityczną, z drugiej modernizacja skłania więk-
szość wiernych do przemyślenia swoich wyborów na nowo i porzucenia dog-
matyzmu. Taylor jest przekonany, że w końcu katolicyzm musi przyjąć lekcję
nowoczesności, ale dzięki podejmowanym na nowo dyskusjom nad podstawa-
mi wiary będzie wybierany bardziej świadomie i głębiej przeżywany. Główny
konflikt współczesnego świata nie przebiega na linii świecki, racjonalistyczny
Zachód kontra fundamentalistyczna cywilizacja muzułmańska. Nie określa go
również podział chrześcijaństwo–islam. Według Taylora zasadniczy spór toczy
się między zwolennikami siłowej konfrontacji i zwolennikami dialogu w obrę-
bie poszczególnych cywilizacji. Kluczowe znaczenie będzie miało to, czy
zwyciężą ci, którzy dążą do zderzenia cywilizacji, czy raczej frakcja
pokojowa. Uważa on również, że Benedykt XVI nie potrafi znaleźć adekwat-
nej odpowiedzi na wyzwania, jakie przed wiarą religijną stawia nowoczes-

32 U. B e c k, Religie nie zawsze cywilizują ludzi, „Dziennik”, 26 I 2008, s. 14-15. Zob.
t e n ż e, Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002; t e n ż e, Władza i antywładza w epoce glo-
balnej, Warszawa 2005.
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ność. Współcześni wierni nie akceptują już bezrefleksyjnie wspólnotowych
i normatywnych wymiarów religii. Nie oznacza to jednak, że popadają w re-
latywizm. Aktywnie poszukują zasad organizujących ich życie duchowe, a do-
konywane świadomie wybory moralne traktują jako obowiązkowe33.
Z nowych wyzwań, jakie stoją przed Kościołem i katolikami, zdaje sobie

sprawę Wiesław Chrzanowski, katolicki polityk, którego nie zadowala sta-
nowisko, jakie zajmuje Kościół i jego kierownictwo zarówno w sprawach
dotyczących społeczeństwa, jak i wobec nacisku Europy. Wydawać by się
mogło – pisze on – że Kościół w Polsce nigdy nie był równie silny jak dzi-
siaj. Po okresie zaciętych sporów i walki o miejsce w przestrzeni publicznej
ostatecznie utrwalił swoją pozycję instytucjonalną. Religia wróciła do szkół,
doprowadzono do podpisania konkordatu. Żadna licząca się partia polityczna
nie podejmuje dziś zdecydowanych prób zakwestionowania kompromisu
osiągniętego w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Chrzanowski,
jeden z architektów owego porozumienia, stawia jednak tezę, że pomimo
umocnienia swojej pozycji Kościół niemal całkowicie porzucił próby od-
działywania na kształt polskiego życia społecznego. Ogranicza się dziś do
reagowania na zaczepki lewicy. Kościół, a w ślad za nim wielu polityków
powołujących się na jego autorytet, pozwolił na zawężenie pola dyskusji, na
narzucenie sobie gotowego zestawu tematów. Nie podejmuje żadnych prób
wypracowania nowej, całościowej wizji katolickiej nauki społecznej. Nic nie
zostało z podejmowanych od czasów Jana XXIII prób sformułowania zasad
pomocniczości państwa, określenia roli samorządów czy postawienia rozsąd-
nych granic dla ludzkiego egoizmu w sferze gospodarczej. Pozostawiając
katolików samym sobie w obliczu drastycznych przemian ustrojowych i spo-
łeczno-ekonomicznych, Kościół w Polsce postawił ich przed zgubną alter-
natywą. Mogą oni albo poddać się sekularyzacyjnym trendom i na własną
rękę poszukiwać odpowiedzi na swoje problemy, albo rzucić się w ramiona
radykałów w rodzaju ojca Rydzyka34.
Chrzanowski zwraca również uwagę, że Kościół nie ma własnej strategii

wobec Europy. Nie wypracował, jak do tej pory, żadnej strategii związanej
z miejscem Polski w strukturach UE. Powinien spojrzeć perspektywicznie na
wyzwania stojące przed całym kontynentem. Oczekuje się poruszenia kato-

33 A. B i e l i k - R o b s o n, O religii w epoce sekularyzmu, „Dziennik”, 22 XII 2007,
s. 11-13. Zob. Ch. T a y l o r, Oblicza religii dzisiaj, Warszawa 2001; t e n ż e, A Secular
Age, Montreal 2007.

34 C. M i c h a l s k i, Katolicy zapomnieli o społeczeństwie, „Dziennik”, 26 I 2008, s. 3.
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lików w sprawie kształtu ideowego Europy. Jest to kwestia posiadania swojej
wizji europejskiej, a nie tylko reaktywnego podejmowania walki o wpływy
w poszczególnych głosowaniach35.
Jeśli chodzi o gospodarkę, to zdaniem Chrzanowskiego Kościół bezreflek-

syjnie zaakceptował narzuconą niegdyś przez marksistowski schemat alterna-
tywę socjalizm–wolny rynek, popadając tym samym w swoiste podwójne myś-
lenie: egoizm jest absolutnie niedopuszczalny w sferze obyczajowej, natomiast
w sferze ekonomicznej nie są konieczne żadne ograniczenia. Kościół porzucił
tym samym własne dziedzictwo namysłu nad kluczowymi kwestiami
społeczno-ekonomicznymi. „Pamiętam bardzo dawne czasy, kiedy przyszły
prymas Wyszyński publikował ważne teksty na temat etyki pracy, kiedy w
Kościele toczyły się ważne spory o polityczny, społeczny i gospodarczy
model życia, pasujący do tradycji tego narodu. W porównaniu z dzisiejszym
milczeniem katolików w kwestiach społecznych tradycyjna katolicka nauka
społeczna przyznawała sobie o wiele większą swobodę myślenia”36.
Do rzeczników dialogu należy także filozof Krzysztof Michalski. Uważa

on, że chrześcijaństwo i nowoczesne życie społeczne to niekoniecznie obozy
dwóch wrogich armii. Obecność chrześcijaństwa nie musi być sprzeczna z se-
kularyzacją, która może oznaczać obumieranie tylko pewnych form religij-
ności, zastępowanych przez inne37. Jego zdaniem Tischner i Wojtyła od-
grywali rolę, jaką Kościół odgrywał w Polsce w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XX w., a której nie powinien odgrywać dzisiaj. Kościół
starał się wtedy pełnić funkcję rzecznika społeczeństwa, której nie wypełniało
komunistyczne państwo. Jan Paweł II miał ambicje kształtowania całej sfery
publicznej, ale wypowiadał też świeckie roszczenia społeczne, a nawet two-
rzył instytucje gwarantujące swobodną wymianę myśli. Kościół w Polsce był
czymś więcej niż tylko instytucją religijną. Bywał czymś więcej w historii
Zachodu. Ale to już przeszłość. Dzisiejsza norma funkcjonowania Kościoła
na Zachodzie jest zupełnie inna. Kościół uważa zachodnią nowoczesność za
coś obcego, a ona traktuje katolików jako jedną z mniejszości, czasem
uciążliwą, ale bez specjalnych praw do wpływania na całość. Kościół mówi
np. o Unii Europejskiej jako o przestrzeni pozbawionej Jezusa, a Unia usuwa
odniesienia do chrześcijaństwa ze swoich dokumentów i instytucji38.

35 Tamże.
36 Tamże, s. 4.
37 K. M i c h a l s k i, Kiedy polski Kościół był szeroko otwarty, „Dziennik”, 16 II 2008,

s. 2.
38 Tamże, s. 3.
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W Polsce nie zawsze zauważamy tę dramatyczną odmienność formuły
Kościoła jako instytucji odpowiedzialnej za całość społeczeństwa i Kościoła
jako mniejszości funkcjonującej w obcej, świeckiej, liberalnej przestrzeni
społecznej. Niektórzy polscy katolicy chcieliby mieć zarówno teologiczną
czystość Benedykta XVI, jak i wpływ Jana Pawła II na przestrzeń publiczną.
Nie da się tak łatwo połączyć ról politycznego i społecznego przywódcy
z rolą religijnego mistyka. Ambicje wpływania na całość ładu społecznego
muszą się wiązać ze skłonnością do kompromisu pomiędzy dogmatami włas-
nej wiary a wymaganiami polityki i życia społecznego39.
Cechą wielkich debat jest nie tylko troska o głębię merytoryczną. Do

głosu dochodzą w niej emocje, które niekiedy ją ubogacają. W Polsce toczy
się taka wszechstronna dyskusja na temat prawdziwego obrazu Kościoła.
Dla Bartnika Kościół w swojej głębi i sakramentalności jest Ikoną Chrys-

tusa. Ale wie on, że Kościół może mieć różne obrazy: zewnętrzny, ludzki
i historyczny. Do jednego z takich opisów, przesadnie krytycznego, jaki
przedstawił redaktor Tomasz Wołek w artykule pt. Spowiedź antyklerykała40,
odniósł się w swojej polemice zamieszczonej w „Naszym Dzienniku”41. Wy-
raził w nim poglądy polskich liberałów katolickich i części inteligencji
postsolidarnościowej.
Bartnik pisze, że Tomasz Wołek słusznie zauważa, zwłaszcza z pozycji

liberała, iż w swej szacie zewnętrznej i wychowawczej Kościół jawił się
dawniej bardziej jako monumentalny, surowy i zimny (monumentalna, sakral-
na liturgia, niezrozumiały język – łacina, kapłan wyniosły i hieratyczny, sieć
nakazów i zakazów, napominanie, groźby, kary). Było mało miłosierdzia.
Surowo traktowano rozwodników, związki niesakramentalne, dzieci nieślubne,
odmieńców. Takie rzeczy i odczucia można by mnożyć. Ale nie można suge-
rować, że Kościół się mylił i był zły, bo nie był od początku liberalny.
Trzeba myśleć historycznie, nie wolno przestawiać epok. Żeby zachować
swoją tożsamość przez wszystkie wieki, Kościół musi mieć swoje twarde
podłoże. Można trochę zmieniać liczbę i formy nakazów i zakazów, ale nie
można ich znieść w ogóle, jak chce tego liberalna teoria wychowania Johna
Deveya. Ucieczka od monumentalności Kościoła w kierunku ciepłej psycho-
terapii i zabawowego towarzystwa, ucieczka od nakazów i zakazów niszczyły

39 Tamże, s. 4.
40 „Gazeta Wyborcza”, 24-25 V 2008, s. 30-31.
41 Cz. S. B a r t n i k, Kościół polski w oczach liberała, „Nasz Dziennik”, 26 VI 2008,

s. 18.
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Kościół. Istotne jest zatem, żeby strona subiektywna wierzącego odpowiadała
rzeczywistości obiektywnej. Liberalizm tymczasem chce wszystko zsubiekty-
wizować. Całkowita bezstresowość jest niemożliwa i byłaby zabójcza. Pew-
nego rodzaju stresy, zwłaszcza stresy dobre, eustresy, są twórcze i sprzyjają
rozwojowi, a w wychowaniu pomagają odbierać realność życia42.
Bartnik odniósł się również do zagadnienia tzw. Kościoła otwartego i jego

jakoby późniejszego pod koniec XX w. zagubienia. Prawdą jest, że od poło-
wy lat siedemdziesiątych Kościół otworzył się szeroko na świat pozakościel-
ny. Wychodziły periodyki, w których pojawiały się także teksty ateistów,
agnostyków. Kościół tworzył atmosferę, która była oazą dla opozycji demo-
kratycznej. Wielu ludzi odkrywało Kościół i nawracało się. Także duża część
inteligencji komunistycznej zaczęła się interesować nauką katolicką i otwierać
na dialog. Rozprawiano o stosunkach państwo–Kościół, o godności człowieka,
o sensie życia, o filozofii dziejów, o pokoju międzyludzkim, o istnieniu
Boga, duszy, nieśmiertelności itd. Niemal cała opozycja uczestniczyła tłumnie
we mszach za Ojczyznę. Następowało zbratanie inteligenta z prostaczkiem.
Przyczyną tego zbratania była wspólnota chwili. Z jednej strony dzięki So-
borowi Watykańskiemu II, a z drugiej dzięki przemianom zachodzącym
w marksizmie i ruchom opozycyjnym zaczęto głębiej odczuwać wspólnotę
zniewolenia i konieczność odrzucenia totalitaryzmu. Dostrzeżono szansę
zbudowania nowego domu polskiego. Chrześcijanie czuli się dumni, że sta-
nowią elitę duchową i są niezbędni dla społeczeństwa43.
Wołek stwierdził, że na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia

Kościół się pogubił. Księża zaczęli porzucać stan duchowny, nastąpił kryzys
powołań. Bartnik, zdumiony taką oceną, wyjaśnia, że u podstaw tej tezy leży
założenie, że Kościół upadł i zdradził inteligencję liberałów i lewicy.
W istocie jest odwrotnie. Kościół, przyjmując do swego domu wszystkich
tych ludzi, wychował sobie wrogów. To oni zdradzili Kościół. Popędzili
nagle po władzę i pieniądze. Odkryła się prawdziwa postawa większości inte-
ligencji liberalnej, postkomunistycznej, filosemickiej i masońskiej. Nastąpiły
różne próby liberalizacji Kościoła, wypierania go z forum publicznego, nego-
wanie dekalogu i moralności ewangelicznej, nieustanne szkalowanie Kościoła
w Polsce i Polski, oszukiwanie społeczeństwa przez media publiczne i komer-
cyjne itd.44

42 Tamże.
43 Tamże.
44 Tamże. Por. W. N i e w ę g ł o w s k i, Nowe przymierze Kościoła i środowisk

twórczych w Polsce w latach 1964-1996. Doświadczenie warszawskie, Warszawa 1996.



91PAŃSTWO RYNKOWE A PRZYSZŁOŚĆ RELIGII

Według Bartnika redaktor Wołek kreśli obraz Kościoła, do którego chciał-
by wrócić, ale i ten obraz jest tylko krytyką. Ludzie – jego zdaniem – ocze-
kują, że Kościół będzie krzewić odwieczne wartości moralne, przestanie się
wdawać w gry polityczne. W zgodzie ze swoją przyrodzoną misją będzie słu-
żyć ludziom. Skromność weźmie w nim górę nad blichtrem, pokora zwycięży
pychę, a surowość ustąpi miejsca miłosierdziu45. Bartnik odnosi się do
wszystkich tych zastrzeżeń. Odpiera m.in. typowy dla liberałów i lewicy
zarzut, że Kościół niepotrzebnie wdaje się w gry polityczne. W istocie chodzi
o to, by Kościół nie istniał na forum publicznym. Nawet obronę dzieci nie-
narodzonych uważa się za grę polityczną, bo nie jest ona zgodna z popraw-
nością polityczną. Kościół nie jest polityczny, gdy zabiega się o jego
poparcie w wyborach, ale staje się polityczny, gdy broni moralności publicz-
nej, Ojczyzny, tradycji i dobrego imienia Polski46.
Także katolicy oczekują zmiany wizerunku świeckości. Wciąż jest ona

jeszcze wojująca, mimo wielu racjonalnych dyskusji. Mądrego, spokojnego
dialogu jest za mało.
Wszyscy – nie tylko wierzący, ale i ateiści – uznają wielki wkład

chrześcijaństwa w europejski i światowy dorobek cywilizacyjny. Kościół ma
też świadomość własnych braków i błędów, które spowodowały odchodzenie
świata inteligencji, polityków i biznesmenów od chrześcijaństwa. Po śred-
niowieczu na skutek różnych nacisków społecznych i politycznych oraz pod
wpływem błędnej teologii, zalecającej mu wycofanie się z życia publicznego,
żeby rzekomo nie mieszać porządków, dawał się wypierać stopniowo z forum
publicznego. Błędem Kościoła – po krytyce teorii Kopernika – było postę-
pujące zrywanie współpracy z nowszymi kierunkami filozofii, ze światem
nauki i pragmatyką techniczną. Zaczęła się rysować przepaść między wiarą
a nauką, między religią a życiem doczesnym47. Można wyliczać i inne błę-
dy, np. zerwanie równości chrześcijańskiej, powstanie modelu świeckiej
dyplomacji, korupcja przy ważnych nominacjach. W dyskusjach pojawił się
też zarzut słabszego dziś oddziaływania formacyjnego KUL na młodzież
katolicką. Należy podkreślić, że wszystkie wydziały KUL mają certyfikaty
jakości kształcenia nadane przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Uniwer-
sytecką Komisję Akredytacyjną oraz I lub II kategorię w zakresie prowa-

45 W o ł e k, dz. cyt., s. 31.
46 Tamże, s. 19.
47 Cz. S. B a r t n i k, Co chrześcijaństwo dało Europie? „Nasz Dziennik”, 2-3 X 2004,

s. 15.



92 STANISŁAW WÓJCIK

dzonych badań naukowych, nadane przez Komitet Badań Naukowych. Otwie-
rane są nowe kierunki naukowo-dydaktyczne.
Samokrytycyzm Kościoła daje dobre podstawy do tego, by szukać sposobu,

jak się zmieniać, reformować, być aktywnym. Ruch w dobrym kierunku wy-
konał Episkopat Polski przed wyborami parlamentarnymi w 2007 r. w słowie
pasterskim pt. Odpowiedzialność za dobro wspólne. Zawarte w nim wskazania
można uznać za przełomowe, jeśli chodzi o kwestię, czy Kościół powinien
zajmować się polityką. Episkopat wezwał katolików do udziału w wyborach
nie tylko po to, aby pobudzić ich do aktywności politycznej, ale także po to,
by wyborcy katoliccy podjęli kontrolę społeczną rządzących i w razie po-
trzeby wymieniali grupy sprawujące władzę i tych przedstawicieli elit poli-
tycznych, którzy źle sprawują swe funkcje. Zdaniem biskupów trzeba głoso-
wać na te osoby, których postawa i poglądy są bliskie, a przynajmniej nie
sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom
moralnym. Jest to jasne zalecenie, żeby głosować przede wszystkim na ka-
tolików.
Bartnik odnotował pewien społeczny pogłos listu biskupów. Niektórzy

katolicy uważają, że Bóg jest ponadpartyjny. Z katolickiego punktu widzenia
jest to pogląd słuszny. Bóg nie faworyzuje żadnej partii, żadna partia nie jest
Jego partią. Bóg nie jest jednym z polityków konkurujących ze sobą partii.
Ale nie można twierdzić, że Bóg nie ma nic do polityki, że jest mu obojętne,
jacy są politycy i jakie są partie: złe czy dobre, ideowe czy przestępcze. Bóg
pozostaje w relacji do polityki, do partii, do polityków, do ich moralności
i poglądów. Kto odrzuca tę relację – grzeszy. Kościół jako instytucja zbawcza
nie może wchodzić w kompetencje instytucji państwa, ale nie dotyczy to
Boga. On ma istotną relację i do państwa, i do Kościoła. Nie jest Bogiem
prywatnym, Bogiem tylko dla jednostek, Bogiem maskotką czy amuletem.
Jest Bogiem społecznym i politycznym, politykiem, choć nie w sensie walki
z kimś lub w sensie wiązania się z jakąś jedną grupą. Jest Bogiem żywym,
Panem nie tylko Kościoła, ale i państwa. Przyjęcie Boga prowadzi do roz-
woju życia, także życia społeczno-politycznego, do jego doskonalenia i praw-
dziwego usensownienia48.
Kościół nie rozumie polityki jako walki o władzę i udział w życiu par-

tyjnym i administracyjnym, lecz ujmuje ją w znaczeniu troski o społeczeń-
stwo i państwo. Nie angażuje się w walkę o władzę czy w walki partyjne,

48 Cz. S. B a r t n i k, Czy Pan Bóg jest politykiem? „Nasz Dziennik”, 13-14 X 2007,
s. 23-24.
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chce natomiast angażować się w sprawy społeczeństwa, dobra wspólnego,
troszczyć się o życie ludzi, o kulturę, sprawiedliwość społeczną, o ubogich,
o wychowanie dzieci i młodzieży, o pokrzywdzonych i wykluczonych. Gdyby
tego zaniechał, byłby absolutną abstrakcją i instytucją nikomu niepotrzebną.
Najwyższy czas, aby ateiści porzucili niechęć do katolicyzmu. Punktem wyjś-
cia do nowego, dobrego dialogu powinna stać się wspólna troska, aby całe
życie społeczno-polityczne i kulturalne na nowo humanizować, cywilizować
i chrystianizować, aby stawało się ono normalne, stabilne i pełne życzliwości.
Ateizm polityczny i państwowy, przyjmowany przez UE i USA, bardziej chy-
ba zderzył się z islamem. Kraje muzułmańskie akceptują cywilizację państw
zachodnich, korzystają z niej ale odrzucają całą ich kulturę i ateizm pu-
bliczny. Pod wpływem tego nacisku obserwuje się, jak rozwija się radykalizm
muzułmański przechodzący do terroryzmu. I w tym przypadku nie wolno do-
puścić do rozwoju konfliktu.
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MARKET STATE AND THE FUTURE OF RELIGION

S u m m a r y

During the works on the new social-political order the congregation and representatives of
the Catholic Church pointed to the necessity of recognizing the values that are fundamental
from the point of view of the Church, as well as of the Catholic social teaching. It is exactly
the Catholic social teaching that was the source of the principles referred to by the initiators
of the process of constructing what is today known as the European Union (K. Adenauer, A.
de Gaspari, R. Schuman). In the article the aggressive moral relativism is criticized and the
need to find lasting anchorages for the shaping of the EU’s identity is pointed to.

Translated by Tadeusz Karłowicz
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PRZEMIANY NARODOWOŚCIOWE
W PAŃSTWACH BAŁTYCKICH

NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

1. WPROWADZENIE

Dzieje polityczne trzech państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii, były
w XX w. dość złożone. Do I wojny światowej stanowiły integralną część Ce-
sarstwa Rosyjskiego. Po klęsce militarnej Rosji i Niemiec w I wojnie świa-
towej i rewolucji bolszewickiej, która wywołała pełną destabilizację, powstała
możliwość uformowania się trzech niepodległych państw. Krótki okres niepo-
dległości (1918-1940) był bardzo ważny dla integracji państwowo-narodowej
Litwinów, Łotyszy i Estończyków. Nawiązywanie pamięcią do okresu suwe-
renności umożliwiło później przetrwanie długoletniej okupacji sowieckiej1.

Prof. dr hab. PIOTR EBERHARDT – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, e-mail: p.ebe@twarda.pan.pl

1 Problematyka dziejów politycznych krajów bałtyckich oraz charakterystyki etnicznej
Litwinów, Łotyszy i Estończyków ma bogatą literaturę przedmiotu. Można tu podać kilka
bardziej znanych pozycji, w których znajduje się liczna bibliografia. Najwięcej prac
poświęconych jest Litwie, z którą Polska dzieliła wspólnie dzieje. Poza licznymi dziełami
przedwojennymi W. Wielhorskiego i powojennymi P. Łossowskiego można wymienić tu książ-
ki: G. B ł a s z c z y k, Litwa współczesna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań
1992; S. P r z y b y ł a, Litwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1998; H. W i s -
n e r, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Wydawnictwo MADA, Warszawa 1999. Tematyka zwią-
zana z Łotwą jest mniej popularna, ale wiele informacji zawierają opracowania: P. Ł o s -
s o w s k i, Łotwa nasz sąsiad, Mozaika, Warszawa 1990; T. Paluszyński, T. Novickas,
L. Marcinkowska (red.), Łotwa. Wczoraj – dziś – jutro, Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyjaźni
Polsko-Łotewskiej, Poznań 2003. Z opracowań dotyczących Estonii można przykładowo podać
pozycję polską: J. L e w a n d o w s k i, Historia Estonii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, oraz książkę anglojęzyczną: T. U. R a u n, Estonia and
the Estonians, Hoover Instytution Press, Stanford 1987.
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Przełomowym wydarzeniem historycznym, które zdeterminowało losy tych
trzech małych narodów, był pakt Ribbentrop–Mołotow, zawarty 23 sierpnia
1939 r. w Moskwie. Został on ostatecznie potwierdzony traktatem o przyjaźni
i granicach, podpisanym 28 września 1939 r. przez przedstawicieli hitlerow-
skich Niemiec i stalinowskiego ZSRR. Kraje bałtyckie zostały włączone do
sowieckiej strefy wpływów. Konsekwencją tej umowy było wkroczenie armii
sowieckiej, inkorporacja latem 1940 r. trzech państw bałtyckich do ZSRR
i uzyskanie przez nie statusu republik związkowych.
Po napadzie III Rzeszy na Związek Sowiecki nastąpiła trzyletnia okupacja

hitlerowska. Po zakończeniu II wojnie światowej przywrócono stan sprzed
22 czerwca 1941 r. Trzy republiki bałtyckie stały się integralną częścią
ZSRR. Litwini, Łotysze i Estończycy nie tylko utracili niepodległość, ale stali
się obywatelami represyjnego państwa, wprowadzającego system komunistycz-
ny. Likwidacja tzw. warstw posiadających, wprowadzenie kolektywizacji
i niszczenie tradycji narodowej, walka z religią wywołały opór społeczeństwa.
Odpowiedzią były pacyfikacje i deportacje. Trwało to kilka powojennych lat,
po czym nastąpiła stopniowa petryfikacja, polegająca na zastraszaniu i nisz-
czeniu wszelkich aspiracji wolnościowych2.

2. PRZEMIANY NARODOWOŚCIOWE W OKRESIE SOWIECKIM

Inkorporacja państw bałtyckich do Związku Sowieckiego przyniosła dwa
doniosłe procesy, a mianowicie rusyfikację i sowietyzację. Miały one na celu
pełne zniewolenie narodów bałtyckich i upodobnienie ich do pozostałych spo-
łeczeństw żyjących w orbicie ideologii komunistycznej. Sowietyzacja wiązała
się nie tylko z narzuceniem (na siłę) ustroju komunistycznego, likwidującego
większą i średnią własność prywatną, ale także zniewoleniem jednostki oraz
wszechwładzą aparatu partyjnego. Dodatkowo system sowiecki wiązał się nie-
odłącznie z uniformizacją systemu administracyjnego i rusyfikacją kraju.
Proces ten w krajach bałtyckich miał swoją specyfikę, odmienną niż w sło-
wiańskich republikach sowieckich. Teoretycznie rzecz biorąc, języki: estoński,
łotewski i litewski miały pełne prawo obywatelstwa. Nikt nie mógł być dys-

2 Współczesna historiografia rosyjska kwestionuje fakt okupacji krajów bałtyckich,
a uwypukla pozytywne strony przynależności tych krajów do ZSRR. Można tu wymienić przy-
kładowo książkę: M. Ju. K r y s i n, Pribałtyka mieżdu Stalinem i Gitlerom, Wiecze, Moskwa
2004.
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kryminowany za używanie języka miejscowego. Funkcjonowało normalnie
szkolnictwo w językach narodowych.
Rusyfikacja w krajach bałtyckich polegała na prowadzeniu polityki sprzy-

jającej napływowi do republik bałtyckich ludności z innych republik sowiec-
kich. Przybywająca ludność rosyjskojęzyczna, głównie narodowości rosyjskiej,
miała stopniowo zmieniać charakter językowy nowych prowincji przyłączo-
nych do Związku Sowieckiego. Napływowa ludność słowiańska, głównie ro-
syjska, nie ulegała w krajach bałtyckich asymilacji językowej czy kulturowej.
Istniało rozbudowane szkolnictwo wszelkich typów w języku rosyjskim dla
ludności napływowej. Zamieszkująca w krajach bałtyckich ludność rosyjsko-
języczna uważała, że językiem ogólnego porozumiewania, zwłaszcza w admi-
nistracji i przedsiębiorstwach przemysłowych, powinien być jedynie język
rosyjski. W miarę zwiększającego się napływu migrantów używających języka
rosyjskiego miejscowe języki narodowe zaczęły odgrywać rolę drugorzędną.
W odróżnieniu od wielu regionów Ukrainy i Białorusi w krajach bałtyckich
nie nastąpiła w zasadzie nieodwracalna rusyfikacja ludności miejscowej.
Przeważająca część Estończyków, Łotyszy czy Litwinów była wierna swoje-
mu językowi ojczystemu. Postępowała więc rusyfikacja krajów bałtyckich, ale
nie narodów – estońskiego, łotewskiego czy litewskiego. Autochtoniczne na-
rody bałtyckie żyły w dużej izolacji od rosyjskojęzycznej ludności napły-
wowej. Wynikało to z wielu przyczyn. Z jednej bowiem strony duże różnice
lingwistyczne między miejscowymi językami bałtyckimi (litewski, łotewski)
i ugrofińskim (estoński) a językiem rosyjskim tworzyły trudno przekraczalną
barierę, z drugiej zaś odmienność kultury i zwyczajów oraz różnice religijne,
połączone z niechęcią, a często nawet nienawiścią, utrudniały wzajemną
symbiozę.
W miarę lat następowało upowszechnienie języka rosyjskiego. Pojawiało

się zjawisko dwujęzyczności, ale obejmowało to jedynie narody autochto-
niczne, gdyż zazwyczaj przyjeżdżający Rosjanie nie znali języków miejsco-
wych. Rusyfikacja polegała na tym, że coraz większa liczba mieszkańców
używała lub była zmuszana do posługiwania się w miejscach publicznych
językiem rosyjskim. Jest to niezmiernie ważne dla zrozumienia procesów
demograficzno-lingwistycznych, jakie zachodziły w ciągu długotrwałej oku-
pacji sowieckiej.
Istnieje możliwość oceny statystycznej tych procesów narodowościowych

i językowych3. W republikach bałtyckich włączonych do ZSRR odbywały się

3 Niniejszy artykuł jest kontynuacją prac autora poświęconych problematyce narodowoś-
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sukcesywnie, w przybliżeniu co dziesięć lat, ogólnozwiązkowe spisy ludności.
Uwzględniały one takie cechy etniczne, jak narodowość i język. Były one
powszechne, a ich rezultaty regularnie publikowane. Wyniki spisów narodo-
wościowych realizowanych w ZSRR oceniane są jako w miarę wiarygodne.
Władze sowieckie były zainteresowane rzetelnością wyników spisowych, gdyż
ułatwiało to im prowadzenie skutecznej polityki narodowościowej.
Głównym celem komunistów było zsowietyzowanie kraju, czyli zmiana

ustroju społeczno-gospodarczego oraz podporządkowanie mieszkańców. Nato-
miast problem narodowości i języka był drugorzędny. Wszystkie nacjonalizmy
były traktowane jako relikty starego ustroju, które należało usunąć z życia
społecznego. W takiej sytuacji nie preferowano w sposób urzędowy żadnej
narodowości. Nie znaczy to, że nie istniała pewna ustalona z góry hierarchia
wśród narodów i języków sowieckich. Najbardziej uprzywilejowany był na-
ród, a zwłaszcza język rosyjski, mający być wspólnym językiem wszystkich
narodów sowieckich. Drugie miejsce zajmowały języki „republikańskie”.
Pozostałe również tolerowano. Na przykład stosunek do Białorusinów, mają-
cych opinię lojalnych obywateli ZSRR, a w dodatku Słowian, był lepszy niż
do Litwinów, Łotyszy czy Estończyków, których uważano za nacjonalistów.
Były na przykład takie sytuacje, że zarówno Litwini, jak i Polacy na Litwie
byli ciemiężeni przez władze centralne. Często było tak, że nadrzędne władze
komunistyczne w Moskwie stawały w obronie interesów Polaków przed dys-
kryminacją ze strony republikańskich władz litewskich. Dotyczyło to między
innymi szkolnictwa. Teoretycznie zgodnie z socjalistycznym ustawodawstwem
mniejszości narodowe były równouprawnione, ale praktyka sprzyjała wszel-
kim zamierzeniom rusyfikacyjnym. Sytuacja była więc skomplikowana i trud-
na do jednoznacznej oceny. Miała ona w każdej z republik swoją specyfikę.
Dlatego konieczna jest analiza zarówno w ujęciu czasowym, jak i teryto-
rialnym.

ciowej Litwy, Łotwy i Estonii: Przemiany narodowościowe na Litwie, „Przegląd Wschodni”,
Warszawa 1997; Problematyka narodowościowa Łotwy, „Zeszyty IGiPZ PAN”, 54, Warszawa
1998; Problematyka narodowościowa Estonii, „Zeszyty IGiPZ PAN”, 47, Warszawa 1997. Przy
pisaniu wymienionych opracowań nie dysponowałem spisami ludności, przeprowadzonymi przez
te trzy państwa po uzyskaniu przez nie niepodległości. Obecnie materiały te są dostępne
i opublikowane. Zaistniała więc możliwość aktualizacji i przedstawienia przeobrażeń demo-
graficzno-narodowościowych, jakie miały miejsce na Litwie, Łotwie i Estonii między 1989
a 2006 (2007) r. W cytowanych książkach zawarta jest obszerna bibliografia dotycząca tych
trzech krajów bałtyckich.
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Republika Litewska ze wszystkich trzech państw bałtyckich była najlud-
niejsza. Miała najniższy udział ludności rosyjskiej. Silny katolicyzm też
stanowił istotną barierę utrudniającą procesy sowietyzacji. Równocześnie
Litwa, kraj mniej uprzemysłowiony, o charakterze rolniczym, była mniej
atrakcyjna dla migrantów rosyjskich. Z tego powodu napływ Rosjan był
mniejszy. Niemniej każda inwestycja przemysłowa przyciągała rosyjską kadrę,
złożoną z inżynierów i robotników. Utworzenie sieci garnizonów rosyjskich
(Wilno, Kowno, Kłajpeda) przyczyniło się do powstania osiedli wojskowych
grupujących oficerów sowieckich4.
Przez dłuższy okres powojenny ludność litewska odznaczała się znaczną

dynamiką demograficzną. Wysoka skala urodzeń, przy zmniejszającej się
stopniowo umieralności, wpłynęła na wzrost zaludnienia (1950 – 2573,4 tys.,
1959 – 2711,4 tys., 1970 – 3128,2 tys., 1979 – 3391,5 tys., 1989 –
3674,8 tys. Ruchy migracyjne powiązane z ruchem naturalnym oddziaływały
na stan liczebny ludności.
Pierwszy spis powojenny, przeprowadzony w 1959 r., wykazał, że poza

Litwinami, stanowiącymi 79,3% zaludnienia republiki, występują dwie liczące
się mniejszości narodowe, zbliżone liczebnością: Rosjanie i Polacy (po ok.
230 tys.). Różniły się one znacznie między sobą statusem obywatelskim oraz
rozmieszczeniem. Ludność rosyjska składała się głównie z migrantów, którzy
napłynęli po wojnie. Mieszkali oni przede wszystkim w większych miastach.
Z kolei Polacy byli ludnością autochtoniczną, mieszkającą na terenach wiej-
skich rejonu wileńskiego, gdzie zdecydowanie dominowali5. Rezultaty na-
stępnych trzech spisów ludności ujawniły występowanie wyraźnie określonych
tendencji demograficzno-narodowościwych (tab. 1).

4 Litewski geograf S. Vaitekunas napisał obszerne dzieło, będące kompendium wiedzy
o ludności i terytorium Litwy w różnych okresach historycznych. Książka ta zawiera bogatą
ilustrację kartograficzną i graficzną. S. V a i t e k u n a s, Lietuvos teritorija ir gyventojai,
Alma Littera Vilnius 1998.

5 Obszernym opracowaniem na temat sytuacji ludności polskiej na Litwie jest dzieło:
A. S r e b r a k o w s k i, Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989, Wyd. A. Marszałek, Toruń
2000. Zawarta jest w nim bogata bibliografia.
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Tab. 1. Skład narodowościowy Litewskiej SRS w okresie 1959-1989

Narodowość
Liczba ludności (w tys.) Różnica 1959-1989

1959 1970 1979 1989 w tys. w %

Litwini 2150,8 2506,8 2712,2 2924,3 +773,5 +36,0

Rosjanie 231,0 268,0 303,5 344,5 +113,5 +49,1

Polacy 230,0 240,2 247,0 258,0 +28,0 +12,2

Białorusini 30,3 45,4 57,6 63,2 +32,9 +108,6

Żydzi 24,7 23,6 14,7 12,4 -12,3 -49,8

Ukraińcy 17,7 25,1 32,0 44,8 +27,1 +153,1

Łotysze 6,3 5,1 4,4 4,2 -2,1 -33,3

Inne narodowości 20,6 14,0 20,1 23,4 +2,8 +13,6

Ogółem 2711,4 3128,2 3391,5 3674,8 +963,4 +35,5

Źródło: 1959 – Itogi vsesojuznoj perepisi nasielienija 1959 g., Centralnoje Statističeskoje
Upravlenie, Moskva 1963; 1970 – Itogi vsesojuznoj perepisi nasielienija 1970 g., Centralnoje
Statističeskoje Upravlenie, Moskva 1972; 1979 – Itogi vsesojuznoj perepisi nasielienija 1979 g.,
Centralnoje Statističeskoje Upravlenie, Moskva 1981; 1989 – Nacjonalyj sostav nasielienija SSSR.
Po danym vsesojuznoj perepisi nasielienija 1989 g., Gosudarstviennyj Komitet SSSR po Statisti-
kie, Moskva 1991.

W analizowanym okresie trzydziestu lat (1959-1989) zmiany na Litwie
miały charakter ewolucyjny. W niewielkim stopniu wzrastał udział ludności
rosyjskiej (1959 – 8,5%, 1989 – 9,4%). Jeśli doliczyć tzw. ludność rosyj-
skojęzyczną, składającą się głównie z Białorusinów i Ukraińców, to udział tej
ludności słowiańskiej między 1959 a 1989 r. wzrósł z 10,3% do 12,3%.
Z punktu widzenia czysto demograficznego nie stanowiło to specjalnego za-
grożenia dla oblicza etnicznego kraju. Konsekwencje miały bardziej charakter
polityczny, gdyż ludność rosyjskojęzyczna grupowała się w większych mias-
tach o znaczeniu strategicznym oraz zajmowała bardziej eksponowane stano-
wiska w administracji oraz w gospodarce.
Liczba ludności polskiej była ustabilizowana. Nadal skupiała się we

wschodniej części kraju wokół Wilna. W samym mieście stanowiła ok. 20%
ogólnego zaludnienia. Składała się przeważanie z kołchoźników i robotników.
Jej status społeczny i ekonomiczny był niski. Niemniej zachowywała swoją
odrębność narodową, religijną i językową.
W odróżnieniu od Litwy w dwóch bardziej na północ położonych republi-

kach bałtyckich, a mianowicie na Łotwie i w Estonii, ewolucja przemian
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narodowościowych kształtowała się nad wyraz niepokojąco i groziła zatrace-
niem ich jednolitego narodowego oblicza. Między tymi dwiema republikami
zachodziły też istotne różnice. Republika Łotewska była bardziej uprzemy-
słowiona i dysponowała licznymi miejscami pracy dla rosyjskich migrantów.
Z kolei przy niskiej liczebności Estończyków bardziej masowy napływ lud-
ności rosyjskojęzycznej marginalizował ludność miejscową.
Po dużych stratach wywołanych wojną oraz ubytkach demograficznych

spowodowanych represjami i deportacjami późniejsze lata okupacji sowieckiej
odznaczały się na Łotwie wzrostem zaludnienia (1959 – 2093,5 tys., 1989 –
2666,6 tys.; tab. 2).

Tab. 2. Skład narodowościowy Łotewskiej SRS w okresie 1959-1989

Narodowość
Liczba ludności (w tys.) Różnica 1959-1989

1959 1970 1979 1989 w tys. w %

Łotysze 1297,9 1341,8 1344,1 1387,8 +89,9 +6,9

Rosjanie 556,5 704,6 821,5 905,5 +349,0 +62,7

Białorusini 61,6 94,9 111,5 119,7 +58,1 +84,1

Ukraińcy 29,4 53,5 66,7 92,1 +62,7 +213,3

Polacy 59,8 63,0 62,7 60,4 +0,6 +1,0

Litwini 32,4 40,6 37,8 34,6 +2,2 +6,8

Żydzi 36,6 36,7 28,3 22,9 -13,7 -37,4

Estończycy 4,6 4,3 3,7 3,3 -1,3 -28,3

Inne narodowości 14,7 24,7 26,5 40,3 +25,6 +174,1

Ogółem 2093,5 2364,1 2502,8 2666,6 +573,1 +27,3

Źródło: op.cit., tab. 1.

Przyrost ludności był zróżnicowany w ujęciu narodowościowym. W ciągu
rozpatrywanych 30 lat liczba ludności łotewskiej nieznacznie się zwiększyła.
W tym samym czasie liczebność Rosjan uległa powiększeniu o 349 tys. Jed-
nocześnie liczba Ukraińców wzrosła o 62,7 tys. i Białorusinów o 58,1 tys.
Udział tych trzech narodów słowiańskich używających języka rosyjskiego
podniósł się w ogólnej liczbie ludności z 30,9% do 41,9%. W tym samym
czasie odsetek rodzimej ludności łotewskiej obniżył się z 62,0% do 52,0%,
czyli o 10 punktów procentowych. Przy zachowaniu ukształtowanych tenden-
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cji przemian zaistniała realna groźba utraty przez Łotyszy przewagi liczebnej
i stania się mniejszością we własnym kraju. Oceniając zaistniałą wówczas sy-
tuację, trzeba stwierdzić, że oderwanie się od wspólnoty politycznej z impe-
rium sowieckim oraz odzyskanie suwerenności przyszło dla Łotyszy w ostat-
nim momencie. Zachowanie politycznego status quo, przy utrzymujących się
trendach przeobrażeń demograficznych, musiałoby doprowadzić w ciągu kil-
kudziesięciu lat do katastrofy narodowej. Sowietyzacja kraju pozbawionego
niepodległości prowadziła do rusyfikacji kraju. Proces ten nie wynikał
z rusyfikacji świadomościowej Łotyszy, lecz ze zmian demograficznych,
wynikających ze stopniowego zwiększania się liczby ludności niełotewskiej.
Jednocześnie z przemianami narodowościowymi zachodziły zmiany języko-

we. W stałej konfrontacji między językiem łotewskim i rosyjskim ten drugi
uzyskiwał odgórne preferencje. Wynikało to z prowadzenia celowej polityki,
zmierzającej do zastąpienia języków republikańskich wspólnym językiem ro-
syjskim. Procesy te zachodziły zwłaszcza w miastach, najszybciej w stolicy
republiki. W stołecznej Rydze w 1959 r. Łotysze stanowili 44,7% zaludnie-
nia. W tym czasie ludność rosyjskojęzyczna (Rosjanie, Białorusini i Ukraiń-
cy) stanowili 45,4%. Po trzydziestu latach (1989) odsetek Łotyszy obniżył się
do 36,5%, zaś trzech wymienionych narodów słowiańskich wzrósł do 56,9,
czyli łotewska ludność autochtoniczna we własnej stolicy stała się mniej-
szością. Nie tylko w urzędach, ale również na ulicach Rygi zaczął dominować
język rosyjski.
Kolejne spisy sowieckie odnotowywały na Łotwie obecność licznej rzeszy

Polaków (ok. 60 tys.). Byli oni skupieni na południowo-wschodniej Łotwie,
w pobliżu Dyneburga (Daugavpils), w historycznych polskich Inflantach.
Podobne procesy narodowościowo-lingwistyczne jak w Łotewskiej SRS za-

chodziły w sąsiedniej Estońskiej SRS. Tu podobnie jak na Łotwie wzrastał
odsetek ludności rosyjskojęzycznej. Sytuacja była nawet bardziej dramatyczna,
gdyż potencjał demograficzny Estończyków był niższy niż Łotyszy (tab. 3).
Liczba ludności w Estońskiej SRS wzrosła w ciągu analizowanych trzy-

dziestu latach o 368,9 tys., w tym ludności narodowości estońskiej zaledwie
o 70,6 tys. Przyniosło to zmiany w udziale procentowym. Odsetek Estończy-
ków obniżył się z 74,6% do 61,5%. W tym samym czasie udział Rosjan
wzrósł z 20,0% do 30,3%. Doliczając zaś innych przedstawicieli ludności
rosyjskojęzycznej, odsetek ten zbliżył się do blisko 40% ogólnego zaludnienia
republiki. Podobnie jak na Łotwie ludność rosyjskojęzyczna koncentrowała
się w stolicy i w większych miastach, a nie na terenach wiejskich. Była więc
bardziej ekspansywna i dominująca w życiu kraju. Można to wykazać na
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przykładzie Tallina. W stolicy własnej republiki Estończycy w 1959 r. sta-
nowili 60,3%, zaś Rosjanie 32,2%, natomiast w 1989 r. Estończycy – 46,8%,
zaś Rosjanie – 41,5% ogółu mieszkańców. Doliczając migrantów z innych so-
wieckich republik związkowych, niewielka przewaga ludności estońskiej sta-
wała się już iluzoryczna, zwłaszcza że napływowa ludność rosyjskojęzyczna
grupowała się centralnych dzielnicach miasta, gdy na peryferiach stolicy było
więcej Estończyków. Tendencje były więc wyraźnie zarysowane i zmierzały
do marginalizacji miejscowej ludności estońskiej. Dalszych kilkadziesiąt,
a nawet kilkanaście lat przynależności do Związku Sowieckigo przyniosłoby
w konsekwencji jeszcze większe utrwalenie przewagi rosyjskiej. Przy niskim
przyroście demograficznym Estończyków szanse przetrwania ich jako narodu
stawały się coraz bardziej problematyczne.

Tab. 3. Skład narodowościowy Estońskiej SRS w okresie 1959-1989

Narodowość
Liczba ludności (w tys.) Różnica 1959-1989

1959 1970 1979 1989 w tys. w %

Estończycy 892,7 925,2 947,8 963,3 +70,6 +7,9

Rosjanie 240,2 334,6 408,8 747,8 +234,6 +97,7

Ukraińcy 15,8 28,1 36,0 48,2 +32,4 +205,7

Białorusini 10,9 18,7 23,5 27,7 +16,8 +154,1

Finowie 16,2 18,5 17,8 16,6 +0,4 +2,4

Żydzi 5,4 5,3 5,0 4,6 -0,8 -14,8

Niemcy . 7,9 3,9 3,5 +3,5 .

Łotysze 2,9 3,3 4,0 3,1 +0,2 +6,9

Polacy 2,3 2,7 2,9 3,0 +0,7 +30,4

Litwini . . . 2,6 +2,6 .

Inne narodowości 10,4 11,8 14,8 18,3 +7,9 +75,0

Ogółem 1196,8 1356,1 1464,5 1565,7 +368,9 +30,8

Źródło: op.cit., tab. 1.

Istniała pełna analogia do sytuacji istniejącej w Łotewskiej SRS. Jedynie
na Litwie, jak to zaznaczono, miejscowy żywioł litewski miał lepsze warunki
do przetrwania, ale ich pozycja polityczna we własnym kraju też była coraz
bardziej ograniczana. Litwini odczuwali również zagrożenie ze strony
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ludności polskiej, która mieszkała w sposób zwarty wokół Wilna. Problem ten
w świadomości litewskiej był nawet wyolbrzymiany i mitologizowany, gdyż
Polacy nie mieli możliwości realizowania własnych narodowych celów, nie
mówiąc już o dominacji. Sami stali przed groźbą rusyfikacji lub lituanizacji.
Tyle że język rosyjski był dla nich łatwiejszy do opanowania. Posługiwali się
więc często w kontaktach z władzą językiem rosyjskim, co było traktowane
przez Litwinów jako objaw braku lojalności. Wszystko to razem było wyko-
rzystywane przez sowiecki aparat administracyjny. Może mniej niż Łotysze
czy Estończycy, ale ludność litewska też zaczęła się obawiać, czy uda jej się
przetrwać i zachować swoją identyfikację etniczną.
Wielkie przemiany, które doprowadziły do upadku komunizmu i rozpadu

ZSRR, uratowały trzy narody bałtyckie przed potencjalną narodowościową
zagładą.

3. PRZEMIANY NARODOWOŚCIOWE
PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI

Odzyskanie suwerenności i objęcie władzy administracyjnej przez naro-
dowe siły estońskie, łotewskie i litewskie nie tylko doprowadziły do zmian
politycznych i ustrojowych, ale stały się również początkiem nowych ewo-
lucyjnych przeobrażeń demograficzno-narodowościowych.
Status ludności rosyjskiej w ciągu zaledwie kilku miesięcy uległ dia-

metralnej zmianie. Rosjanie stali się niepotrzebną mniejszością narodową.
Wielu funkcjonariuszy sowieckich, przeważnie narodowości rosyjskiej, utra-
ciło pracę i znaczenie. Wraz z likwidacją baz wojskowych zaczął opuszczać
kraje bałtyckie rosyjski korpus oficerski. Restrukturyzacja gospodarki,
a zwłaszcza upadek wielkich przedsiębiorstw przemysłowych, pozbawiła pracy
wielu specjalistów, wśród których przeważali Rosjanie. Tysiące ludzi na-
rodowości rosyjskiej zostało zmuszonych do opuszczenia dotychczasowego
miejsca zamieszkania i wyjazdu do Federacji Rosyjskiej.
Podobnie wielu Ukraińców, Białorusinów i innych przedstawicieli tzw.

ludności rosyjskojęzycznej zdecydowało się na opuszczenie Litwy, Łotwy
i Estonii. Podjęcie decyzji o wyjeździe z republik bałtyckich nie było łatwe.
Wiązało się bowiem z utratą mieszkania oraz pracy. Standard życia w każ-
dym z krajów bałtyckich był zawsze wyższy niż w Rosji, na Ukrainie lub
Białorusi. Nie można zapomnieć, że wielu Rosjan, Ukraińców czy Białoru-
sinów urodziło się już po wojnie w krajach bałtyckich. Z tego też powodu
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migracje miały charakter selektywny i objęły jedynie część tzw. ludności
rosyjskojęzycznej.
Uzyskanie niepodległości wpłynęło w sposób niejednakowy na warunki

życia i status prawny ludności w państwach bałtyckich. Każde z tych państw
przyjęło inne ustawodawstwo w stosunku do ludności rosyjskiej. Stosunkowo
liberalne prawo zostało wprowadzone na Litwie. Mniejszość rosyjska nie była
zbyt liczna i nie stanowiła zagrożenia dla nowej państwowości. W Estonii,
a zwłaszcza na Łotwie, gdzie Rosjanie byli liczni i traktowani jako realni
przeciwnicy, wprowadzono restrykcyjne prawo, ograniczające uprawnienia
obywatelskie ludności nieautochtonicznej.
Estońska ustawa o obywatelstwie wprowadziła surowe warunki naturaliza-

cji dla napływowej ludności rosyjskojęzycznej. Aby uzyskać obywatelstwo,
należy zdać egzamin ze znajomości języka estońskiego i konstytucji kraju.
Legalizacja pobytu wymaga minimum pięcioletniego zamieszkania w Estonii.
Osoba ubiegająca się o obywatelstwo powinna mieć stałe źródło utrzymania
oraz złożyć stosowne ślubowanie na wierność wobec państwa estońskiego. Te
ograniczenia są krytykowane przez władze Federacji Rosyjskiej, które sta-
wiają zarzut dyskryminowania Rosjan. Jest to źródłem napięcia w stosunkach
rosyjsko-estońskich.
Bardziej konfliktowo ułożyły się stosunki między Łotwą i Rosją. Powodem

jest też status prawny i ekonomiczny ludności rosyjskiej na Łotwie. Władze
suwerennej Łotwy, obawiając się destrukcyjnej działalności ludności rosyj-
skiej, która nie ukrywała swojej wrogości wobec zmian politycznych, bezpo-
średnio po odzyskaniu niepodległości uchwaliły tzw. ustawę o obywatelstwie.
Według jej ustaleń obywatelstwo łotewskie uzyskali automatycznie jedynie
potomkowie mieszkańców przedwojennej Łotwy. Język łotewski uznany został
za jedyny język urzędowy. Konsekwentnie dokonano derusyfikacji językowej
kraju. W służbach publicznych zatrudniono jedynie osoby znające biegle
język łotewski. Posiadanie obywatelstwa łotewskiego i znajomość języka pań-
stwowego dawały istotne preferencje w uzyskaniu praw obywatelskich. Miesz-
kańcy Łotwy, podobnie jak Estonii, zostali podzieleni na dwie kategorie.
Trudne warunki, w jakich znalazła się ludność rosyjska na Łotwie, wielo-
krotnie wywoływały ostrą reakcję władz Federacji Rosyjskiej, które zarzucały
władzom niepodległej Łotwy łamanie praw człowieka. Uzyskano w tej spra-
wie poparcie organizacji międzynarodowych. Pod presją państw zachodnich
oraz w wyniku referendum narodowego (1998 r.) ustawa o obywatelstwie
została częściowo zliberalizowana. Społeczeństwo rosyjskie na Łotwie też nie
jest w tej sprawie w pełni jednolite. Wielu Rosjan zamierza być lojalnymi
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obywatelami niepodległej Łotwy. Istnieją jednak ugrupowania rosyjskie,
którym nie odpowiada obecny status quo.
Estończycy i Łotysze różnią się w kwestii rozwiązania przyszłości ludności

rosyjskiej. Zwolennicy ugrupowań narodowych uważają, że większa część
ludności rosyjskiej to „kolonizatorzy” lub „okupanci”, którzy powinni wy-
jechać do swojej prawdziwej ojczyzny. Na poparcie takiego poglądu wysu-
wają różnorodne uzasadnienia prawne i historyczne (np. rozwiązanie kwestii
ludności francuskiej w Algierii). Działacze ugrupowań bardziej liberalnych
stoją na stanowisku powolnej asymilacji Rosjan w społeczeństwie estońskim
lub łotewskim. Obawy przed tendencjami separatystycznymi ludności rosyj-
skojęzycznej spowodowały, że polityka naturalizacyjna przebiega stopniowo
i selektywnie. W praktyce można zaobserwować trzy postawy. Jedna to przy-
jęcie obywatelstwa łotewskiego lub estońskiego i wtopienie się w społeczność
miejscową. Pewna część Rosjan, nie pogodzona z nowymi warunkami, przyję-
ła obywatelstwo Federacji Rosyjskiej i oczekuje pomocy swego państwa ma-
cierzystego. Ci Rosjanie w bliższej lub dalszej perspektywie zapewne wyjadą
do Rosji. Największa jednak grupa ludności rosyjskiej znajduje się w sytuacji
tymczasowej. Nie uzyskała obywatelstwa łotewskiego czy estońskiego, nie
ubiega się również o rosyjskie (ma status „bezpaństwowca”). Równocześnie
nie zamierza opuścić swego miejsca zamieszkania w Estonii czy na Łotwie.
Przyznanie im obywatelstwa estońskiego lub łotewskiego (taki wariant
zastosowano w bardziej jednorodnej Litwie) bez warunków wstępnych (np.
znajomości języka) doprowadziłoby w praktyce do usankcjonowania istnienia
państwa dwunarodowego. Z kolei utrzymywanie statusu tymczasowego wywo-
łuje negatywne konsekwencje polityczne. Ta grupa ludności jest podatna na
działania zmierzające do destabilizacji sytuacji i może być wykorzystana
przez Moskwę do stałych ingerencji w sprawy wewnętrzne suwerennych państw.
W miarę upływu czasu nacjonalistyczne hasła nawiązujące do przeszłości

sowieckiej stają się coraz mniej nośne. Wynika to z korzystniejszej sytuacji
ekonomicznej na Łotwie, w Estonii i na Litwie niż w pobliskiej Rosji. Znacz-
nie wyższy standard życia w państwach bałtyckich sprzyjać będzie wzmocnie-
niu lojalności ludności rosyjskojęzycznej. U młodego pokolenia Rosjan,
urodzonych w krajach bałtyckich, może pojawić się dążenie do pełnej asy-
milacji, gdyż nowa ojczyzna jest w stanie zapewnić im bardziej atrakcyjne
warunki życia niż Rosja. Tego typu procesy integracyjne będą jednak bardzo
powolne.
Zmiany polityczne wywołały duże ruchy migracyjne. Miały one miejsce

głównie w latach dziewięćdziesiątych. Następnie przyjmowały coraz mniejszą
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skalę. Ludność o rodowodzie niemiejscowym zaczęła się adaptować do no-
wych warunków życia. Młode pokolenie Rosjan, Ukraińców czy Białorusinów
dzięki szkolnictwu zaczęło posługiwać się językiem litewskim, łotewskim czy
estońskim. Sytuacja się stopniowo normalizuje i jedynie w sposób cykliczny
ujawnia się napięciami między Tallinem a Moskwą lub Rygą a Moskwą.
Można tu przypomnieć niedawny konflikt wywołany przesunięciem pomnika
żołnierzy sowieckich w Rydze.
Odpływ ludności rosyjskojęzycznej oraz umocnienie się żywiołu auto-

chtonicznego ujawniły się już wyraźnie w spisach ludności przeprowadzo-
nych w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych (na Łotwie i w Estonii
w 2000 r., a na Litwie w 2001 r.). Późniejsze dane szacunkowe dają też
możliwość oceny sytuacji demograficzno-etnicznej. We wspomnianych spisach
uwzględniono kryterium narodowościowe. Wszyscy spisywani byli zobligo-
wani do podania swojej subiektywnej deklaracji narodowościowej. W ocenie
specjalistów wyniki są wiarygodne i mogą stanowić punkt wyjścia do analizy
merytorycznej.
Zmiana statusu politycznego i konsekwencje reform ustrojowych wpłynęły

na warunki ekonomiczne. Pojawienie się bezrobocia oraz początkowy spadek
produkcji przemysłowej i rolniczej wywołały destabilizację życia mieszkań-
ców. Przyniosło to obniżenie rozrodczości oraz wzrost umieralności. Ist-
niejący w okresie sowieckim przyrost przekształcił się w ubytek naturalny.
Dodatkowo ujemne saldo migracyjne we wszystkich krajach bałtyckich było
spowodowane obniżeniem się poziomu zaludnienia. Procesy te zachodziły
w sposób zróżnicowany. Najmniej rewolucyjne zmiany miały miejsce na Lit-
wie. Wyjazdy ludności rosyjskojęzycznej nie przybrały charakteru bardziej
masowego. Wspomniano, że przyjęte ustawodawstwo o obywatelstwie nie
było zbyt rygorystyczne. Pomimo to spis przeprowadzony w 2001 r. oraz
dane szacunkowe z 2007 r. odnotowały nowe tendencje w ruchu rzeczywis-
tym ludności w ujęciu strukturalnym i narodowościowym (tab. 4).
Analizując zaprezentowane dane statystyczne dotyczące Litwy, należy

zwrócić uwagę na pewne deformacje statystyczne. Nie mają one dużego zna-
czenia, lecz wymagają wyjaśnienia. Między innymi wzrosła poważnie liczeb-
ność osób zaliczonych do tzw. nieokreślonych narodowości. Wynika to głów-
nie z faktu, że pewna grupa ludności uchyliła się od odpowiedzi. Z drugiej
strony zmiana warunków politycznych bardziej sprzyjała deklaracji narodo-
wości litewskiej niż rosyjskiej czy białoruskiej. W każdej populacji istnieje
kategoria osób żyjących na pograniczu dwóch narodowości (np. dzieci z mał-
żeństw mieszanych). W okresie sowieckim duża część z nich uznawała się za
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Rosjan, natomiast w niepodległej Litwie zgłaszała już akces do narodowości
litewskiej. Pomijając te zjawiska, które mają charakter drugorzędny i nie są
wyłącznie specyfiką litewską, można wykazać, że nastąpiło poważne obniże-
nie liczby ludności tzw. rosyjskojęzycznej, głównie zaś rosyjskiej. Było to
rezultatem przede wszystkim wspomnianych migracji. Odsetek ludności rosyj-
skiej obniżył sie na Litwie z 9,4% do 5,1%, białoruskiej z 1,7% do 1,1%, zaś
ukraińskiej z 1,2% do 0,6%. O ile w przypadku tych trzech grup etnicznych
spadek był rezultatem migracji, o tyle sprawa obniżenia się tak znacznego
liczby ludności narodowości polskiej jest trudniejsza do wyjaśnienia. Na
pewno pewną rolę odegrał ubytek naturalny. Mogły być jeszcze inne przyczy-
ny, wynikające z przyspieszenia procesów asymilacyjnych. Może się to odno-
sić do Polaków, którzy opuścili Wileńszczyznę i zamieszkali w miastach
w otoczeniu litewskojęzycznym.

Tab. 4. Skład narodowościowy ludności Litwy w okresie 1989-2007

Narodowość Liczba ludności (w tys.) Różnica 1989-2007

1989 2001 2007 w tys. w %

Litwini 2924,3 2907,3 2864,0 -60,3 -2,1

Polacy 258,0 235,0 212,1 -45,9 -17,8

Rosjanie 344,5 219,8 173,3 -171,2 -49,7

Białorusini 63,2 42,9 38,4 -24,8 -39,2

Ukraińcy 44,8 22,5 21,2 -23,6 -52,7

Żydzi 12,4 4,0 3,5 -8,9 -71,8

Łotysze 4,2 3,0 2,6 -1,6 -38,1

Niemcy 2,1 3,2 3,5 +1,4 +66,6

Inne narodowości 21,3 46,3 66,3 +45,0 +211,3

Ogółem 3674,8 3484,0 3384,9 -289,9 -7,9

Źródło: Lietuvos Statistikos Metraštis. Statistikos Departamentas Statistics Lituania, Vilnius
2007, s. 41.

Zmniejszenie liczby ludności słowiańskiej w wymiarze absolutnym
i względnym umocniło żywioł litewski. Udział ludności litewskiej wzrósł
z 79,6% (w 1989 r.) do 84,6% (2007 r.), czyli o 5,0 punktu procentowego.
Te tendencje w przyszłości będą się nasilały. Znaczenie mniejszości naro-
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dowych będzie ulegało stopniowej marginalizacji. Z wyjątkiem wiejskich
obszarów Wileńszczyzny, zamieszkanych przez Polaków, kraj będzie miał
charakter czysto litewski. Polski obszar etniczny też będzie ulegał skurczeniu.
Wzmacnianie narodowych sił litewskich będzie zachodziło również w sto-

łecznym Wilnie. Spis sowiecki z 1989 r. wykazał w Wilnie, liczącym wów-
czas 576,7 tys. mieszkańców, następującą strukturę narodowościową: Litwini
– 50,6%, Rosjanie – 20,2%, Polacy – 18,8%. Zaledwie po dwunastu latach
spis w niepodległej Litwie ujawnił w Wilnie 553,9 tys. mieszkańców, w tym
Litwinów – 57,5%, Polaków – 18,8%, zaś Rosjan – 14,0%. Trendy zmian
zmierzają w sposób jednoznaczny do umocnienia pozycji ludności litewskiej.
Można przyjąć, że w przyszłości Litwa będzie się przeobrażała coraz bardziej
w kraj monoetniczny.
Pomimo podobnych tendencji rozwojowych sytuacja narodowościowa Ło-

twy, zarówno w wymiarze strukturalnym, jak i terytorialnym, jest bardziej
złożona. Procesy depopulacyjne występowały z większą mocą niż w pobli-
skiej Litwie. Zaludnienie kraju między 1989 a 2007 r. obniżyło się o 385,3
tys. Było to rezultatem odpływu ludności rosyjskojęzycznej i dużego ubytku
naturalnego. Równocześnie zachodziły istotne przeobrażenia etniczne (tab. 5).

Tab. 5. Skład narodowościowy ludności Łotwy w okresie 1989-2007

Narodowość
Liczba ludności (w tys.) Różnica 1989-2007

1989 2000 2007 w tys. w %

Łotysze 1387,8 1370,7 1346,7 -41,1 -3,0

Rosjanie 905,5 703,2 645,4 -260,1 -28,7

Białorusini 119,7 97,2 85,3 -34,4 -28,7

Ukraińcy 92,1 63,6 57,6 -34,5 -37,4

Polacy 60,4 59,5 54,7 -5,7 -9,4

Litwini 34,6 33,4 31,0 -3,6 -10,4

Żydzi 22,9 10,4 10,3 -12,6 -55,0

Niemcy 3,8 3,5 4,2 +0,4 +10,5

Estończycy 3,3 2,7 2,5 -0,8 -24,2

Inne narodowości 36,5 633,2 43,6 +7,1 +19,4

Ogółem 2666,6 2377,4 2281,3 -385,3 -14,4

Źródło: Latvijas Statistikas Gadagrâmata 2007, Latvijas Republikas Centrâlâ Statistikas
Pârvalde, Riga 2007, s. 140.
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W badanym okresie zdecydowanej redukcji uległ udział ludności rosyj-
skiej, a szerzej ujmując – rosyjskojęzycznej. Odsetek Rosjan obniżył się
z 34,0% do 28,9%. Nadal jest wysoki i może destabilizować funkcjonowanie
kraju. Niemniej ewolucja jest już wyraźnie ukształtowana i będzie zmierzała
do dalszego zmniejszania się udziału Rosjan. Analogiczna sytuacja odnosi się
do Białorusinów i Ukraińców. Ludność rosyjskojęzyczna coraz bardziej zdaje
sobie sprawę, że jedynie lojalność wobec państwowości łotewskiej gwarantuje
jej bezkonfliktowe przebywanie w kraju należącym do Unii Europejskiej. Tyl-
ko w kilku ośrodkach miejskich bardzo wysoki udział ludności rosyjskiej
stanowi pewne zagrożenie i może być przyczyną perturbacji między władzami
łotewskimi a mieszkańcami kultywującymi pamięć o przeszłości sowieckiej.
Nadal bowiem w Rydze (według danych z 2007 r.) ludność rosyjska stanowi
42,1% zaludnienia miasta, a łotewska 42,3%. Stolica Łotwy jest więc nadal
miastem, w którym ludność narodowości łotewskiej nie stanowi nawet połowy
zaludnienia. W porównaniu do stanu z 1989 r., gdy Łotysze stanowili zaled-
wie 36,5% ogółu ludności miasta, zmiany są pozytywne, jednak wiele lat
jeszcze upłynie, nim Łotysze staną się gospodarzami własnej stolicy. W mie-
ście Daugavpils, położonym nad Dźwiną, w Latgalii, liczącym 108,1 tys.
mieszkańców, Łotysze są mniejszością, gdyż jest ich zaledwie 19,3 tys.
Dominują zdecydowanie Rosjanie w liczbie 57,6 tys. Trzecią grupą etniczną
w tym ośrodku miejskim są Polacy – 15,9 tys. Z przedstawionych danych
statystycznych wyłania się obraz dość złożony, również w ujęciu teryto-
rialnym, i grożący napięciami między Rygą a Moskwą, która zawsze będzie
orędownikiem swych rodaków mieszkających poza granicami Rosji. Świadczą
o tym oficjalne wypowiedzi W. Putina i D. Miedwiediewa.
Analogiczne problemy narodowościowe występują również w Estonii. Tu

zachodzą podobne procesy narodowościowe jak w sąsiedniej Łotwie. Wystę-
pujące tendencje przemian zmierzają do umocnienia żywiołu estońskiego,
niemniej kwestia licznej mniejszości rosyjskiej jest problemem trudnym,
wymagającym dużej ostrożności politycznej. Stosunki między potężną Rosją
a małą Estonią nie są łatwe i co pewien czas dochodzi do mniejszych lub
większych konfrontacji. Mają ona zazwyczaj charakter retoryczny, niemniej
tworzą atmosferę wzajemnej nieufności. W nieznacznym stopniu wpływa to
na ewolucję przemian demograficzno-etnicznych, na które oddziałują już inne
przyczyny sprawcze.
W rezultacie ujemnego salda migracyjnego oraz ubytku naturalnego na-

stąpił w Estonii znaczny regres demograficzny. Ogólne zaludnienie kraju
obniżyło się między 1989 a 2006 rokiem o 221,0 tys. mieszkańców (tab. 6).
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Tab. 6. Skład narodowościowy ludności Estonii w okresie 1989-2006.

Narodowość
Liczba ludności (w tys.) Różnica 1989-2007

1989 2000 2006 w tys. w %

Estończycy 963,3 930,2 921,9 -41,4 -4,3

Rosjanie 474,8 351,2 345,2 -129,6 -27,3

Ukraińcy 48,2 29,0 28,3 -19,9 -41,3

Białorusini 27,7 17,2 16,3 -11,4 -41,1

Finowie 16,6 11,8 11,2 -5,4 -32,5

Tatarzy 4,1 2,6 2,5 -1,6 -39,0

Łotysze 3,1 2,3 2,2 -0,9 -29,0

Polacy 3,0 2,2 2,1 -0,9 -29,9

Litwini 2,6 2,1 2,1 -0,5 -19,2

Niemcy 3,5 1,9 1,9 -1,6 -45,7

Inne narodowosci 18,8 19,6 11,0 -7,8 -41,4

Ogółem 1565,7 1370,1 1344,7 -221,0 -14,1

Źródło: Eesti Statistika Aastaraamat 2007, Statistikaamet Statistcs Estonia, Tallin 2007, s. 45.

Procesy depopulacyjne kraju wiązały się ze zmianami etnicznymi. W wyni-
ku odpływu ludności rosyjskojęzycznej, która utraciła swoją hegemonistyczną
pozycję, udział Estończyków wzrósł z 61,1% do 68,6%. Nie jest to dużo, ale
trzeba pamiętać, że od 1945 do 1989 r. odsetek Estończyków sukcesywnie się
obniżał. Procentowy wzrost udziału Estończyków wiązał się automatycznie
ze spadkiem udziału Rosjan z 30,3% do 25,7%. Zmiany relacji między li-
czebnością ludności estońskiej i rosyjskiej zachodziły z różną intensywnością
na terytorium państwa estońskiego. Objęły wszystkie miasta i prowincje
kraju. Na przykład w Tallinie w okresie krótszym, gdyż między 1989 a
2000 r., udział ludności estońskiej wzrósł z 47,2% do 52,4%, zaś rosyjskiej
spadł z 48,2% do 43,2%. W miarę upływu lat ujawnione tendencje zmian
będą się umacniać i rola ludności rosyjskiej będzie malała. Będzie to proces
powolny, ale nieunikniony. Nastąpi stopniowy ubytek ludności ukraińskiej
i białoruskiej. Procesy asymilacji i adaptacji wymagają zazwyczaj kilku-
dziesięciu lat, ale raz uruchomione, zmierzają do zaniku znaczenia mniej-
szości narodowych.
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4. UWAGI KOŃCOWE

Zaprezentowana obszerna dokumentacja statystyczna przeobrażeń narodo-
wościowych na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii w długim okresie histo-
rycznym ujawniła, że warunki geopolityczne zdeterminowały przemiany et-
niczne. W okresie okupacji sowieckiej do tych republik napłynęły tysiące
obywateli sowieckich. Pochodzili oni z różnych kręgów cywilizacyjno-kul-
turowych. Dominowali jednak wśród nich Rosjanie. Przynieśli oni ze sobą
swój język i obyczaje. Równocześnie wprowadzili totalitarny ustrój, oparty
na zasadach kolektywizmu i zniewolenia jednostki. Języki miejscowe ulegały
marginalizacji. Zadaniem nowej władzy było stworzenie nowego człowieka
sowieckiego, oderwanego od swej rodzimej identyfikacji narodowej i reli-
gijnej. Rozpad systemu sowieckiego uratował kraje bałtyckie przed zbliżającą
się katastrofą. Dotyczyło to zwłaszcza Łotwy i Estonii.
Odzyskanie niepodległości zapobiegło utracie przez narody bałtyckie swej

tożsamości etnicznej. Równocześnie dało im możliwość budowy nowego ładu
politycznego oraz społeczno-ekonomicznego. Języki miejscowe nie tylko
uzyskały obywatelstwo, ale stały się uprzywilejowanymi językami urzędowy-
mi. Nowe warunki stały się przyczyną masowego exodusu napływowej ludno-
ści rosyjskojęzycznej. Trzy państwa bałtyckie zmierzają do umocnienia swej
odrębności i suwerenności. Będąc krajami demokratycznymi, należącymi do
Unii Europejskiej, nie są w stanie prowadzić bezwzględnej polityki dyskry-
minacyjnej wobec swoich obywateli zaliczanych do innych grup etnicznych6.
Konsekwentnie jednak będą zmierzały do stworzenia państw narodowych.
Informacje z zakresu demografii nie mogą być wiarygodną przesłanką

umożliwiającą konstruowanie hipotez w odniesieniu do przyszłości. Dane
demograficzne o przynależności narodowej przedstawiają jedynie pewne
relacje ilościowe. Niewiele mówią o wzajemnych stosunkach między poszcze-
gólnymi narodami czy grupami etnicznymi. Trudno więc przewidywać przy-
szłe wydarzenia polityczne. Można jednak sądzić, że Litwa, Łotwa i Estonia

6 Nie znaczy to, że będąc w korzystniejszej sytuacji, u Litwinów, Łotyszy i Estończyków
nie pojawiają się tendencje do dominacji i szykanowania swoich współobywateli należących
do innych narodowości. Można tu przypomnieć konflikty polsko-litewskie na Wileńszczyźnie,
dotyczące własności ziemi lub szkolnictwa. Podobnie mogą być narażeni na przykrości sło-
wiańscy Rosjanie czy Białorusini. U małych narodów, tak mocno doświadczonych przez histo-
rię, istnieje zawsze obawa przed dominacją ze strony silniejszych sąsiadów. Uzewnętrznia się
ona często w działaniach konfrontacyjnych, nie zawsze adekwatnych do potencjalnego
zagrożenia.
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będą państwami o ustabilizowanych warunkach ustrojowych i rozwijającej się
gospodarce. Sprzyjać to będzie integracji państwowo-narodowej obywateli bez
względu na ich narodowość, wyznanie czy język ojczysty.

ETHNIC TRANSFORMATIONS IN THE BALTIC STATES
AT THE BREAK OF THE 20TH CENTURY

S u m m a r y

The article is devoted to ethnic changes occurring on the territories of Lithuania, Latvia
and Estonia in the last decades of the 20th and at the beginning of the 21st century. After an
introduction in which historical-political situation is discussed, the next part of the article has
a dualistic character.
In the first part the ethnic situation of the three Baltic republics in the Soviet period are

discussed. These were the years of intensive processes of Sovietization and Russification. A
lot of migrants from other Soviet republics came to the Lithuanian, Latvian and Estonian
Soviet republics. The newcomers who spoke Russian influenced their ethnic structure. At the
same time they marginalized their mother tongues. The demographic-ethnic questions were
documented with the data coming from the Soviet censuses conducted in 1959, 1970, 1979 and
1989.
The second part of the text is concerned with the ethnic situation after Lithuania, Latvia and

Estonia gained independence. On the basis of censuses and estimates new tendencies in ethnic
changes are defined. They result from mass departures of the Russian-speaking population and
from the increase of importance of the three native nations. The processes are documented with
statistical data.
The final effect of the work is a demographic-ethnic balance-sheet in a dynamic formula.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: Litwa, Łotwa, Estonia, demografia, problematyka narodowościowa.

Key words: Lithuania, Latvia, Estonia, demography, ethnic issue.
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INSTYTUCJONALNE FORMY OPIEKI
NAD EMIGRACJĄ Z ZIEM POLSKICH

ZARYS PROBLEMATYKI

OPIEKA NAD EMIGRACJĄ
– UWAGI OGÓLNE I KWESTIE TERMINOLOGICZNE

„Opieka nad emigracją” jest pojęciem niejednoznacznym. Łączy się z nim
zwykle różne działania kraju wysyłającego, formy pomocy i wsparcia wobec
rodaków przebywających czasowo lub osiedlających się na stałe za granicą.
Działania te są podejmowane przez instytucje państwowe (w tym także pla-
cówki dyplomatyczne kraju wobec swoich obywateli-emigrantów za granicą)
i organizacje społeczne, celowo do tego powołane lub realizujące je tylko
w części swych zadań podstawowych czy statutowych. W takim szerokim uję-
ciu opieką objęta jest emigracja wywodząca się z określonego kraju po-
chodzenia, w pierwszym i ewentualnie w dalszych pokoleniach, tworząca
w krajach osiedlenia grupy etniczne lub diaspory.
W dziejach emigracji z ziem polskich tak realizowana opieka nad emi-

gracją zyskała wysoką rangę w okresie międzywojennym, gdyż troskę o losy
i potrzeby wychodźstwa polskiego za granicą przejął Senat Rzeczypospolitej
Polskiej1. Mówiąc o pomocy emigracji polskiej w różnych krajach świata,
nie można pominąć roli i działalności Kościoła katolickiego oraz wielu orga-
nizacji społecznych, fundacji i środowisk, wspierających podtrzymywanie

Dr JADWIGA PLEWKO – adiunkt w Instytucie Socjologii KUL; adres: Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, tel. 81 445 33 55.

1 Po kilku dziesięcioleciach wymuszonej przerwy Senat kontynuuje tę tradycję współ-
cześnie, począwszy od 1989 r.
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przez Polaków zagranicą ich podstawowych wartości religijnych, kulturowych
i narodowych2. Polonia i środowiska polskie na Wschodzie i Zachodzie wie-
lokrotnie w swych dziejach doświadczały i doświadczają takich oddziaływań.
Termin opieka nad emigracją może być jednak ujęty w nieco innym aspek-

cie. Rzadziej rozpatrywany jest kontekst całego kompleksu zjawisk związa-
nych z emigracją i opieką nad emigrującymi osobami, rodzinami i grupami
wyjeżdżającymi z kraju, a także ich bliskimi i środowiskami społecznymi,
z których się wywodzą, pozostającymi na miejscu, ale stanowiącymi potencjał
emigracyjny. Zjawisko opieki nad emigracją postrzegane w tym ujęciu, czyli
w kategoriach pomocy i wsparcia dla emigrantów w fazie ich przygotowania
do wyjazdu – a często problemów wynikających z braku takiego przygotowa-
nia do trudnego zwykle, odmiennego od znanych wzorów, życia emigracyjne-
go – jest problemem wymagającym analizy wieloaspektowej, a przynajmniej
prowadzonej w wymiarze historycznym i socjologicznym.
Biorąc pod uwagę polskie realia emigracyjne, pierwsza perspektywa zna-

czeniowa – opieka kraju nad emigracją i Polonią – jest w znacznym stopniu
obecna w badaniach naukowych i publikacjach o tematyce polonijnej3. Dru-
gie ujęcie jest reprezentowane rzadziej i dość fragmentarycznie4.

2 Najważniejsze instytucje pozarządowe w Polsce, aktualnie wspierające Polonię i Polaków
zagranicą: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”,
Fundacja „Semper Polonia”, Federacja Organizacji Kresowych, Fundacja Archiwum Wschod-
niego – Ośrodek Karta, Fundacja im. Ks. Stefana Niedzielaka, Fundacja „Oświata Polska za
Granicą”, Fundacja Polonia, Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim, Fundacja Pomocy Szko-
łom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza, Instytut Kresowy, Polska Akcja Huma-
nitarna, Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód, Związek Sybiraków.

3 Por. np.: A. N a d o l n y, Opieka duszpasterska nad dziećmi i młodzieżą polską na
terenie Niemiec Zachodnich w latach 1945-1965, Lublin 1980; R. D z w o n k o w s k i SAC,
Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, Poznań–Warszawa 1989; Działalność męskich
zgromadzeń zakonnych wśród Polonii, red. J. Bakalarz, R. Dzwonkowski, M. Krąpiec [i in.],
Lublin 1982; J. B a k a l a r z TChr., Kościół a rodziny emigrantów, „Studia Polonijne”,
12(1989), s. 7-24; t e n ż e, Kościół wobec młodzieży emigracyjnej, „Studia Polonijne”,
13(1990), s. 7-31; W. W r z e s i ń s k i, Rzeczpospolita a Polacy w krajach ościennych, w:
Polska emigracja, cz. II, red. A. Paczkowski, B. Puszczewicz, Warszawa 1990, s. 17-23; Pań-
stwo polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie modelu polityki, red. nauk. T. Gąsow-
ski, Kraków 2000; P. K r a s z e w s k i, Polska i Polacy wobec diaspory do 1939 roku, w:
Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 512-528; J. M a z u r e k, Kraj a emigra-
cja: Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939
roku), Warszawa 2006.

4 Por. np.: J. Z w i ą z e k, Biskup Teodor Kubina a duszpasterstwo wychodźców sezono-
wych z diecezji częstochowskiej, „Studia Polonijne”, 7(1983), s. 275-299; J. B a k a l a r z
TChr., Troska ks. bpa Teodora Kubiny o polskich emigrantów, „Collectanea Theologica – Biule-
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Opieka nad emigrantami w stukilkudziesięcioletnich dziejach emigracji
z ziem polskich może być postrzegana w dwojaki sposób: z jednej strony
poprzez analizę powtarzających się w różnych czasach i okolicznościach
podobnych mechanizmów działań na rzecz pomocy i ochrony emigrantów
(zwłaszcza w okresie nasilonych, masowych wyjazdów z kraju), z drugiej zaś
– przez wskazanie specyficznych, wyjątkowych form opieki, wynikających
zarówno z uwarunkowań społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturo-
wych społeczeństwa polskiego jako wysyłającego, jak i społeczeństw krajów
docelowych emigracji polskiej. Zasadność obu ujęć nasuwają opisy, analizy
i obserwacje przebiegu zjawisk towarzyszących wyjazdom emigracyjnym
z kraju, zwłaszcza migracjom zarobkowym. Długi okres trwania tego zjawiska
daje okazję do porównań, a szczególnie interesujące są tu zestawienia me-
chanizmów działań na rzecz emigrantów w okresie międzywojennym oraz
w odniesieniu do tzw. emigracji postsolidarnościowej (lata 80. i 90. ubiegłego
wieku) i emigracji poakcesyjnej (po 2004 r.), mimo że każdy z tych strumieni
emigracyjnych przebiegał w zupełnie odmiennych realiach społecznych.
W obrębie kompleksu zjawisk określanych mianem opieka nad emigranta-

mi mieści się szeroki i ważny obszar aktywności, które można nazwać orga-
nizacją ruchu emigracyjnego z kraju. Obejmuje on z jednej strony realizację
założeń oficjalnej polityki emigracyjnej państwa (jeśli jest określona
i prowadzona, co nie zawsze miało miejsce w Polsce), a z drugiej – przy-
kłady samorzutnych, często rozproszonych i nieskoordynowanych inicjatyw
różnych podmiotów życia społecznego, które w sumie dają dowód nie tylko
na występowanie, ale przede wszystkim na znaczenie procesu samoorganizacji
społeczeństwa w obliczu potrzeb związanych z nasilającymi się tendencjami
emigracyjnymi. Zjawisko to znakomicie ilustrują dzieje emigracji z ziem

tyn Polonijny”, 52 (1982), fasc. III, s. 165-168; B. Ł o m a c z, Opieka duszpasterska nad
emigrantami z diecezji przemyskiej obrządku greckokatolickiego w latach 1890-1914, „Collec-
tanea Theologica – Biuletyn Polonijny”, 52 (1982), fasc. III, s. 169-172; S. P i e c h, Biskup
Leon Wałęga, organizator duszpasterstwa emigrantów w diecezji tarnowskiej (1901-1933), „Stu-
dia Polonijne”, t. VIII, 1984; J. P l e w k o, „Tydzień Emigranta Polaka” w Polsce między-
wojennej. Przebieg i znaczenie, „Studia Polonijne”, 21(2000), s. 239-261; G. M. K o w a l -
s k i, Instytucje organizujące wychodźstwo z Galicji w latach 1901-1914. Organizacja, działal-
ność, propaganda emigracyjna, w: Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee –
prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych Augustów 15-18 września 2002 roku,
red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Białystok 2003, s. 381-395; G. M. K o w a l s k i, Przestęp-
stwa emigracyjne w Galicji 1897-1918. Z badań nad dziejami polskiego wychodźstwa, Kraków
2003; J. P l e w k o, Serwis emigracyjny w Polsce – przegląd zagadnień, w: Migracja –
wyzwanie XXI wieku. Studia nad Migracją, t. 1, red. M. S. Zięba, Lublin 2008, s. 99-105.



118 JADWIGA PLEWKO

polskich od końca wieku XIX aż po aktualny okres masowych migracji za-
robkowych do państw Unii Europejskiej (z wyjątkiem okresu restrykcji emi-
gracyjnych w PRL).
Problem organizacji ruchu emigracyjnego z ziem polskich zwrócił uwagę

niektórych badaczy emigracji w odniesieniu do początków tego zjawiska,
czyli okresu od końca XIX w. do II wojny światowej. W publikacjach his-
torycznych omawiających ogólne prawidłowości lub też określone problemy
i kierunki emigracji z terenów polskich w obrębie trzech zaborów oraz
z odrodzonego państwa polskiego w okresie międzywojennym znajdujemy
informacje o powstawaniu i działalności różnych instytucji organizujących
wychodźstwo oraz tzw. towarzystw emigracyjnych5. Mniej opracowań doty-
czy polskiej polityki migracyjnej6 i organizacji emigracji polskiej, a zupełnie
sporadycznie działań opiekuńczych i pomocowych na rzecz migrantów w od-
niesieniu do współczesnych zjawisk migracyjnych. Badania socjologiczne
odnoszące się do migracji okresu transformacji końca lat osiemdziesiątych
w Polsce7 rozwinęły bardzo interesujące koncepcje, wyjaśniające mechaniz-
my występujących wówczas tendencji migracyjnych, np. migracji wahadło-
wych, a zwłaszcza koncepcję migracji niepełnej8, która ukazywała migracje

5 Informacje zawarte w większości w publikacjach przytoczonych w przypisie 3.
6 Badania nad polską polityką migracyjną po 1989 r. koncentrują się w dużej mierze na

kwestiach związanych z przyjmowaniem cudzoziemców (w tym uchodźców) w Polsce, a mniej
na problemach związanych z wyjazdami z kraju, choć treść tego pojęcia zakłada dwukierun-
kowość: emigrację z danego kraju i imigrację, czyli napływ osób w jego granice. Por. Zało-
żenia programu polityki ludnościowej w Polsce. Raport w sprawie polityki migracyjnej państwa,
Warszawa 2003; A. W e i n a r, Polityka migracyjna Polski w latach 1990-3002 – próba pod-
sumowania, Centrum Stosunków Międzynarodowych: Raporty i Analizy, nr 10, 2005;
K. I g l i c k a, Kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej w ramach Obszaru Legalnej
Migracji Pracowniczej na lata 2007-2012, Centrum Stosunków Międzynarodowych: Raporty
i Analizy nr 1, 2007; K. I g l i c k a, O. O l s z e w s k a, A. S t a c h u r s k i,
J. Ż u r a w s k a, Dylematy polityki migracyjnej Polski, ISS, Prace Migracyjne nr 58,
Warszawa 2005.

7 Są to przede wszystkim badania Ośrodka nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
8 Migracja niepełna określana jest jako „transnarodowa cyrkulacja osób, z jednej strony

poszukujących zarobku, a z drugiej strony realizujących strategie minimalizacji ryzyka ich
gospodarstw domowych, dokonująca się między peryferiami społecznymi Polski a peryferiami
innych, stosunkowo wyżej rozwiniętych i zamożniejszych krajów. […] Migracja niepełna obej-
muje ludzi z reguły niezdolnych do […] uzyskania w kraju stabilnej pozycji zawodowej
w głównym nurcie jego gospodarki, a jednocześnie osoby potrafiące wykorzystać okazje do
zdobycia dochodu w krajach docelowych, choć za cenę pozostawania w nich w sytuacji tym-
czasowości, nielegalności i podwyższonego ryzyka”, por. Ludzie na huśtawce. Migracje między
peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jadźwińska i M. Okólski, Warszawa 2001, s. 60.
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tego okresu jako zjawiska prowadzące do marginalizacji społecznej i ekono-
micznej migrantów, zarówno w Polsce, jak i w krajach docelowych ich wy-
jazdów. Analiza przyczyn i skutków migracji tego typu nasuwa sugestię co
do potrzeby działań mogących zaradzić negatywnym aspektom stylu życia mi-
grantów niepełnych. Są to osoby narażone na restrykcje w związku z łama-
niem prawa (nielegalna praca zagranicą), utratą tożsamości (wieloletnie balan-
sowanie pomiędzy dwoma „światami”: własnym środowiskiem zamieszkania
i krajem pracy zarobkowej, co niesie ze sobą niebezpieczeństwo utraty
poczucia dotychczasowej przynależności społecznej i niepozyskania nowej)
i marginalizacją ekonomiczną. Pomoc takiej kategorii migrantów musiałaby
uruchomić działania ekonomiczne i społeczne w skali makro, np. w zakresie
stworzenia odpowiednich mechanizmów inwestycji ich transferów pieniężnych
z zagranicy, stworzenia możliwości zachowania aktywności zawodowej mi-
grantów w okresie pobytu w Polsce pomiędzy kolejnymi wyjazdami zarobko-
wymi czy wreszcie szerszych zmian eliminujących konieczność cyrkulacji
zarobkowych za granicę, czyli możliwości znalezienia wystarczających źródeł
utrzymania w kraju9. Zasygnalizowane tu problemy to kwestie specyficzne
dla okresu transformacji systemowej w Polsce10, ale przy szerszej analizie
ujawniają różne formy organizacji (samoorganizacji społecznej) procesów mi-
gracji, a także szereg działań i inicjatyw pojawiających się w społecznościach
lokalnych migrantów niepełnych (np. organizowanie firm transportowych do-
wożących migrantów do krajów docelowych i wiele innych), wyrastających
na gruncie nowych zjawisk migracyjnych.
Okres tzw. migracji poakcesyjnych, zapoczątkowanych stosunkowo niedaw-

no, bo po otwarciu w 2004 r. przez niektóre z państw Unii Europejskiej
swoich rynków pracy dla Polaków11, nie ma dotychczas większych opraco-
wań analizujących kwestie nowych wzorów (czy też powielanych z wcześniej-
szych lat migracji) działań instytucjonalnych lub społecznych na rzecz opieki
i ochrony migrantów polskich, masowo podejmujących wyjazdy zarobko-
we12. Warto jednak zwrócić uwagę na obfitą bazę informacyjną dotyczącą

9 P. K a c z m a r c z y k, J. T y r o w i c z, Migracje niepełne, „Biuletyn Fundacji
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych”, 2(2007), s. 8-9.

10 Można je odnieść w pewnej mierze także do sytuacji innych krajów Europy Środko-
wowschodniej w dobie przemian ustrojowych na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia.

11 Jako pierwsze dokonały tego Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja.
12 Istnieją dość liczne badania i opracowania migracji poakcesyjnych, uwzględniające

zwłaszcza aspekty ekonomiczne, ale także socjologiczne i z zakresu pedagogiki (badania nad
migracjami rodzicielskimi i dziećmi z rodzin rozłączonych migracją zarobkową).
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tych kwestii, zawartą w przekazach medialnych: w czasopismach popularnych
o różnym profilu tematycznym, prasie codziennej, źródłach internetowych czy
w różnego typu reportażach, audycjach i programach radiowych i telewizyj-
nych. Wydawane są również publikacje typu poradnikowego, zarówno w for-
mie książkowej, jak i w wersji elektronicznej13, a także ogólnopolski dwu-
tygodnik informacyjny „Praca i Życie za Granicą”. Nasuwa się tu porównanie
z podobnymi co do intencji i celów (choć odmiennymi w formie) poradnika-
mi dla emigrantów polskich, ukraińskich i żydowskich, drukowanymi w Pol-
sce w dwudziestoleciu międzywojennym.
Pogłębionych analiz, także porównawczych, wymaga jeszcze wiele istot-

nych zjawisk i problemów związanych z emigracją z ziem polskich, występu-
jących na przestrzeni ponad stu lat jej dziejów. Z pewnością należy do nich
poszukiwanie pracy zagranicą, ochrona przed nadużyciami, wykorzystywaniem
wyjeżdżających przez pośredników, nieuczciwych organizatorów życia za gra-
nicą i pracodawców oraz rola Kościoła katolickiego w duchowym i moralnym
przygotowaniu migrantów i towarzyszeniu im z posługą duszpasterską (a nie-
rzadko także z pomocą pozareligijną).
Niniejsze opracowanie ma na celu zasygnalizowanie najważniejszych kwe-

stii problematyki opieki nad emigrantami. Zostanie też przedstawiony zarys
historyczny działań na rzecz pomocy emigrantom i organizacji procesu wy-
chodźczego.

13 Kilka przykładów poradników przeznaczonych zarówno dla wyjeżdżających z kraju, jak
i dla przebywających już w krajach docelowych: wydawany corocznie przez MSZ poradnik Po-
lak za granicą; A. R o g a c z e w s k a, Praca za granicą. Jak znaleźć dobrą pracę i zarobić
pieniądze za granicą nie dając się jednocześnie oszukać nieuczciwym pośrednikom? Warszawa
2004; A. I ż y c k a, Emigracja do Szkocji. Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć nowe
życie w Szkocji, Gliwice 2007; M. M a l e w s k i, Na walizkach. Emigranci pokolenia X.
Poradnik dla młodych profesjonalistów wyjeżdżających za granicę, Warszawa 2006. W serii
poradników Praca i życie w… ukazały się książki na temat Niemiec, Holandii, Wielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych; Jak żyć i pracować w Wielkiej Brytanii, Londyn 2007;
Poradnik emigranta, czyli jak żyć i pracować w UK, http://www.leeds-pl.com/forum/poradniki-
emigranta-czyli-jak-zyc-i-pracowac-w-uk-t280.html; Poradnik emigranta. PoloniaInfo.dk.
Niezależny Portal Polonii Duńskiej, http://poloniainfo.dk/forum?topic=5162.msg13063#
msg13063; H. C h o r ą ż y - P r z y b y s z, ABC EMIGRANTA Jak osiągnąć sukces zawo-
dowy w innym kraju i nie zostać sfrustrowanym emigrantem, http://www.e-bookowo.pl
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KONTEKST HISTORYCZNO-SPOłECZNY
ZJAWISKA OPIEKI NAD EMIGRANTAMI Z ZIEM POLSKICH

Zjawiska społeczne zachodzą w określonych uwarunkowaniach dziejowych
każdego społeczeństwa, a opis historyczny pozwala lepiej postrzegać i rozu-
mieć ich złożoność. W aspekcie historycznym rozważania nad zjawiskami
i przejawami pomocy dla osób emigrujących z kraju powinny uwzględniać
kilka istotnych czynników migracyjnych danego okresu. Należą do nich m.in.
próby określenia:
1) przyczyn, charakteru i przebiegu kolejnych fal emigracji z ziem pol-

skich;
2) sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej państwa polskiego jako

kraju emigracyjnego w różnych okresach emigracji;
3) działalności podstawowych dla emigrantów instytucji państwowych

i społecznych.
Od połowy XIX w. z ziem polskich pozostających pod trzema zaborami

ówczesnych mocarstw europejskich rozpoczęły się grupowe wyjazdy osadni-
cze14 lub sezonowe migracje zarobkowe Polaków i przedstawicieli niektó-
rych mniejszości narodowych (zwłaszcza Ukraińców i Żydów) do krajów
Ameryki Północnej i Południowej oraz do państw Europy Zachodniej, w tym
w dużej mierze do regionów i ośrodków położonych w obrębie samych kra-
jów zaborczych15. Procesy te zaczęły się nasilać w latach siedemdziesiątych
XIX w., a od lat dziewięćdziesiątych do wybuchu I wojny światowej przybra-
ły charakter ruchu masowego16. Ogromną większość wychodźców stanowiła
ludność wiejska, żywotnie zainteresowana możliwością otrzymania ziemi
uprawnej, oferowanej wówczas emigrantom w niektórych krajach na różnych
kontynentach na dogodnych warunkach ekonomicznych. W drugiej połowie
XIX w. ziemie polskie wkroczyły w okres kapitalizmu w wyniku połowicz-
nych reform przeprowadzonych przez państwa zaborcze. Reformy te nie dały
dostatecznych rezultatów, skazywały bowiem wieś na nieustanny głód ziemi,
przeludnienie i postępujące zubożenie ludności chłopskiej. Trudną sytuację

14 Pierwsze znaczące liczbowo grupowe wyjazdy osadnicze to wyjazdy Kaszubów do
Kanady i Ślązaków do Stanów Zjednoczonych.

15 Klasyfikowano te przemieszczenia jako migracje wewnętrzne lub międzyzaborowe,
zwłaszcza podążające w kierunku wschód–zachód.

16 A. P i l c h, Wstęp, w: Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych
(XVIII-XX w.), red. A. Pilch, Warszawa 1984, s. 7.
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potęgował znaczny przyrost naturalny (zwłaszcza w zaborze rosyjskim) i po-
wolny rozwój przemysłu, który nie był w stanie zatrudnić stale utrzymującej
się nadwyżki siły roboczej17. Stwarzało to warunki znacząco determinujące
mieszkańców ziem polskich do decyzji o emigracji, powodując okresowo wi-
doczne natężenie ruchu emigracyjnego.
Skala wyjazdów z ziem poszczególnych zaborów do roku 1914 była duża,

choć wobec braku pełnych źródeł statystycznych z tego okresu może być tyl-
ko szacowana. Ziemie polskie zaboru rosyjskiego (teren Królestwa Polskiego)
do 1914 r. opuściło od 1,3 do 1,4 mln emigrantów18, z ziem polskich zabo-
ru austriackiego (z Galicji) do I wojny światowej wyjechało od 1,0 do
1,1 mln ludności19, zaś z ziem polskich zaboru pruskiego w latach 1872-
1913 wyemigrowało ponad 1,2 mln osób20.
Ruchy wyjazdowe na przełomie XIX i XX w., wobec narastającej ich in-

tensywności, zyskały miano „gorączki emigracyjnej”. Niosły one ze sobą dla
osób wyjeżdżających wiele problemów i trudności, których rozwiązywaniem
po części zajmowały się powstające w miarę rozwoju tendencji migracyjnych
różne stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz instytucje komercyjne
uczestniczące w organizacji wyjazdów. Ich powstanie i działalność wypełniało
lukę spowodowaną brakiem opieki nad emigrantami ze strony nieistniejącego
państwa polskiego, ale także brakiem takich działań ze strony rządów państw
zaborczych, których obywatelami byli polscy emigranci.
W literaturze omawiającej wczesne procesy emigracyjne z ziem polskich

oraz w zasobach archiwalnych21 znajdują się informacje o działalności in-
stytucji związanych z emigracją tego okresu. Spektrum ich działalności było
dość szerokie: od reklamy i sprzedaży kart okrętowych (szifkart) do stowa-
rzyszeń, których statutowym celem miała być szeroka opieka nad wychodź-
cami. Przykładem tego drugiego, ważnego nurtu była praca Polskiego Towa-
rzystwa Emigracyjnego, działającego w Krakowie i we Lwowie w latach

17 Tamże, s. 8.
18 A. P i l c h, Ogólne prawidłowości emigracji z ziem polskich. Próba typologii i syntezy,

w: Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, red. H. Kubiak, A. Pilch, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 46.

19 Tamże, s. 47.
20 Tamże, s. 46.
21 Z uwagi na bardzo wówczas intensywne i widoczne zjawisko narastających wyjazdów

z Galicji dotyczy to zwłaszcza archiwów krakowskich i lwowskich.
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1908-193922. Towarzystwo zajmowało się organizacją emigracji zamorskiej
oraz wydawaniem przewodników, broszur informacyjnych i czasopism. We-
dług statutu celem organizacji miała być przede wszystkim koordynacja
całości ruchu wychodźczego z Galicji oraz ochrona wychodźców przed
wyzyskiem ze strony nieuczciwych agentów emigracyjnych i ich naganiaczy.
Oprócz PTE do „humanitarnych” instytucji troszczących się o emigrantów
należało Towarzystwo Opieki nad Wychodźcami „Opatrzność”23.
Emigracja z ziem polskich w końcu XIX i na początku XX w. miała

w większości podłoże ekonomiczne. Problem organizowania wyjazdów doty-
czył zarówno emigracji sezonowej, jak i osiedleńczej, zwłaszcza zamorskiej.
W wypadku wychodźstwa sezonowego, najczęściej na roboty rolne, działający
na ziemiach polskich agenci emigracyjni zajmowali się negocjowaniem kon-
traktów pracy i transportem robotników na miejsce przeznaczenia. Jednakże
ze względu na osiągane przez nich zyski większego znaczenia w Galicji
nabrało organizowanie emigracji zamorskiej. Na ogromną skalę rozwinęła się
działalność polegająca na reklamie różnych linii okrętowych, a także umie-
jętnie prowadzona propaganda emigracyjna. Zwykle kompanie okrętowe roz-
prowadzały szifkarty poprzez biura podróży, które z kolei posługiwały się
lokalnymi przedstawicielami, zwanymi agentami lub ajentami. Ci ostatni
w swej pracy nierzadko korzystali z usług naganiaczy, bezpośrednio „wyłapu-
jących” emigrantów na dworcach kolejowych. Bardzo aktywne w Galicji były
przedstawicielstwa dwóch kompanii okrętowych: austriackiej Austro-Ame-
ricany oraz Canadian Pacific Railway Company. Obie firmy prowadziły
ożywioną działalność reklamową, starając się przyciągnąć potencjalnych
pasażerów atrakcyjnymi cenami i względnie dobrymi warunkami na stat-
kach24.
Oprócz działań wspierających emigrantów, ułatwiających czy upraszczają-

cych im wypełnianie procedur i formalności wyjazdowych, część osób i insty-
tucji – pośredników i organizatorów wyjazdów, podejmowała działania nie-
zgodne z prawem, wykorzystując i oszukując wyjeżdżających, narażając ich
na straty materialne; jednym słowem dopuszczając się przestępstw emigra-
cyjnych. W okresie do odzyskania niepodległości i państwowości polskiej

22 Statut Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego we Lwowie. Stowarzyszenia zare-
jestrowanego i ograniczonego poręką, Lwów 1908.

23 G. M. K o w a l s k i, Kraków ośrodkiem organizacji wychodźstwa galicyjskiego
przełomu XIX i XX wieku, http://www.uj.edu.pl/aktualnosci/pdfs/2003112501.pdf

24 Tamże.
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w 1918 r. najbardziej dotkliwie przestępczość emigracyjna dawała się we
znaki emigrantom polskim i ukraińskim wyjeżdżającym z Galicji25.
Aktywność nielegalnych i nieuczciwych agentów emigracyjnych skłoniła

działaczy społecznych w Galicji do podjęcia opieki nad wychodźcami. Ko-
nieczne było zainteresowanie szerszej opinii publicznej losami osób emi-
grujących. W tym celu w 1892 r. we Lwowie zaczęto wydawać dwutygodnik
„Przegląd Emigracyjny”, który służył upowszechnianiu ruchu wychodźczego
i przygotowywał emigrantów do adaptacji w krajach docelowych ich wyjaz-
dów. W 1894 r. założono Polskie Towarzystwo Handlowo-Geograficzne, które
miało włączyć się do akcji osadnictwa kolonizacyjnego polskich chłopów na
terenie stanu Parana w Brazylii26. Akcja ta zakończyła się fiaskiem, ale
sama idea pomocy rzeszom emigrantów nie upadła. W roku 1895 działał we
Lwowie, utworzony na wzór wiedeńskiego Towarzystwa św. Rafała, Diece-
zjalny Komitet Opieki nad Emigracją Ludu, który prowadził akcję informa-
cyjną wśród emigrantów, dotyczącą warunków panujących w krajach imigra-
cyjnych, oraz udzielał wyjeżdżającym pomocy w załatwianiu formalności wy-
jazdowych, a także wsparcia duchowego i moralnego. W jego miejsce kilka
lat później powstał Komitet Galicyjskiego Towarzystwa św. Rafała, który
prowadził biuro pośrednictwa pracy i wydawał swój organ prasowy „Emi-
grant”, ukazujący się we Lwowie27. Te i podobne drobne inicjatywy przygo-
towywały grunt dla powołania organizacji społecznej, która mogłaby się zająć
całością spraw związanych z wychodźstwem zarobkowym na terenie Galicji.
W 1908 r. powstała taka organizacja – wspomniane wcześniej Polskie Towa-
rzystwo Emigracyjne, któremu przewodził Józef Okołowicz. Swoje funkcje
opiekuńcze PTE realizowało poprzez prowadzenie biur informacyjnych, udzie-
lających wiadomości o potencjalnych terenach osadniczych i imigracyjnych,
o panujących tam warunkach, poprzez pośrednictwo pracy dla przyszłych
emigrantów, udzielanie bezpłatnych porad prawnych i sprzedaż kart okręto-

25 Por. K o w a l s k i, Przestępstwa emigracyjne w Galicji. Jak pokazuje okres między-
wojenny, a także współczesne zjawiska dotyczące tzw. migracji poakcesyjnych (po przystąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej), pojawia się tu mechanizm, który nie jest w istocie zja-
wiskiem wyjątkowym, ograniczonym tylko do wczesnych lat ubiegłego stulecia. Nadużycia
wobec emigrantów, oszustwa związane z pośrednictwem pracy, obozy morderczej pracy dla
imigrantów w niektórych krajach, handel kobietami czy chociażby nieprawdziwy, nierzetelny
przekaz informacji o warunkach życia na emigracji to problemy, z jakimi borykają się także
współcześni polscy migranci zarobkowi.

26 K r a s z e w s k i, Polska i Polacy wobec diaspory do 1939 roku, s. 513-514.
27 Tamże, s. 516.
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wych na podróż za ocean. Towarzystwo publikowało na użytek emigrantów
broszury informacyjne, podręczniki i słowniczki do nauki języków obcych28.
Na ziemiach dwóch pozostałych zaborów opieka nad emigrantami była sła-

biej zorganizowana. Na uwagę zasługuje działalność warszawskiego Towarzy-
stwa Opieki nad Wychodźcami, powstałego w 1910 r., z którym współpraco-
wał przez pewien czas Florian Znaniecki, redagując miesięcznik „Wychodźca
Polski”29. W zaborze pruskim odpowiednikiem opiekuńczych organizacji
emigracyjnych z Galicji i z Królestwa Polskiego stało się Towarzystwo
Opieki nad Wychodźcami Sezonowymi, powstałe w roku 1911 w Poznaniu.
Działalność jego polegała na utrzymywaniu biur pośrednictwa pracy, biur
porad prawnych i przytułków dla wychodźców30.
W latach Drugiej Rzeczypospolitej natężenie emigracji zewnętrznej, ciągle

w dużej mierze zamorskiej31, ale też kontynentalnej, stałej i sezonowej,
uległo pewnemu osłabieniu, choć liczba emigrantów wciąż była znacząca.
Okresowe spadki liczby wyjeżdżających z kraju, a nawet w niektórych latach
zanik ruchu wychodźczego, nie były wynikiem eliminacji wewnętrznych czyn-
ników wywołujących zainteresowanie wyjazdami zarobkowymi, a jedynie re-
zultatem ograniczeń ze strony państw przyjmujących. W Polsce międzywojen-
nej, podobnie jak w okresie przez I wojną światową, występował nadmiar siły
roboczej. Liczba chętnych do wyjazdu na emigrację była stale wyższa od za-
potrzebowania na siłę roboczą w krajach imigracyjnych32. Potencjał emigra-
cyjny w kraju szacowano na 3-5 mln osób, zaś rzeczywisty poziom emigracji
legalnej wyniósł ok. 1 mln33. Gotowość do wyjazdu milionów ludzi warun-
kowały względy ekonomiczne: wysokie bezrobocie, ubożenie zarówno ludno-
ści wiejskiej, jak i drobnomieszczaństwa, wahania koniunktury i światowy
kryzys gospodarczy. Wszystko to zwiększało liczebnie istniejącą w Polsce
kategorię określaną mianem „ludzi zbędnych”, czyli tych, którzy będąc
w wieku produkcyjnym, nie mieli żadnych szans na znalezienie pracy w kra-
ju, z przymusu zawodowo biernych (długotrwale bezrobotni), pozostających

28 Tamże, s. 517.
29 Tamże, s. 518.
30 Tamże, s. 519.
31 Do czasu wprowadzenia przez Stany Zjednoczone ograniczeń, czyli kwot imigracyjnych

dla Polski.
32 H. J a n o w s k a, Emigracja z Polski w latach 1918-1939, w: Emigracja z ziem

polskich w czasach nowożytnych i najnowszych, s. 327.
33 Tamże, s. 340.
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na utrzymaniu rodziny, a przez to „nieprzydatnych” zarówno w gospodar-
stwach rolnych, jak i w rodzinach miejskich. Osoby „zbędne” były postrze-
gane jako te, które bez uszczerbku dla produkcji rolnej czy gospodarstwa
rodzinnego mogły opuścić swe rodziny i środowiska34. Z tej kategorii nie-
ustannie rekrutował się największy potencjał emigracyjny. Miało to niemałe
znaczenie, jeśli chodzi o warunki organizowania wyjazdów zarobkowych i po-
trzebę otoczenia tych emigrantów szczególną opieką i pomocą w załatwianiu
nawet prostych z pozoru formalności.
Poza dominującymi niewątpliwie czynnikami ekonomicznymi wśród przy-

czyn „ciśnienia emigracyjnego” w Polsce międzywojennej znalazły się też
czynniki pozaekonomiczne – polityczne oraz te, które współczesnym językiem
socjologicznym można nazwać występowaniem i rolą sieci migracyjnych. Do
pierwszych należały kwestie emigracji niektórych mniejszości narodowych
zamieszkujących państwo polskie, zwłaszcza ludności żydowskiej w przy-
padku wyjazdów do Palestyny, a w późniejszym okresie presja na emigrację
Ukraińców i w jeszcze większym wymiarze mniejszości żydowskiej. Drugi
rodzaj przyczyn decyzji o emigracji wypływał z powiązań rodzinnych lub
sąsiedzkich aktualnych emigrantów przebywających za granicą i ich bliskich
pozostających w kraju. Przepływ informacji drogą korespondencji lub opo-
wieści reemigrantów o warunkach życia w innych krajach, transfery pieniędzy
od emigrantów do ich rodzin w Polsce, zachęty do wyjazdów i inne podobne
działania bardzo często uruchamiały mechanizm pociągania za sobą do wy-
jazdów kolejnych osób. Sprzyjało tym decyzjom rozprzestrzenianie i upo-
wszechnianie (nierzadko jako celowe działania propagandowe agentów emi-
gracyjnych) swoistych mitów o dobrobycie i szczęśliwości w krajach imi-
gracyjnych35.
Emigracja urastała więc do jednego z ważnych problemów społecznych,

który sam w sobie nie był łatwy do opanowania i pokierowania, ale był
postrzegany jako remedium na bardzo trudne kwestie bezrobocia, biedy
i przeludnienia, na przebudowę i poprawę struktury gospodarczej i społecznej
kraju36. Nic więc dziwnego, że zjawiska emigracyjne stały się przedmiotem
decyzji najwyższych czynników państwowych (ośrodka rządowego i prezyden-

34 H. J a n o w s k a, Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, Warszawa 1981, s. 74-76.
35 Na przykład słynny mit Kanady. Por.: A. R e c z y ń s k a, Emigracja z Polski do

Kanady w okresie międzywojennym, Wrocław 1986, s. 25-27.
36 J a n o w s k a, Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, s. 105.
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ta), ale też przedmiotem refleksji środowisk naukowych, badań społecz-
nych37 oraz polem aktywności różnych stowarzyszeń i organizacji spo-
łecznych w wymiarze wcześniej niespotykanym.
Władze II RP podejmowały próby regulowania zjawisk emigracyjnych, bu-

dując konsekwentnie podstawy polityki emigracyjnej państwa – polityki
o wyraźnym charakterze proemigracyjnym38. Wyrazem tego był rządowy
plan organizacji opieki nad wychodźcami polskimi w kraju i zagranicą, przy-
jęty jesienią 1930 r.39 Był on zakrojony na szeroką skalę i zakładał wielo-
letnie działania państwa, mające na celu ujęcie w ramy organizacyjne całego
ruchu wychodźczego z ziem polskich. W dużym skrócie można go sprowa-
dzić do trzech obszarów działań:
1) starania o nowe rynki pracy dla polskich emigrantów,
2) wprowadzenie ułatwień wyjazdowych,
3) polityka kolonizacyjno-osadnicza państwa polskiego.
Pierwsze znaczące decyzje rządowe dotyczące spraw emigracyjnych zapa-

dały już w początkach budowania struktur państwa polskiego, bo zjawisko
emigracji było problemem palącym, aktualnym i domagającym się szybkich
uregulowań politycznych i prawnych. Władze rządowe przystąpiły do rozmów
z kilkoma krajami europejskim z myślą o zawarciu umów międzypaństwo-
wych, określających warunki zatrudnienia polskich pracowników. W 1919 r.
podpisano konwencję o emigracji i reemigracji z Francją, a w 1927 r. kon-
wencję w sprawie polskich robotników rolnych z Niemcami. Wielki kryzys
gospodarczy zamknął dla emigrantów rynki pracy, stąd kolejne próby poro-
zumień w sprawie emigracji zarobkowej polskich pracowników podjęto dopie-
ro pod koniec lat trzydziestych. W 1938 r. Polska zawarła układ z Republiką
Łotewską w sprawie robotników rolnych i sezonowych; w tym samym roku
także układ z Estonią. Mimo starań rządowych o zapewnienie odpowiednich

37 Badania socjologiczne nad problematyką migracyjną w okresie międzywojennym repre-
zentowały różne ośrodki akademickie skupione wokół wybitnych badaczy: Floriana Znaniec-
kiego, Józefa Chałasińskiego, Ludwika Krzywickiego i Leopolda Caro. Por.: J. L e o ń s k i,
Zagadnienie migracji w polskiej myśli socjologicznej do 1939 roku, Poznań 1979; E. S t r z e -
l e c k i, Prace IGS nad zagadnieniami emigracji, „Problemy Polonii Zagranicznej”, 1(1960),
s. 187-189.

38 J a n o w s k a, Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, s. 101.
39 Por. dokument wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, zatytułowany Plan

organizacji pracy i opieki nad wychodźcami na obczyźnie w ogóle z uwzględnieniem Kanady,
Brazylii, Argentyny i innych krajów zamorskich z 5 X 1930 r., Archiwum Akt Nowych w War-
szawie, zespół MSZ, Departament Konsularny, Wydział Polityki Emigracyjnej, sygn. 9836.
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warunków dla intensyfikacji wyjazdów zarobkowych z Polski sytuacja ekono-
miczna w krajach imigracyjnych nie pozwalała na działania skuteczne i efek-
tywne. Rezultaty polityki emigracyjnej państwa polskiego w okresie między-
wojennym określane są jako nikłe40.
Wysiłki różnych organów i instytucji państwa polskiego w sprawie orga-

nizacji wyjazdów zarobkowych były dość intensywne. Dążono do wypracowa-
nia kompleksowego i jednolitego systemu organizacji i wsparcia dla emi-
grujących z kraju. Administracja państwowa zmierzała w kierunku scalania
rozproszonych działań na rzecz pomocy emigrantom i przekazania szerokich
kompetencji w tym zakresie jednej instytucji – Urzędowi Emigracyjnemu,
powołanemu w 1920 r. w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Zadaniem
tego urzędu miało być przejęcie wszystkich spraw dotyczących emigracji,
reemigracji i opieki nad wychodźcami (m.in. przygotowanie ustaw, rozpo-
rządzeń oraz konwencji i układów międzynarodowych dotyczących emigracji,
informowanie o warunkach zatrudnienia w państwach imigracyjnych przez
Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, nadzór nad rekrutacją robotników do
pracy zagranicą, a także opieka nad emigrantami w czasie podróży i ochrona
ich interesów w kraju zatrudnienia)41. Kolejnym etapem budowania polskiej
polityki emigracyjnej było podjęcie prac nad ustawą emigracyjną, która
została przygotowana przez Państwową Radę Emigracyjną i zatwierdzona
przez prezydenta RP 11 października 1927 r. Był to akt prawny nacechowany
dbałością o potrzeby i interesy emigrantów42.
Powszechny kryzys ekonomiczny lat trzydziestych spowodował zmniejsze-

nie liczby wyjazdów emigracyjnych. W tym czasie dokonano w Polsce kolej-
nych działań w zakresie reorganizacji polityki emigracyjnej, przekazując
większość kompetencji Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Rozwiązano
Urząd Emigracyjny i Państwową Radę Emigracyjną. Opieka nad emigrantami
w procesie rekrutacji i transportu do pracy zagranicą pozostała nadal w gestii
MPiOS43. Polska zmieniła koncepcję polityki emigracyjnej. Uruchomiono
akcję osadniczą Polaków w krajach Ameryki Południowej, ale to sytuacja
imigrantów polskich wyjeżdżających wówczas licznie do Francji i Niemiec
wymagała specjalnej uwagi i troski ze strony polskich władz państwowych
i emigracyjnych. Dotyczyło to częstych przypadków naruszania prawa i god-

40 J a n o w s k a, Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, s. 151.
41 R e c z y ń s k a, dz. cyt., s. 114.
42 K r a s z e w s k i, dz. cyt., s. 524.
43 R e c z y ń s k a, dz. cyt., s. 115.
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ności polskich robotników rolnych we Francji, a także braku opieki nad
młodymi Polkami-emigrantkami we Francji i w Niemczech. Pod koniec lat
trzydziestych władze polskie podjęły negocjacje z Łotwą w sprawie opieki
duszpasterskiej i kulturalno-oświatowej nad polskimi robotnikami rolnymi,
emigrującymi w celach zarobkowych do tego kraju44.
Rządowy plan opieki nad wychodźcami polskimi w kraju i zagranicą

z 1930 r. opierał się przede wszystkim na czynnikach państwowych. Jednakże
potrzeba pomocy wyjeżdżającym emigrantom zarobkowym i licznej rzeszy
osób bezrobotnych, upatrujących w emigracji jedynej szansy na wyjście
z beznadziejnej sytuacji bezrobocia i biedy, powodowała rozszerzenie struk-
tury działań pomocowych także na inne podmioty, m.in. na Syndykat Emigra-
cyjny, utworzony w 1930 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
w której rząd RP miał 60% udziałów, a pozostała część udziałów przypadła
koncesjonowanym w Polsce towarzystwom przewozu emigrantów45. Syndy-
kat objął działalnością cały kraj poprzez centralę w Warszawie, oddziały
w miastach wojewódzkich i agentury w miastach powiatowych. U podstaw
powołania tej instytucji leżał zamysł ograniczenia nielegalnej działalności
spekulantów pośredniczących w sprzedaży kart okrętowych i załatwianiu in-
nych formalności wyjazdowych emigrantów (m.in. prowadzenie etapu emigra-
cyjnego w Gdyni i hotelu emigracyjnego w Warszawie), czyli cele podobne
w zasadzie do działań społecznych towarzystw opiekuńczych. Chodziło tu
jednak o powiązanie tej instytucji ze strukturą państwowej opieki nad
emigrantami46.
W dwudziestoleciu międzywojennym wielość działań na rzecz pomocy

emigrującym była na tyle znacząca, iż można mówić o tworzeniu się systemu
opieki nad emigrantami. Poza czynnikami rządowymi i – nazwijmy to – pół-
rządowymi (działalność Syndykatu Emigracyjnego) ważny był także trzeci
czynnik – społeczny. Działalność najważniejszych sił społecznych koordyno-
wała powstała w 1930 r. Rada Międzystowarzyszeniowa Społecznych Organi-
zacji Opieki nad Emigrantami z siedzibą początkowo w Warszawie, a później
we Lwowie. Było to zrzeszenie towarzystw opieki grupujące emigrantów
różnych narodowości i wyznań. Plan organizacji opieki przewidywał powo-
łanie oddziałów w tych miastach wojewódzkich, w których istniały ekspo-

44 K r a s z e w s k i, dz. cyt., s. 527.
45 Memoriał w sprawie utworzenia Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie, AAN, zespół:

MSZ, sygn. 9845.
46 P l e w k o, „Tydzień Emigranta Polaka”, s. 241.
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zytury Urzędu Emigracyjnego jako Okręgowych Rad Międzystowarzyszenio-
wych. W skład Rady weszły następujące towarzystwa społeczne: Polskie
Towarzystwo Emigracyjne z oddziałami i kołami terenowymi, Stowarzyszenie
„Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie” (z Zarządem Głównym w War-
szawie i oddziałami w całym kraju), Towarzystwo Opieki nad Ukraińskimi
Emigrantami we Lwowie (działało w latach 1925-1939), Żydowskie Centralne
Towarzystwo Emigracyjne „Jeas” (założone w 1924 r.; miało siedzibę główną
w Warszawie i oddziały na terenie czterech województw)47.
Największą aktywność w całym kraju wykazywały towarzystwa społeczne

istniejące na terenie Polski południowo-wschodniej, skąd odpływ emigrantów
był największy. Towarzystwa te (wymienione wyżej) w 1928 r. zawiązały we
Lwowie Związek Społecznych Organizacji Opieki nad Emigrantami48. Dzia-
łał on początkowo jako Komitet Budowy Domu Emigracyjnego we Lwowie,
obiektu skupiającego siedziby najważniejszych instytucji i stowarzyszeń
emigracyjnych Kresów Południowo-Wschodnich, hotel dla wyjeżdżających,
stołówkę, ochronkę, świetlicę dla wychodźców i ich rodzin, siedziby
towarzystw przewozowych, biur informacyjnych dla emigrantów, redakcji
czasopism „Emigrant Polski” i „Ukrainskij Emigrant”49. W jednym budynku
mieściły się wszystkie instytucje, w których można było dopełnić wszystkich
formalności emigracyjnych i uzyskać niezbędne informacje.
Spośród innych struktur opiekuńczych ważną rolę odgrywały: Sekcja Emi-

gracyjna Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi50, Wydział Emi-
gracyjny Centralnej Komisji Związków Zawodowych oraz Polskie Biuro Mię-
dzynarodowej Pomocy Emigrantom z siedzibą w Warszawie, które prowadziło
tzw. misje dworcowe w punktach zbornych transportów emigracyjnych wyjaz-
du z Polski51. Opracowany przez MSZ plan organizacji opieki nad wychodź-
stwem z ziem polskich przewidywał objęcie swą strukturą także mniejszych
miejscowości na terenie całego kraju poprzez powoływanie w miastach po-
wiatowych patronatów emigracyjnych, a w małych miasteczkach i na wsiach

47 Tamże.
48 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne miasta Lwowa, f. 854 (Związek

Społecznych Organizacji Opieki nad Emigrantami), nr 32.
49 J. P l e w k o, Lwowskie archiwalia o emigracji z ziem polskich, „Studia Polonijne”,

21(2000), s. 299.
50 Obecnie podobną funkcję spełnia Fundacja przeciwko Handlowi Kobietami „La Strada”.

Opublikowała ona poradnik pt. Kompas podróżny. Poradnik dla wyjeżdżających za granicę
w celu podjęcia pracy, Warszawa 2005.

51 P l e w k o, „Tydzień Emigranta Polaka”, s. 242.
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mężów zaufania – funkcje te podejmowali najczęściej nauczyciele lub pro-
boszczowie52.
Strukturę opieki nad emigrantami uzupełniała działalność opiekuńcza

realizowana przez Kościół katolicki53. Ruch emigracyjny rozładowywał
częściowo trudne problemy społeczno-ekonomiczne kraju, ale równocześnie
powodował szkody w życiu religijno-moralnym emigrantów. Troska o wyjeż-
dżających znajdowała swe odbicie zarówno w stanowisku biskupów diecezji,
w których nasilenie emigracji było największe (dla przykładu: bp Leon
Wałęga w diecezji tarnowskiej, bp Teodor Kubina w diecezji częstochow-
skiej), wyrażanym w listach pasterskich, jak i w działalności duszpasterskiej
i opiekuńczej proboszczów i kapłanów w poszczególnych parafiach w stosun-
ku do emigrantów i ich rodzin pozostających w kraju.
Starano się zapobiegać emigracji, ale wobec narastania zjawiska duchowni

czuli się zobowiązani do uświadamiania wiernych o grożących im niebezpie-
czeństwach, uczulali na praktyki wyzysku ze strony agentów i pracodawców,
wskazywali na wartość zachowania wiary, postaw religijnych, tradycji kul-
turowych i narodowych na obczyźnie. Biskup Kubina, nazwany „biskupem
polskiego wychodźstwa”, w 1927 r. wydał specjalną odezwę do wiernych
W sprawie wychodźców. Zachęcał w niej proboszczów do organizowania re-
kolekcji dla wyjeżdżających, utrzymywania kontaktów z parafianami na emi-
gracji poprzez korespondencję i przesyłanie im diecezjalnego tygodnika
„Niedziela”, do sporządzania dokładnych spisów wychodźców, urządzania
specjalnych zbiórek na cele wychodźcze54. W swojej diecezji utworzył
w 1931 r. odrębny wydział opieki nad wychodźcami w postaci Urzędu Diece-
zjalnego Dyrektora dla Spraw Emigracji (ze strukturami okręgowymi). W tym
samym roku erygował także Stowarzyszenie Wychodźców Polskich pod opie-
ką Królowej Korony Polskiej. W listach pasterskich i artykułach na temat
emigracji uwrażliwiał ogół diecezjan na potrzeby wychodźców55. Działal-
ność tę prowadził szczególnie w stosunku do emigrantów sezonowych.
Obowiązek troski o duchowe dobro polskich emigrantów spoczywa na pry-

masie Polski, począwszy od kard. Augusta Hlonda, protektora i organizatora

52 Tamże.
53 Duchowni sprawowali opiekę duszpasterską także wobec emigrantów obrządku

greckokatolickiego.
54 J. B a k a l a r z TChr., Troska ks. bpa Teodora Kubiny o polskich emigrantów,

„Collectanea Theologica” Biuletyn Polonijny, 52, 1982, s. fasc. III, s. 166.
55 Tamże, s. 166-167.
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polskiego duszpasterstwa emigracyjnego. Jego dziełem jest powołanie Towa-
rzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej – zgromadzenia zakonnego
przeznaczonego do pracy wśród polskich emigrantów. Ta szczególna karta
w działalności polskiego Kościoła katolickiego nie będzie w tym miejscu
dalej ukazywana, gdyż chrystusowcy pracują przede wszystkim w krajach
osiedlenia polskich imigrantów.
Okres Polski Ludowej to niesprzyjający czas dla emigracji. Ideologia

i oparty na niej system sprawowania władzy oraz kontroli nad całością życia
publicznego nie pozwoliły na wytworzenie się i wolne działanie mechaniz-
mów proemigracyjnych. W różnych etapach dziejów PRL-u dochodziło do
przemieszczeń dużych zbiorowości (przesiedlenia powojenne, emigracja po
wydarzeniach marcowych w 1968 r.) czy do kierowanych przez państwo wy-
jazdów zarobkowych w celu realizacji zadań związanych z eksportem budow-
nictwa i usług technicznych w obrębie krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gos-
podarczej. Podjęcie zagranicznej pracy zarobkowej przez obywateli polskich
nie było działaniem samodzielnym. W większości przypadków odbywało się
za pośrednictwem oficjalnych agencji, upoważnionych do rekrutacji i pośred-
nictwa w zatrudnieniu polskich specjalistów (np. Polservice, Pagart, Agencja
Morska), bądź przez oddelegowanie pracowników przez polskie przedsiębior-
stwa budowlane lub handlu zagranicznego do wykonywania zawartych kon-
traktów56. Dopiero schyłkowy okres PRL przed transformacją ustrojową
i związane z tym rozluźnienie rygorów wyjazdowych przyniosły nowe zjawi-
ska migracyjne w postaci migracji wahadłowych i niepełnych, o czym już
była mowa.
Znowu zaczęło dochodzić do spontanicznych przejawów aktywności w za-

kresie organizacji ruchu emigracyjnego. Przykładem są wyjazdy stymulowane
występowaniem tzw. sieci migracyjnych. Badacze utrzymują, iż istnienie sieci
migracyjnych jest zjawiskiem tak starym jak migracje, stanowią bowiem jeden
z warunków rozszerzania się i ukierunkowania procesów wyjazdowych. „Za-
wierają w sobie zwykle jakieś elementy więzi rodzinnej czy szerzej – «więzi
krwi», wzajemności, wymiany, samopomocy i przyjaźni, znajomości, sąsiedz-
twa, podzielane przez członków wspólnoty pochodzenia”57. Sieci powiązań

56 E. M a r e k, Emigracja zarobkowa Polaków 1986-1995, w: Migracje i Społeczeństwo.
Zbiór studiów 2, red. J. E. Zamojski, Warszawa 1997, s. 113-114.

57 T. P o p ł a w s k i, Migracje a przemiany struktur społeczności lokalnych Polski
północno-wschodniej i Śląska Opolskiego, w: Migracje 1945-1995. Migraje i Społeczeństwo 3,
red. J. E. Zamojski, Warszawa 1999, s. 124, 131.
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są konstruowane stopniowo. Rodzina i przyjaciele stanowią najważniejsze
elementy sieci powiązań migracyjnych. To od nich czerpie się informacje.
Rodzina w kraju pomaga finansowo, a jej członkowie zamieszkali zagranicą
wspierają migranta, wysyłając zaproszenia lub znajdując dla niego pracę,
niekiedy kupując bilet, oferując informacje i pomoc organizacyjną w nowym
miejscu, zapewniając utrzymanie i mieszkanie. Wymiana „darów” i wzajem-
ności „usług” są podstawą sieci powiązań58.
Badania z wykorzystaniem koncepcji sieci powiązań migracyjnych były po-

dejmowane w Polsce wielokrotnie. Znaczące rezultaty przyniosły badania zes-
połu pod kierunkiem prof. M. Okólskiego, realizowane pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych w gminach i miasteczkach Podlasia i Śląska Opolskiego59.
Mechanizmy budujące sieci powiązań migracyjnych są także podstawą

migracji z Polski do państw Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym. Uzu-
pełniają je nowe formy pomocy, jaką przed wyjazdem mogą znaleźć osoby
zainteresowane emigracją zarobkową. Informacja o ofertach i warunkach
pracy zagranicą dostępna jest w różnych miejscach:
a) w sieci EURES na terenie całego kraju – jako bazy ofert pracy

w Europie, bazy CV kandydatów do pracy oraz informacji o warunkach pracy
i życia w poszczególnych krajach UE; oferty EURES-u są dostępne w rejo-
nowych urzędach pracy oraz na rządowej witrynie internetowej;
b) agencje pośrednictwa do pracy zagranicą – prywatne i państwowe60;

te drugie realizują swe usługi poprzez wojewódzkie urzędy pracy;
c) polskie i zagraniczne serwisy internetowe dotyczące poszukiwania pracy

w krajach UE, prowadzone zarówno przez instytucje państwowe, jak i pry-
watne61;
d) popularne media, zwłaszcza prasa, a także cykliczne audycje telewizyjne

o tematyce polonijnej, np. Tydzień Polski, Z daleka a z bliska, emitowane na
kanale TV Polonia62;
e) poradniki emigranta zarobkowego i informatory63.

58 Tamże, s. 137-138.
59 Ludzie na huśtawce, s. 6.
60 Agencje muszą mieć licencję uprawniającą do świadczenia usług, wydawaną przez

Ministerstwo Gospodarki.
61 Na przykład: http://www.praca.gov.pl; http://www.mpips.gov.pl; http://www.

pracainauka.pl; http://www.pracuj.pl; http://www.pracawunii.pl i wiele innych
62 Poprzednikami tych audycji były ukazujące się przed rokiem 2007 równie popularne

programy telewizyjne Wieści Polonijne oraz Jesteśmy z PL.
63 P l e w k o, Serwis emigracyjny w Polsce, s. 101-103.
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Najnowsza emigracja pobudziła aktywność nie tylko wielu osób wyjeżdża-
jących do pracy za granicę, ale także inicjatywy i formy działań podejmo-
wane przez instytucje i osoby prywatne, wspierające (także stymulujące)
wyjazdy z Polski. Niekiedy są to dodatkowe usługi w ramach prowadzonej
już wcześniej działalności gospodarczej. Jedną z pierwszych takich inicjatyw
były małe firmy transportowe, dysponujące najczęściej busami, przewożące
migrantów zarobkowych z Polski do różnych krajów i miast w obrębie Unii
Europejskiej i na trasie powrotnej. Są to usługi dostosowane do potrzeb osób
wyjeżdżających, uwzględniające różne niestandardowe życzenia, elastyczne
i z tego względu cieszące się popularnością.
Inne przykłady działań pomocowych to szkoły języków obcych, które

oprócz dotychczasowej oferty wprowadzają naukę języka specjalistycznego,
zawodowego lub naukę takich języków, na jakie pojawia się zapotrzebowanie
w związku z kolejno otwieranymi rynkami pracy w poszczególnych krajach
europejskich. Dodatkowe usługi świadczą – w zależności od potrzeb migran-
tów – kancelarie adwokackie oraz szkoły nauki jazdy dla kierowców tirów
i taksówkarzy wyjeżdżających do pracy w Wielkiej Brytanii, gdzie obowią-
zuje ruch lewostronny. Do niedawna ogromną pomocą w procesach migracyj-
nych były dość liczne i częste rejsy tanich linii lotniczych, kursujących
pomiędzy dużymi polskimi miastami a najbardziej popularnymi krajami
docelowymi emigracji Polaków (Irlandia, Wielka Brytania)64.
Na koniec warto zwrócić uwagę na nowy obszar działań pomocowych wo-

bec migrantów zarobkowych i ich bliskich pozostających w kraju. Wiąże się
on z coraz częściej sygnalizowanymi problemami zakłóceń w funkcjonowaniu
rodzin rozłączonych (czasowo lub, co gorzej, na stałe) migracją. Najbardziej
dotkliwie sytuacja ta bywa doświadczana przez dzieci żyjące w rodzinach
migracyjnych, gdy dochodzi do migracji obojga rodziców, a dzieci przebywa-
ją pod opieką osób trzecich, dorosłych krewnych lub starszego rodzeństwa.
Problemy pojawiają się w sferze emocjonalnej dzieci, obserwowane są także
jako trudności wychowawcze w szkole lub w domu. Dodatkowym problemem,
niekiedy poważnym w skutkach, jest brak na miejscu opiekuna prawnego
dziecka, którego rodzice przebywają zagranicą, niezbędnego w pewnych sy-
tuacjach dotyczących zdrowia dziecka czy decyzji w sprawie jego rozwoju.
Kwestie te stały się przedmiotem zainteresowania władz oświatowych, peda-
gogów szkolnych i nauczycieli, a jednym z efektów jest przygotowany przez

64 Tamże, s. 103-104.
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Kuratorium Oświaty w Lublinie i rozesłany do innych kuratoriów i szkół
w kraju poradnik pt. Informacje dla rodziców podejmujących pracę poza
granicami kraju65. Zawiera on praktyczne wskazówki wychowawcze i infor-
macje o charakterze prawnym, analizuje sytuację dzieci pozbawionych cza-
sowo opieki rodzicielskiej na skutek migracji oraz sytuację dzieci wyjeż-
dżających z całą rodziną za granicę i podejmujących tam obowiązek szkolny.

PODSUMOWANIE

Procesy emigracyjne są wpisane w dzieje narodu, społeczeństwa i państwa
polskiego od wielu dziesiątków lat. Emigracja to zjawisko złożone, wykra-
czające poza jednostkowe decyzje osoby czy rodziny i skutkujące także
w sferze życia społecznego. Bez względu na sytuację polityczną czy ekono-
miczną, w jakiej dokonywały się zbiorowe lub masowe wyjazdy zarobkowe
z ziem polskich, zawsze procesy te wywoływały działania czynników ofi-
cjalnych (instytucji) lub środowisk społecznych, mające na celu wsparcie,
ułatwienie, znalezienie korzystnych rozwiązań wobec trudności, jakich
doświadczali emigranci. Można zatem postawić pytanie o znaczenie i sens
działań opiekuńczych, pomocowych i organizacyjnych dla przebiegu procesów
migracyjnych, a przede wszystkim bezpośrednio dla ich uczestników. Odpo-
wiedzi zawierają się w kilku obszarach tematycznych poniżej wypunktowa-
nych, ale problem wymaga dalszych analiz:
1. Przygotowanie emigrantów (lub ich samoedukacja) pod względem infor-

macyjnym o kraju docelowym, jego systemie ekonomicznym, społecznym
i kulturowym, o szansach na zatrudnienie niedegradujące zawodowo, o wymo-
gach i szansach rozwoju zawodowego i materialnego może przeciwdziałać ich
marginalizacji etnicznej lub zmniejszyć jej zakres. Wykluczenie etniczne łączy
w sobie wykluczenie społeczne z pochodzeniem etnicznym migrantów. Może
się przejawiać w aktach dyskryminacji na tle etnicznym, brakiem tolerancji
oraz uprzedzeniami i negatywnymi stereotypami66;

65 Kuratorium Oświaty w Lublinie, Informacje dla rodziców podejmujących pracę poza
granicami kraju, Lublin 2008 (dostępny w wersji elektronicznej: http://www.sp21.lublin.
pl/nowa/download/zagrinfo.pdf)

66 A. J a s i ń s k a - K a n i a, S. Ł o d z i ń s k i, Wprowadzenie. Obszary i formy
wykluczenia etnicznego w Polsce. Koncepcje teoretyczne i badania empiryczne, w: Obszary
wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, red. A. Jasińska-
-Kania, S. Łodziński, Warszawa 2009, s. 13.
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2. Umocnienie emigrantów w sferze podstawowych dla ich systemu spo-
łecznego wartości kulturowych, religijnych, moralnych, narodowych może
przeciwdziałać utracie tożsamości kulturowo-etnicznej lub narodowej w obli-
czu zderzenia kulturowego w kraju docelowym lub wobec tendencji globaliza-
cyjnych, dominujących we współczesnych krajach imigracyjnych. Tendencje
globalizacyjne niosą niebezpieczeństwo asymilacji i utraty różnorodności
i podmiotowości wspólnot kulturowych, etnicznych, narodowościowych67.
Migranci wyjeżdżający na dłuższy czas lub na stały pobyt za granicą ponoszą
także odpowiedzialność za tożsamość kulturową swych rodzin, zwłaszcza
dzieci, bowiem od ich świadomości i postaw zależeć będzie wybór języka
macierzystego w przypadku małych dzieci (język rodziców czy język kraju
osiedlenia jako pierwszy), modelu wychowania na emigracji, wybór szkoły
i otoczenia etnicznego środowiska rówieśniczego dzieci;
3. Wiedza (pomoc) informacyjno-prawna dotycząca znajomości procedur

migracyjnych, dokumentów wyjazdowych, prawa dotyczącego zatrudnienia
itp. jest nieodzowna, by nie wpaść w ręce nieuczciwych pośredników pracy
lub osób oferujących rzekome ułatwienia w załatwieniu formalności wyjazdo-
wych. Ten obszar zagrożeń był plagą w okresie początków emigracji na prze-
łomie XIX i XX w. ze względu na niski poziom wykształcenia (czy wręcz
analfabetyzm) wielu wyjeżdżających oraz nieznajomość prawa i brak doświad-
czeń emigracyjnych. Zagrożenia te całkiem nie zniknęły. W mediach wciąż
pojawiają się relacje emigrantów oszukanych przez nierzetelne agencje po-
średnictwa pracy, przez oszustów wyłudzających pieniądze w zamian za ofer-
ty pracy czy przez agencje werbujące do wyjątkowo złych warunków zatrud-
nienia (głośna sprawa obozów morderczej pracy we Włoszech).
W obszarze niezbędnej wiedzy dotyczącej podstawowych zabezpieczeń

każdego z migrujących, a szczególnie osób z grupy podwyższonego ryzyka
(młodych dziewcząt i kobiet samotnie wyjeżdżających do pracy za granicą),
mieszczą się wskazówki i rady dotyczące zachowań profilaktycznych, ale też
informacje o możliwości szukania pomocy w obcym kraju, zamieszczane na
stronach konsulatów polskich w krajach imigracyjnych czy na stronie inter-
netowej i w materiałach Fundacji „La Strada”;
4. Istotny zakres wsparcia informacyjnego dotyczy także relacji migru-

jących rodziców z ich pozostającymi w kraju dziećmi (postulat jasnego
komunikatu na temat czasu trwania planowanego wyjazdu, ustalenia kanałów

67 M. K e m p n y, Globalizacja, w: Encyklopedia socjologii, red. W. Kwaśniewicz [i in.],
t. 1, Warszawa 1998, s. 242.



137INSTYTUCJONALNE FORMY OPIEKI NAD EMIGRACJĄ Z ZIEM POLSKICH

komunikacji i utrzymywania zainteresowania sprawami dzieci podczas pobytu
zagranicą), a także ze szkołą, co pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji
wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci migranta;
5. Niewymagająca daleko idących dopowiedzeń pomoc natury socjalnej

i organizacyjnej (domy i hotele emigracyjne, obsługa – niekiedy bezpłatna –
wyjazdów, pośrednictwo w zakupie biletów okrętowych lub kolejowych, po-
moc w przygotowaniu podań, pism, reklamacji itp.), umożliwiająca uruchomie-
nie w niektórych okresach strumienia emigracyjnego z określonych terenów.

W zmieniających się warunkach emigracji rodzą się nowe formy pomocy,
adekwatnej do potrzeb współczesnych migrantów, ale nieodparcie nasuwa się
też refleksja, że obecne wyjazdy zarobkowe generują wiele problemów, jakie
występowały już wcześniej. Emigracja jest procesem niełatwym. Może wywo-
ływać silny stres, trudności w adaptacji do nowych realiów, poczucie obcości
bądź samotności, niejednokrotnie popadnięcie w uzależnienia. Jednocześnie
decyzja o wyjeździe z reguły łączy się z nadzieją na pozytywną zmianę, na
lepsze życie w znaczeniu materialnym, zawodowym, osobowościowym, nawet
na podniesienie poziomu kulturowego czy cywilizacyjnego w codziennym
funkcjonowaniu. Pozytywny wyjazd migracyjny dla jego pomyślnej realizacji
także wymaga jakiejś formy wcześniejszego przygotowania.

INSTITUTIONAL FORMS OF CARE PROVIDED
FOR THE EMIGRANTS FROM THE POLISH LANDS

AN OUTLINE OF THE ISSUE

S u m m a r y

The article analyzes the problem of aiding emigrants from the Polish lands in the long period
from the end of the 19th century to the contemporary post-accession migration (after joining
the structures of the European Union by Poland in 2004), excluding the period of the Polish
People’s Republic, when emigrating from Poland was stopped for ideological reasons.
In the main part of the article the author chronologically analyzes the social and political

conditionings of the emigration processes, pointing to the forms of aiding emigrants in their
preparations to leaving Poland. She considers the actions taken by various state and social
institutions, as well as the special role played by the Catholic Church and the clergy in the
care taken of emigrants.
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The analyses are based on historical and sociological works, and on the sources from Polish
and Ukrainian (Lvov) archives. The article shows similarities and differences in the forms and
circumstances of providing care and aid to emigrants. It also draws the reader’s attention to
peculiar, especially modern, forms of support given to economic migrants.
In the conclusion basic arguments justifying the significance of various type of aid given

to emigrants are pointed to, like: a) protection from ethnic exclusion in the target country, b)
protection from the loss of cultural-ethnic identity in the face of a cultural clash or the effect
of globalization processes, c) protection from abuses and exploitation of emigrants by dishonest
employment agents, d) making emigrants realize the need of proper actions protecting the
family, and especially the children, from the negative consequences of separation, e) the
significance of social and organizational actions for emigrants who have troubles with the basic
actions necessary for fulfilling the requirements connected with going abroad.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: emigracja, migracje zarobkowe, migracje poakcesyjne, instytucje opiekuńcze,
organizacja ruchu emigracyjnego.

Key words: emigration, economic migrations, post-accession migrations, welfare institution,
organization of emigration traffic.
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WSTĘP

Bezrobocie strukturalne pojawiło się w Polsce wraz z początkiem transfor-
macji ustrojowej i przekształceniami systemu gospodarczego. Z biegiem lat
stawało się coraz bardziej znaczącym problemem społecznym. W niektórych
latach przekraczało 20% ludności w wieku aktywności zawodowej (np. w po-
czątku 2004 r.). Bezwzględny spadek jego stopy statystyka publiczna notuje
od połowy 2004 r., a więc od czasu integracji Polski z Unią Europejską. We
wrześniu 2007 r. wskaźnik bezrobocia wynosił ok. 12% i był jednym z naj-
wyższych w krajach UE.
Od początku polskie bezrobocie wykazuje znaczne zróżnicowanie teryto-

rialne. Dane statystyczne i materiały urzędowe biorą pod uwagę bezrobocie
jawne, a więc rejestrowane przez Urzędy Pracy. Ustawa o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r.1 wyróżnia publiczne
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i niepubliczne służby zatrudnienia. Publiczne mają charakter rządowo-samo-
rządowy, stanowiąc zadanie własne administracji rządowej (Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej). Jego zadania składają się z trzech działów: za-
bezpieczenie społeczne, praca, sprawy rodziny. Polityka zatrudnienia i prze-
ciwdziałania bezrobociu stanowi pierwsze zadanie w dziale „praca”.
Publiczne służby zatrudnienia składają się z 16 wojewódzkich urzędów

pracy oraz 338 powiatowych urzędów pracy. Świadczą one następujące usługi
na rynku pracy: pośrednictwo pracy i EURES, poradnictwo zawodowe i infor-
macja zawodowa, planowanie rozwoju zawodowego i organizowanie szkoleń,
pomoc w poszukiwaniu pracy i prowadzenie klubów pracy2.
Głównym celem działalności urzędów pracy jest prowadzenie aktywnych

form promocji zatrudnienia i łagodzenie skutków bezrobocia. Instrumentami
rynku pracy (art. 44 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy3), wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy, są:
1) finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę

pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego
w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa
zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem
przez powiatowy urząd pracy;
2) finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która

podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawo-
dowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania,
w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy;
3) dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności

gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;
4) refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na

ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobot-
nego;
5) finansowanie dodatków aktywizacyjnych4.
W sposób szczególny zapisy ustawy należy stosować w odniesieniu do

pewnych kategorii bezrobotnych, których sytuacja na rynku pracy jest wy-
jątkowo trudna: 1) bezrobotnych do 25. roku życia, 2) bezrobotnych długo-
trwale, 3) ponad pięćdziesięcioletnich, 4) bez kwalifikacji zawodowych,

2 www.psz.praca.gov.pl
3 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z 20 kwietnia 2004 r. Dz. U.

nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
4 Dz.U. 01.05.2004 z późn. zm.
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5) samotnie wychowujących dzieci do 7. roku życia, 6) bezrobotnych nie-
pełnosprawnych5.
Uzupełniającą funkcję w stosunku do publicznych służb zatrudnienia pełnią

Ochotnicze Hufce Pracy. Działają one wśród ludzi młodych i realizują „za-
dania w zakresie kształcenia, szkoleń, wychowania przez pracę, pośrednictwa
pracy, poradnictwa zawodowego”. Mogą one refundować młodocianym pra-
cownikom wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne, a także pro-
wadzić pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla młodych bezrobot-
nych6. Na lokalnym rynku pracy mogą działać również niepubliczne służby
zatrudnienia, głównie agencje zatrudnienia po uzyskaniu certyfikatu marszałka
danego województwa, który prowadzi rejestr odnośnych podmiotów.
Za politykę na lokalnym rynku pracy odpowiada samorząd powiatu. Do

zadań instytucji samorządu powiatu należy m.in. „inicjowanie i wdrażanie
instrumentów rynku pracy; inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług
i instrumentów rynku pracy; inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pra-
cy; inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych
działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych”7.
W dalszej części artykułu zostaną zaprezentowane dane dotyczące badań

nad rynkiem pracy w województwie lubelskim. Oprócz publicznych i nie-
publicznych instytucji rynku pracy, opinii ekspertów o usługach rynku pracy
oraz instrumentów rynku pracy realizowanych w subregionie przedstawiona
będzie charakterystyka pracodawców, podmiotów gospodarczych i partnerów
rynku pracy.

CHARAKTERYSTYKA BADAŃ

Województwo lubelskie charakteryzuje się względnie niskim poziomem
uprzemysłowienia i urbanizacji ogólnej. Po akcesji Polski do Unii Euro-
pejskiej w dniu 1 maja 2004 r. przylega do jej wschodniej granicy, a od
23 grudnia 2007 r. do granicy strefy Schengen. Na odcinku województwa
lubelskiego do granicy przylegają następujące powiaty ziemskie: bialski,
włodawski, chełmski, hrubieszowski i tomaszowski. Powiaty bialski i chełm-
ski przestrzennie otaczają powiaty grodzkie. Grodzki powiat bialski ma

5 Tamże.
6 www.mps.gov.pl
7 Tamże.
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powierzchnię 49,40 km kw. i ok. 58 tys. mieszkańców. Znacznie mniejszy
pod względem obszarowym jest chełmski powiat grodzki (35,29 km kw.), ale
liczy więcej mieszkańców (ok. 68 tys.). Na początku stycznia 2007 r. wskaź-
nik bezrobocia wynosił tu 21,8% i był najwyższy w województwie lubel-
skim8.
Na terenie ziemskiego powiatu bialskiego o powierzchni ok. 2754 km kw.

mieszka ok. 114 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi tu 41,5 osób/km kw.,
a wskaźnik urbanizacji 20,35%. W chełmskim powiecie ziemskim (1780 km
kw.) mieszka ok. 74 tys. ludzi. Gęstość zaludnienia wynosi 41,4 osoby/km
kw., a wskaźnik urbanizacji 6,23%. Rolniczy charakter mają pozostałe trzy
przygraniczne powiaty ziemskie. W powiecie włodawskim (powierzchnia
1256 km kw., ok. 40 tys. mieszkańców, gęstość zaludnienia 32,2 osoby/km
kw.) wskaźnik urbanizacji ogólnej wynosi 34,1%. Jeszcze niższy wskaźnik
(26,86%) jest w powiecie hrubieszowskim (powierzchnia ok. 1270 km kw.,
liczba ludności ok. 69 tys., gęstość zaludnienia 54,5 osób/km kw.), a naj-
niższy (25,29%) w powiecie tomaszowskim. Ma on powierzchnię 1487 km
kw., ok. 89 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi tu 60 osób/km
kw9.
Łącznie dwa powiaty grodzkie i pięć powiatów ziemskich liczą ok. 8632

km kw., gdzie mieszka ok. 512 tys. osób. Stanowią obszar o względnie wy-
sokiej stopie bezrobocia. Po 1990 r. granica wschodnia stała się atrakcyjna
dla wymiany gospodarczej, prowadzonej już nie tyle przez państwa, ile przez
ich obywateli i podmioty gospodarcze. W czasie realizacji badań trwały
przygotowania do wejścia Polski do strefy Schengen. W przygranicznym
obrocie towarowym licznie uczestniczyli zarejestrowani bezrobotni, często
stosując strategię „na mrówkę”. Kolejna cecha specyficzna bezrobocia w wo-
jewództwie lubelskim wynika ze struktury gospodarczej tych terenów. Jego
trzon stanowi bezrobocie ukryte na wsi.
Problem migracji ma tu trzy ważne aspekty. Po pierwsze, wyjeżdża stąd

młodzież kończąca szkoły ponadgimnazjalne, najczęściej po edukację do du-
żych miast. Potem już tu nie wraca, gdyż prognozuje, że nie ma szans na
znalezienie zatrudnienia. Po drugie, młodzi i starsi mieszkańcy w wieku
aktywności zawodowej licznie i często wyjeżdżają do pracy w krajach „sta-
rej” UE. Po trzecie, na wschodnich terenach kraju pojawili się w latach

8 pl.,wikipedia.org/w/index.
9 pl.wikipedia.org/wiki/Powiat
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dziewięćdziesiątych XX w., głównie w szarej strefie gospodarki, pracownicy
ze Wschodu.
Lokalny rynek pracy w powiatach przygranicznych ma charakter wyjątko-

wy. Nastąpiła tu względna równowaga strony popytu i podaży pracy, mimo
stosunkowo wysokiej stopy bezrobocia jawnego. Jak na tym terenie funkcjo-
nują standardowe instrumenty rynku pracy? Pytanie to postawiono w projek-
cie badawczym Europejskiego Funduszu Społecznego10.
Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy stosują instrumenty jed-

nolite dla całego kraju. Jednak tu, w powiatach przygranicznych, nie przyno-
szą one widocznych efektów. Zamierzono więc dokonać diagnozy funkcjono-
wania i efektywności tych instrumentów. Badaniom nadano cele diagnostycz-
ne i aplikacyjne. Przyjęto, że przygraniczne powiaty województwa lubelskiego
stanowią subregion o specyficznych cechach bezrobocia jawnego i ukrytego.
Przyjęto hipotezę generalną, że efektywność instrumentów i programów

stosowanych przez publiczne i niepubliczne instytucje ryku pracy jest niska.
Dane urzędowe, materiały statystyczne oraz wywiady grupowe z ekspertami
rynku pracy pozwoliły na postawienie następujących hipotez szczegółowych.
1. Pracownicy publicznych instytucji rynku pracy wysoko oceniają sku-

teczność stosowanych instrumentów i programów. W ich opinii podejmowane
działania dla tworzenia nowych miejsc pracy są skuteczne;
2. Instytucje rynku pracy nie stosują instrumentów specyficznych dla

obszaru przygranicznego;
3. Niewielki jest zakres działalności niepublicznych instytucji rynku pracy.

Niemal z reguły ograniczają się one do realizacji zadań szkoleniowych zle-
canych przez Powiatowe Urzędy Pracy;
4. Idea samozatrudnienia bezrobotnych nie jest ani wystarczająco promo-

wana, ani nie uzyskuje skutecznego wsparcia finansowego ze strony instytucji
rynku pracy;
5. Pracownicy niepublicznych instytucji rynku pracy nisko oceniają sku-

teczność szkoleń i innych działań adresowanych do osób bezrobotnych;

10 Projekt został zrealizowany przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w ramach Programu Operacyjnego
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1, Działanie 1.1.
Koordynatorem badań był Józef Styk. Trzyosobowy zespół badawczy składał się z koordy-
natora, Renaty Maciejewskiej i Wiesława Warzechy. Badania zrealizowano w 2007 r. Ten sam
zespół autorski opracował raport końcowy, opublikowany drukiem i w wersji elektronicznej
w styczniu 2007 r.
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6. Pracodawcy oceniają jako niewystarczające instrumenty i programy
stosowane przez publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy;
7. Partnerzy lokalnego rynku pracy słabo znają instrumenty stosowane na

tym rynku przez instytucje publiczne i niepubliczne;
8. Pracodawcy chętnie wykorzystują tylko niektóre instrumenty rynku pra-

cy, kierując się przede wszystkim kosztami pracy.
Po zbudowaniu projektu badawczego przeprowadzono badania terenowe

w dwóch fazach: jakościowej i ilościowej. Powiaty grodzkie zostały uwzględ-
nione równocześnie z przylegającymi do nich powiatami ziemskimi ze wzglę-
du na wspólne instytucje rynku pracy11. W badaniach ilościowych posłużono
się metodą sondażową. Zastosowano technikę wywiadu, z kwestionariuszem
jako narzędziem badawczym. Wywiady takie, o różnym stopniu standaryzacji
i odmiennych metodach realizacji, przeprowadzono z trzema kategoriami
respondentów:

I. Partnerzy rynku pracy (pracodawcy, właściciele firm i ich mene-
dżerowie);

II. Pracownicy publicznych instytucji rynku pracy (PUP, OHP);
III. Pracownicy instytucji niepublicznych rynku pracy (agencje pośred-

nictwa pracy i doradztwa zawodowego, organizacje pozarządowe szkolące
pracowników).
Właściwe badania kwestionariuszowe zostały przeprowadzone na celowo

dobranych respondentach w trzech kategoriach12. W kategorii I znalazło się
po 200 respondentów z firm gospodarczych działających w każdym z powia-
tów. Łącznie realizowano 1000 wywiadów. W kategorii II przeprowadzono
ankiety audytoryjne z 50 celowo dobranymi osobami z każdego powiatu

11 W pierwszej fazie badań przeprowadzono w każdym z pięciu powiatów ekspertalne
wywiady grupowe ze scenariuszem, które mają tę zaletę, że pozwalają na obserwowanie
i wykorzystanie zjawiska dynamiki grupy. Do każdej z pięciu grup ekspertów weszło 10 osób:
4 pracowników publicznych instytucji rynku pracy (PUP, OHP), 3 przedstawicieli niepublicz-
nych instytucji rynku pracy oraz 3 przedstawicieli pracodawców (partnerzy lokalni). Wywiady
grupowe przeprowadzono w miastach powiatowych. Wywiady grupowe dokumentowano po-
przez listę obecności, wypełnienie dodatkowego formularza uczestnictwa (dotyczył kwestii
spoza scenariusza wywiadu), protokół, fotografie i nagranie fonograficzne. Następnie dokonano
transkrypcji zapisu fonograficznego i analizy treści. Celem analizy była budowa kwestio-
nariuszy wywiadu do badań ilościowych oraz opracowanie merytoryczne, któremu nadano
formę pięciu case studies dla poszczególnych powiatów.

12 Badania terenowe zostały poprzedzone pilotażem przeprowadzonym na 100 respon-
dentach spoza terenu badanych powiatów (Zamość), po którym dokonano melioracji narzędzi
badawczych. Następną czynnością przygotowawczą był dobór ankieterów i ich przeszkolenie.
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(w sumie 250 respondentów). W kategorii III również posłużono się ankietą
audytoryjną (po 30 osób z każdego powiatu; razem 150 wypełnionych kwes-
tionariuszy). Badania terenowe zakończono we wrześniu 2007 r. W styczniu
2008 r. opublikowano w formie książkowej i elektronicznej pełny raport
badawczy13.

PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE INSTYTUCJE RYNKU PRACY

Instytucje rynku pracy zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. to: pu-
bliczne służby zatrudnienia, OHP, niepubliczne agencje pośrednictwa pracy,
agencje doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczaso-
wej, publiczne i prywatne instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu
społecznego i partnerstwa lokalnego14. Ogólna liczba osób, które podjęły
w 2006 r. pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia (agencji pośrednictwa
pracy i agencji pracy tymczasowej), wyniosła 53 6201 i stanowiła ponad 17%
liczby osób wyrejestrowanych w 2006 r. z powiatowych urzędów pracy.
W 2005 r. udział prywatnych agencji pośrednictwa pracy stanowił 12%. Łącz-
nie agencje pośrednictwa pracy udzieliły pomocy w zatrudnieniu 247 761
osobie (128 514 osób otrzymało pracę na terenie kraju, 119 247 za granicą),
tzn. o 85 105 osób więcej niż w 2005 r. (162 656), w pracy tymczasowej 200
osób (w 2005 r. 206)15.
Niepubliczne agencje zatrudnienia okazują się niekiedy bardziej sprawne

niż publiczne służby zatrudnienia wobec pracodawców skłonnych do stosowa-
nia bardziej elastycznych form zatrudnienia oraz w sytuacji ciągłego wzrostu
oczekiwań pracodawców wobec przyszłego pracownika, szczególnie w przy-
padku pracodawcy zagranicznego. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. zwiększa do-
stęp do poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz innych usług w tym zakresie.

13 J. S t y k, R. M a c i e j e w s k a, W. W a r z e c h a, Instrumenty rynku pracy na
skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy, Chełm 2008, ss. 240 + wersja elektroniczna.

14 Do końca 2006 r. wydano 6994 certyfikaty potwierdzające wpis do rejestru agencji za-
trudnienia. Na krajowym rynku pracy funkcjonowało 1701 agencji w zakresie pośrednictwa
pracy, 1646 agencji w zakresie pośrednictwa pracy za granicą, 1436 agencji wykonujących
usługi pracy tymczasowej, 1426 firmy doradztwa personalnego oraz 785 poradnictwa zawodo-
wego.

15 Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2006 roku Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Departament Rynku Pracy.
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Przewiduje możliwość zlecania przez publiczne służby zatrudnienia wielu
zadań niepublicznym instytucjom rynku pracy.
Potrzebę modernizacji instytucji rynku pracy potwierdza Raport badawczy.

We wszystkich badanych powiatach największym zainteresowaniem ze strony
pracodawców, bezrobotnych i aktorów – pośredników rynku pracy cieszyły
się jedynie trzy instrumenty i usługi rynku pracy: staże i przygotowanie za-
wodowe, doskonalenie i przekwalifikowanie zawodowe oraz szkolenia zawodo-
we. W opinii ekspertów z PUP dają one możliwość zaprezentowania umiejęt-
ności oraz nawiązania kontaktów przez osoby bezrobotne i poszukujące pra-
cy16. Może to jednak powodować nadużycia ze strony pracodawców, którzy
wykorzystując popularność tych instrumentów traktują stażystów jako tanią siłę
roboczą i w większości nie zawierają umów ze zobowiązaniem do zatrudnienia
po odbytym stażu. W opinii przedsiębiorców przyjęcie na staż osoby bezro-
botnej w celu przyuczenia do zawodu jest zbyt wielkim obciążeniem finan-
sowym – „prowadzę zakład, który żyje z zysku, a nie z wkładu”17.
W opinii ekspertów odczuwa się brak wykwalifikowanych rzemieślników,

a tymczasem pojawia się coraz więcej ofert pracy dla ślusarzy, fryzjerów,
murarzy, piekarzy itp. Pojawiają się więc zawody deficytowe. Według
eksperta z OHP można ten problem rozwiązać. Pracodawca bierze pod opiekę
praktykanta na trzy lata, podpisuje umowę, że ponosi odpowiedzialność za
jego rozwój zawodowy. Kształcenie kończy się egzaminem czeladniczym. Jest
to forma refundowana finansowo. Problem tkwi jednak w braku chętnej mło-
dzieży, która najczęściej kontynuuje edukację w liceach ogólnokształcących.
Nadal odczuwa się „stygmatyzację zawodówką”. Młodzież coraz częściej
twierdzi, że kształcenie zawodowe ma negatywny wpływ na realizację planów
życiowych i zawodowych.
Inny problem według ekspertów stwarza młodzież ze środowisk patolo-

gicznych. Według ekspertów z OHP szansę dla nich stanowi edukacja poprzez
pracę. „Ważne jest, by tę młodzież czymś zająć, a ona doskonale odnajdzie
się na rynku pracy [...]. Ta młodzież czasami nie potrafi się wysłowić, ale
przez pracę może pokazać, że jest doskonała”18.
W projekcie założono, że instytucje rynku pracy nie stosują instrumentów

specyficznych dla obszaru przygranicznego. W celu ich zweryfikowania zada-
no respondentom szereg pytań dotyczących tej kwestii. Okazało się, że aż

16 S t y k, M a c i e j e w s k a, W a r z e c h a, dz. cyt., s. 38.
17 Tamże, s. 39.
18 Tamże.
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89,3% pracowników PUP i OHP nie sformułowało propozycji specyficznych
instrumentów bądź usług rynku pracy dla terenów przygranicznych. Wymie-
niano tylko te instrumenty, które funkcjonują w całym kraju. Zdecydowana
większość (90,3%) widziała potrzebę wprowadzenia instrumentów i usług
rynku pracy uwzględniających uwarunkowania lokalne19.
Przewidywano także, iż idea samozatrudnienia bezrobotnych nie cieszy się

ani wystarczającą promocją, ani skutecznym wsparciem finansowym instytucji
rynku pracy. Wyniki badań sfalsyfikowały tę hipotezę. Okazało się bowiem,
że zdecydowana większość respondentów (83,2%) potwierdziła przyznawanie
bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Świadczy to o dużej popularności tego instrumentu zarówno wśród bezrobot-
nych, jak i w publicznych instytucjach rynku pracy. Korzyści są wymierne
zarówno dla bezrobotnego (zyskuje miejsce pracy), jak i dla gminy w formie
odprowadzanych podatków20.
W opinii respondentów szansa na znalezienie pracy wzrasta wraz z liczbą

atutów posiadanych przez petenta. Do najważniejszych zaliczono kolejno:
znajomość języka obcego, kursy i szkolenia specjalistyczne oraz wykształcenie
wyższe. Można je zdobyć, z wyjątkiem wykształcenia wyższego, poprzez ko-
rzystanie z instrumentów i usług rynku pracy. Respondenci wyrazili przeko-
nanie o skuteczności zaledwie kilku sposobów poszukiwania pracy. Najwięcej
wskazań otrzymało korzystanie z ogłoszeń w PUP. Na drugim miejscu było
osobiste pytanie o pracę, a kolejne dwa miejsca to znajomości i rodzina.
Potwierdza to wysoką ocenę instrumentów i usług świadczonych przez PUP
i OHP, ale dowodzi też pasywnej postawy bezrobotnych na rynku pracy.
Ponadto zakładano, że pracownicy publicznych instytucji rynku pracy wyso-

ko oceniają skuteczność stosowanych instrumentów i programów. W ich opinii
są skuteczne działania podejmowane w zakresie tworzenia nowych miejsc pra-
cy. Na pytanie o to, czy urząd pracy szkoli bezrobotnych w kierunkach przy-
datnych na rynku pracy, zdecydowana większość odpowiedziała twierdząco
(93,5%). Opinie pozytywne przeważały również w odpowiedzi na pytanie
o ekonomiczną efektywność instrumentów i usług rynku pracy (80,8%).
W projekcie zakładano, że zakres działalności niepublicznych instytucji

rynku pracy jest niewielki, gdyż najczęściej ograniczają się do realizacji zadań
szkoleniowych zlecanych przez PUP. Pytano zatem o sposoby zdobywania
ofert szkoleniowych przez te instytucje. Okazało się, że dominowały oferty

19 Tamże, s. 86.
20 Tamże, s. 86-87.
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komercyjne oraz konkursy i przetargi ogłaszane przez PUP i WUP. Zdecydo-
wana większość ankietowanych stwierdziła, że ich firma nie pisze własnych
projektów współfinansowanych z EFS. Aż 2/3 respondentów z instytucji nie-
publicznych potwierdziło, że ich firma jest jedynie podwykonawcą projektów
zleconych przez PUP. Większość (68,7%) stwierdziła, że ich firma nie pro-
wadzi badań rynku pracy, tylko bazuje na informacjach z PUP i GUS. W 30%
firm, w których prowadzono takie badania, spośród metod przeważały: ankiety
z uczestnikami szkoleń, pracodawcami oraz bezrobotnymi oraz obserwacja
i analiza ogłoszeń prasowych i internetowych stron PUP i GUS. Jednocześnie
61% ankietowanych niekonsekwentnie uznało, że badanie potrzeb szkolenio-
wych w kierunku rynku pracy i konkretnych zawodów jest wystarczające.
Respondentów zapytano o kryteria doboru typów szkoleń. Najwięcej (46%)

wskazało na analizę lokalnego rynku pracy, 20,7% na zapotrzebowanie bene-
ficjentów. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie o metody badań rynku
pracy można wnioskować, że klucz doboru szkoleń leży wyłącznie w rękach
publicznych instytucji rynku pracy.
Kolejny wątek badań dotyczył standaryzacji projektów finansowanych

przez EFS. Przeciwnicy wprowadzenia standaryzacji projektów stanowili 70%
respondentów. Zapewne ma to związek z ujednoliceniem zasad organizacji
i prowadzenia szkoleń. Pochodną tego może być np. wprowadzenie wymagań
dotyczących zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej,
zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, gwarantowania uczestni-
kom fachowych pomocy dydaktycznych. Nieprzestrzeganie tych standardów
może sugerować, iż niektóre niepubliczne firmy szkoleniowe nie są dosta-
tecznie przygotowane merytorycznie i organizacyjnie do zapewnienia od-
powiedniego poziomu kształcenia beneficjentów.
Bardzo istotnym czynnikiem jest tu potrzeba posiadania przez firmy

szkoleniowe certyfikatu akredytacyjnego. Wyniki są zaskakujące: aż 2/3 res-
pondentów widzi taką potrzebę. Ciekawie przedstawia się także rozkład od-
powiedzi uzasadniających: 75% ankietowanych stwierdziło, iż podwyższą ja-
kość usług szkoleniowych, a 18%, że zwiększą wiarygodność firmy. Sprzecz-
ność w odpowiedziach respondentów jest tu wyraźna. Okazuje się, że ankie-
towani nie znają roli standardów, których spełnienie jest warunkiem ko-
niecznym do uzyskania takiego certyfikatu. Jednak pracownicy niepublicznych
instytucji rynku pracy zdają sobie sprawę z niskiej jakości świadczonych
usług i dlatego postulują nadawanie certyfikatów. Ankietowani zapytani
o efektywność prowadzonych szkoleń w 82% ocenili je pozytywnie. Na pyta-
nie o podstawę takiej oceny zaledwie 26,7% respondentów stwierdziło, iż ich
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firmy prowadzą wewnętrzny monitoring kursantów, a aż 62,7% odpowiedzia-
ło, że ich firma nie kontroluje poziomu realizowanych projektów.
W projekcie założono, iż pracownicy niepublicznych instytucji rynku pracy

nisko oceniają skuteczność oraz jakość szkoleń i innych działań skierowanych
do osób bezrobotnych. Respondentów zapytano o największe przeszkody
w korzystaniu ze szkoleń przez kursantów. W opinii 31,3% najpoważniejszą
barierę stanowi brak atrakcyjnych ofert szkoleniowych, słaba skuteczność
(15,3%) oraz słaba jakość oferowanych szkoleń (8,7%). Wyniki te jedno-
znacznie wskazują na małą skuteczność i słabą jakość szkoleń oferowanych
przez niepubliczne instytucje rynku pracy. Firmy szkoleniowe są ukierun-
kowane na szkolenia w ramach działań zleconych przez PUP, które mają
ustalone kierunki i kryteria. W opinii doradcy zawodowego firmy szkole-
niowe nie są wystarczająco weryfikowane pod kątem wykwalifikowanej ka-
dry, programu szkoleń i jakości ich prowadzenia.
Wszyscy badani zgodnie wskazywali na marazm, pasywność i apatię mło-

dzieży wchodzącej na rynek pracy. Podkreślano, że obserwuje się brak za-
interesowania podczas naboru do projektów finansowanych przez UE, skiero-
wanych do przedziału wiekowego 18-24 lat. Nawet bogata oferta zachęt, m.in.
bezpłatne obiady, zwrot kosztów dojazdów, nie stanowi o atrakcyjności da-
nego projektu. Nie jest to również kwestia reklamy. Młodzież wykazuje nie-
wielkie zainteresowanie tym, co się wokół niej dzieje: „nie ma kultury pracy,
a jest przepaść zawodowa, nie ma czegoś takiego jak kariera, bo kończący
studia od razu chcą czymś zarządzać i od razu dobrze zarabiać”21.
Zdecydowana większość respondentów opowiadała się za wzmocnieniem

systemu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej, poprawą skuteczno-
ści działania instytucji i organizacji zajmujących się grupami szczególnego
ryzyka w kontekście reintegracji zawodowej i społecznej oraz za lepszym
dostosowaniem oferty usługowej instytucji rynku pracy. Ponadto eksperci
z PUP opowiadali się za dostosowaniem sposobu funkcjonowania instytucji
rynku pracy do zmieniających się warunków i oczekiwań społecznych. Pod-
noszono konieczność modernizacji funkcjonowania służb zatrudnienia.
Z analizy badań jakościowych wynikają następujące wnioski:
1. Status zarejestrowanego bezrobotnego oraz świadczenia przyznawane

przez pomoc społeczną to najczęściej wybierany sposób na życie przez bez-
robotnych mieszkańców badanych powiatów;

21 Tamże, s. 41.
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2. Na rynku pracy jest najwięcej młodzieży z wykształceniem ogólnym;
3. Istnieje potrzeba wprowadzenia doradztwa zawodowego w gimnazjach;
4. Występuje niski poziom szkoleń zawodowych, co wynika z braku wy-

kwalifikowanej kadry;
5. Zachodzi konieczność kształcenia ustawicznego młodzieży w zawodach

deficytowych na rynku pracy;
6. Młodzież wchodząca na rynek pracy najczęściej jest na nim pasywna;
7. Pomoc społeczna jest postrzegana jako element dewaluacji etosu pracy

wskutek niewłaściwej proporcji pomiędzy najniższą płacą a zasiłkiem.
Ponadto dostrzega się brak motywacji do podejmowania legalnej pracy: „na
wsi jest tak, że już trzecie pokolenie żyje z pomocy społecznej i zasiłków,
i to dość dobrze”;
8. Brak efektywnej współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a bizne-

sem. Grozi wzrost migracji zarobkowej: „wyjeżdżają za granicę ludzie
wykształceni. Są specjalistami i nie da się ich tu zatrzymać za marne
wynagrodzenie. Wyjeżdżają najlepsi, wykwalifikowani, wykształceni młodzi
ludzie. Powoduje to nieodwracalne ubytki kadrowe”;

9. Postępuje zjawisko starzenia się i depopulacji wsi;
10. Sprzeczny jest charakter oczekiwań pracodawców i bezrobotnych.

Bezrobotni preferują zatrudnienie na stałe na umowę o pracę, a pracodawcy
najczęściej proponują staż: „jest to typowy darmowy człowiek, który świad-
czy taką samą pracę jak każdy inny pracownik, a jedynym kosztem, jaki po-
nosi pracodawca, jest koszt badań lekarskich”;
11. W opinii ekspertów powszechny sposób na życie stanowi „kontakt

z granicą” jako jedyny realny sposób zarobkowania dziedziczony przez dzieci;
12. Występuje liczna kategoria beneficjentów instytucji rynku pracy, która

kieruje się zasadą „warto nie pracować, bo i tak da się żyć”22.

OPINIA EKSPERTÓW O USŁUGACH RYNKU PRACY

Na pytanie o usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP
odpowiadali przede wszystkim reprezentanci publicznych służb zatrudnienia.
Odpowiedzi traktowały osobno o usługach oraz o instrumentach rynku pracy.

22 Por. S t y k, M a c i e j e w s k a, W a r z e c h a, dz. cyt., s. 42, 43, 53, 64.
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Pośrednictwo pracy polega na pomocy osobom bezrobotnym w znalezieniu
odpowiedniej pracy. Usługa EURES wypełnia tę formę pomocy zarówno dla
pracodawców, jak i dla osób bezrobotnych na rynkach zagranicznych. Porad-
nictwo zawodowe i informacja zawodowa polegają na udzielaniu informacji
i pomocy osobom bezrobotnym w znalezieniu i doborze odpowiedniej pracy,
w wyborze odpowiedniego zawodu oraz na określeniu predyspozycji do wy-
konywania zawodu. Pomoc taka jest świadczona pracodawcy poprzez poszu-
kiwanie pracownika o odpowiednich predyspozycjach.
Pracodawca z Tomaszowa podał przykład zrealizowanej usługi w formie

pośrednictwa pracy. W 2006 r. zatrudnił on 90 nowych pracowników. Samo-
dzielnie nie byłby w stanie wyszukać odpowiednich kandydatów, gdyż wy-
stępuje deficyt pewnych zawodów. Gdyby nie oferta PUP, jego firma nie
znalazłaby odpowiednich pracowników. Potrzebną usługą realizowaną przez
PUP w Tomaszowie była również forma aktywnego poszukiwania pracy. Rea-
lizowano ją głównie za pośrednictwem Klubów Pracy (KP), które prowadzą
szkolenia, zajęcia aktywizacyjne oraz mają dostęp do elektronicznej bazy
danych o lokalnym rynku pracy. Szkolenia miały na celu zmianę i podno-
szenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, którzy pozostawali
w ewidencji PUP. Pomagano równolegle pracodawcom, gdy chcieli zatrudnić
nowe osoby, ale gwarantowali im pracę po ukończeniu uzgodnionego między
stronami szkolenia. Były to szkolenia grupowe, adresowane do wszystkich
chętnych z gwarancją zatrudnienia.
W charakterystyce doradztwa zawodowego wskazywano na trudności

w praktycznej pomocy pracodawcom, np. PUP w Hrubieszowie zatrudnia
tylko jednego doradcę zawodowego. W szkołach są organizowane spotkania
z młodzieżą na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy i mechanizmach jego
działania. Tam również nauczyciele są szkoleni w zakresie doradztwa
zawodowego. Z usług doradców zawodowych korzystają także instytucje
niepubliczne, w tym pracodawcy.
Reprezentantka PWSZ w Białej Podlaskiej zwróciła uwagę na to, że do-

radztwo zawodowe powinno zaczynać się już w gimnazjum. Osobiście prowa-
dziła takie zajęcia ze studentami i zaobserwowała, że nie byli oni ukie-
runkowani. Dlatego już w gimnazjum należy określić predyspozycje do za-
wodu. Studenci często przeżywają rozterki: dlaczego np. już w gimnazjum nie
rozwiązywali określonych testów, co mogło rozstrzygnąć o wyborze kierunku
studiów. Dostępność edukacyjna wiąże się z indywidualnymi aspiracjami
i ogólnym rozwojem cywilizacyjnym. Ekspertka stwierdziła niewielkie za-
interesowanie szkoleniami zawodowymi, gdyż jej zdaniem większość uczest-
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ników takich szkoleń chce tylko zdobyć „papierek”. Według niej „w Polsce
nie ma bezrobocia, jest tylko lenistwo”.
Doradcy zawodowi stają się niezbędni, ale jest ich za mało. Pracodawca

dokonuje wyboru kandydata do pracy na określonym stanowisku. Generalnie
nie ufa się ocenom predyspozycji zawodowych osób nowo zatrudnianych.
Jeden z ekspertów przyznał, że po swojemu testuje przydatność kandydatów
do zawodu, a wyniki porównuje z ocenami psychologów lub doradców zawo-
dowych. Okazuje się, że znaczna cześć kandydatów nie ma koniecznych
predyspozycji zawodowych. Istnieje więc problem prawidłowego diagnozo-
wania preferencji zawodowych podczas doboru pracowników. Jeżeli praco-
dawca długo prowadzi firmę, to na ogół dysponuje wiedzą o kwalifikacjach
ludzi, zna wymagania dotyczące pracowników, potrafi dobierać do zawodu.
Pracodawca powinien zatem dobierać sobie pracownika spośród kandydatów,
a nie przyjmować osób „narzuconych” przez PUP. Potrzebne jest profesjo-
nalne doradztwo zawodowe. Ekspert był członkiem grupy pilotażowej szko-
lącej doradców zawodowych w Polsce. Jego zdaniem doradców jest zdecydo-
wanie za mało. W 2007 r. PUP w Białej zatrudniał trzech doradców na
11 380 zarejestrowanych bezrobotnych.
Ekspert z Chełma podkreślił, że pracodawca dobierając pracownika, kieruje

się jego umiejętnościami. „Już nie indeks czy dyplom jest wizytówką osoby,
ale jej umiejętności”. Postulował, aby doradztwo zawodowe zostało wprowa-
dzone już w gimnazjach, aby mogło zapewnić kompleksową pomoc: wybór
odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej i kierunku studiów, przedstawienie
specyfiki rynku pracy, a także metod poruszania się na nim. Według innego
eksperta z PUP w Chełmie problemem jest również to, że na 14 tys. zare-
jestrowanych bezrobotnych ponad 4 tys. ma wykształcenie gimnazjalne lub
niższe.
W praktyce pośrednictwo pracy oznacza nawiązanie relacji pracodawca –

pracobiorca w formie umowy o pracę. Takie oczekiwania potwierdził ekspert
z PUP w Chełmie. Celem Urzędu, jak również niepublicznych pośredników
pracy, jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy oraz pracodawcom
w znalezieniu pracownika. Bardzo często już sama oferta obrazuje konflikt
interesów. Pracodawca chcąc zachęcić kandydatów, proponuje zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony. To spotyka
się z żywym zainteresowaniem bezrobotnych. W praktyce najczęściej docho-
dzi do umowy o dzieło albo do zatrudnienia bez żadnej umowy. Sytuacja
jednak poprawia się i coraz mniej jest nieuczciwych pracodawców. „Rynek
pracy jest jeszcze rynkiem pracodawcy, ale tylko w tym sensie, że to właśnie
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pracodawca poszukuje określonego pracownika i związku z tym ma on okreś-
lone wymagania”.
Pracodawcy dostrzegają specyfikę regionu. Wskazali, że „powiat chełmski

jest najdroższym regionem w kraju, gdyż po środki do produkcji trzeba
dostać się poza Wisłę, a wyprodukowany towar należy wysłać także poza
Wisłę”. Podkreślano, że odległość np. Chełma od centrów dystrybucji środ-
ków do produkcji i krajowego rynku zbytu oraz koszty transportu praktycznie
niweczą cały zysk lokalnych pracodawców.
W PUP we Włodawie przyjęto zasadę realizowania w pierwszej kolejności

tych wniosków pracodawców, w których deklaruje się zatrudnienie wskazy-
wanych pracobiorców. Okazywało się, że ok. 90% pracodawców deklarowało
dalsze zatrudnienie. Jednak najczęściej były to tylko deklaracje, gdyż
bezrobotnym trudno było uzyskać umowę o pracę. Coraz więcej wykwalifiko-
wanych osób wyjeżdża na Zachód, przez co ubywa fachowców w powiecie.
Na lokalnym rynku pracy wytworzyła się luka, którą trzeba uzupełniać.
Wyłonił się ogólny problem odpowiedzialności za strukturę i stopę bez-

robocia na terenie subregionu. Moderatorzy wywiadów grupowych zapytali
uczestników o opinię w tej kwestii. Reprezentanci PUP stwierdzali, że ich
możliwości są niewystarczające w stosunku do potrzeb bezrobotnych. Wpraw-
dzie liczba ofert pracy relatywnie wzrasta, ale pewne działania muszą mieć
wsparcie finansowe. Rynek pracy po prostu nie „wchłania” bezrobotnych,
jeżeli jest pozbawiony pomocy katalizatorów, którymi dysponują publiczne
służby zatrudnienia. Zauważalny jest także brak współpracy między ościen-
nymi powiatami w zakresie instrumentów rynku pracy. Zwiększają się też
oczekiwania pracodawców.
Moderatorzy wywiadów grupowych skupili się na kwestii, czy na terenie

subregionu istnieje realne bezrobocie, tzn. czy są wiarygodne dane sta-
tystyczne. Eksperci charakteryzowali osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
W powiecie bialskim tylko co trzeci był faktycznie zainteresowany podjęciem
pracy. Przykładowo, w marcu 2007 r. firma meblarska wystąpiła z wnioskiem
o pomoc w zorganizowaniu 25 miejsc pracy. PUP podjął odpowiednie działa-
nia. Na rekrutację zaproszono 80 zainteresowanych bezrobotnych z odpowied-
nimi kwalifikacjami. Zweryfikowano tylko 16, a po etapie rekrutacji zatrud-
niono zaledwie 10 osób. Wynika to zapewne stąd, że PUP jest zobowiązany
„opiekować się” zarejestrowanymi i opłacać ich składki ZUS. Gdyby składka
była opłacana w inny sposób, to rejestrowano by tylko te osoby, które są
faktycznie zainteresowane podjęciem pracy.



154 WIESŁAW WARZECHA, RENATA MACIEJEWSKA, JÓZEF STYK

INSTRUMENTY RYNKU PRACY
REALIZOWANE W SUBREGIONIE

Powiatowy Urząd Pracy w Białej wykorzystując dysponowane środki,
w tym także z EFS, wdrożył realizację następujących instrumentów rynku
pracy: prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, pra-
ce na zasadach robót publicznych, staże, przygotowania zawodowe, szkolenia
osób bezrobotnych, dotacje na wyposażenie stanowisk pracy. Przedsięwzięcia-
mi towarzyszącymi były: zwrot kosztów dojazdu dla osób korzystających ze
staży lub przygotowania zawodowego oraz uczestniczących w szkoleniach za-
wodowych. Refundowano także koszty badań lekarskich. Funkcjonują poza
tym instrumenty, z których bezrobotni bardzo rzadko korzystają: koszty za-
kwaterowania i dodatki aktywizacyjne. Małe zainteresowanie nimi prawdopo-
dobnie było spowodowane niską kwotą dodatków. Wysokość środków z Fun-
duszu Pracy jest pochodną działania PUP w latach wcześniejszych. Jeśli
Urząd był aktywny, to środki na następny rok powinny być zwiększone23.
W wypowiedziach ekspertów dominowała opinia o większej popularności

staży oraz przygotowania zawodowego w zakładzie pracy w porównaniu np.
z kursami czy szkoleniami. Ze względu na ważność tych metod w analizach
skoncentrowano się na stażach dla absolwentów szkół oraz na przygotowaniu
zawodowym bezrobotnych w miejscu pracy.
Staż absolwentów w zakładzie pracy oznacza nabywanie umiejętności prak-

tycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pra-
cy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Jeśli pracodawca chce
utworzyć miejsce pracy dla osób wchodzących na rynek pracy, to niekiedy
obawia się osób, którym brakuje doświadczenia zawodowego. Może wtedy
utworzyć miejsca stażowe24.
Z punktu widzenia ekspertów z PUP najbardziej popularną formą reali-

zowanych instrumentów rynku pracy są staże dla osób do 25. roku życia oraz
dla absolwentów szkół wyższych do 28. roku życia. Respondenci podkreślili
bardzo duże zainteresowanie tą formą, pomimo że wcześniej ograniczano

23 Tak się stało w 2007 r.: środki finansowe wzrosły do kwoty 7 mln PLN. Z EFS (SPO
RZL: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6). W 2006 r. dysponowano kwotą 11 mln PLN, a w 2007r. zwiększyła
się ona do 13 mln PLN.

24 Do jego obowiązków należy wówczas przede wszystkim: przygotowanie propozycji
programu i harmonogramu stażu, zapewnienie odpowiednich warunków odbywania stażu,
przeszkolenie bhp i ppoż. kierowanych bezrobotnych oraz wskazanie opiekuna stażu.
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możliwość odbywania stażu poza „własnym” powiatem i miastem. Wychodzo-
no bowiem z założenia, że są to środki przeznaczone na aktywizację lokal-
nego rynku pracy i „swoich” bezrobotnych. Od maja 2004 r. zmieniło się to
podejście. W Białej pojawiły się np. akceptacje dla absolwentów odbywa-
jących staże w Łodzi, Szczecinie czy Lublinie. Chodzi o to, aby pracodawca
spełniał kryteria. Ważną okolicznością dla PUP jest również urzędowy
wskaźnik efektywności.
Staże zawodowe były także najpopularniejszą formą aktywizacji bezrobot-

nych w powiecie włodawskim. Jego podjęcie jest drogą do szukania pracy
nawet nie w tej samej firmie. Osobę po stażu pobudza się do dalszego
poszukiwania zatrudnienia. Właśnie takie „podanie ręki” bezrobotnemu daje
mu szansę kontaktu z ludźmi i z pracą.
Ekspert z powiatu chełmskiego wymienił instrumenty rynku pracy, które

podzielił na aktywizujące i pasywne. Do pierwszych zaliczył: staże, przy-
gotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie
użyteczne, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zwrot
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i dodatki aktywiza-
cyjne. W drugiej kategorii wymienił: zwrot kosztów związanych z aktywi-
zacją osoby bezrobotnej: koszty zakwaterowania, dojazdu do pracy, dojazdu
na staż, przygotowanie zawodowe oraz zwrot kosztów związany z rozmową
kwalifikacyjną. Ekspert ten stwierdził, że dla pracodawcy zorganizowanie
miejsca stażu czy przygotowania stażu nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Na pytanie o usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP

w Hrubieszowie odpowiedzi udzielili przedstawiciele tej instytucji. Mówiąc
o szerokiej gamie instrumentów rynku pracy realizowanej ze środków będą-
cych w dyspozycji Urzędu oraz z Funduszu Pracy, wymienili: staże, przy-
gotowania zawodowe, prace interwencyjne oraz roboty publiczne. Efektyw-
ność instrumentów i usług rynku pracy definiowano jako wskaźnik zatrud-
nienia po zastosowaniu określonego instrumentu. Jako przykład podano staże.
„Efektywność będzie zadowalająca, jeżeli pracodawca z 10 stażystów zatrudni
3-4 osoby, czyli wskaźnik będzie wynosił 30-40%”.
Bezrobotni oczekują takich instrumentów, które są nakierowane na za-

warcie umowy o pracę. Niepubliczne instytucje rynku pracy w powiecie hru-
bieszowskim realizują następujące instrumenty: staże, które są skierowane do
absolwentów szkół, przed 25. rokiem życia wchodzących na rynek pracy,
przygotowania zawodowe dla przekwalifikowania osób już bezrobotnych oraz
szkolenia osób wywodzących się z różnych kategorii bezrobotnych.
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W powiecie tomaszowskim najbardziej popularne, zwłaszcza dla pracodaw-
ców, okazały się staże zawodowe i przygotowania zawodowe. Pracodawca nie
ponosi tu żadnych kosztów pracowniczych. Mniejszym powodzeniem cieszyła
się ta forma wśród bezrobotnych, gdyż uznają ją za wykorzystywanie stażys-
tów. Ostatnio wystąpił brak chętnych do odbywania stażu, odnotowywano też
brak zainteresowania wśród absolwentów szkół.
Większość potencjalnych stażystów chce pracować w urzędach publicznych.

Bardzo mało było takich osób, które pytały o staż w miejscu, w którym mogą
potem znaleźć zatrudnienie. PUP w Tomaszowie poszukiwał przedsiębiorstw
gwarantujących stałe zatrudnienie bezrobotnych. Często są to prywatne firmy,
ale bezrobotni, którzy korzystają ze staży bądź przygotowań do zawodu, nie
są zainteresowani takimi miejscami. Młodzież często bardziej kieruje się
prestiżem miejsca, w którym odbywają staż, niż gwarancją zatrudnienia.
Jeden z pracodawców zwrócił uwagę na błędne rozumienie pojęć stażu

oraz przygotowania zawodowego przez młodzież. Żadna ze szkół wyższych,
szczególnie w regionie, nie jest w stanie przygotować studenta do roli
pracownika w pełni produktywnego w różnych zawodach. Staż czy przygoto-
wanie zawodowe w firmie prywatnej umożliwia absolwentowi zdobycie wie-
dzy praktycznej i daje dużą szansę zatrudnienia. W odniesieniu do firm
umowy są tak sporządzane, że instytucja przyjmując kandydatów na staż czy
przygotowanie zawodowe musi przynajmniej 50% osób przyjętych zatrudnić.
Często w firmach zatrudnia się więcej stażystów. Raczej sporadyczne są
przypadki, że ktoś zostanie zatrudniony po stażu czy przygotowaniu zawo-
dowym w urzędach. Młodzież chętnie decyduje się na odbycie stażu w urzę-
dzie publicznym ze względów prestiżowych.
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oznacza zdobywanie nowych

kwalifikacji lub umiejętności poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawo-
dowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego po-
między starostą, pracodawcą i bezrobotnym. Jeśli pracodawca prowadzi
działalność gospodarczą i chce rozwijać firmę, potrzebuje nowych pracow-
ników, którzy dysponują odpowiednimi kwalifikacjami. Jednak często pra-
codawcy nie mają środków na utworzenie nowych miejsc pracy. Mogą wtedy
skorzystać z pomocy PUP. Refundują one koszty wyposażenia lub doposa-
żenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wystarczy złożyć
odpowiedni wniosek, zawrzeć umowę z PUP i dokonać zakupu wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy. Udzielane wsparcie ma charakter pomocy
publicznej. Pracodawca jest obowiązany do utrzymania tak utworzonego sta-
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nowiska pracy co najmniej przez dwa (małe i średnie przedsiębiorstwa) lub
trzy lata (duże firmy).
Kolejnym instrumentem ze względu na popularność wśród bezrobotnych

była forma szkoleń. Okazała się niemal tak popularna jak staże. Pracodawca
nie ponosi tu żadnych kosztów za szkolenie. Jeśli nie dotrzymał umowy, tzn.
po szkoleniu nie zatrudnił bezrobotnego, to ponosi koszty szkolenia. Jedną
z możliwości jest kształcenie, tzn. przeszkolenie indywidualne. Druga moż-
liwość polega na szkoleniu grupowym. Na początku roku bada się potrzeby
bezrobotnych i zbiera oferty pracy i ustala się, jakie szkolenia powinny być
przeprowadzone na terenie działania danego PUP. W Białej było dość dużo
osób, które chciały uprawdopodobnić zatrudnienie. Były prowadzone szkole-
nia kobiet w ramach projektu SPO RZL Działanie 1.6, a chętnych nie brako-
wało. Do szkoleń zostały zakwalifikowane przede wszystkim osoby, które nie
miały kwalifikacji zawodowych bądź utraciły zdolność wykonywania pracy
i nie umiały aktywnie poszukiwać pracy.
We Włodawie zdecydowano, aby nie organizować szkoleń grupowych dla

bezrobotnych, gdyż uznano, że jest to forma mało efektywna. Godzono się
na organizację szkoleń indywidualnych, które były finansowane z Funduszu
Pracy. Grupowe szkolenia były organizowane w ramach projektów EFS, które
z założenia świadczyły kompleksowe usługi. Zmieniła się powiatowa rada
zatrudnienia i PUP ponownie organizuje szkolenia dla osób zarejestrowanych
jako bezrobotne. Okazało się, że osoba bezrobotna, która miała kompleksową
pomoc, była lepiej przygotowana, miała większą wiedzę i znała sytuację
i najnowsze trendy na rynku pracy. Dzięki temu świadomie podejmowała
szkolenie, a później zatrudnienie. Jednak nie tylko na tym polega efektywność
instrumentów pracy. Efekty szkoleń zależą bardziej od predyspozycji danego
szkolonego aniżeli od kompleksowości i długofalowości działania.
Ekspert z PUP w Chełmie stwierdził, że do końca kwietnia 2007 r. ze staży

skorzystało 466 osób, z przygotowania zawodowego 372 osoby, z prac spo-
łecznie użytecznych 127, ze szkoleń 161. Podkreślono, że stale wzrasta liczba
beneficjentów. Ponadto występowało duże zapotrzebowanie na konkretne kursy
i szkolenia. „Ostatnie targi pracy pokazały, że rynek zaczyna powoli się
zmieniać. Mamy do czynienia z rynkiem bezrobotnego, a nie pracodawcy”.
W Hrubieszowie najczęściej wymienianymi i najtańszymi instrumentami

były staże i przygotowanie zawodowe. Wskazano również na inne formy: dofi-
nansowanie na modernizację i rozwój istniejących miejsc pracy oraz dotacje
na tworzenie nowych miejsc pracy. Podkreślono również ofertę PUP w poro-
zumieniu z PFRON na utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.



158 WIESŁAW WARZECHA, RENATA MACIEJEWSKA, JÓZEF STYK

Z badań jakościowych wynikało, iż sukces na rynku pracy zależy przede
wszystkim od poziomu i profilu wykształcenia. Pracodawcy, nawet jeżeli nie
jest to konieczne dla wykonywania danej pracy, wymagają od swoich pracow-
ników coraz wyższego wykształcenia. Absolwenci gimnazjów coraz licznej
wybierają szkoły ponadgimnazjalne, a lokalne władze oświatowe próbują
sprostać tym wymaganiom. Najbardziej spadło zapotrzebowanie pracodawców
na pracowników niewykwalifikowanych. Wynika to m.in. ze wzrostu wyma-
gań przedsiębiorców. Oczekuje się bardziej „fachowego” podejścia i świad-
czenia pracy o wyższej jakości. W konsekwencji spada zapotrzebowanie na
prace proste.
Powiaty objęte projektem stanowią przykład trudnego, a jednocześnie mało

mobilnego społecznie rynku pracy. Jak więc żyją ci ludzie?, co robią?
Badania jakościowe wskazały trzy sfery aktywności, trudne do oficjalnej
ewidencji: prace sezonowe, zatrudnienie w szarej strefie i krótkookresowe
migracje zarobkowe za granicę, w tym praca „mrówek” granicznych.
Bezrobotni częściej deklarują poszukiwanie pracy, niż jej poszukują.

Dominuje bowiem postawa roszczeniowa. Osiąganie pozytywnych efektów
instrumentów rynku pracy było warunkowane współdziałaniem głównych jego
aktorów: władz powiatowych, organizacji przedsiębiorców, a także innych
organizacji zainteresowanych kwestiami społecznymi i rynkiem pracy.
Współdziałanie to, wprawdzie sygnalizowane w wywiadach grupowych, nie
było ani wystarczająco aktywne, ani skoordynowane. Ograniczało się przede
wszystkim do konsultacji w ramach Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz spo-
radycznej wymiany doświadczeń i usług pomiędzy PUP a lokalnymi organi-
zacjami pozarządowymi.

CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW PRACODAWCÓW25

Respondentem mógł być właściciel bądź współwłaściciel przedsiębiorstwa,
osoba zarządzająca firmą lub inny pracownik uprawniony, bądź wskazany do

25 W badaniach ilościowych za podstawę charakterystyki respondentów pracodawców
przyjęto fakt prowadzenia przez nich przedsiębiorstwa na terenie subregionu. Indywidualne
wywiady standaryzowane przeprowadzano w siedzibie danej firmy. Adresy pozyskano z do-
stępnych zestawień GUS oraz publikacji, np. z Panoramy firm. Zrealizowano po 200 wywiadów
w każdym powiecie. Łącznie przeprowadzono 1000 wywiadów. Dobór respondentów spełniał
kryteria metodologiczne. Przyjęto, że uzyskana próba stanowiła próbę losową z populacji
przedsiębiorców z terenu subregionu.
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kontaktów tego typu. Udało się osiągnąć w badaniach duży wskaźnik udziału
właścicielskiego (68,5%) oraz personelu zarządzającego (łącznie 83,5%).
Dominowała kategoria osób w wieku 40 lat (D = 40). Dokładnie taką wartość
wskazały 53 osoby. Pozycja mediany (M = 40) wskazuje, że połowa praco-
dawców legitymowała się wiekiem poniżej 40 lat, tyleż osób było starszych.
Zarejestrowana rozpiętość wynosi 58 lat i mieści się pomiędzy 20. a 78.
rokiem życia. W badaniach wzięła udział niemal identyczna liczba kobiet
i mężczyzn.
Ze względu na poziom wykształcenia zdecydowanie przeważali pracodaw-

cy z wykształceniem średnim (50,9%). Łącznie z wykształceniem policealnym
stanowiło to niemal 3/5 liczebności próby (59,1%). Niemal

1/3 badanych
(32,2%) charakteryzowało wykształcenie wyższe: zawodowe lub magisterskie.
Pozostali ukończyli zasadnicze szkoły zawodowe.
Istotną zmienną niezależną jest stan cywilny przedsiębiorców i mene-

dżerów. Wpływa on m.in. na mobilność społeczną. Zdecydowana większość
respondentów żyje w związkach małżeńskich (81,4%). Miejsce zamieszkania
stanowiło kolejną cechę respondentów. Zmienna środowiskowa charakteryzuje
przestrzenne rozproszenie respondentów na terenie subregionu. Najwięcej
pracodawców mieszkało w miastach powiatowych (69,1%). Łącznie w mias-
tach subregionu mieszkało blisko 3/4 respondentów (74,1%). Pozostali są
mieszkańcami wsi.
W wyniku analizy wytworzonych materiałów badawczych okazuje się, że

„typowy” respondent-pracodawca prowadził przedsiębiorstwo na terenie
subregionu, był jego właścicielem lub współwłaścicielem. Przeżywał 41. rok
życia, posiadał średnie wykształcenie, mieszkał w mieście powiatowym i żył
w związku małżeńskim.

CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Wzrost ilościowy firm, o tendencji skokowej, nastąpił w dziesięcioleciu
1991-2000. Niemal pięciokrotnie zwiększyła się wtedy liczba zarejestrowa-
nych przedsiębiorstw w subregionie. Obecna dekada pozwala zakładać po-
dobną liczbę wykreowanych firm.
Przestrzennie przedsiębiorstwa w subregionie są skoncentrowane w mias-

tach (83,3%), w tym powiatowych (78,7%). Na wsi ma swoją siedzibę zaled-
wie co szósta firma. Ze względu na rodzaj stosunków właścicielskich
w badanych przedsiębiorstwach próbę podzielono na dwie kategorie: własność
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publiczną (państwową, samorządową, spółdzielczą) oraz własność prywatną
(pozostałe). Charakter właścicielski jest zdominowany przez własność pry-
watną (96,4%).
Stosunek właścicielski pracodawców do przedsiębiorstwa dał się bardziej

wyraźnie zauważyć, gdy rozpatrzono jego strukturę prawno-organizacyjną.
Dominujący okazał się zakład osoby fizycznej (72,1%). Spółki różnej kate-
gorii stanowiły 24,3% badanych firm.
Przygraniczne usytuowanie pięciu powiatów sugerowało uzasadnione ocze-

kiwanie odnośnie do zauważalnej obecności kapitału zagranicznego na rynku
pracy. Jednak taki fakt zadeklarowała zaledwie śladowa liczba firm. Przy-
tłaczająca większość pracodawców nie wykazała istnienia obcego kapitału
w firmie. Pytanie o udział procentowy kapitału obcego pozwoliło na uściś-
lenie charakteru jego zaangażowania w przedsiębiorstwie. Pomimo małej
liczebności takich firm zdecydowano się na pogłębienie charakterystyki.
Przedziały procentowe, zaproponowane w odpowiedziach dla wykazania
aktywności kapitału zagranicznego, zostały zaproponowane przez responden-
tów. Istniały przedsiębiorstwa całkowicie zdominowane przez kapitał zagra-
niczny (7 podmiotów), trzy firmy wykazały 80% udział kapitału obcego, zaś
dwie 51-60%. Można więc przyjąć, że 12 firm było kontrolowanych całko-
wicie przez kapitał niepolski. Dwa przedsiębiorstwa wskazały na 50-procen-
towe zaangażowanie oraz, łącznie, 9 innych podmiotów na różny, 2%-49%,
udział kapitałowy partnerów zagranicznych w badanych firmach. 97,7% res-
pondentów nie wskazało nawet śladowego istnienia kapitału obcego w ma-
jątku firm.
Dane wygenerowane z tabel pozwalają na uogólnienie, iż większość firm

(65,1%) poszukiwała pracowników na lokalnym rynku pracy (75-100%). Re-
gionalny charakter naboru kadr zadeklarowało szereg podmiotów (11,8%),
które potwierdziły jednocześnie istotne powiązanie z taką kategorią rynku
w omawianym obszarze (26-50%). Niekiedy wskazywano krajowy i zagranicz-
ny rynek pracy jako rezerwuar kadr specjalistycznych, bądź uzupełniających.
Dane o poziomie zatrudnienia i jego zmianach w przedsiębiorstwach uka-

zały tendencje występujące w zatrudnieniu na terenie subregionalnu. Pozwa-
lają na skondensowaną charakterystykę kategorii pracodawców odnośnie do
ich nastawienia na tworzenie ofert oraz nowych miejsc pracy. Tendencję
uchwycono, obserwując zmiany wartości średniej. Pracowało w czasie prze-
prowadzonych badań średnio 9,3 pracownika w firmie (od 0 do 425). W la-
tach 2005-2006 przyjęto do pracy 2,65 osoby, zaś zwolniono średnio 2,13
osoby. Różnica między tymi liczbami stanowiła statystyczny wskaźnik real-
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nego wzrostu zatrudnienia w subregionie 0,52 pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o pracę, co oznacza liczbę 520 osób. Tę tendencję potwier-
dziły uśrednione wielkości za pierwsze półrocze 2007 r. Do pracy przyjęto
1,9 statystycznego starającego się o nią, a zwolniono w tym czasie 0,88
osoby. Wynik netto stanowi wartość dodatnią. Pozostawało w stanie zatrud-
nienia w tym okresie 1,02 pracowników, co w liczbach bezwzględnych ozna-
cza 1020 pracobiorców.
Pomimo dużej zmienności i przepływów siły roboczej obydwa wskaźniki

statystyczne skonstruowane dla potrzeb niniejszej charakterystyki potwierdziły
ożywienie i względnie trwałą koniunkturę w sferze zapotrzebowania na pra-
cowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę. Lokalny rynek pracy
otwierał się na pracobiorców. Jednocześnie wartość mediany (M = 2,0) wska-
zywała na to, że połowa monitorowanych firm zatrudniała w czasie badań do
2 osób.
Charakterystyka stanu zatrudnienia w firmach wykazała pewne prawidło-

wości. Poprzez wartości początkowe można było zauważyć, że pewna część
respondentów wskazała „zerowe” zatrudnienie (8,9%). Inni zaś wykazali jed-
noosobowy stan zatrudnienia w firmie (26,6%). Trudno te informacje jedno-
znacznie zinterpretować, w tej wielkości traktowanej łącznie (35,5%) kryła
się bowiem sfera samozatrudnienia. Być może niektórzy pracodawcy uważali,
że zatrudniając siebie, nie zatrudniają „nikogo” (0). Inni zaś, z tych samych
powodów, wykazali siebie jako stan zatrudnienia w firmie (1). Liczba samo-
zatrudnionych w subregionie wahała się zatem pomiędzy 89 a 355 osób.
Najwięcej pracodawców działa w sektorze handel i naprawy (79%), znacz-

nie mniej w budownictwie (6,1%) oraz w transporcie i gospodarce magazy-
nowej (4,7%).
Charakterystyka „typowego” przedsiębiorstwa zagregowała kilka cech

szczegółowych. Pracodawca prowadził firmę stosunkowo młodą (do 10 lat).
Skutecznie funkcjonował w obszarze handlu i napraw. Jego podmiot był
klasycznym mikroprzedsiębiorstwem zatrudniającym nie więcej niż 2-5 pra-
cowników. Często występował fakt jednoosobowego prowadzenia przedsię-
biorstwa w formie prywatnego zakładu osoby fizycznej (samozatrudnienie).
Pracodawca operował kapitałem rodzimym i nie korzystał z finansowego
wsparcia zagranicznego. Fluktuacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
ograniczała się do jednej osoby. Przedsiębiorca był niemal całkowicie uza-
leżniony od subregionalnego rynku pracy, a w mniejszym stopniu od rynku
regionalnego.
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ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PARTNERÓW RYNKU PRACY

Korzystanie z usług pośrednictwa publicznych służb zatrudnienia zajęło we
wskazaniach 448 przedsiębiorców wysoką, drugą pozycję. Tabela krzyżowa
utworzona dla zmiennych: niezależnej ilość osób zatrudnionych w przedsię-
biorstwie oraz zależnej korzysta z pośrednictwa urzędu pracy pozwalała na
ustalenie ich zależności, a także na porównanie statystyk26. Siła relacji
pomiędzy zmienną niezależną ilość osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie
a zmienną zależną korzystanie z pośrednictwa urzędu pracy w naborze pra-
cowników (ϕ = +0,238) oraz pozostałe miary związku wskazały na mniej niż
średni, ale wyraźny związek między analizowanymi zmiennymi. Im więcej
pracowników zatrudniał przedsiębiorca, tym częściej uciekał się do po-
średnictwa w naborze kadry i korzystania z pomocy PUP i WUP. Pracodawca
uruchamiał i pożytkował zasoby kapitału społecznego, którym dysponował.
Wykorzystywał także możliwości dostępnych instytucji wraz z ich ofertą na
rynku pracy. Siła zależności była bardziej wyrazista niż w przypadku ucie-
kania się do uruchamiania kontaktów prywatnych w tej materii.
W jednej z hipotez zakładano, że na sposób poszukiwania kandydatów

i rekrutacji ich do pracy miało wpływ miejsce lokalizacji firmy (jej dzia-
łalności). W tym celu utworzono tabele krzyżowe dla dominujących zmien-
nych. Przede wszystkim poddano analizie zmienne korzysta z kontaktów
prywatnych i korzysta z pośrednictwa urzędu pracy w porównaniu do zmien-
nej niezależnej lokalizacja przedsiębiorstwa. Jednak nie stwierdzono tu
wiarygodnej zależności poprzez zastosowanie testu chi-kwadrat.
Jakie instrumenty i usługi proponowane przez PUP znali pracodawcy

w czasie badań? Odpowiedź na to pytanie polegała na podaniu z pamięci
trzech znanych respondentowi możliwości. Wskazania zostały wyraźnie zdo-
minowane przez staże absolwenckie wraz z przygotowaniem zawodowym
(420), trzecią ilościowo rangę (272) osiągnęły wskazania szkolenia. Ostatnią
pozycję zajęło pośrednictwo pracy (173). Zastanawia duża liczba braku
danych (202) oraz kategorii odpowiedzi nie wiem (225). Podczas kodowania
danych utworzono kategorię inne (317), w której dominujące okazały się

26 Warunki stosowania testu chi-kwadrat zostały spełnione: mniej niż dopuszczalne 20%
komórek matrycy (14,3%) miało wartość teoretyczną mniejszą niż 5, a także ich minimalna
liczebność oczekiwana była większa od jedności (2,24). Wartość dodatnia pozwalała odrzucić
hipotezę zerową, mówiącą o braku związku pomiędzy zmiennymi z tabeli krzyżowej
(α < 0,05). Związek taki zaistniał i był istotny statystycznie.
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prace interwencyjne (111) i pożyczki/dotacje na założenie własnej działalności
gospodarczej (90).
Wyniki zestawione w szeregu malejącym zweryfikowały wprost hipotezę

o wybiórczym korzystaniu przez przedsiębiorców z instrumentarium ofero-
wanego im przez służby zatrudnienia. Wyraźnie nawiązały także do hipotezy
zakładającej słabą znajomość przez pracodawców instrumentów stosowanych
na rynku pracy. Najmniejszy ilościowo wynik osiągnęło wskazanie dotacje
na założenie własnej działalności gospodarczej. W pewnym stopniu potwier-
dza to hipotezę o trudnościach w promocji samozatrudniania.
Podobnie potwierdziło się przypuszczenie, że istnieje mierzalna zależność

dla tych wskazań pracodawców od zmiennej niezależnej lokalizacja firmy.
Ponadto uwzględniono zmienne niezależne wykształcenie oraz ilość osób
zatrudnionych w przedsiębiorstwie. W Raporcie badawczym zaprezentowano
statystyki w tabelach krzyżowych oraz sporządzonych na ich podstawie
testach chi-kwadrat i miarach symetryczności. Respondenci podawali z pa-
mięci najczęściej staże lub przygotowanie zawodowe w firmach, które za-
trudniały od dwóch do pięciu osób. Może to wskazywać na istotny wkład
pracy stażystów w tych przedsiębiorstwach do pożytkowanych zasobów
czynnika ludzkiego.
Im więcej pracowników zatrudniał przedsiębiorca, tym częściej prak-

tykował w swojej firmie staże dla absolwentów lub przygotowanie zawodowe
kandydatów do pracy27. Pracodawca uruchamiał i pożytkował zasoby kapi-
tału ekonomicznego, którym dysponował, a raczej starał się go racjonalnie
oszczędzać. Część kosztów osobowych pokrywał poprzez pracę stażystów.
Wykorzystywał także możliwości dostępnych instytucji wraz z ich ofertą na
rynku pracy.
Zróżnicowanie przestrzenne, np. w dostępności do informacji PUP i WUP,

wskazywało na uprzywilejowanie pracodawców z miast powiatowych28. Siła
relacji pomiędzy lokalizacją firmy a znajomością przez pracodawców instru-

27 Warunki stosowania testu chi-kwadrat zostały spełnione. Związek taki jest istotny
statystycznie. Siła relacji pomiędzy zmienną niezależną ilość osób zatrudnionych w przedsię-
biorstwie a zmienną zależną staże absolwenckie plus przygotowanie zawodowe (ϕ = +0,143)
oraz pozostałe miary związku wskazały na niezbyt mocny, ale wyraźny związek między anali-
zowanymi zmiennymi.

28 Wskaźnik odpowiedzi, w stosunku do pozostałych (261/526), potwierdzał lepsze ich
zorientowanie w ofercie usług i instrumentów rynku pracy niż konkurencji. Warunki stosowania
testu chi-kwadrat zostały spełnione. Związek pomiędzy zmiennymi zaistniał i był istotny
statystycznie.
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mentów i usług rynku pracy, które zostały zakodowane jako inne
(ϕ = +0,102), oraz pozostałe miary związku, wskazywały na niezbyt mocny,
ale wyraźny związek między analizowanymi zmiennymi. Oznaczało to m.in.,
że prace interwencyjne oraz pożyczki/dotacje na zakładanie własnej dzia-
łalności gospodarczej (samozatrudnienie) były lepiej znane w siedzibach
powiatów. Stanowiło to weryfikację hipotezy o braku wystarczającej promocji
idei samozatrudnienia oraz nieskuteczności wsparcia finansowego ze strony
instytucji rynku pracy. Wiedza o możliwości wsparcia finansowego dla po-
tencjalnego pracodawcy „samozatrudniającego się”, stanowiła nadal „towar”
reglamentowany, który był dostępny w kręgu lepiej poinformowanych. Dla
mniej zorientowanych prawdopodobnie pozostawały inne możliwości pomocy,
w tym prace interwencyjne.
Porównanie siły zmierzonych związków statystycznie istotnych, doty-

czących znajomości przez pracodawców instrumentarium oferowanego przede
wszystkim przez publiczne służby zatrudnienia na rynku pracy – w odnie-
sieniu do wskazanych zmiennych niezależnych – pozwalało na uprawomoc-
nione konkludowanie. Wiedza respondentów o usługach i instrumentach rynku
pracy nie stanowiła ich mocnego atutu. Najwięcej wiedzieli o stażach
absolwenckich, nawet niezależnie od wykształcenia czy własnej sytuacji na
rynku pracy. „Subtelniejsze” formy pomocy (także kapitałowej) ze strony
WUP i PUP dla chętnych pracodawców były bardziej wyraźnie percypowane
w siedzibach administracji lokalnej, a zwłaszcza w miastach powiatowych.
Konstatacja powyższa weryfikowała hipotezę o słabej znajomości instrumen-
tów rynku pracy wśród pracodawców.
Za takim konkludowaniem świadczyły dodatkowo wyniki uzyskane dla

„najsłabszej” zmiennej – znajomość pośrednictwa urzędów pracy (173).
Usługi PUP w zakresie pośrednictwa pracy zostały wskazane wyraźnie tylko
w firmach z siedzibą w miastach powiatowych (148)29. Im większe miasto,
tym lepsza była wiedza respondentów na temat usługi pośrednictwo pracy.
Weryfikowało to hipotezę zakładającą słabą znajomość instrumentarium oraz
hipotezę o wybiórczym wykorzystywaniu przez pracodawców usług i instru-
mentów dostępnych na rynku pracy.
Zwrócono uwagę na to, że duże liczebności odpowiedzi respondentów były

zakodowane w kategoriach: nie wiem i brak danych. Ważne było, czy wystę-

29 Siła związku pomiędzy lokalizacją przedsiębiorstwa a znajomością usług pośrednictwa
pracy PUP (ϕ = +0,093) oraz pozostałe miary związku wskazywały na niezbyt mocny, ale
wyraźny związek między analizowanymi zmiennymi.
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powały istotne statystycznie korelacje pomiędzy tymi dwiema kategoriami
a zmiennymi niezależnymi? Związki takie zaistniały np. pomiędzy wykształ-
ceniem respondentów a nieznajomością oferty służb zatrudnienia. Zaskaku-
jące, że im wyższe wykształcenie, tym wyższe były wartości wskazań praco-
dawców w kategorii nie wiem30.
Odpowiedzi respondentów na kolejne pytanie uściśliły wiedzę na temat

instrumentów i usług urzędów pracy, z jakich korzystało ich przedsiębiorstwo
w ostatnich trzech latach. Wskazania pracodawców wspomagała karta respon-
denta z wypisanymi instrumentami oraz usługami dostępnymi na rynku pracy.
Dopuszczalne były wskazania sytuacji rzeczywistych. Największym „wzię-
ciem” cieszyły się staże dla absolwentów szkół (246). Porównywalny wynik
osiągnęło pośrednictwo pracy (209). Zdecydowanie mniejsze uznanie pra-
codawców znalazły szkolenia pracowników (88) oraz pożyczka z Funduszu
Pracy na stworzenie miejsc pracy (72).
Powyższe wyniki poniekąd odzwierciedlały odpowiedzi uzyskane na pyta-

nie o znajomość instrumentarium dostępnego na rynku pracy, jednakowoż
z jednym odstępstwem. Pośrednictwo pracy znalazło się na drugim miejscu
w zestawie odpowiedzi wspomaganych kartą respondenta. Weryfikowało to
hipotezę o słabej znajomości urzędowego nazewnictwa instrumentów i usług.
Spisana oferta publicznych służb zatrudnienia, zgodna z ustawodawstwem,
„odświeżyła” pamięć pracodawców. Odpowiedzi te lokowały się w obszarze
hipotezy o pozostawaniu w „biernej” pamięci pracodawców tylko takiej oferty
PUP, która jest przez nich wprost kojarzona z obniżaniem kosztów pracy
najemnej.
Na pewien opór ze strony respondentów napotkała prośba o scharakteryzo-

wanie elementów oferty PUP i WUP pod względem ich użyteczności odnoś-
nie do instrumentów i usług rynku pracy wskazanych w odpowiedziach na
pytanie o te, które są zrealizowane w przedsiębiorstwach31. Pracodawcy
mieli wyraźny problem z dokładnym oszacowaniem procentowym skuteczno-

30 Warunki stosowania testu chi-kwadrat zostały spełnione. Jego wartość dodatnia nakazała
odrzucić hipotezę zerową o braku związku pomiędzy zmiennymi z tabeli krzyżowej (α < 0,05).
Związek taki był istotny statystycznie. Siła związku pomiędzy zmienną niezależną wykształ-
cenie a nieznajomością instrumentów i usług rynku pracy (ϕ = +0,100) oraz pozostałe miary
związku wskazywały na niezbyt mocny, ale wyraźny związek między analizowanymi zmien-
nymi. Im wyższy poziom wykształcenia respondentów, tym większa liczba wskazań nie wiem.

31 W uzyskanych i analizowanych danych występowała wyraźna tendencja pełnej repre-
zentacji wyników dla wskazań skrajnych (0% i 100%), a przede wszystkim w strefie wartości
średnich (40-60%).
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ści zrealizowanych we własnej firmie instrumentów i usług PUP i WUP.
Dominowały więc wybory charakterystyczne, a więc krańcowe i połowiczne.
Sytuacja powyższa zweryfikowała przede wszystkim hipotezę o niedosta-
tecznej znajomości instrumentarium oraz hipotezę o dominującym wpływie
na pracodawców konieczności oszacowania kosztów pracy.
Pracodawcy zostali poproszeni o ocenę postaw pracowniczych osób nowo

zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Charakterystyka ich pracy dotyczyła
pierwszych trzech miesięcy zatrudnienia. Respondenci osobno wypowiadali
się na temat pracobiorców pochodzących z miast oraz z terenów wiejskich.
Ponadto zaproponowano, aby zatrudnieni bezrobotni zostali zakwalifikowani
do jednej z sześciu kategorii podwyższonego ryzyka wykluczenia społecz-
nego.
Pracobiorcy zatrudniani z terenów wiejskich – w porównaniu do pracobior-

ców z terenów miejskich – dominowali w pięciu typowaniach: dobrze współ-
pracują z innymi, są uczciwi w pracy, dbają o dobro firmy, są wysoko umo-
tywowani do pracy, są zdyscyplinowani w pracy. Największą liczbę wskazań
miała ostatnia charakterystyka (298). Zatrudniani bezrobotni z miast „góro-
wali” w trzech sferach: przejawiają własną inicjatywę, posiadają wystarcza-
jące umiejętności oraz mają aktualną wiedzę. Ilościowo dominowała wyraźnie
ta ostatnia cecha (239).
Pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu dotyczyły m.in. społecznie

ważnej dziedziny odpowiedzialności władz publicznych za stan i poprawę
sytuacji na rynku pracy. Osobno pytano o sferę rządową oraz o przestrzeń
będącą w dyspozycji samorządu terytorialnego. Były tu pytania otwarte.
Kategoria inne została utworzona podczas kodowania odpowiedzi i przede
wszystkim oznaczała podniesienie jakości edukacji w Polsce (27) i uprosz-
czenie biurokracji (21). Zastanawiała stosunkowo duża wartość wskazań
w kategorii brak danych (149). Odpowiedzi zostały zdecydowanie zdomino-
wane przez postulat obniżyć bezpośrednie koszty pracy (463). Weryfikował
on wprost hipotezę, że pracodawcy chętnie wykorzystują tylko niektóre
instrumenty rynku pracy, kierując się przede wszystkim kosztami pracy.
Dość słabo zostało zauważone przez respondentów wstąpienie Polski do

UE. Wielu miało trudności ze sformułowaniem wyraźnej odpowiedzi na
pytanie o wpływ integracji na sytuację przedsiębiorstwa. Dominowały wypo-
wiedzi niewiele się zmieniło (45%) oraz trudno powiedzieć (25,2%).
Położenie subregionu w pasie przygranicznym skłoniło do zapytania

o zatrudnianie obcokrajowców. Ilościowy wynik (1,3%) oznaczał dokładnie
trzynastu pracowników. To mniej niż skromnie. Pytanie o to, czy przed-
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siębiorstwa były skłonne zatrudniać obcokrajowców, przyniosło skalę niemal
dokładnie odwróconą. Dla precyzji trzeba odnotować spory odsetek niechęt-
nych (nie 14,7%).
Ważną okolicznością pozostawało funkcjonowanie w przedsiębiorstwie

Zakładowego Funduszu Szkoleniowego. Stwarza on możliwość wsparcia ze
strony przedsiębiorstwa pracowników chcących podnosić swoje kwalifikacje
i umiejętności (nie 92,4%!). Pytanie o istnienie w firmie takiego Funduszu
łączyło się bezpośrednio z kwestią partycypowania przez podmiot w roli
sygnatariusza w umowach trójstronnych: PUP – firma – zatrudniony. Umowy
takie stanowią gwarancję dla wszystkich stron porozumienia. Przede
wszystkim to pracobiorca pozostawał podmiotem trójstronnej umowy (tak
12,4%).

PODSUMOWANIE

Uzyskane wyniki stanowią podstawę zarówno dla postulatów praktycznych,
jak i badawczych. Postulowane są rozwiązania przede wszystkim w zakresie
działalności i funkcjonowania niepublicznych instytucji rynku pracy. Wyniki
jednoznacznie wskazują, iż instrumenty świadczone przez te instytucje mają
słabą jakość, a ich efektywność jest niska. Uzyskane dane wskazują na ko-
nieczność większej aktywizacji niepublicznych instytucji rynku pracy oraz
powiatowych urzędów pracy.
Dla zwiększenia efektywności działań podejmowanych przez służby zatrud-

nienia potrzebne jest bardziej skuteczne egzekwowanie obowiązków bezrobot-
nych. Nieodzownym warunkiem jest tu jednoznaczna gotowość osób formal-
nie bezrobotnych do współpracy z instytucjami rynku pracy. Niektórzy
formalnie bezrobotni rejestrują się bowiem w urzędzie pracy w celu uzys-
kania uprawnień socjalnych. Poprawy sytuacji na rynku pracy nie spowoduje
wykreślenie z rejestru tych osób bezrobotnych, które nie wykazują faktycznej
aktywności dla uzyskania zatrudnienia, jednak umożliwi bardziej trafne
i skuteczniejsze stosowanie instrumentów rynku pracy.
Konieczna jest także lepsza współpraca pomiędzy służbami zatrudnienia

a służbami pomocy społecznej, aby osoby bezrobotne korzystające z pomocy
społecznej spotykały się ze strony obu instytucji z wymogiem współpracy
w poszukiwaniu zatrudnienia. Służy temu ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593). Nowym narzędziem są kon-
trakty socjalne, czyli umowa pomiędzy pracownikami pomocy społecznej a jej
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klientami, regulująca obowiązki stron. W odniesieniu do bezrobotnych takim
obowiązkiem jest aktywne poszukiwanie pracy. Urzędy pracy przekazują do
ośrodków pomocy społecznej informacje o tych bezrobotnych, którzy odmó-
wili podjęcia zatrudnienia, co może stać się przyczyną odmowy udzielenia im
pomocy społecznej.
Z badań wynika konieczność poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to,

czy szkolenia są prowadzone po wystarczającym rozpoznaniu potrzeb. Trudna
do oszacowania jest struktura popytu na kwalifikacje. Gdyby pewną część
środków przeznaczanych na szkolenia przesunięto na badanie popytu, na
kwalifikacje oraz diagnozę rynku pracy, to być może efekty byłyby lepsze niż
ze szkoleń. Ponadto daje się zauważyć wyraźną przewagę liczby instytucji
szkolących nad liczbą osób szkolonych. Beneficjenci środków unijnych poja-
wiają się bowiem po stronie instytucji szkolących. Niska jest partycypacja
potencjalnych uczestników szkoleń w pozyskiwaniu tych funduszy. Być może
jest to efekt rozwiązań organizacyjnych i finansowych, które czynią ich raczej
odbiorcami z góry przygotowanej oferty szkoleniowej, a nie partnerami. Dane
dowodzą, że ofertę kształtują głównie PUP, które kierują się własnym rachun-
kiem ekonomicznym i dysponowanymi zasobami. Nie musi to mieć wiele
wspólnego z realnymi potrzebami lokalnego rynku pracy.
Ponadto wyniki badań dowodzą niskiej efektywności i słabej jakości obo-

wiązującego systemu szkoleń. Takie przekonania respondentów mogą wskazy-
wać na potrzebę modyfikacji oferty szkoleń i poszukiwania nowych form
pomocy poprzez szkolenia skierowane do osób już posiadających podstawowe
kwalifikacje (język obcy, obsługa komputera, prawo jazdy itp.). Ponadto
rynek usług szkoleniowych musi wzmocnić stronę popytu.
Weryfikację jakościowego etapu badawczego stanowiły wyniki badaniach

ilościowych. Wskazania zostały tu wyraźnie zdominowane przez staże absol-
wenckie wraz z przygotowaniem zawodowym. Kolejną rangę osiągnęły szko-
lenia. Ostatnią pozycję zajęło pośrednictwo pracy. Niepokojąco wysoka
okazała się liczebność kategorii odpowiedzi brak danych oraz nie wiem.
Firmy w badanym subregionie są zdominowane przez sektor prywatny.

„Typowy” respondent-pracodawca prowadzi przedsiębiorstwo w subregionie,
jest jego właścicielem lub współwłaścicielem, ma około 40 lat, ma
wykształcenie średnie, mieszka w mieście powiatowym i żyje w związku
małżeńskim. Prowadzi firmę nie dłużej niż 10 lat. Skutecznie funkcjonuje
najczęściej w obszarze handlu i napraw. Jego podmiot gospodarczy stworzył
klasyczne mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające nie więcej niż 2-5 pra-
cowników. Często występuje jednoosobowe prowadzenie przedsiębiorstwa
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w formie prywatnego zakładu osoby fizycznej (samozatrudnienie). Pracodawca
operuje kapitałem rodzimym. Zmiany w sferze zatrudnienia ograniczają się
do jednej osoby. Przedsiębiorca jest niemal całkowicie zależny od subre-
gionalnego rynku pracy.

LABOR MARKET IN THE BORDER SUB-REGION
OF THE LUBLIN PROVINCE

S u m m a r y

In the article the authors consider the work and functioning of the institutions of the labor
market. Data are presented concerning research into the labor market in the border region of
the Lublin Province. Apart from public and non-public institutions of labor market, experts’
opinions about services of the labor market and instruments of labor market in the sub-region,
a characteristics of employers, economic subjects and partners in the labor market is presented.
The results unambiguously show that the instruments offered by the studied institutions are of
a low quality, and their efficiency is low too. The obtained data point to the need of a greater
activity of non-public institutions of the labor market and of the District Employment
Agencies.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: subregion, rynek pracy, pracodawcy, podmioty gospodarcze, sfera
zatrudnienia, bezrobocie.
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THE EXCELLENCE INITIATIVE
– A CHANGE OF PARADIGM

OF GERMAN UNIVERSITY POLICY

INTRODUCTION

When in January, 2004, the Socialdemocrat/Green Federal Government
under Gerhard Schröder for the first time spoke about a programme on crea-
ting elite universities, this triggered off an enormous reaction by the media.
The fact that the Socialdemocrat Party, of all – in respect of the educational
sector traditionally in charge of equality of opportunity – was freeing the
elite concept from taboos created greatest astonishment. Reactions quickly
resulted in officially renaming the intended initiative. From then on it was
called “Excellence Initiative”. This way, one tried to give to understand that
there was not at all talking about single universities to be privileged but
about a general competition of performance. All universities were said to
have basically the same chances; every university losing in the first round
might as well count among the winners in the second one, as the public sta-
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tements by the supporters of this initiative from politics, business, and
science were, which were to be heard again and again.
However, already a first closer look at the etymological origins of the

word “excellency” makes us sceptical. “Excellentia”, the Latin origin of the
word, means both outstanding performance or quality and an outstanding,
superior position. This double meaning has been preserved over the centuries
by French “excellence”. In France, still today the word “excellence” is used
for excellent performance and for high dignitairies of diplomatic service and
Church. Here, its closeness to the elite concept cannot be overlooked also at
the linguistic level. Elite, however, does just not mean that everybody has
equal opportunity; much more it means lasting isolation of a small group
from the rest, from the masses, an isolation which is not exclusively, indeed
not even overwhelmingly due to performance but to a high degree to origin
and the inclusion into structures of power and domination coming along with
this (Hartmann 2002, 2006).
Will the development in the field of universities in Germany also go

towards this direction? Will a small number of universities be lastingly
labeled “excellence” or “elite”, including the status connected with this,
without the official criterion of performance being exclusively or at least
predominantly decisive for this? What will this mean for the social accessi-
bility and performance of the German university system? These questions
shall be pursued in the following.

ELITE AND MASS UNIVERSITIES

If in the context of universities there is speaking about excellency, at first
only one thing is clear. Conceptually, excellency means a good bye to the
idea, which has traditionally been characteristic for the German university
system, that basically all universities are equal. If some are made stand out,
this will only be possible by disparaging the others. Some are excellent, the
others are not. Now not high quality everywhere is the substantial goal of
university policy but “world class” for single institutions, the so called
“towers” of science. Even before the first results of the excellency compe-
tition were made known, the magazine ZEIT on November 17th, 2005, in an
article described its main effect by the true sentence: “The competition will
smash the university system for good, as far as it is based on equality.”
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At this time, however, such statements were exceptions. Some months later
things had indeed changed. After the the Excellence Initiative had been poli-
tically enforced and the results of the first round showed a massive concen-
tration of successful application at relatively few universities, public sta-
tements became increasingly clearer. E. g. the former President of the DFG
(Deutsche Forschungsgemeinschaft = German Research Association), Ernst-
Ludwig Winnacker, in his good bye address at the yearly DFG meeting on
May 31st, 2006, clearly identified the effect which from his point of view is
the decisive one, by saying that this initiative could not at all be compared
to previous support programmes because it would “change” the entire German
“landscape of universities and research in a way as yet unimagined”. The
“push” for Germany the former Federal President, Herzog, had demanded in
1997 had “now happened as an earthquake” for universities and science.
Those qualitative differences as already existing between universities would
even grow due to the Excellence Initiative. Apart from “pure research uni-
versities being orientated at the demands of modern scientific research even
for their teaching there will be those only basically trying this and for single
subjects, those not at all striving for meeting this demand, and those looking
for their strong point rather by orientating towards practical work”, as is
Winnacker´s conclusion (Winnacker 2006: V, IXf).
In an interview with the Heidelberg students magazine “Ruprecht” in June,

2006, the former vice chancellor of the University of Heidelberg, Jochen
Tröger, explained that same fact by way of an example: “A university such
as Munich does top research, a university such as Oldenburg does subject-
related university education for people who are also needed”, as is his short
conclusion. His choice of words makes obvious what the expectations among
the expected winners of this competition are like. There are excellent scien-
tists and there are “people who are also needed”, in other words an elite and
the rank and file. Two years ago, when giving reason to tough inner-univer-
sity selection processes, his predecessor expressed this in the same way when
saying that “elite” and “mass” did not fit together.
Before the results of the competition were announced, in the already

mentioned ZEIT article one could unmistakeably read about the basic prin-
ciple dominating the Excellence Initiative. There it said: “In future, in the
course of the Excellence Initiative the principle of who has will be given will
have more effect than ever before”. He who has will be given. These are the
logics of the entire competition. Accordingly, the successful applications
concentrated on a comparably small number of the total of about 100 German
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universities. This is true for the third funding line, for which right from the
beginning only 27 universities had applied, 9 of which won the status of an
‘elite university’(RWTH Aachen, FU Berlin, Freiburg, Göttingen, Heidelberg,
Karlsruhe, Konstanz, LMU Munich, TU Munich); and it is also true for sele-
cting graduate schools and clusters of excellence, in which much more
universities participated (about 150 applications). Of the 37 clusters of
excellence, three universities (RWTH Aachen, LMU Munich and TU Munich)
share even eight among each other. Another eight clusters come from another
four universities. Of the 39 graduate schools which won, 13 are located at
only five universities.
This concentration shows clearly where the funds which are to be distri-

buted in the course of the excellency competition will go to. A top group of
10 to 20 universities has developed which exhausted nearly the complete
funds. If we do not count the graduate schools among them (which, with a
total of 1 mio. Euros the year, are far behind the two other types of fun-
ding)1, only 29 universities were successful. The mass of German universities
will not only be excluded by the excellency competition, even now they must
accept that their research capabilities are labeled as being very restricted at
the most.
The German university system is facing a lasting split into two types of

universities, research and training universities. Research will be concentrated
at the former, the latter will hardly do any research at all but (like the
technical colleges of higher education already today) will rapidly train for
jobs. What such a system will look like is shown by an unusually clear sta-
tement by the former Senator of Science from Berlin, George Turner, in the
Tagesspiegel from March 5th, 2006: “Officially this is fixed: the technical
colleges of higher education are to be extended. But secretely there has been
saying good bye to this objective by particularly funding ‘a maximum of ten’
top universities. In plain English this means: the rest of universities will not
be formally degraded but will actually be included into the lower division.
... Those universities not succeeding with reaching the ‘1st Division’ – and
this will be the overwhelming majority – and the colleges of higher education
will be moved up closer. Even if it is hardly imagineable that so called elite
universities are supposed to exist only in five federal states, and if thus it
may be that the guideline of ‘ten at the most’ might begin to sway – of the

1 The winner gets 21 Mio. Euro for the elite status and 6.5 Mio. for an cluster of
excellence.
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almost onehundred state universities the vast majority will belong to the
‘rest’, together with the colleges of higher education”2.
Extensively replacing the old university grades of Diploma and “Magister”

by Bachelor and Master is an important precondition for this split. The mass
universities, being first of all in charge of training students, are supposed to
quickly hurry the mass of Bachelor graduates through their studies, in order
of being able to cope with the expected flood of students without additional
staff. As, according to the intentions of most of the Ministers of Science, less
than one half, usually only about 30% of all students is supposed to stay at
university after having achieved their B. A., for a (more or less) great ma-
jority of students any insight into scientific research is not intended at all.
Only some small, selected groups will be granted a look at research before
their first qualifying graduation. The others will have to wait for their Master
studies. But even there the split will go on. As already decided by the clas-
sical technical universities (the so called T9), they will accept the B. A. as
a qualification for Master studies only if it was achieved at one of their
member universities. This means that those universities counting themselves
among the elite are already beginning to close off from others.

THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES AS OVERALL LOSERS

The split of the landscape of universities does not only concern the uni-
versities as a whole but it also comes along with a shift of relations between
the five great fields of science (humanities, social sciences, technical scien-
ces, natural sciences, as well as medicine). Since the results of the first round
of the excellency competition were announced there has been disappointment
or even dismay among humanities and social sciences scholars. The account
is sobering. Of the clusters of excellence, six out of a total of 37 chosen
clusters count among the field of humanities and social sciences. Thus, al-
most one third of those clusters as having been positively judged comes from
the field of medicine, and another third from the natural sciences. The dis-

2 A joint declaration by the Presidents of Humboldt University, Berlin, the University of
Vienna, and the University of Zurich from July, 2006, goes towards that same direction if
saying that throughout Europe of the currently existing ca. 1,000 full scale universities only
about 300 will survive the coming years, and in this context explicitly mentioning the
Excellence Initiative.
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tribution of funds is thus clearly even more imbalanced than the university
budgets, where even now humanities and social sciences are massively put
at a disadvantage. Although for them about double the number of students
has matriculated than for natural and technical sciences, they get only half
the money. In the context of the excellency competition it is not even one
sixth.
In retrospect, statements by the “Wissenschaftsrat” (Science Council) and

the DFG, which were meant for calming down sceptical humanities and social
sciences scholars, prove to be talk mostly without consequences. What is it
good for if immediately before the decision the DFG´s coordinator declares
that one has been both pleased and surprised by the high number of applica-
tion sketches from the humanities (altogether one fourth of the applications,
after all), and also was particularly proud of this, as the DFG had always
been accused of “neglecting the humanities in comparison to other discipli-
nes, when it comes to third-party funding”. After all, the decision definitely
confirms this impression. Just that happened what the sceptics had feared. For
the second round of funding, the humanities and social sciences played hardly
a role anymore. The declaration made public by the “Wissenschaftsrat” two
weeks later and saying that “supporting humanities at universities” was
a “crucial matter” does not change a thing. It stays to be lip-service.

PERFORMANCE PRINCIPLE OR THE PRINCIPLE
OF HE WHO HAS IS GIVEN

The above mentioned farewell address of the President of the DFG, Win-
nacker, includes two interesting passages dealing with the two most important
objections against the Iniative of Excellency: is the excellency competition
really a fair competition of performance? And what will be its results in
respect of the social openness of German universities? Given the clear results
of the first round, Winnacker here leaves away the remark which before had
always been obligatory, that of course every university has its chance, and
admits a grave distortion of competitive conditions. The different financial
starting points in each federal state, he says, make “real competition for
resources of all kind, not even for resources for research, impossible” and he
admits that universities in the South of the Republic are decisively advan-
taged. Obviously, after the Excellence Initiative has been politically enforced,
it is now possible to make realistic statements. Winnacker even raises the
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question about the rules of the game because, as he says, it is always the
same to win. His solution: a reform of regions. Only a reduction to only
a few federal states could really reverse “the winner/loser relation with
funding research” (Winnacker 2006: VI).
Whatever true Winnacker´s criticism of the German federal system may

be3, he does not name the decisive point. Even if there were fewer federal
states and the differences between their university budgets were smaller than
today, the basic principle of the excellency competition, which is to make the
strong even stronger, would have the same effect, after all. This is clearly
shown by the example of Bavaria, being one of the richest federal states. As
it was already clear for every informed observer, the two Munich universities
are among the winners, whereas – and also this was quite obvious right from
the beginning – the new foundations from the 1970s such as Bamberg, Bay-
reuth, or Passau are among the losers. Their basic conditions are simply
much too different, reaching from being provided with funds via tradition
(includ. the traditonal relationships to important suppliers of third-party
funding) as far as to the scientific environment (Max-Planck-Institutes,
Fraunhofer Institutes aso.).
If Winnacker points out to the fact that already today almost one half of

DFG funds go to less than 20 universities, this shows the historically deve-
loped differences. But it does tell much less about the actual performance
than a first look at the figures might suggest. The well-known researcher
Ulrich Teichler demonstrates this very impressingly by the example of the
DFG fundings of the years 1999 to 2001. Then, 32 per cent of these funds
went to those universities as being in the lead with this ranking, another 25
per cent to the following ten, i. e. 57 per cent went to the best 20 univer-
sities, only half of that went to the then following 20 universities, and only
a total of eight per cent went to those being on positions 41 to 50 – this
seems to give clear evidence to the enormous differences of performance in
the German university system. If, however, one takes into account the number
of scientists working at each university and does not count per university but

3 In this context it is worth mentioning that the great success of Baden Württemberg with
four out of nine elite universities is also due to the fact that this federal state counts among
the exporters of students. At its universities 7.2 per cent leff students are trained than
suggested by the number of entrance requirements achieved there. In North-Rhine Westphalia
the situation is just the opposite (BMBF 2005: 198). Already in the past the universities in
Baden-Württemberg have followed the maxime of prefering to train less students and to this
way offer better conditions at the expense of other federal states.
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per scientist, the picture will be much less clear. Indeed, the first ten
universities with ca. 61,000 Euros per head are still clearly ahead, but the
difference to those universities being on positions 41 to 50, still receiving ca.
32,000 Euros, is only half as big as the general shares suggest. If one leaves
the first ten universities out of consideration, again the differences become
clearly smaller. Then they are only between ca. 46,000 Euros for the second
best and 32,000 Euros for the fifth group. If the distribution among subjects
was taken into acount, the difference would decrease even further. Teichler
shows this by the example of North-Rhine Westphalia, where, if the groups
of subjects are weighed, the least successful one of the multi-disciplinary
universities was still able to raise 70 per cent of those funds as given to the
most successful one (Teichler 2005: 269).
These figures do not suggest gigantic or decisive differences of perfor-

mance. We must agree with Teichler when he judges that differences within
the single faculties are usually much bigger than those between faculties or
even universities. Not complete faculties or universities, he states, were
judged as being excellent but always individual scientists. In future, as
Teichler says, from strictly scientific points of view we must expect that the
importance of scientific co-operation at the place and thus the value of uni-
versities as a whole will further decrease, due to increasing specialization and
dramatically accelerated and easier possibilities of communication. Thus, he
says, attempts at organizing faculties or even universities according to ranks
are more and more similar to a “Glass Bead Game” (ibid.: 338f).
But this is exactly what the Excellence Initiative does. At the level of full

scale universities it states fundamental differences between “excellent” on the
one hand and “average” on the other hand, in other words between elite and
mass, fixes them by ranking and on the long run further extends them. In the
context of the initiative those almost 20 universities mentioned by Winnacker
will not only collect almost one half but probably more than 80 per cent of
all funds. Furthermore, and that is the more important aspect, the excellency
competition will perpetuate the ranking. Those universities not counting
among the winners now will also in future be irrevocably behind. At first,
this is immediately true for funding, for the federal states will not only have
to finance their share of 25 per cent of the costs of the Excellence Initiative
in case one or more of their universities is successful, after the withdrawal
of the Federal Government from building universities they will have to shoul-
der a much heavier financial burden than before. Furthermore, from 2017 on
those universities being victorious in the competition will have to get along
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with their own funds again, as then funding by the Excellence Initiative will
come to an end. From then on, in order of keeping their level they will most
probably receive more funds from their federal state. From a realistic point
of view this means: to be able to spend this money the federal states will
have to save money elsewhere. Despite all current announcements, this may
be supposed to happen at the expense of the losers of the competition. The
fact that contrary official statements are predominantly meant for calming
down and usually have not got much to do with reality is shown by experien-
ces from the past few years. Meanwhile, every member of a university can
sing his sad song about broken university pacts and other agreements between
governments of federal states and universities which were not kept.
Additionally to the immediate financial effects of the new principle of

distribution there are those effects are being at the level of the federal states.
Those universities counting among the winners will be much better off than
the rest. The performance-oriented distribution of funds valid in North-Rhine
Westphalia since 2004 gives an idea of the effects of the future principle of
distribution. In North-Rhine Westphalia all funds – that is every fifth Euro
coming to the universities from the Federal State’s budget – are distributed
to this principle. Whereas in the past the number of scientists and the amount
of raised third-party funds were weighed equally – 20 per cent each – since
2004 the former factor makes only 7.5 per cent of the calculation, third-party
funds, on the other hand, make 27.5 per cent. This counts the more as today
in addition to costs for research and teaching also the money for general
tasks, such as libraries or computer centres as well as costs for administration
and energy, must be paid from this budget. The university to make the most
profit of this model of distributing funds as being used in North-Rhine West-
phalia will again be the RWTH Aachen, receiving a share of more than one
quarter of the income from third-party funds of all 25 North-Rhine Westpha-
lian universities and technical colleges. The losers will most of all be the
newly founded universities and the former “Gesamthochschulen”
(amalgamated universities). In January, 2006, the chancellor of the University
of Wuppertal characterized the effects for his university by saying that “year
after year” Wuppertal “will be losing considerable funds, like tripping down
the stairs to the cellar, like being charged negative compound interest”, and
that then other universities would benefit from these funds. What was hap-
pening at the moment was “a re-distribution allover the Federal State”. The
Excellence Initiative will further accelerate and increase this development. It
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is only the Initiative to create those fundamental differences it pretends to
measure.
In the coming years the winners of the excellency competition will be able

to extend their superior position also when competing for good scientists and
good students. Due to being noticeably better provided with funds and consi-
derably improving their image, their attractiveness for both groups will be
clearly increasing. By way of the now common inner-university selection pro-
cesses they have the great chance to filter out for themselves those students
showing the best performance. This way, at the same time they will be able
to achieve a second objective, that is considerably reducing the number of
university places. If furthermore they succeed with abandoning the capacity
decree, it will be possible for them to establish exclusive elite courses with
a very small number of students, without having to observe previous restric-
tions. Small but sweet, that is the new slogan. Consequently, the President
of the University of Mannheim, the jurist Wolfgang Arndt, believes the de-
mand for extending the capacity of universities due to the expected rise of
the numbers of students to be absurd and unnecessary because, as he says,
the mass university is “completely outmoded”. Kurt von Figura, the President
of the University of Göttingen, wants to reduce the numbers of students at
his university by one third in the medium term, in order of improving its
image of being a research-intensive and medicine/natural sciences-oriented
university.
The introduction of university fees supports this development because on

the long run it will result in differentiating fees for each university. The
course of the future development is indicated by the first draft legislation for
the “Studienbeitragsgesetz” (university contribution act) in the federal state
of Hesse. It stated that after winter term 2007/08 the universities would be
allowed to demand a maximum of 1,500 Euros for all non-consecutive master
courses (after winter term 2010/11 also for all consecutive ones), for all
doctorate courses, and from all non-EU foreigners. Although by help of mas-
sive protests at the universities of Hesse it was possible to prevent these
ideas from being directly implemented for the final draft, these plans are still
in the Minstries’ drawers. In future, a future elite university will be able to
demand considerably higher fees than a “normal” mass university4 and, fol-

4 Accordingly, in the most recent CHE study on university fees in Germany, one of the
crucial criteria is that universities must be given as much leeway as possible, in order of this
way being able to “support competition and prestige among universities”. Accordingly, the
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lowing the example of the USA, to offer more favourable conditions for stu-
dying in return. The mass universities, on the other hand, will have to offer
even worse conditions than today, but would be more inexpensive than the
top addresses. The split of the university landscape would be driven on even
further.
In every respect, the losers of the excellency competition will lose ground.

Thus, there cannot at all be speaking of another chance “the next time”. If
politicians and representatives of the leading scientific organisations (Wis-
senschaftsrat and DFG) again and again emphasize that – as exclusively per-
formance is said to be decisive – a university which today is not among the
winners will definitely be able to still achieve the goal by its own efforts,
this has not got much to do with reality. There cannot at all be speaking of
a possible reverse of the realation between winners and losers. Who is up
once, will usually stay up. This is clearly shown by the elite universites in
other leading industrial countries (Hartmann 2006: 61ff). The same is true for
the single disciplines. Also here, there cannot be speaking of equal chances.
The criteria of the excellency competition have already provided for this. It
is much easier to fulfil the demand of “international visibilty”, which was set
as a decisive criterion by the agreement between Federal Government and the
federal states, in the natural and technical sciences as well as in medicine,
where internationally well known awards (such as the Nobel Prize most of
all) are awarded and where national language and culture do not play any
role at all or a very minor one at best, than in humanities and social scienes.
It is also much easier for them to prove the “economic relevance” which is
demanded as an important precondition by that same agreement. The fact that
even before applications were handed in the President of the DFG, Ernst-
Ludwig Winnacker, said that the excellency cluster should “mostly” be accor-
ding “to the model of DFG research units” should have made us prick up our
ears, as of the currently supported centres none belongs to the field of
humanities and social sciences.
If in the “Tagesspiegel” from January 27th, 2005, the historian Ulrich

Herbert, one of the humanities scholars in the commission, openly declares
that the Excellence Initiative was “not the place to make the strong points of
humanities become obvious” and at the same time praises their performance
in international comparison by saying that “nowhere in the world the density

CHE considers it “best law” if the governments of the federal states leave the decision about
fees to each single university without any restriction (Müller [et al.] 2006: 6, 14).
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and quality of this group of subjects is as high as in Germany, one thing
becomes clear: the failure of both humanities and social sciences was not due
to to lack of quality but to the structural demands of the entire competition.
The Initiative’s public demand, saying that it was exclusively about perfor-
mance and nothing else, is obviously not according to reality, as nobody
could seriously claim that medical research in Germany was three times as
efficient than that of the entire humanities and social sciences.

ELITE UNIVERSITIES IN THE USA

The USA with their hierarchically deeply structured university system and
their rankings, which are deeply rooted in the public opinion, show very
clearly what the effects of the mechanism will be which is now arriving in
Germany in the context of the Excellence Initiative. Since the U. S. News &
World Report published the first ranking in the mid-1980s, Harvard, Prin-
ceton, and Yale, being the three richest universities of the country, have
almost constantly been on the first three places. Only Stanford and the
California Institute of Technology (CalTech) have once broken this phalanx
and been able to reach the top. Also at the other places there is usually only
a change among always the same universities, among them always all eight
Ivy League universities. E.g. the University of Pennsylvania is constantly
changing between Positions 4 and 10, and Cornell between Positions 9 and
14. During the past two decades there have only been two changes worth
mentioning. On the one hand, among the top universities the number of pu-
blic institutions has constantly been declining. If initially six of them were
among the first 20, now not one is found there. For years, Berkeley as the
best state university has been at Position 21. State institutions have been
replaced by private universities such as CalTech (Pos. 21 in 1987), Emory
(Pos. 25 in 1987), or the Notre Dame and Vanderbilt universities which then
were not at all among the top 25. On the other hand, by the end of the 1990s
Stanford as well as CalTech and the Massachusetts Institute of Technology
(MIT) for some time represented a total of three technology-oriented univer-
sities among the first six. As their core, both developments are due to the
same reason, that is the financial resources at hand for each university. The
decline of state universities happenend parallel to clearly reducing the states’
university budgets, and the rise of Stanford, but even more of CalTech and
MIT, was inseparably connected to the high tech and Internet boom of the



183THE EXCELLENCE INITIATIVE

late 1990s and the possibilities of gaining income resulting from it (most of
all in the form of donations from successfull graduates in the relevant fields).
Also for the USA it is true that those having most of the money will achieve
the best results with ranking.
Those differences as being due to historic development – e.g. the Ivy

League universities as traditional places of education for the upper class – are
further increased and fixed by the meanwhile well established U. S. News &
World Report ranking. This is most of all due to the prestige, that is first of
all the ranking position, which the prefered university has gained meanwhi-
le5. Prestige has become the most important factor, even more important
than academic quality. It is the more dominating, the more renowned the
university is. E.g. at Harvard prestige is said to be very or extremely
important by 80% of applicants, academic quality, on the other hand, only
by two thirds (Greene/Greene 1999: 20f, 264ff). The decisive cause for this
must be seen in the fact that graduating at one of those universities being at
the top of the ranking will later open up the best career prospects, and this
is true even independently of the actual quality of education.
As a matter of fact, quite often education in the field of undergraduates

is much worse than to be expected given the renowned names (Kirp 2003:
66ff; Newman [at al.] 2004: 51ff, 137 ff.). Great parts of teaching are taken
over by graduate students and badly paid temporary lecturers, at some well-
known universities the latter do up to 70% of teaching (Kirp 2003: 68; New-
man [et al.] 2004: 58f). Professors, most of all the more famous of them, do
hardly see any undergraduates during their teaching. The more renowned and
thus more demanded a professor is, the bigger is the probabilty for him to
be released from his (anyway not very extended) teaching duties. Consequen-
tly, when examining the teaching quality of 50 renowned universities the well
respected American Council of Trustees and Alumni granted a C for only two

5 The famous writer, Tom Wolfe, has strikingly characterized the significance of ranking
and prestige by the following words: „The matter of how this third-rate news magazine,
forever swallowing the dust from the feet of Time and Newsweek, managed to jack itself up
to the eminence of ringmaster of American college education, forcing both parents and college
administrators to jump through their hoops and rings of fire, is a long and perfectly ludicrous
story that would inevitably reduce one to helpless laughter and distract us from the matter at
hand. In any event, the result was that parents caught up in the madness of it all – and, as I
say, it had become, and remains, a pandemic – were utterly consumed by a single passion:
getting in […] preferably Harvard, or, if not Harvard, Yale; or, if not Yale, Princeton; or, if
not Harvard, Yale, or Princeton, then …” (Wolfe 2005: xf.).
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of the eight Ivy League universities. All the others achieved only grades
between D and F. Even Berkeley, Northwestern, or Wisconsin-Madison were
all granted an F. According to an observer, the public debate is only inte-
rested in the admission process, that is in the question of how you get to
these universities, and in career prospects, that is the question of what one
could do with one´s graduation. This, as he has it drastically, is a “national
scandal” (Fallows 2005: 44f). The fact that there is only paying little at-
tention to teaching is a direct result of its importance for ranking. Directly,
it does not play any role at all, indirectly only by way of the criteria of size
of classes and students/teacher relation. Altogether, they make no more than
10% for evaluation. The criterion of the final grade, which at first sight also
counts among teaching and with 16% is more important, does by itself not
reveal very much about the quality of teaching. As Richard Hersh, former
director of the Harvard Center of Moral Education and President of well-
respected universities, expresses it, this reflects only the principle of
“diamonds in, diamonds out, garbage in, garbage out” (Hersh 2005: 230).
Two factors are really decisive for the ranking position, academic repu-

tation as a single criterion with 25 per cent and the financial resources with
a total of again ca. 25 per cent, the latter being distributed among salaries of
university teachers, expenses for students, and incoming donations. Both of
them massively favour those universities, such as Harvard, Princeton, and
Yale, having a long tradition of educating the upper class offspring and
accordingly having extended stocks of money as well as a number of finan-
cially strong donators. It is not only that they have most of the money, it is
thus also that in the competition for demanded scientists they are more
successful than their competitors, as shown by the complaints of comparati-
vely poor and increasingly falling behind Berkeley, and this way they are
able to continously increase their reputation6. Financial power and reputation
form a continously increasing circle which by way of the ranking decisively
determine and include the third most important factor, having a share of 16
per cent, which is selectivity for choosing students. The more financially
powerful a university is and the higher its reputation, the higher its ranking
position and the number of applicants with exquisite test results with the
country-wide aptitude tests (SAT) as well as the percentage of these parti-
cularly qualified applicants who will still be rejected at last. The higher this

6 The evaluation happened by way of a survey among Presidents, Chancellors, and the
Heads of Admission Committees in charge of selecting applicants at US universities.
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quota is, the better for the ranking, which again increases the number of
particularly performative but also particularly wealthy applicants and thus
increases financial resources and so on and on – a perfect mechanism from
the winners´ point of view, a hellish one from the losers´ point of view.
There cannot be speaking of equal opportunity for all or at least a majority
of the competing universities. Not the performance principle is decisive but
the principle of who has will be given.

INCREASE OF SOCIAL SELECTIVITY

On the question of how the splitting up of the university system will
affect the social recruitment of German students, Winnacker in his speech at
first makes the terse remark that this development “is not [necessarily]
a contradiction to the justified demand of opening up our universities to
students from all social classes” and goes on with saying that one was well
advised “to offer those possibilities of education to all graduates of one year
which are appropriate to their respective intellectual capacity” but that,
however, “the human potential to serve 90 top universities in Germany” was
“simply not there” (Winnacker 2006: X).
Even if doubtlessly the last part of this statement is correct – however,

nobody makes such a claim and no country in the world would be able to
meet such a demand – there is still the question of what the consequences of
the Excellence Initiative will actually be for the social accessibility of
universities. What is the concrete meaning of saying that the described
development will not necessarily be “a contradiction” to the demand of open
access for all classes and that appropriate possibilities of education must be
offered to all graduates? Also here a look at the USA, which is the explicit
or at least implicit example for most of the re-structuring of the German
university system, is worth the effort, to have an idea of where the journey
will go to or what is meant by such rather cryptical formulations.
In the USA students are distributed among more than 4,000 universities

of completely different quality, from two-years Community Colleges, which
are at the level of German Secondary Highschools, via four-years public
colleges, their quality reaching from engineering schools to vocational aca-
demies, as well as state and private universities at college level, as far as to
the famous towers of science. About 250 of these institutions can be com-
pared to German technical colleges of higher education, about 150 to German



186 MICHAEL HARTMANN

universities, which are the so called doctoral/research universities - extensive.
Generally there is the rule that the social structure of students at these
universities is the more exclusive, the higher their rank is and the more
expensive they are. The lower half of the population sends almost 90 per cent
of their children to those of more than 4,000 universities which at best are
at the level of vocational academies. Almost every second of these children
only attends one of the two-years colleges. No more than 3 per cent of them
make it to the expensive private universities. Of the offspring of rich
families, on the other hand, every fifth attends them (Hartmann 2005b: 441f).
The social structure of students is according to this. At the already mentioned
ca. 150 research universities, less than 10 per cent come from the lower half
of the population, 74 per cent come from the upper quarter (Carnevale/Rose
2004: 106; CollegeBoard 2004: 33). Thus, recruitment is considerably more
selective than at German universities, where, however, already two thirds
come from the upper third of the population. The private elite universities are
much more exclusive. Four out of five students there come from the upper
fifth of society. Every fifth even comes from the topmost two per cent with
a family income of more than 200,000 Dollars. Thus, the upper two per cent
of the population provide exactly as many students as the lower four fifths
(Hartmann 2005b: 454; Hill et al. 2004: 6).
Apart from very high costs of studying, at the US elite universities most

of all the selection procedures provide for massive social selectivity. The
decision about being accepted or rejected happens according to two crucial
criteria: the intellectual performance of the applicants, which is mostly
measured by the SAT scores, and their personality. The second criterion was
introduced in the 1920s, at first at Harvard, Princeton, and Yale (as shown
by a study on the admission procedures at these universities in the 20th

century, Karabel 2005). In the face of the great success of Jewish applicants,
who would have been able to increase their share to one fifth, there was the
threat of traditional upper class children going away, as was already being
observed at Columbia University. Due to this, one went away from the selec-
tion mode which before had almost exclusively been orientated at intellectual
performance. Personality became the new, decisive criterion. This way one
was able to secure that the share of Jewish students did not very much
exceed the mark of 10 per cent and that still places were mostly given to the
offspring of the wealthy families of the country. Given sometimes harsh pro-
test by many alumni, this seemed to be necessary if one did not want to risk
a severe decrease of the flow of donations.
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Until today, this principle has not fundamentally changed, despite again
placing more emphasize on intellectual performance since the 1970s. Karabel
shows this very impressingly. Officially emphasized are (as done by Harvard
President, Neil Rudenstine, who held office throughout the entire 1990s)
desired characteristics such as “character”, “energy”, “curiosity”, and “de-
termination”. What, however, is actually awarded by those alumni and mem-
bers of the Admission Committee being in charge of selecting candidates is
most of all one thing: congruency with their own attitudes, ways of behaviour
and thinking, that is social similarity after all7. Karabel quotes passages from
the records of the Admission Committees from those days showing more than
clearly how superficial and influenced by personal prejudices or preferences
judgements sometimes were. E.g. there we find comments such as “short with
big ears” or “a young man with spiked hair”, comments which hardly give
away anything substantial in respect of the officially emphasized characte-
ristics. The following judgement reveals the selection principle particularly
clearly: “This young woman could be one of the brightest applicants in the
pool but there are several references to shyness, and the alumni IV [inter-
viewer] is ne” (Karabel 2005: 509f). If one imagines in what way somebody
coming from a family of farmers or workers and maybe also coming from
a small town in the Midwest will present him/herself in such a selection
interview, it is not difficult to have an idea of where the criticized shyness
comes from. A Wall Street banker´s or a professor´s child may be supposed
to present him/herself in a completely different way, as usually he/she has
not only internalized the relevant codes since early childhood but as also
his/her knowledge of the concrete procedure will be greater and he/she will
be accordingly less afraid8. Thus, even if the preconditions for acquiring
intellectual skills, which are very different according to social origin, are left
out of consideration, there cannot be speaking of equal opportunity for all
applicants. For the application process, class membership does not only have
an indirect but an immediate effect.
Given the US experience, Winnacker´s statement that the development

connected to the Excellence Initiative will not necessarily be a contradiction
to the social openness of universities and that everybody must be offered the
possibility of education which is appropriate to his/her intellectual abilities

7 On the effectiveness of such mechanisms for institutions of elite education see Bourdieu
1996 and for access to elite positions see Hartmann 2002 and 2006.

8 On this see Hartmann 2002: 117ff
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is not really convincing or reassuring. Also in Germany, on the long run the
hierarchization of the university landscape will result in students at the future
elite and research universities coming from upper middle class and academic
families much more than today, and the children of the rest of the population
being found at the mass universities and (as already today) at the technical
colleges of higher education. Following the example of the USA, this will be
provided for most of all by admission procedures9, maybe in combination
with the introduction of admission tests which are liable to costs10, and
rising university fees. Indeed, elite universities have most of all a social
function. They provide for stabilizing the given societal power relations and
thus the structures of social inequality.

ELITE UNIVERSITIES
– BEING ON THE WAY TOWARDS HIGHER SCIENTIFIC PERFORMANCE

OR BEING ON THE WRONG TRACK?

But even if most of all we concentrate on that argument which is named
by the supporters of the Excellence Initiative to be crucial for establishing
elite universities – the promised increase of the scientific performance of the
university system – a look “across the Ocean” reveals grave weak spots of

9 Sometimes the social selectivity of selection interviews is openly revealed. E.g. during
the selection procedure at the Institute of Political Sciences of the TU Darmstadt there was
asking: “Which foreign newspapers do you read?” In which German households are daily
newspapers such as New york Times or International Herald Tribune read, afterall? Most times,
however, this aspect stays hidden and becomes obvious only at close sight, like e.g. in the new
selection procedure of that same institute. As most of those “elite students” one had hoped for
and selected have prefered other universities, now the selection happens by way of a less time-
consuming procedure, by way of a combination of the marks of the “Abitur” (secondary high-
school certificate) and evaluating a written application where there shall be giving reasons for
the choice of subject and place of studying. Most of all giving reasons for the choice of the
place of studying, however, still favours applicants from families of academics. As it is impro-
bable that someone will only apply for the TU Darmstadt, the basic idea is to feign interest
by a written application which in this way is non-existent at all. Afterall, formulation skills
and knowledge of university rules are tested, something which considerably puts the offspring
of so called “uneducated” families at disadvantage.

10 Given the clear increase of applications (often at several universities), the Vice-
President of the FU Berlin, Werner Väth, openly takes this idea into consideration. In the USA
this has meanwhile become common at many universities. Given the average amount of 100
Dollars, several applications will result in a total which will considerably restrict the number
of possible applications for children from poorer families.
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this concept. For, even in this respect the example of US top universities is
not as splendid as it is said, and, which is more important, it cannot be
copied that easily. Talking about the first point, particularly in the field of
natural and technical sciences (always particularly emphasized in the debate
overhere) the situation is by far not as satisfying as generally thought. In
these disciplines the number of graduations increased only by one third bet-
ween 1975 and 2000. In contrast to this, in most of the bigger industrial
countries the increase was between 100 and 500 per cent. Consequently, in
respect of this point the USA have fallen behind from the 3rd to the 15th, that
is the third last position. By way of important scientific publications in this
field it is already possible to see the results of this. In the USA, their number
has not risen since the beginning of the 1990s, in contrast to this it has risen
by more than 60 per cent in Western Europe. Meanwhile, Western Europe
has clearly overtaken the USA (Bowen et al. 2005: 48f, 58f). If we take into
consideration that at US elite universities more than half of natural and
technical scientists comes from abroad11, the end result is even worse be-
cause as long as they are working in the USA their publications count as
American. This is the backside of the elite system. On the one hand, it di-
rects students towards those subjects promising the highest income and the
best possibilities for amortizing the extremely high costs of studying, and
they are Economics, Law, and Medicine. On the other hand, the enormous
concentration of funds at only a few universities undermines the level at most
of the others.
In the USA this problem is at least defused by the worldwide buying of

top scientist from all fields, particularly from the natural and technical scien-
ces; something which Germany will not be able to do. Due to insufficient
financial resources, the US model cannot be copied. Despite the Excellence
Initiative, also in the future there will not be enough money to keep up with
Harvard & Co. in the competition for demanded scientists. This is even ad-
mitted by committed supporters of the current re-structuring of the German
university system. For example, in August 2005 the head of the CHE (Center
of Higher Education Development), Detlev Müller-Böling, in the magazine
“Karriere” very illustratively compared the differences in financial power
between Stanford and the FU Berlin to the difference between Bayern Mün-

11 In the past decade more than one third of doctorates in the USA were granted to
foreigners. In the natural and technical sciences they were up to 50 per cent, in single subjects,
such as Electronics, they were even two thirds (Janson [et al.] 2006: 40).
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chen and Alemannia Aachen, then still in the Second Division. Hans Weiler,
former Stanford professor and influential advisor of the Federal Government
and of many state governments for university matters, made a similar sta-
tements in the Tagesspiegel from March 21st, 2006. He pointed out to the
simple fact that Stanford for its ca. 16,000 students has a yearly budget
which is according to the entire higher education budget of the richest federal
state, Baden-Württemberg. Given such relations, it is certainly not possible
to speak of a competition at eye level.
This, however, means that overhere one is ready to broadly sacrifice the

high quality which is still existing despite the numerous cost-cutting measures
without being able to offer at least halfways adequate replacement. The mi-
nority of universities counting among the winners of the current development
may be supposed to be able to compensate for the loss of research quality by
which the rest is threatened. Then, a small university in the East of the
Republic will have no chance at all to accomodate a top scientist, as still
today the TH Ilmenau is able to do with the inventor of MP3, Karlheinz
Brandenburg. This is much more true for the quality of teaching. If the
Ministries in charge believe or hope to be able to cope with the oncoming
increase of students of ca. 30 per cent with the current funds12 and to
smuggle the overwhelming majority through university by way of Bachelor
courses and without spending too much money, this is a grave error. The
intended reduction of the number of students at many of the future elite or
research universities will even increase the problem, so that for graduates as
a whole a clear decrease of quality must be expected.
Furthermore, the hierachization of universities following the US model

will also result in a hierarchization of chances on the labour market. For the
time being, due to the relatively balanced quality of university education it
does not matter in Germany where one has been studying when applying for
a job. This was clearly shown by my own studies on the careers of different
groups of academics, most of all by an analysis of the careers of engineers,
jurists, and econmics scientists with a doctorate between 1955 and 1999
(Hartmann 2002: 106f, 2005a: 265). Among staff managers all universities
are (still) considered equal. This is even true for the careers of top managers.
E.g. the new chief executive of DaimlerChrysler, Dieter Zetsche, achieved his
doctorate at the Gesamthochschule (meanwhile University) of Paderborn in

12 In 2004 state funds for universities have even nominally decreased for the first time,
from 17.8 bill. to 17.1 bill. Euro, a decrease of four per cent, afterall.
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1982. Still it is of no interest if somebody has graduated from one of the
future elite universities such as Munich, Heidelberg, or Aachen or from
a new foundation from the 1970s such as Dortmund, Oldenburg, or Passau.
In the future this will be different. Like in the USA, in France, Great Britain,
or Japan, most of all the name of the university will open up or close doors.
Then, the decision about future careers will already be made very early also
in the university system (as it is already the case at school), intellectual
potential will thus be given away. Additionally, there is the socially gravest
aspect: the increase in social selectivity which must be expected. Altogether,
we must thus doubt that the track on which we are now is the right one.
The belief or hope to be able to cope with the problem of underfunding

of the entire university system by concentrating the funds at hand on a few
universities, also the economistic patterns of thinking as meanwhile being
predominant even in the field of universities – Winnacker in his speech
speaks of research result as products “having to prove themselves on a mar-
ket” (Winnacker 2006: V) – are misleading in every respect. Scientific com-
petition cannot be compared to competition among enterprises, and scientific
insights are not goods which must be sold on a market like cars or TV sets.
As a general conclusion there stays: at best, the Excellence Initiative will be
able to cover the real problems of our universities by help of the media at-
tention it attracts, it does not offer any contribution to solving them. Just the
contrary, it will even increase these problems.
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DOSKONAŁA INICJATYWA
– ZMIANA PARADYGMATU POLITYKI NIEMIECKIEGO UNIWERSYTETU

S t r e s z c z e n i e

W artykule został zaprezentowany problem reform szkolnictwa wyższego. Autor skoncen-
trował się na reformach w Niemczech. Przedstawił zaproponowany projekt reformy szkolnictwa
z 2004 roku, który miał na celu wybór z grupy stu istniejących uniwersytetów w Niemczech
kilku najlepszych placówek naukowych. Zdaniem autora taka sytuacja uderza w egalitarny
charakter społeczeństwa niemieckiego oraz osłabia społeczno-kolegialny model szkolnictwa
wyższego w Niemczech.

Słowa kluczowe: elitarne uniwersytety, pozabudżetowe finansowanie badań, opłaty za studia,
nauki humanistyczne.

Key words: elite universities, extra-budget financing of research, tuition fees, humanities.
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WPROWADZENIE

Reklama kontrowersyjna to reklama, która stosuje szokujący kontekst, aby
przyciągnąć uwagę konsumenta. Określa się ją w literaturze także jako rekla-
mę szokującą1, reklamę prowokującą2 lub też jako reklamę ofensywną3. Re-
klamę kontrowersyjną można rozpatrywać jako efekt działania celowego, kie-
dy twórca reklamy celowo manipuluje kontrowersją, aby wywołać określony
skutek, lub też może to być konsekwencją zbiegu okoliczności wbrew zamys-
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1 R. V. M a n c h a n d a, D. W. D a h l, K. D. F r a n k e n b e r g e r (2002),
Shocking Ads! Do they work? Advances in Consumer Research, 29, s. 230-231; B. A. H u h -
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2 N. K. L. P o p e, K. E. V o g e s, M. R. B r o w n (2004). The effect of provocation
in the form of mild erotica on attitude to the Ad corporate image. Journal of Advertising,
33(1), s. 69-82.

3 J. H. Jr., B a r n e s, M. J. D o t s o n (1990). An exploratory investigation into the
nature of offensive TV ads. Journal of Advertising, 19(3), s. 61-69; K. C h a n, L. L i,
S. D i e h l, R. T e r l u t t e r (2007). Consumers’ response to offensive advertising: A cross
cultural study. International Marketing Review, 24(5), s. 606-628.



196 OLEG GORBANIUK, KAROLINA STOŁECKA

łowi autora reklamy. Aby uniknąć niepożądanego odbioru i interpretacji
reklamy, z reguły stosuje się pretesty – badania wstępne reklamy, mające
poznać reakcję potencjalnych odbiorców, zanim reklama ukaże się w mediach.
Przykładem firm, które systematycznie i świadomie szokują odbiorców, jest
Benneton i Media Markt. Reprezentują one jakby dwa krańce tego samego
kontinuum. Różnica między nimi polega na tym, że Benneton traktuje swoje
dzieła jako sztukę4; często w taki sposób są one odbierane przez krytyków
sztuki, natomiast reklamy Media Markt nawet nie pretendują do tego miana,
sięgając do prostych bodźców i haseł często obraźliwych dla klientów5.
Oprócz reklam komercyjnych szokujące treści są stosowane również w re-

klamach społecznych, mających na celu wywołanie zmian społecznie pożąda-
nych. Wyniki badań wskazują, że reklamy szokujące (wywołujące gwałtowne
emocje i przeżycia) były bardziej skutecznym środkiem wpływu na zachowa-
nie w porównaniu do strachu i prostych komunikatów informujących6. Uży-
cie tego typu treści szokujących jest uzasadniane hasłem „cel uświęca środ-
ki”. Jest to dyskusyjne, ponieważ duże koszty emocjonalne ponoszą osoby,
których problem bezpośrednio nie dotyczy.
Wzrastający udział reklam kontrowersyjnych i sięganie do coraz mocniej-

szych środków wyrazu można uznać za fenomen kulturowy7. Reklamy te sy-
stematycznie nadwyrężają aktualne normy kulturowe, rozszerzając jednocześ-
nie granice tego, co akceptowalne i „normalne”, poprzez swoją powszechność.
Tempo wzrostu akceptacji społecznej różnego rodzaju bodźców i zachowań
jest bardzo szybkie, co pociąga za sobą również zmiany w interpretacji prze-
pisów prawnych8. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu obnażenie kolana przez
kobietę było traktowane jako niestosowne, natomiast obecnie widok nagich
ciał w reklamach telewizyjnych nikogo już nie dziwi9.

4 O. T o s c a n i (1995). Reklama – uśmiechnięte ścierwo. Warszawa: Agencja Wyd.
DELTA.

5 A. C u r z y t k o (2004). Zrobili z klientów idiotów. Marketing przy Kawie, 49,
www.marketing-news.pl.

6 M a n c h a n d a, D a h l, F r a n k e n b e r g e r, 2003, op.cit.
7 J. M i z i o ł e k (2008). Wielkie dzieła sztuki we współczesnej reklamie. Referat

wygłoszony na konferencji naukowej Psychologia — Potwór Oswojony, Łódź, 19–20.04.2008.
8 Benetton’s advertising acquitted in Germany. Managing Intellectual Property, 106,

s. 35-39.
9 A. C u r z y t k o (2004). Reklama na bieliźnie bije na głowę spot TV. Marketing przy

Kawie, 77, www.marketing-news.pl



197POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC REKLAM KONTROWERSYJNYCH

Fakt, że wiele reklam narusza normy społeczne i postrzegane są jako nie-
stosowne, a mimo to firmy reklamujące się w sposób kontrowersyjny z du-
żym nieraz powodzeniem prosperują na rynku10, wskazuje, że reklamy takie
zaspokajają jawne i ukryte potrzeby pokaźnej części społeczeństwa. Ich
powodzenie można tłumaczyć różnymi, dobrze opisanymi w literaturze psy-
chologicznej prawidłowościami. Jedną z potrzeb zaspokajanych przez reklamy
szokujące jest potrzeba wrażeń, sensacji11. Podobnie jak chętniej są oglą-
dane wiadomości telewizyjne prezentujące wydarzenia sensacyjne, często
o wydźwięku negatywnym, niż ukazujące codzienne życie polityki i obywate-
li, tak samo chętniej oglądamy reklamy, które w jakiś sposób są odmienne
od reszty. Współczesny mieszkaniec rozwiniętego kraju codziennie jest wy-
stawiony na setki, a nawet tysiące komunikatów reklamowych12. Na przy-
kład w polskiej telewizji w zależności od kanału od 9% do 25% czasu ante-
nowego zajmują przekazy komercyjne13. Ogromny szum informacyjny po-
wodowany przez reklamy w naturalny sposób wywołuje znużenie. Reklamy
kontrowersyjne, szokujące stanowią przerywnik, przedstawiając produkt
w odmienny, zaskakujący sposób. Szczególnie doceniają to osoby bardziej
twórcze, które bardziej pozytywnie oceniają tego typu reklamy niż osoby
mniej twórcze14.
Inną psychologiczną prawidłowością, która tłumaczy powodzenie reklam

kontrowersyjnych, jest mechanizm „zakazanego owocu”15. Treści zakazane
lub atakowane przez opinię publiczną wzbudzają ciekawość i nabierają

10 A. A s h w o r t h (2007). United renaissance of Benetton. The Times (United
Kingdom), 10.05.2007.

11 J.-B. E. S t e e n k a m p, H. B a u m g a r t n e r (1992). The role of optimum
stimulation level in exploratory consumer behavior. Journal of Consumer Research, 19(3),
s. 434-448; H. C. V a n T r i j p, W. D. H o y e r, J. J. I n m a n (1996). Why Switch?
Product Category: Level Explanations for True Variety-Seeking Behavior. Journal of Marketing
Research, 33(3), s. 281-292.

12 D. D o l i ń s k i (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.
13 AGB Nielsen Media Research (2008). Udziały procentowe typów programów w tygod-

niowych emisjach stacji telewizyjnych. Dane z okresu 21.07.2008-27.07.2008, www.
agbnielsen.pl

14 A. G r o c h o w s k a, A. H a r a s i m o w i c z (2004). Myślenie twórcze a
percepcja reklamy kontrowersyjnej. Studia Psychologiczne, 42(4), s. 17-27.

15 D. Z i l l m a n n, J. B r y a n t (1982). Pornography, sexual callousness, and the
trivialization of rape. Journal of Communication, 32(4), s. 10-21; B. J. B u s h m a n,
D. A. S t a c k (1996). Forbidden Fruit Versus Tainted Fruit: Effects of Warning Labels on
Attraction to Television Violence. Journal of Experimental Psychology Applied, 2(3),
s. 207-226.
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wartości w oczach części społeczeństwa. Przypisanie pewnym reklamom
miana dzieł sztuki, nagrody, jakie reklamy kontrowersyjne zbierają w różnych
konkursach, sprawiają, że przedstawiciele mediów i krytycy często są ostrożni
w swoich wypowiedziach, mimo że reklamy kontrowersyjne ewidentnie ude-
rzają w wartości lub normy kulturowe16. Otwiera to drogę twórcom reklam
do dalszej eksploracji i nadwyrężania granic przyzwoitości.
Na fenomen reklam kontrowersyjnych należy spojrzeć także z perspektywy

psychologicznej reaktancji. Wolność jako wartość w krajach demokratycznych
urasta do rangi wartości naczelnej. Reaktancja jest to wewnątrzmotywacyjny
stan, który pojawia się, gdy wolność jednostki jest zagrożona lub ograniczona
w kwestiach dla niej istotnych17. Według Brehma wolność behawioralna to
swoboda wyboru konkretnego działania i nieskrępowane jego wykonanie. Ist-
nieje wiele typów wolności, a zagrożenie dla jednej z nich może być postrze-
gane jako zagrożenie dla innych, powiązanych z nią na zasadzie implikacji.
Wielkość reaktancji wzrasta wraz z liczbą eliminowanych wolności i jest
funkcją absolutnej i relatywnej atrakcyjności wyeliminowanej alternatywy.
W odpowiedzi na ograniczenie wolności osoba podejmuje działania zmierzają-
ce do odzyskania wolności albo też obserwujemy u niej wzrost atrakcyjności
zachowań zagrożonych18. Próby ograniczania pola działania twórców reklam
mogą być postrzegane jako zagrożenie dla wolności zarówno przez nich sa-
mych, jak też przez konsumentów, którzy solidaryzują się z nimi. Jedną
z konsekwencji jest wzrost atrakcyjności reklam kontrowersyjnych. W ten
sposób w imię jednej wartości dochodzi do podważenia innych wartości.
Zasadniczym celem marketingowym reklam kontrowersyjnych jest przy-

ciągnięcie uwagi konsumenta w warunkach szumu informacyjnego przy uży-
ciu wszystkich możliwych środków19. Reklamodawca wychodzi z prostego
założenia: przetwarzanie komunikatu reklamowego jest możliwe pod warun-
kiem, że reklama zostanie zauważona, a w dalszej konsekwencji wpłynie
na zachowanie konsumentów. Z tego punktu widzenia oburzenie części społe-
czeństwa, przedstawicieli organizacji religijnych, wypowiedzi polityków

16 M i z i o ł e k (2008), op.cit.
17 J. W. B r e h m (1966). A Theory of Psychological Reactance. Oxford, England:

Academic Press.
18 M. A. C l e e, R. A. W i c k l u n d (1980). Consumer Behavior and Psychological

Reactance. Journal of Consumer Research, 6, s. 389-405.
19 J. D r a p e r (2005). Shock Value. Entrepreneur, 33(8), s. 69.
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w mediach są wodą na młyn reklamy20. Reklamodawca nie ponosząc więk-
szych nakładów, uzyskuje maksymalny rozgłos, osiąga z nawiązką cel me-
dialny. Powstaje w ten sposób błędne koło: krytykując i zakazując reklamę
szokującą, zwiększa się jej popularność w grupie docelowej. Przykłady wielu
kontrowersyjnych kampanii reklamowych potwierdzają skuteczność tego me-
chanizmu21.
Badania kontrowersyjności reklam do tej pory skupiały się na określa-

niu22: (1) kontrowersyjności reklamowanego produktu, (2) kontrowersyjnym
przedstawieniu, (3) medium reklamowym oraz (4) stopniu, w jakim osoba od-
czuwa natarczywość reklam. W literaturze można spotkać szereg klasyfikacji,
próbujących uchwycić, co stanowi o kontrowersyjności reklam. Te klasyfi-
kacje akcentują albo aspekt treściowy reklam23, albo aspekt formalny prze-
kazu reklamowego24.
Manchanda, Dahl i Frankenberger25 wyróżniają następujące kategorie re-

klam kontrowersyjnych ze względu na treść: obrzydliwe, nieprzyzwoite,
niestosowne, zawierające odniesienia seksualne, łamiące religijne tabu,
łamiące standardy moralne. Z kolei zdaniem Barnesa i Dotsona26 reklama
kontrowersyjna to taka, która składa się z dwóch oddzielnych i/lub po-
wiązanych ze sobą wymiarów: (1) specyfiki reklamowanego produktu i (2)
sposobu prezentowania produktu. Kontrowersyjność reklamowanego produktu
wynika z odwoływania się do problemów, które ze względu na społeczne
normy nie powinny być omawiane publicznie. Konsumenci ogólnie rozumieją
trudność w przedstawieniu kontrowersyjnych produktów, dlatego są w stanie
zaakceptować daną reklamę, choć mogą się nie zgadzać z samym rozwiąza-
niem reklamowym. Reklama może być kontrowersyjna przez sposób przedsta-
wiania produktu, tematu, motywu; nie jest to wynikiem właściwości produktu.

20 J. M u r p h y (2006). Is ‘bloody’ push for Aussies or visitors? Media: Asia’s Media
& Marketing Newspaper, 5/5/2006, s. 17.

21 I. P o w i d z k a (2005). Samobójczy gol Domeksu. Marketing przy Kawie, 116,
www.marketing-news.pl; Murphy, 2006, op.cit.

22 T. P. C h r i s t y (2006). Females Perception of Offensive Advertising. The
Importance of Values, Expectations and Control. Journal of Current Issues and Research in
Advertising, 28(2), s. 17-32.

23 Np. M a n c h a n d a, D a h l, F r a n k e n b e r g e r, 2003, op.cit.
24 Np. B a r n e s, D o t s o n, 1990, op.cit
25 M a n c h a n d a, D a h l, F r a n k e n b e r g e r, 2003, op.cit.
26 B a r n e s, D o t s o n, 1990, op.cit.
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W przypadku kontrowersyjnego przedstawienia produktu konsument nie bę-
dzie szukał usprawiedliwienia dla reklamy27.
Cechą specyficzną reklamy jest wielokrotność powtarzania tej samej treści.

Z punktu widzenia psychologii uczenia się są to powtórki rozłożone w czasie.
W trakcie tego procesu uczenia się dochodzi do warunkowania klasycznego
i instrumentalnego. Warunkowanie klasyczne ma charakter nieświadomy i po-
lega na kojarzeniu wzbudzanych przez reklamę emocji z reklamowaną marką.
W przypadku reklam kontrowersyjnych są to najczęściej emocje negatywne.
Wywołują one także dysonans poznawczy28: istnieje bowiem rozbieżność
pomiędzy spostrzeganiem nieakceptowanych bodźców występujących w rekla-
mie a systemem norm etycznych lub estetycznych. Jednocześnie zachodzi wa-
runkowanie instrumentalne, mające świadomy charakter. Uruchamia się dwo-
jakie rozumowanie: „nie należy kupować marki reklamowanej w kontrower-
syjny sposób” – jeżeli świadoma ocena jest negatywna, lub też: „należy kupić
markę reklamującą się w oryginalny sposób” – jeżeli świadoma ocena jest
pozytywna. W każdym jednak przypadku z uwagi na uruchomienie silnych
emocji jest duże prawdopodobieństwo utrwalenia reklam kontrowersyjnych
w pamięci odbiorcy29.
Jednym z najczęściej badanych czynników są uwarunkowania kulturowe

percepcji kontrowersji w reklamach. Percepcja stopnia naruszenia norm
społecznych może być różna w różnych kulturach – niezbędne są badania
wartości kulturowych i specyfiki danej kultury względem innych30. Badania
wskazują, że konsumenci odpowiadają na przekaz reklamowy, który jest
zgodny z ich kodem kulturowym i wartościami, jakie wyznają31. Mimo że
współczesne kultury nie są już odseparowane i mają na siebie duży wpływ
poprzez coraz większą dostępność i wykorzystywanie mass mediów, zdaniem
badaczy każda kultura jest na tyle unikalna, iż nawet mając ten sam zbiór
wartości w różnych kulturach, nie można oczekiwać, iż będzie on wpływał

27 Tamże.
28 A. G r o c h o w s k a (2003). Poziom ekstrawersji a percepcja reklamy kontro-

wersyjnej. Przegląd Psychologiczny, 46(2), s. 145-160.
29 H u h m a n n, M o t t - S t e n e r s o n, 2008, op.cit.
30 M u r p h y, 2006, op.cit.
31 Y. Z h a n g, B. D. G e l b (1996). Matching ads appeals to culture and the influence

of products‘ use conditions. Journal of Advertising, 25(3), s. 29-46; T. C. O’G u i n n,
R. J. F a b e r, N. J. J. C u r i a s, K. S c h m i t t. (1989). The cultivation of consumer
norms. Advances in Consumer Research, 16, s. 779-785.
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w taki sam sposób na spostrzeganie bodźców marketingowych oraz na po-
stawę32.
Z badań międzykulturowych wynika, że zunifikowana reklama jest bardziej

odpowiednia dla przemysłu, produktów technologicznie zaawansowanych33

oraz produktów trwałego użytku34, natomiast inne grupy produktów
powinny mieć reklamy zdywersyfikowane ze względu na normy i wartości
charakteryzujące daną grupę docelową. Szczególnie ważnym wyznacznikiem
w tworzeniu reklamy jest wiedza o sposobie użycia promowanego przedmiotu
w danej kulturze35.
Badania konsumentów australijskich wskazują na następującą kolejność

stopnia kontrowersyjności produktów i usług od najbardziej do najmniej
kontrowersyjnych: reklamy grup ekstremistycznych, reklamy wyznań religij-
nych (te reklamy były najbardziej kontrowersyjne dla osób deklarujących się
jako niewierzące), środki higieny intymnej dla kobiet, papierosy, partie
polityczne, hazard, usługi pogrzebowe36. Reklamy damskiej i męskiej bie-
lizny oraz farmaceutyków nie były postrzegane jako kontrowersyjne. Z kolei
najwięcej kontrowersji budziło wykorzystanie przesłań o charakterze raso-
wym, antyspołeczne zachowanie, seksizm, temat zbyt osobisty, nieprzyzwoity
język oraz nagość. W obszarze przyczyn kontrowersyjności istniała duża
zgodność między kobietami i mężczyznami, choć kobiety we wszystkich kate-
goriach odczuwały większą urazę i niesmak.
Badania chińskich konsumentów wskazują, że najbardziej kontrowersyjny-

mi przedmiotami reklam dla respondentów były: hazard, środki higieny dla
kobiet (mężczyźni) oraz napoje alkoholowe37. Za najważniejsze przyczyny
kontrowersyjności w reklamie uznano nagość, odniesienia seksistowskie oraz
nieprzyzwoity język.

32 A. C h u n - T u n g L o w e, D. R. C o r k i n d a l e (1998). Differences in
„cultural values” and their effects on responses to marketing stimuli. A cross-cultural study
between Australians and Chinese from the peoples’ Republic of China. European Journal of
Marketing, 32(9/10), s. 843-867.

33 Z h a n g, G e l b, 1996, op.cit.
34 S. D o u g l a s, CH. D. U r b a n (1977). Life style analysis to profile women in

international markets. Journal of Marketing, 41, s. 46-54.
35 Z h a n g, G e l b, 1996, op.cit.
36 D. W a l l e r (1999). Attitudes Towards Offensive Advertising: an Australian Study.

Journal of Consumer Marketing, 1(3), s. 288-294.
37 G. P r e n d e r g a s t, H. C h i a H w a (2003). An Asian perspective of Offensive

Advertising on The Web. International Journal of Advertising, 22, s. 393-412.
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Oprócz czynnika kulturowego duże znaczenie ma czynnik czasu: percepcja
stopnia naruszenia norm społecznych ulega zmianom w czasie38. Oznacza
to, że co jakiś czas niezbędne są badania weryfikujące.

Pytania badawcze

Mimo częstego nagłaśniania problemu reklam kontrowersyjnych w polskich
mediach zagadnienie to nie cieszy się adekwatnym zainteresowaniem polskich
badaczy. Również poza granicami Polski liczba publikacji na ten temat nie
jest znacząca. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury przedmiotu do
najciekawszych można zaliczyć zagadnienie postawy wobec reklam kontro-
wersyjnych polskich konsumentów na tle krajów zachodnioeuropejskich oraz
uwarunkowań tych postaw w postaci zmiennych wewnątrzosobniczych, jak
i wynikających z treści i struktury tej kategorii reklam. Uszczegółowiono je
w postaci następujących pytań badawczych:
P1: Czy polscy i zachodni konsumenci różnią się w zakresie postawy

wobec reklam kontrowersyjnych?
P2: Czy kontrowersyjne reklamy społeczne są lepiej oceniane niż kontro-

wersyjne reklamy komercyjne?
P3: Czy postawa wobec reklam kontrowersyjnych jest uzależniona od

rodzaju użytej kontrowersji?
P4: Czy postawa wobec reklam kontrowersyjnych jest uzależniona od

systemu wartości?

Metoda

W sumie przebadano 90 osób. Zbadano 30 studentów w Niemczech (Otto
von Guericke Universität Magdeburg), 30 w Wielkiej Brytanii (University of
Manchester) oraz 30 w Polsce (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL).
Proporcja kobiet i mężczyzn w każdym kraju była taka sama: 16 kobiet i 14
mężczyzn. Średnia wieku wahała się w przedziale 21,2-21,8 w zależności od
kraju. Studenci reprezentowali następujące kierunki studiów: humanistyczne,
ekonomiczne, przyrodnicze i techniczne. Ich rozkład był zbliżony w poszcze-

38 D. A. A a k e r, D. A. B r u z z o n e (1981). Viewer Perceptions of Prime-Time Tele-
vision Advertising. Journal of Advertising Research, 21, s. 15-23; S. N. R e h m a n, J. R. Jr.
Brooks (1987). Attitudes Toward Television Advertisements for Controversial Products. Journal
of Health Care Marketing, 7(3), s. 78-83. W a l l e r, 1999, op.cit.
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gólnych krajach. Poziom znajomości języka angielskiego przez respondentów
był co najmniej na poziomie zaawansowanym.

Dobór reklam i narzędzia badawcze

Na potrzebę badań wyselekcjonowano 30 autentycznych reklam prasowych
reprezentujących sześć kategorii powstałych z uwagi na typ kontrowersji
(kontrowersyjny produkt vs. kontrowersyjne przedstawienie vs. kontrower-
syjne przedstawienie kontrowersyjnego produktu) oraz typ reklamy (komer-
cyjna vs. społeczna). W ramach każdej kategorii wystąpiło po pięć reklam –
inaczej niż w większości badań w psychologii reklamy, gdzie zazwyczaj
wnioski są wyciągane na podstawie testowania pojedynczych reklam repre-
zentujących poszczególne wartości zmiennych39. Reklamy należą jednak do
bodźców bardzo złożonych i porównując różne reklamy nigdy nie ma pew-
ności, że różnice w reakcji osób badanych można przypisać pojedynczej
testowanej zmiennej. Dlatego też w badaniach własnych zastosowano po-
dejście zagregowane, w którym każda kombinacja wartości testowanych
zmiennych była reprezentowana przez pięć reklam. Takie podejście pozwala
na znacznie szerszą generalizację wniosków niż większość dotychczasowych
badań nad reklamą.
Poszczególne kategorie były starannie wyrównane pod względem przed-

miotu/tematyki reklamy. W ramach każdej z sześciu kategorii pięć reklam
dotyczyło: (1) alkoholu lub jego używania, (2) papierosów lub problemu
palenia, (3) artykułów erotycznych lub AIDS, (4) broni lub okrucieństwa
wojny i (5) usług pogrzebowych. Wykorzystane w badaniach własnych rekla-
my można ocenić jako średnio szokujące względem ogółu reklam kontrower-
syjnych. Zrezygnowano z pokazywania bardzo drastycznych reklam. Hasła
reklamowe, które pojawiały się na reklamach, były wyłącznie angielsko-
języczne. Wymagały jedynie podstawowej znajomości języka angielskiego.
Postawa to względnie stała skłonność do pozytywnego lub negatywnego

ustosunkowania się człowieka do danego obiektu. Do jej podstawowych pa-
rametrów zalicza się znak i natężenie40. W badaniach własnych postawę
potraktowano jako konstrukt jednowymiarowy, ograniczając się do pomiaru

39 Por. G r o c h o w s k a, 2003, op. cit.; C h a n, L i, D i e h l, T e r l u t t e r, 2007,
op.cit.

40 B. W o j c i s z k e (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
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komponenty ewaluatywnej za pomocą dyferencjału semantycznego autorstwa
Kellera41, który składał się z czterech podskal: zła–dobra, odpychają-
ca–przyciągająca, nieinteresująca–interesująca, nie da się lubić–da się lubić.
Respondenci dokonywali oceny na skali 7-stopniowej. Odpowiedzi na czte-
rech podskalach były uśredniane dla danej reklamy i osoby. Zgodność we-
wnętrzna itemów wchodzących w skład pomiaru postawy zmierzona współ-
czynnikiem alpha Cronbacha wyniosła 0,85 zarówno dla reklam komercyj-
nych, jak i dla reklam społecznych. Osiągnięty wskaźnik rzetelności należy
uznać za bardzo dobry jak na potrzeby badań empirycznych. 30 reklam było
prezentowanych jedna po drugiej na ekranie monitora komputera, a respon-
denci oceniali każdą z nich za pomocą skal semantycznych poprzez kliknięcie
myszą na właściwą odpowiedź.
Po ocenie wszystkich reklam respondenci wypełniali kwestionariusz do

pomiaru wartości autorstwa Schwartza i Bilskiego w wersji językowej odpo-
wiadającej narodowości badanego. Zgodnie z założeniami autorów wszyscy
ludzie wierzą w te same wartości, a różnią się jedynie ważnością tych
uniwersalnych wartości w hierarchii42. Kwestionariusz składa się z 40
twierdzeń, na których podstawie oblicza się 10 skal, z których każda mierzy
inną wiązkę wartości: konformizm, tradycję, życzliwość, uniwersalność,
samosterowność, stymulację, hedonizm, osiągnięcia, władzę, bezpieczeństwo.
Respondenci udzielali odpowiedzi przez kliknięcie na skali 6-stopniowej.

Przebieg badań

Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2007 r. Miały charakter
indywidualny i były przeprowadzane w miejscu zamieszkania osoby badanej
(akademik, stancja) na jej własnym komputerze. Do udziału w badaniach
respondenci byli namawiani przez tę samą osobę – współautorkę niniejszego
artykułu. Dla ujednolicenia prezentacji reklam i kwestionariuszy został
napisany specjalny program. Kwestionariusz był umieszczony na stronie
internetowej. Wyniki badań zapisywano bezpośrednio do pliku danych. W ten
sposób wykluczano błędy na poziomie ich kodowania. Osoba mogła wybrać
jedną z trzech wersji językowych: angielską, niemiecką lub polską. Program

41 K. L. K e l l e r (1987). Memory Fectors in Advertising: The Effect of Advertising
Retrieval Cues on Brand Evaluations. Journal of Consumer Research, 14, s. 316-333.

42 S. H. S c h w a r t z, W. B i l s k y (1987). Toward a psychological structure of
human values. Journal of Personality and Social Psychology, 53, s. 550-562.
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uniemożliwiał przejście do kolejnego pytania/reklamy bez udzielenia od-
powiedzi na poprzednie. Pojedyncze badanie zajmowało ok. 15-25 minut
w zależności od osoby.

Wyniki
Postawa wobec reklam w zależności od kraju,

typu reklamy i rodzaju kontrowersji

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze na pozio-
mie zagregowanym zastosowano 3-czynnikową analizę wariancji w układzie
Kraj (3) × Typ reklamy (2) × Kontrowersja (3), gdzie Typ reklamy (komer-
cyjna vs. społeczna) oraz Kontrowersja (kontrowersyjny produkt vs. kon-
trowersyjne przedstawienie vs. kontrowersyjne przedstawienie kontrower-
syjnego produktu) były pomiarami powtarzanymi. Ponieważ kobiety i męż-
czyźni nie różnili się w ocenach testowanych reklam, nie uwzględniano tej
zmiennej w układzie analiz statystycznych. Nasilenie postaw wobec reklam
reprezentujących poszczególne kombinacje zmiennych obliczono jako średnie
ocen pięciu reklam. Wyniki analiz przedstawia tabela 1.

Tab. 1. 3-czynnikowa ANOVA z dwoma pomiarami powtarzanymi

df
Efekt

MS
Efekt

df
Błąd

MS
Błąd F p <

Kraj 2,00 7,05 87,00 1,03 6,86 0,002

Typ reklamy 1,00 70,37 87,00 0,69 102,41 0,001

Kontrowersja 2,00 20,45 174,00 0,25 82,77 0,001

Kraj × Typ 2,00 1,75 87,00 0,69 2,54 0,085

Kraj × Kontrowersja 4,00 0,96 174,00 0,25 3,87 0,005

Typ×Kontrowersja 2,00 5,49 174,00 0,24 23,02 0,001

Kraj × Typ × Kontrowersja 4,00 3,42 174,00 0,24 14,34 0,001

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001

Pierwszym istotnym efektem głównym okazał się kraj pochodzenia respon-
dentów (F(2,87) = 6,86, p < 0,01). Brytyjczycy (M = 4,94) mieli najbardziej
pozytywną postawę wobec reklam kontrowersyjnych w porównaniu z Polaka-
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mi (M = 4,56) i Niemcami (M = 4,66). Różnica pomiędzy ostatnimi, przetes-
towana testem post-hoc, nie była istotna statystycznie.
Zgodnie z oczekiwaniami reklamy społeczne (M = 5,08) były bardziej po-

zytywnie oceniane niż reklamy komercyjne (M = 4,36) niezależnie od rodzaju
kontrowersji i kraju (F(1,87) = 102,41, p < 0,001). Kolejnym istotnym
statystycznie efektem głównym był Rodzaj kontrowersji (F(2,174) = 82,77,
p < 0,001). Niezależnie od kraju najbardziej krytycznie respondenci oceniali
reklamy kontrowersyjnych produktów zarówno wtedy, kiedy były one prezen-
towane w sposób niekontrowersyjny (M = 4,48), jak i wtedy, kiedy były
przedstawiane w sposób kontrowersyjny (M = 4,58). Wbrew oczekiwaniom
najbardziej pozytywnie respondenci oceniali reklamy prezentujące w sposób
kontrowersyjny (M = 5,11) same marki (produktów niekontrowersyjnych).
Źródłem efektu interakcyjnego Kraj × Kontrowersja była bardziej kry-

tyczna w porównaniu do pozostałych krajów postawa Niemców wobec reklam
produktów kontrowersyjnych, podczas gdy w ocenie pozostałych typów kon-
trowersji Niemcy plasowali się pomiędzy Brytyjczykami i Polakami (F(4,174)
= 3,87, p < 0,01). Źródłem efektu interakcyjnego Typ reklamy × Rodzaj
kontrowersji była duża polaryzacja opinii pomiędzy reklamami społecznymi
a komercyjnymi w przypadku, gdy dotyczyły one produktów i zachowań kon-
trowersyjnych (F(2,174) = 23,02, p < 0,001).
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Kolejnym istotnym statystycznie efektem interakcyjnym był Kraj × Typ
× Kontrowersja (F(4,174) = 14,34, p < 0,001). Źródła tego efektu zostały
oznaczone na Wykresie 1 strzałeczkami. Oznaczają one, że w Polsce wszyst-
kie reklamy komercyjne zawierające kontrowersje są oceniane negatywnie
w podobnym stopniu, podczas gdy w innych krajach istnieje większa dyfe-
rencjacja z uwagi na rodzaj kontrowersji. W Niemczech na przykład reklamy
komercyjne z kontrowersyjnym przedstawieniem marki są równie pozytywnie
oceniane jak ich odpowiednik społeczny, czego nie obserwujemy w innych
krajach. Z kolei Brytyjczycy najbardziej pozytywnie oceniają reklamy
społeczne dotyczące produktów kontrowersyjnych. Istnieje u nich największa
polaryzacja opinii na temat reklam skierowanych przeciwko szkodliwym dla
zdrowia produktom i zachowaniom a reklamami komercyjnymi nawołującymi
do używania tych produktów i praktykowania niewłaściwych zachowań.

Preferowane wartości
a postawa wobec reklam kontrowersyjnych

Z uwagi na to, że związek pomiędzy preferencją wartości a postawą wobec
reklam był zbliżony we wszystkich trzech analizowanych krajach, zrezygno-
wano z osobnego przedstawiania wyników dla poszczególnych krajów na
rzecz zaprezentowania tabeli zbiorczej. Współczynniki korelacji r Pearsona
są przedstawione w tabeli 2, w której uwzględniono wszystkie testowane
reklamy.
Analizując zawartość tabeli 2, należy ogólnie stwierdzić, że postawa wobec

reklam jest umiarkowanie skorelowana z wartościami preferowanymi przez
młodzież. Silniejsze i bardziej systematyczne co do kierunku związki można
zaobserwować w przypadku reklam komercyjnych niż społecznych. Postawa
wobec reklam kontrowersyjnych najbardziej jest uzależniona od preferowania
wartości tradycyjnych, hedonistycznych i stymulacji. Im silniejsza jest
preferencja wartości tradycyjnych, tym bardziej negatywna jest postawa
wobec reklam kontrowersyjnych, szczególnie o treści komercyjnej i w
sytuacji, kiedy specyfika produktu wcale nie wymaga kontrowersyjnego
sposobu promocji marki, a uderzająca w normy społeczne treść jest celowym
zabiegiem twórcy reklamy (średnia korelacja -0,44).
Pozytywnie z postawą wobec reklam kontrowersyjnych była skorelowana

preferencja wartości hedonistycznych, stymulacji i władzy. Im większa jest
preferencja przyjemności, podniecenia i dominacji, tym bardziej pozytywnie
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młodzież ocenia reklamy kontrowersyjne. Analizowane zmienne były statys-
tycznie istotnie powiązane ze sobą zwłaszcza w przypadku reklam komercyj-
nych, a w szczególności w przypadku kontrowersyjnego przedstawienia nie-
wymuszonego specyfiką produktu. Stwierdzono także serię statystycznie
istotnych zależności preferencji samosterowności z postawą wobec reklam
społecznych kontrowersyjnych produktów. Pozytywne ustosunkowanie się do
tego rodzaju reklam wiązało się z większą preferencją unikalności, wolności,
samowystarczalności.



Tab. 2. Współczynniki korelacji r Pearsona dla wszystkich krajów (N = 90; * p < 0,05)
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Dyskusja

Wyniki badań ukazują użyteczność podejścia zagregowanego w badaniach
reakcji odbiorców na bodźce złożone, których przykładem są reklamy. Po-
jedyncze reklamy z uwagi na swoją specyfikę mogą wzbudzać różne reakcje
widzów nie tylko z uwagi na manipulowane zmienne, ale i na inne niekon-
trolowane zmienne wbudowane w ich treść. W konsekwencji może to prowa-
dzić do przypadkowych efektów i nieuprawnionej generalizacji. Dopiero
w sytuacji, kiedy testowane prawidłowości ujawniają się w wielu reklamach,
będących docelowo operacjonalizacją badanych zmiennych. Upoważnia to do
wyciągania wniosków o ich roli w zachowaniach konsumenckich.
Zrealizowane badania pozwoliły stwierdzić szereg uwarunkowań postaw

młodzieży wobec reklam kontrowersyjnych. Wyniki badań wykazały, że kon-
trowersyjne treści są bardziej akceptowane w reklamach społecznych niż
w reklamach komercyjnych, co wynika najprawdopodobniej z bardziej pozy-
tywnej postawy wobec reklam realizujących cele społeczne.
Istnienie różnic pomiędzy studentami z różnych krajów w ocenie tych

samych reklam potwierdza tezę o nieistnieniu reklam uniwersalnych kul-
turowo i mimo ich przenikania się nadal te same reklamy w różnych krajach
mogą być inaczej interpretowane i wywoływać odmienne reakcje43. W przy-
padku reklam bezpośrednio atakujących normy społeczne w szczególności
należy oczekiwać specyficznej reakcji konsumentów pochodzących z różnych
kultur. Względnie mniejszą akceptację reklam o treści kontrowersyjnej wśród
polskich studentów należy przypisywać silniejszemu przywiązaniu do trady-
cyjnych wartości44. Analiza korelacyjna wykazała, że system wartości jest
skorelowany z oceną reklam kontrowersyjnych: negatywna ocena reklam ko-
mercyjnych jest związana z większą preferencją wartości tradycyjnych
i mniejszą preferencją wartości hedonistycznych, dominacji i stymulacji.

43 P. L a s s, S. H a r t (2004). National Cultures, Values and Lifestyles Influencing
Consumers’ Perception towards Sexual Imagery in Alcohol Advertising: An Exploratory Study
in the UK, Germany and Italy. Journal of Marketing Management, 20(5/6), s. 607-623;
C h u n - T u n g L o w e, C o r k i n d a l e, 1998, op.cit.; C h a n, L i, D i e h l,
T e r l u t t e r, 2007, op.cit.

44 L. D y c z e w s k i (1995). Kultura polska w procesie przemian. Lublin: TN KUL;
A. B a r d i, S. H. S c h w a r t z (1996). Relations among Sociopolitical Values in Eastern
Europe: Effects of the Communist Experience? Political Psychology, 17(3), s. 525-549.



211POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC REKLAM KONTROWERSYJNYCH

Barnes i Dotson45 na podstawie badań doszli do wniosku, że konsumenci
bardziej akceptują reklamy produktów kontrowersyjnych niż reklamy nie-
kontrowersyjnych produktów przedstawianych w kontrowersyjny sposób. Ich
zdaniem reklama kontrowersyjnego produktu jest bardziej akceptowana przez
konsumentów, gdyż rozumieją oni trudność w przedstawieniu produktu kon-
trowersyjnego. Łatwiej mogą zaakceptować reklamę kontrowersyjnego pro-
duktu niż reklamę kontrowersyjną ze względu na przedstawienie, gdzie
celowo operuje się szokiem i kontrowersją, co nie jest już akceptowane.
Badania własne nie potwierdziły tych wyników – reklama operująca kon-

trowersyjnym przedstawieniem była bardziej akceptowana niż reklama pro-
duktów kontrowersyjnych. Rozbieżność w uzyskanych wynikach można tłu-
maczyć zarówno zastosowaną operacjonalizacją, niską refleksyjnością
odbiorców, jak i upływem czasu i zmianą standardów ocen treści kontrower-
syjnych w reklamie. Najbardziej prawdopodobne jest tu połączenie niskiej
refleksyjności konsumentów z bardziej pozytywną oceną reklam stosujących
zaskakujące, nietypowe sposoby promowania swoich produktów w warunkach
szumu informacyjnego i znużenia „tradycyjnymi” reklamami. Produkty kon-
trowersyjne natomiast budzą u odbiorców niechęć z uwagi na negatywne
skojarzenia z nimi związane bez względu na sposób ich przedstawienia.
Do ograniczeń badań własnych należy zaliczyć sposób pomiaru postaw wo-

bec reklam, który prowokował refleksyjną postawę odbiorcy – nietypową dla
przeciętnego konsumenta. Jest to problem charakterystyczny dla większości
badań nad postawami konsumentów wobec reklam i marek. Warto o tym jed-
nak mówić z uwagi na problem trafności ekologicznej procedury badań, którą
należy w przyszłości doskonalić, aby zwiększyć wartość predykcyjną usta-
lanych prawidłowości w badaniach naukowych. Jedną z możliwych alternatyw
może być badanie postaw utajonych wobec reklam kontrowersyjnych i marek
promowanych za ich pośrednictwem. Jak wynika z badań, mogą one stanowić
ważny czynnik warunkujący zachowania konsumenckie46.
W przyszłych badaniach konieczne jest poszerzenie granic wiekowych

badanej próby. Młodzież będąca ważną grupą docelową jest tylko jednym
z wielu segmentów rynku. Osoby z Polski, które uczestniczyły w badaniach
omawianych w tym artykule, dorastały w czasach intensywnego rozwoju ryn-
ku i dostępu do reklam w stopniu zbliżonym do ich rówieśników w krajach
zachodnich. Mimo że zdecydowana większość badań zachodnich także opiera-

45 B a r n e s, D o t s o n, 1990, op.cit.
46 D. M a i s o n (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości

wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.
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ła się na próbach studentów, należy pamiętać o specyfice krajów postsoc-
jalistycznych, w których zakres generalizacji wyników badań młodzieży na
starsze grupy wiekowe może być ograniczony. Z punktu widzenia społeczne-
go i marketingowego interesujące jest poznanie reakcji na reklamy o treści
kontrowersyjnej osób w wieku średnim i starszym, które wychowały się
w zupełnie innych realiach politycznych, ekonomicznych i społecznych, co
miało wpływ na ich postawy wobec reklam47. Dopiero uwzględnienie tej
grupy w badaniach stworzy wystarczające podstawy do szerokiej generalizacji
ich wyników na całą populację konsumentów.

THE ATTITUDES TAKEN BY YOUTHS FROM POLAND,
GERMANY AND GREAT BRITAIN TOWARDS CONTROVERSIAL ADVERTISEMENTS

S u m m a r y

The aim of the study was to find out about the conditionings of the attitudes towards
advertisements. In an experimental study conducted by the method of a computer review 90
students took part (30 subjects from each of the three countries: Poland, Germany and Great
Britain). The subjects appraised 30 press advertisements with controversial contents, selected
especially for the study. The study and statistical analyses were conducted in the three-factor
variance analysis design with a repeated measurement: country (Poland vs. Germany vs. Great
Britain) x type of advertisement (commercial vs. social) x kind of controversy (controversial
product vs. controversial presentation vs. controversial presentation of a controversial product)).
In addition, a measurement of value preferences was taken.
The results of the analyses have shown that controversial social advertisement are valued

higher than commercial ones. Contrary to expectations, advertisements using controversial
presentations got the best marks compared to advertisements using other types of controversies.
The most positive attitude towards controversial advertisements was found in the British, and
the least positive one – in Poles. Besides, it was found that a negative appraisal of commercial
advertisements was connected with a stronger preference for traditional values and a weaker
preference for hedonist ones, for dominance and for stimulation. The results of the study are
discussed against the background of subject literature and the direction of the future research
is shown.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: reklama kontrowersyjna, badania międzykulturowe, postawa, wartości,
reklama społeczna, reklama komercyjna.

Key words: controversial advertisement, intercultural research, attitude, values, social
advertising, commercial advertising.

47 Por. O. G o r b a n i u k (1999). Struktura czynnikowa postaw wobec reklamy
telewizyjnej. Czasopismo Psychologiczne, 3(5), s. 275-280.
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WPROWADZENIE

„Posługiwanie się internetem, podobnie jak korzystanie z innych tech-
nicznych udogodnień, rodzi konkretne problemy i konflikty, wymagające
z punktu widzenia jednostkowych lub zbiorowych (społecznych) interesów
skutecznych rozwiązań. Uporządkowanie działalności związanej z internetem
wymusza ujęcie jej w stosowne ramy prawne, a więc wypracowanie odpo-
wiednich, poświęconych tej problematyce regulacji, które pozwoliłyby z jed-
nej strony na usankcjonowanie stosowanych w dotychczasowej praktyce lub
na ustalenie nowych reguł postępowania, z drugiej zaś strony na interwencję
wyposażonych w określone kompetencje organów w celu skutecznej ochrony
użytkowników internautów oraz ściągania ich naruszeń.
Zdaniem R. Golata w praktyce normatywnej ścierają się ze sobą w tym

zakresie dwie tendencje:
– minimalizowania interwencji ustawodawcy w rozwój internetu;
– dążenie do wprowadzenia ujmujących specyfikę poszczególnych aspek-

tów internetu regulacji, pozwalających zarówno na eliminowanie ujemnych
zjawisk, jakie niesie za sobą posługiwanie się siecią, jak i pozwalających na
wprowadzenie odpowiednich instrumentów prawnych, dostosowanych do tech-
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Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, adres do kontaktu: mgruch@kul.lublin.pl
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użytkowników mediów elektronicznych przez ustawodawstwo medialne Republiki Federalnej Nie-
miec, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. XXXIV, z. 1, s. 119-146.
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nicznych wymagań internetu, bez których korzystanie z niego stawia pod
znakiem zapytania jednoznaczną ocenę skutków działań podejmowanych
w cyberprzestrzeni”1.
Obydwa kierunki prac legislacyjnych, uwzględniających problematykę

internetu, udaje się jednak uzupełniająco realizować. Pierwszy z nich bazuje
bowiem na założeniu, że internet, jako nowy sposób masowego komunikowa-
nia się, nie wymaga całościowej, odrębnej regulacji swojego statusu praw-
nego. Wiele jego aspektów znajduje wystarczające unormowanie w już obo-
wiązujących ogólnych przepisach, które należy jedynie dla potrzeb internetu
odpowiednio zinterpretować.
Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, iż dla wielu rozwiązań, nierozer-

walnie z internetem związanych, decydujących o jego specyfice, nie sposób
znaleźć wystarczających odniesień w tradycyjnych konstrukcjach prawnych.
Przykładem tego może być problem cyberprzestępczości. Naturalne wydaje
się dążenie do ujmowania tych nieuregulowanych wcześniej, zupełnie no-
wych, istotnych dla funkcjonowania internetu zjawisk w określone ramy
prawne, oczywiście o tyle, o ile z punktu widzenia społecznych lub indy-
widualnych interesów jest to celowe i racjonalnie uzasadnione2.
Analizując tytułowy problem, należy wskazać rolę prawa wspólnotowego

w interesującym nas zakresie. Unia Europejska wraz z Państwami Członkow-
skimi kładą nacisk nie tyle na zwalczanie, ile na zapobieganie treściom
nielegalnym i potencjalnie szkodliwym. Czynią to poprzez promowanie bez-
piecznego korzystania z internetu. Jednocześnie obserwuje się coraz większą
społeczną i polityczną percepcję wyżej wymienionych zagrożeń, co przekłada
się na wzrost aktywności poszczególnych państw w tym zakresie. Ochrona
użytkowników internetu w prawie i praktyce Republiki Federalnej Niemiec
będzie tematem niniejszej publikacji.
Ewa Murawska-Najmiec w opracowaniu Informacja na temat działań spo-

łeczności międzynarodowej na rzecz objęcia internetu systemem prawa przy
jednoczesnej ochronie swobody wypowiedzi i informacji zauważa, iż relacje
między prawem a internetem mogą kształtować się na trzech poziomach:
– ogólnym (prawo ogólne znajduje zastosowanie również do internetu);
– szczegółowym (tworzy się regulacje prawne, mające zastosowanie wy-

łącznie do internetu lub szerzej – do nowych technologii komunikacyjno-
informacyjnych);

1 R. G o l a t, Internet – aspekty prawne, Difin, Warszawa 2003, s. 9.
2 Tamże, s. 10.
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– stosowaniu tzw. miękkiego prawa, czyli zaleceń i rekomendacji, które
wyznaczają kierunki działania, ale nie mają mocy prawnej i wymagają roz-
wiązań o charakterze samoregulacji3.

INTERNET: ZASTOSOWANIE PRAWA OGÓLNEGO

Przykładem rozciągnięcia prawa ogólnego (w tym przypadku wspólnotowe-
go) na zawartość internetu jest znowelizowana Dyrektywa 2007/65/WE
o audiowizualnych usługach medialnych z 11 grudnia 2007 roku4. Przedmio-
tem tej regulacji nie są wszystkie treści dostępne w internecie, a tylko
„audiowizualne usługi medialne”. Są to:
– przekazy telewizyjne (analogowy/cyfrowy), w tym live stre ming (we

casting/simulcasting), near-video-on-demand;
– usługi na żądanie (VoD);
– handlowe przekazy audiowizualne, dystrybuowane za pośrednictwem

internetu.
Dyrektywa nie dotyczy m.in.:
– usług, które generalnie nie są nastawione na zysk i nie są konkurencyjne

w stosunku do przekazów telewizyjnych, takich jak prywatne strony interne-
towe i usługi polegające na dostarczaniu treści audiowizualnej („content”)
tworzonej przez prywatnych użytkowników w celu jej udostępnienia i wymia-
ny w określonych grupach zainteresowań, na forach internetowych, etc.;
– prywatnej korespondencji mailowej;
– stron internetowych, które zawierają drobne elementy audiowizualne jako

elementy grafiki strony, krótkie reklamy lub informacje na temat produktów;
– gier hazardowych, w tym loterii, zakładów, innych form hazardu, wyszu-

kiwarek;

3 E. M u r a w s k a - N a j m i e c, Informacja na temat działań społeczności
międzynarodowej na rzecz objęcia internetu systemem prawa przy jednoczesnej ochronie
swobody wypowiedzi i informacji, KRRiT, Warszawa 2005, s. 19.

4 Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r.
o audiowizualnych usługach medialnych, zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw
członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, Dz. U.
L 332/27 z 18.12.2007, http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/prawo/ue/dyrektywy/Dir07(65)-
pol.pdf, [02.06.2009].
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– usług, które polegają na przesyłaniu i hostingu programów, za których
odpowiedzialność redakcyjną ponoszą podmioty trzecie lub użytkownicy;
– elektronicznych wersji gazet i magazynów;
– transmisji radiowej5.

2. REGULACJE PRAWNE
STWORZONE WYŁĄCZNIE DLA INTERNETU

Jako przykład regulacji stworzonych specjalnie dla internetu można podać
decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady, powołujące trzy kolejne edycje
programu pomocowego, skierowane do Państw Członkowskich w ramach pro-
mocji bezpiecznego korzystania z internetu. Są to:
– Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 276/1999/WE z dnia

25 stycznia 1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie
promowania bezpieczniejszego korzystania z internetu poprzez zwalczanie
sprzecznych z prawem i szkodliwych treści w światowych sieciach kompu-
terowych6. Efektem Decyzji był Program Safer Internet Action Plan (dalej:
SIAP) na lata 1999-2002/2004 z budżetem ponad 38 mln. euro7. U podstaw
utworzenia Programu leżało występowanie nielegalnych oraz szkodliwych
treści w internecie. Program dostarczał fundusze na zwalczanie niebezpiecznej
zawartości stron internetowych za pomocą środków zachęty wobec dostawców
treści i usług do wdrażania rozwiązań samoregulacyjnych oraz systemów fil-
trowania i ratingu (oceniania). W praktyce oznaczało to brak poparcia dla
wszelkich zdecydowanych rozwiązań regulacyjnych ze strony Państw Człon-
kowskich;
– Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1151/2003/WE z dnia

16 czerwca 2003 r., która wydłużyła okres obowiązywania planu działania na

5 A. A m b r o z i e w i c z, W. B i a l i k, Dyrektywa 2007/65/WE o audiowizualnych
usługach medialnych w świetle wybranych zagadnień prawa europejskiego i polskiego, pream-
buła pkt 36,
http://www.ukie.gov.pl/HLP%5Cfiles.nsf/0/2670594975BD20FAC12573F40053929B/$file/Dy
rektywa_o_audiowizualnych_uslugach_medialnych.pdf?Open, [10.04.2009].

6 Więcej informacji o Programie: www.saferinternet.org
7 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 276/1999/WE z dnia 25 stycznia 1999 r.

przyjmująca wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpieczniejszego
korzystania z internetu poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści
w światowych sieciach komputerowych, Dz. U. L 33 z 06.02.1999, s. 1. Rozporządzenie
zmienione decyzją nr 787/2004/WE, Dz. U. L 138 z 30.4.2004, s. 12.
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dwa lata. Ponadto zmieniła jego zakres włączając środki mające na celu
promowanie wymiany informacji i koordynacji z właściwymi podmiotami na
szczeblu krajowym, jak również przepisy dotyczące krajów przystępujących8;
– Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 854/2005WE z dnia 11 ma-

ja 2005 r. w sprawie kontynuacji programu wspólnotowego na rzecz bezpiecz-
niejszego korzystania z internetu, w postaci Programu Safer Internet Plus na
lata 2005-20089 z budżetem 45 mln. euro. Program kontynuował główny cel
poprzedniej edycji, mianowicie promocję bezpiecznego korzystania z internetu
i innych nowych technologii sieciowych, jednocześnie poszerzył jego zakres
o treści niepożądane przez użytkowników, a także zwrócił uwagę na celowość
wyposażenia użytkowników końcowych, szczególnie rodziców, nauczycieli
i dzieci, w odpowiednie narzędzia służące do realizacji powyższego celu;
– Źródło najbardziej aktualnej wykładni unijnego podejścia do proble-

matyki bezpiecznego korzystania z internetu stanowi ostatnia edycja Programu
Safer Internet10, obejmująca lata 2009-2013. Program został przyjęty przez
Parlament i Radę Europejską w grudniu 2008 r.11 Chociaż powstał na bazie
poprzedniego Programu, zawiera własne procedury oraz obejmuje nowe ob-
szary działalności12. Priorytetem Programu na lata 2009–2013 jest tzw.
cyberbullying’ (prześladowanie w internecie) i grooming (uwodzenie nie-
letnich w sieci, np. podczas rozmów na czacie czy na forach dyskusyjnych).
Na powyższe działania zaplanowano budżet w wysokości 55 mln. euro13.

8 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1151/2003/WE z dnia 16 czerwca 2003 r.
zmieniająca decyzję nr 276/1999/WE przyjmującą wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie
promowania bezpieczniejszego korzystania z internetu w drodze zwalczania sprzecznych z pra-
wem i szkodliwych treści w światowych sieciach komputerowych, Dz. U. L 162 z 01.07.2003,
s. 1.

9 Decyzja nr 854/2005WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w
sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz bezpieczniejszego ko-
rzystania z internetu i nowych technologii sieciowych, Dz. U. L 149 z 11.05.2005, s. 9.

10 Safer Internet Programme: Empowering and Protecting Children Online,
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm, [07.09.2009].

11 Decyzja nr 1351/2008/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 grudnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz bezpieczniejszego
korzystania z internetu i nowych technologii sieciowych, Dz. U.L 348, 24.12.2008 p. 118.

12 M. B u s c h, Program Komisji Europejskiej Safer Internet. Materiały pokonferencyjne
z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie; 29-30.09.
2008 r., http://www.saferinternet.pl/images/stories//abstrakty_2008.pdf, [05.09.2009].

13 Safer Internet Programme: the main framework for European policy. Current programme
(2009-2013): more focus on grooming and bullying, http://ec.europa.eu/information_society/
activities/sip/policy/programme/index_en.htm, [07.09.2009].
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Konstrukcja powyższych Programów potwierdza, że w zakresie treści obję-
tych ich zakresem konieczne jest znalezienie właściwych proporcji między
zabezpieczeniem wolnego przepływu informacji a gwarancjami ochrony społe-
czeństwa, szczególnie dzieci, przed natrętnymi formami marketingu, prze-
mocy, pornografii oraz uwodzenia nieletnich w sieci14.
Także Rada Europy w trosce o bezpieczeństwo użytkowników internetu

przyjęła w 2000 roku. Decyzje w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej
w internecie15, Konwencję o Cyberprzestępczości w 2001 r.16 oraz Dodat-
kowy Protokół do tej Konwencji dotyczący ścigania aktów rasistowskich i kse-
nofobicznych popełnionych za pomocą systemów komputerowych (2002)17.
Konwencja tworzy ramy prawne do zwalczania m.in. pornografii dziecięcej
(art. 9) oraz treści rasistowskich i ksenofobicznych w internecie. Jej celem
jest zagwarantowanie bezpieczeństwa sieci i jej użytkowników.

3 „MIĘKKIE PRAWO” ODNOSZĄCE SIĘ DO INTERNETU

Na tym poziomie relacji prawo–internet znajdują się wszelkie działania
samoregulacyjne, jak też zalecenia, rekomendacje oraz inicjatywy i pro-
pozycje rozwiązań dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej czy Rady
Europy.
Pierwszy unijny instrument prawny w zakresie zawartości usług audio-

wizualnych i informacyjnych on-line oraz rozpowszechnianych w internecie
stanowi Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 98/560/WE z dnia
24 września 1998 r. w sprawie rozwoju konkurencyjności europejskiego

14 M u r a w s k a - N a j m i e c, dz. cyt., s. 24.
15 Decyzja Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej

w internecie, Dz. U. L. 138 z 09.06.2000, s. 4, (2000/375/WSiSW), http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:01:32000D0375:PL:PDF.

16 Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r.,
http://www.ms.gov.pl/ue/ue3in32.shtml. Wersja anglojęzyczna Konwencji: http://conventions.
coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=&CL=ENG, [07.05.2009].

W 2009 roku, ok. 8 lat po podpisaniu konwencji, ratyfikacji dokumentu dokonały Niemcy.
17 Protokół dodatkowy otwarty do podpisu w styczniu 2003 r. do Konwencji Rady Europy

o cyberprzestępczości, dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim i ksenofo-
bicznym, popełnianych przy użyciu systemów komputerowych (Additional Protocol to the Conven-
tion on cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature
committed through computer systems; Strasburg), 28.I.2003, http://www2.mswia.gov.pl/
portal.php?serwis=pl&dzial=105&id=212, [12.12.2008].
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przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych poprzez wspieranie ram
krajowych mających na celu osiągniecie porównywalnego i efektywnego po-
ziomu ochrony nieletnich i godności ludzkiej18. Zalecenie wskazuje kierunki
działania dla rozwoju krajowych samoregulacji w zakresie ochrony małolet-
nich i godności ludzkiej, opierające się na trzech następujących podstawach:
– współuczestnictwa wszystkich stron (władze, przemysł, dostawcy dostępu

oraz stowarzyszenia użytkowników) w wypracowaniu kodeksów dobrej prak-
tyki;
– wcielenia w życie wypracowanych kodeksów przez przemysł interne-

towy;
– ewaluacji ww. działań19.
Zakres powyższego dokumentu został rozszerzony i uzupełniony przez

nowe Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowie-
dzi20. Zaleca ono Państwom Członkowskim zachęcanie przemysłu usług
informacyjnych on-line do unikania i zwalczania dyskryminacji na tle
rasowym, etnicznym, religijnym i wyznaniowym, a także na tle płci, nie-
pełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej, jak również do tworzenia
warunków do bezpiecznego korzystania z internetu oraz do zapewniania
dostępu do usług wysokiej jakości. Nowym elementem Zalecenia jest zachęta
ze strony Komisji do „współpracy i przekazywania doświadczeń pomiędzy
organami (samo)regulującymi, na temat oceny lub klasyfikacji treści usług
audiowizualnych i informacyjnych on-line”21.
Innym przykładem jest Zalecenie z 2001 roku Europejskiej Komisji prze-

ciwko Rasizmowi i Nietolerancji: Zwalczanie rozpowszechniania materiałów
rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich przy użyciu internetu22.

18 Rekomendacja Rady nr 98/560 z dnia 24 września 1998 r. w sprawie rozwoju konkuren-
cyjności europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych przez promowanie
rozwiązań krajowych zmierzających do osiągnięcia porównywalnego i efektywnego poziomu
ochrony małoletnich i godności ludzkiej, Dz. U. L 270 z 7.10.1998.

19 M u r a w s k a - N a j m i e c, dz. cyt., s. 31.
20 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie

ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkuren-
cyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych,
opublikowano w Dz. U. L 378 z 27.12.2006, s. 12, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0952:PL:HTML, [10.07.2009].

21 Tamże, s. 2.
22 Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, Zalecenie nr 6: Zwalczanie

rozpowszechniania materiałów rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich przy użyciu
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Na odnotowanie zasługuje również Zalecenie Komitetu Ministrów Rady
Europy na temat środków promujących wartość publiczną internetu23. Za-
lecenie odpowiada oczekiwaniom użytkowników, iż usługi internetowe będą
dostępne, przystępne cenowo, bezpieczne, niezawodne oraz trwałe. Zalecenie
wskazuje, iż internet stał się istotnym narzędziem pozwalającym ludziom na
korzystanie ze swoich praw oraz na uczestniczenie w życiu publicznym i pro-
cesach demokratycznych, a także wyrażanie swojej kreatywności. Internet
promując korzystanie z niektórych praw, może zagrażać jednak innym, do-
tyczącym na przykład życia prywatnego czy godności ludzkiej. Dokument ten
zachęca Państwa Członkowskie do zdefiniowania roli i odpowiedzialności
głównych aktorów zarówno publicznych, prywatnych, jak i społeczeństwa
obywatelskiego. W sposób szczególny dokument zwraca się do podmiotów
prywatnych, przypominając o zmianie ich etycznej odpowiedzialności24.
Kolejnym ważnym dokumentem jest Zalecenie Parlamentu Europejskiego

dla Rady z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie walki z seksualnym wykorzy-
stywaniem dzieci i pornografią dziecięcą25. Proponuje ono wiele zmian
w decyzji ramowej26. Zaleca:
– odpowiedzialność karną operatorów platform dyskusyjnych („czatów")

lub forów internetowych o charakterze pedofilskim;
– usunięcie z internetu nielegalnych materiałów przedstawiających

wykorzystywanie dzieci u źródła ich rozpowszechniania, co zapewni ofiarom

internetu, CRI (2001)1, http://www.coe.org.pl/pl/radaeuropy/wybraneko_nwencje_i_inne_
dokumenty/ecri, [10.12.2008].

23 Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 7 listopada 2007 r. promujące
wartość publiczną internetu (Recommendation CM/Rec(2007)16 of the Committee of Ministers
to member states on measures to promote the public service value of the Internet, adopted on
7November2007),https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1207291&Site=CM&BackColorInternet=
9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75, [07.08.2009].

24 Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 7 listopada 2007 r. promujące
wartość publiczną internetu (Recommendation CM/Rec(2007)16 of the Committee of Ministers
to member states on measures to promote the public service value of the Internet, adopted on
7 November 2007), „Przegląd Międzynarodowy KRRiT” 2007, nr 11, s. 3, http://www.
krrit.gov.pl/bip/Portals/0/publikacje/pm2007/pm2007_11.pdf, [07.08.2009].

25 Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie walki
z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i pornografią dziecięcą (Combating sexual exploitation
of children and child pornography), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0040+0+DOC +XML+ V0//PL, [13.07.2009].

26 Decyzja ramowa Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. dotycząca zwalczania
seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej, w Dz. U. L 013 z 20.01.2004,
P. 0044 – 0048, http://eur-lex.europa.eu/Lex UriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:32004F0068:
PL:HTML, [07.02.2009].
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maksymalną ochronę, oraz współpracę z dostawcami usług internetowych
w celu likwidowania takich stron internetowych;
– zbadanie, czy z technicznego punktu widzenia możliwe jest zamknięcie

lub zablokowanie w inny sposób systemu płatności przez internet w odnie-
sieniu do stron internetowych, na których prowadzona jest sprzedaż przez
internet pornografii dziecięcej;
– zachęcenie również innych podmiotów gospodarczych, takich jak banki,

kantory wymiany walut, dostawcy usług internetowych i firmy obsługujące
wyszukiwarki internetowe, do aktywnego udziału w staraniach mających na
celu zwalczanie pornografii dziecięcej oraz innych form seksualnego wy-
korzystywania dzieci w celach komercyjnych;
– zapewnienie rodzicom łatwych w obsłudze programów umożliwiających

zablokowanie dostępu ich dzieci do internetowych stron pornograficznych27.
Instrumentami z zakresu „miękkiego prawa” posługuje się również Rada

Europy. W ramach działań na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu
wydała ona następujące rekomendacje i zalecenia:
– Rekomendacja Komitetu Ministrów Rec(2001)16 w sprawie ochrony

dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem (2001)28, która zaleca włączenie
dostawców usług internetowych w działania na rzecz bezpiecznego korzy-
stania z internetu;
– Rekomendacja Komitetu Ministrów Rec(2001)8 dotycząca samoregulacji

w zakresie cyberzawartości: samoregulacja oraz ochrona użytkowników przed
treściami nielegalnymi i szkodliwymi w usługach informacyjno-komunika-
cyjnych (2001). Wiele elementów przez nią zalecanych pokrywa się z roz-
wiązaniami proponowanymi przez Unię Europejską, a wśród nowych propo-
zycji znajdują się między innymi opisy zawartości, narzędzia dostępu
warunkowego czy system mediacji i arbitrażu;
– Zalecenie Rady Europy CM/Rec(2009)5 z dnia 8 lipca 2009 roku

w sprawie ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami i zachowaniami oraz
promowania ich aktywnego uczestnictwa w nowym środowisku informacyjnym

27 Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie walki
z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i pornografią dziecięcą, http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT +TA+P6-TA-2009-0040+0+DOC+
XML+V0//PL, [13.07.2009].

28 Rekomendacja o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem, 16 (2001), Komitet
Ministrów RE, 31.10.2001 r., http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/publikacje/analizy/Analiza
200507.pdf, [06.02.2009].



222 MAŁGORZATA GRUCHOŁA

i komunikacyjnym29. Zaleca w nim, by kraje członkowskie Rady Europy we
współpracy z sektorem prywatnym i organizacjami społecznymi przyjęły
i realizowały spójne strategie w celu chronienia dzieci przed treściami
i zachowaniami mogącymi stanowić dla nich zagrożenie, a jednocześnie, by
popierały ich aktywne uczestnictwo i korzystanie w jak najlepszy sposób
z nowego środowiska informacyjnego i komunikacyjnego.
Rekomendacje i zalecenie pełnią funkcję instrumentów politycznych (wska-

zują polityczne zaangażowanie Państw Członkowskich), a nie prawnych (nie
mają mocy prawnej). Są skierowane do rządów Państw Członkowskich, któ-
rym wskazują konkretne cele do osiągnięcia w zakresie przyczynienia się do
bezpiecznego korzystania z internetu, pozostawiając im jednocześnie swobodę
w doborze sposobów realizacji zgodnie z krajowymi prawodawstawami i prak-
tykami oraz międzynarodowymi zobowiązaniami i narodową specyfiką30.

4. OCHRONA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU
W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC

Przyjęty w Niemczech model regulacji zakłada aktywną rolę państwa na
poziomie federalnym, choć w odniesieniu do internetu przewiduje największy
stopień swobody dostawców treści i usług. Niemiecka ustawa Informations-
und-Kommunikationsdienste-Gesetz (prawo o usługach informacyjnych i ko-
munikacyjnych)31 jest jedną z niewielu przypadków regulacji „teleusług”
informatycznych. Od kwietnia 2003 r. obowiązuje Traktat na rzecz ochrony
małoletnich i godności ludzkiej w mediach (Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag, JMStV)32. Odnosi się on do wszystkich elektronicznych mediów komu-
nikacyjnych i informacyjnych, (radio, telewizja i internet). Zawarły go między
sobą wszystkie kraje związkowe. Traktat ten tworzy jednolity system wraz

29 Zalecenie Rady Europy CM/Rec(2009)5 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ochrony dzieci
przed szkodliwymi treściami i zachowaniami oraz promowania ich aktywnego uczestnictwa w
nowym środowisku informacyjnym i komunikacyjnym, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?
Ref=CM/Rec(2009)5&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=99
99CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75; [17.07.2009].

30 M u r a w s k a - N a j m i e c, dz. cyt., s. 33.
31 M. S c h w e r, Droga do społeczeństwa zinformatyzowanego. Dotyczy niemieckiej

ustawy o multimediach, „Zeszyty Prasoznawcze” 1997, nr 3-4, s. 122-123.
32 Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk

und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV) z 01.04.2003 r., http://www.
artikel5.de/gesetze/jmstv.html, [08.08.2008].
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z jednocześnie przyjętą federalną Ustawa o ochronie młodzieży z 23 lipca
2002 r. (Jugendschutzgesetz vom 23. Juli 2002)33, odnoszącą się do prasy,
kaset magnetowidowych, DVD, gier itp.34 oraz Ustawą o mediach elektro-
nicznych z dnia 20 grudnia 2001 r. (Staatsvertrag über Mediendienste vom
20. Dezember 2001)35. Ochronę internautów zapewnia także ustawa o ochro-
nie danych przy usługach telekomunikacyjnych (Teledienstdatenschutzgesetz
z 1997)36. Wyżej wymienione przepisy prawne regulują ochronę niemieckich
użytkowników internetu.
Podstawowy charakter dla rozważań w niniejszym artykule mają następu-

jące dokumenty prawne: Traktat na rzecz ochrony małoletnich i godności
ludzkiej w mediach (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, JMStV)37, Ustawa
o multimediach z 1 sierpnia 1997 r. (Informations-und Kommunikations-
dienstgesetz vom 1. August 1997 - IuKDG)38, Ustawa o korzystaniu z tele-
usług z 1 sierpnia 1997 r. (Gesetz über Nutzung von Telediensten vom
01. August 1997)39 oraz Ustawa o ochronie danych przy usługach telekomu-
nikacyjnych z 1997 r. (Teledienstdatenschutzgesetz z 1997)40.
Rolę pomocniczą odgrywają następujące akty prawne: Ustawa Zasadnicza

Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. (Grundgesetz für die Bun-

33 Jugendschutzgesetz z 23.07. 2002 r.- JuSchG, Berlin 2002, http://www.artikel5.
de/gesetze/juschg.html, [08.08.2008].

Te dwa nowe dokumenty (JuSchG i JMStV) chroniące małoletnich zastąpiły różne artykuły,
które rozsiane były w dotychczasowych ustawach i prawach, takich jak: Gesetz zum Schutze
der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG), Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften (GjSM) i postanowienia dotyczące ochrony młodzieży w Rundfunkstaatsvertrag (RStV)
und Mediendienstestaatsvertrag (MDStV).

34 M u r a w s k a - N a j m i e c, dz. cyt., s. 31.
35 Staatsvertrag über Mediendienste (Mediendienste-Staatsvertrag) zuletzt geändert durch

Artikel 3 des Sechsten Staatsvertrages zur Änderung des Rundfunkstaatsvertrages, des Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrages und desMediendienste-Staatsvertrages (Sechster Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag) z 20.12.2001 r. – GVBl, Berlin 2002, http://www.datenschutz-berlin.de/
recht/de/stv/mdstv.htm, [08.08.2008].

36 Cyt. za: M. M a t u z i k, Prawna i etyczna regulacja przepływu informacji w
internecie, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1-2 (161-162), s. 177.

37 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag z 01.04.2003 r.- JMStV, http://www.artikel5.
de/gesetze/jmstv.html, [08.08.2008].

38 S c h w e r, dz. cyt., s. 122-123.
39 Por. http://www.iid.de/rahmen/iukdge.html, cyt. za: J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z,

Internet a prawo, Kraków 1998, s. 231.
40 M a t u z i k, dz. cyt., s. 177.
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desrepublik Deutschland vom 23. Maj 1949)41, Niemiecki Kodeks Karny
(Strafgesetzbuch)42, Ustawa o ochronie młodzieży z 23 czerwca 2002 r.
(Jugendschutzgesetz vom 23. Juli 2002)43 oraz Ustawa o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji z 7 czerwca 1909 r. (Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb vom 7. Juni 1909)44.
Po raz pierwszy w ustawodawstwie niemieckim, w Traktacie na rzecz

ochrony małoletnich i godności ludzkiej w mediach45 oraz w Ustawie
o ochronie młodzieży46, zostały wymienione tematy, które są absolutnie
zabronione do emisji, niezależnie od wieku odbiorcy. Działa wbrew prawu
każdy, kto:
– rozpowszechnia propagandę zabronioną przez Niemiecki Kodeks

Karny47;
– propaguje symbole organizacji, które działają wbrew przepisom Ustawy

Zasadniczej48;
– nawołuje do nienawiści lub przemocy skierowanej przeciwko części

społeczeństwa: grupom narodowościowym, religijnym oraz narusza godność
ludzką poprzez obrażanie, świadome poniżanie lub znieważanie;
– przedstawia działalność faszystów w Niemczech, w okresie faszystow-

skim, zwłaszcza jeśli treści te zostały zabronione przez przepisy prawa
międzynarodowego i zagrażają pokojowi społecznemu; zaprzecza ich dzia-
łalności; pomniejsza ich okrucieństwa;
– przedstawia nieludzkie akty przemocy przeciwko ludziom w taki sposób,

że gloryfikują one przemoc, pomniejszają jej okrucieństwo albo okrucieństwo
przedstawiają w sposób uniżający godności ludzkiej;

41 Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23.05.1949 r. (Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland vom 23. Maj 1949), (red.) L. Janicki, (tłum.) J. Koprucka-Puro-
łowa, B. Demby, Poznań 1997, s. 7. Według stanu na 31 grudnia 1996 r. godność człowieka
jest nienaruszalna. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem całej władzy państwowej
(§ 1).

42 Strafgesetzbuch- StGB, http://gesetze-xxl.de/gesetze/stgb/p86.htr, [08.08.2008].
43 Jugendschutzgesetz z 23.07.2002 r.- JuSchG, http://www.artikel5.de/gesetze/juschg.html,

[08.08.2008].
44 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb z 07.06.1909 r., BGB I. III/FNA 43-1, Berlin

2003, http://www.artikel1.de/gesetze/bgb.html, [08.08.2008].
45 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag z 01.04.2003 r.- JMStV, http://www.artikel5.

de/gesetze/jmstv.html, [08.08.2008].
46 Jugendschutzgesetz z 23.07.2002 r.- JuSchG, http://www.artikel5.de/gesetze/juschg.html,

[08.08.2008].
47 Strafgesetzbuch- StGB, http://gesetze-xxl.de/gesetze/stgb/p86.htr, [08.08.2008].
48 Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23.05. 1949 r.
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– rozpowszechnia opisy instrukcji, w jaki sposób przeprowadzić czyny
zabronione przez przepisy prawa;
– rozpowszechnia opisy, które gloryfikują wojnę;
– pokazuje zdarzenia rzeczywiste, w sposób uchybiający godności ludzkiej,

szczególnie poprzez przedstawienie osób, które cierpią i umierają na skutek
dolegliwości fizycznych i psychicznych49;
– pokazuje nieletnich w nienaturalnych pozycjach, z naciskiem na por-

nografię;
– rozpowszechnia treści pornograficzne i przemoc seksualną z udziałem

dzieci, młodzieży i zwierząt; pornograficzne treści są dozwolone w tele-
mediach, o ile nadawca (dostawca) dołoży starań, żeby dostęp do tego typu
treści mieli tylko pełnoletni użytkownicy;
– rozpowszechnia treści wpisane na Listę środków przekazu stanowiących

zagrożenie dla dzieci i młodzieży (Liste Jugendgefährdender Medien);
– rozprzestrzenia reklamy i telezakupy o treściach zakazanych przez

Traktat;
– umieszcza na swojej stronie link prowadzący do stron zabronionych

w Traktacie;
– nie powołał Pełnomocnika ds. Ochrony Młodzieży w Mediach w kraju

związkowym;
– rozprzestrzenia programy nie przeznaczone dla danego przedziału

czasowego;
– rozprzestrzenia treści, które mogą prowadzić do zachwiania rozwoju

małoletnich;
– rozprzestrzenia programy dla dorosłych bez odpowiedniej informacji

akustycznej;
– fałszywie oznacza telemedia.
Zgodnie z § 24 działa wbrew prawu każdy, kto rozpowszechnia lub umoż-

liwia dostęp do wyżej wymienionych treści. Łamanie przepisów Traktatu
skutkuje karą do jednego roku pozbawienia wolności lub karą grzywny w wy-
sokości maksymalnej 500 tys. euro50.
W celu ochrony małoletnich powołano Komisję ds. Ochrony Młodzieży

w Mediach (Kommission für Jugendmedienschutz, dalej: KJM). Nadrzędnym

49 W wyjątkowych sytuacjach mogą ilustrować artykuł. Prezentowanie takich scen musi
być uzasadnione dobrem społecznym.

50 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV, http://www.artikel5.de/gesetze/jmstv.html,
[08.08.2008].
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zadaniem KJM jest ocena oferty medialnej pod kątem zgodności z przepisami
niniejszego Traktatu51. Dostawcy usług internetowych zostali zobowiązani
do udzielania KJM informacji o wszelkich przedsięwzięciach mających chro-
nić dzieci (§ 21).
Komisja działa z urzędu. Posiada kompetencje kontrolne i decyzyjne.

Współpracuje z Federalną Komisją ds. Ochrony Młodzieży w Mediach oraz
Urzędem Ochrony Młodzieży (jugendschutz.net)52.
Jugendschutz.net jest urzędem utworzonym przez ministerstwa do spraw

młodzieży poszczególnych krajów związkowych53. Bada ofertę internetową
pod kątem zgodności z obowiązującym prawem krajowym i międzynarodo-
wym oraz prowadzi szkolenia, kampanie społeczne i informacyjne, organizuje
konferencje, których celem jest promowanie bezpiecznych treści oraz zmniej-
szenie skali zagrożeń, których źródłem może być internet. Ponadto wspólnie
z KJM powołał Biuro, które realizuje wnioski i zadania Komisji KJM.
W skład Biura wchodzą członkowie z wszystkich krajów związkowych. Dzia-
łalność Biura reguluje statut. Wszelkie zauważone uchybienia w zakresie
przestrzegania przepisów prawa zgłasza dostawcom internetu z nakazem ich
usunięcia. Kolejno informacje te przekazuje stowarzyszeniu dobrowolnej
samokontroli oraz KJM. Ponadto w ramach unijnego programu Safer Inter-
net54 prowadzi punkt kontaktowy Hotline, w którym można zgłaszać skargi
i zakazane strony on-line. Urząd wprowadził specjalne linie telefoniczne oraz
zachęca obywateli do informowania o przypadkach dziecięcej pornografii na
stronach internetowych, co umożliwia odpowiednim służbom ścigania pod-
jęcie konkretnych działań w tym zakresie. Świadczy także działalność wy-
dawniczą55. Prowadzi współpracę międzynarodową, m.in. współpracuje z In-
ternational Network Against Cyber Hale (INACH)56.
Anonimowość niemieckim użytkownikom internetu gwarantuje Ustawa

o ochronie danych przy usługach telekomunikacyjnych (Teledienstdaten-

51 Kommission für Jugendmedienschutz, http://www.artikel5.de/gesetze/jmstv.html,
[08.08.2008].

52 Jugendschutz, www.jugendschutz.net, [08.08.2008].
53 Tamże.
54 Decyzja nr 854/2005WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz bezpieczniejszego
korzystania z internetu i nowych technologii sieciowych.

55 Mitteilungen und Materialien, http://www.jugendschutz.net/materialien/index.html,
[08.08.2008].

56 Jugendschutz im Internet, www.jugendschutz.net, [08.08.2008]. Międzynarodowa sieć
walcząca z treściami faszystowskimi w internecie, działa także w Polsce.
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schutzgesetz z 1997)57. Dostawca dostępu poprzez środki techniczne winien
wykluczyć wszelkie istniejące możliwości niedozwolonego dostępu do oso-
bistych danych użytkownika58. Ustawa zezwala zbierać wyłącznie dane oso-
bowe potrzebne do wykonania usługi, a użycie ich w innym celu wymaga
poinformowania i zgody osoby, której dane dotyczą. Ponadto po wykonaniu
usługi dane osobowe powinny być przez dostawcę usługi internetowej
usunięte59.
Szczególne znaczenie w zakresie tytułowej ochrony ma przyjęte przez rząd

niemiecki (mimo protestów) Rozporządzenie dotyczące monitoringu mediów
elektronicznych60. Zakłada ono, że z dniem 1 stycznia 2005 r. operatorzy
publicznych sieci dostępowych są zobligowani do zainstalowania urządzeń
i oprogramowania umożliwiającego organom ścigania monitorowanie poszcze-
gólnych użytkowników. Dotyczy to telefonii analogowej, telefonii przenośnej,
przesyłu danych (poczty elektronicznej), jeżeli korzysta z niej ponad 1000
użytkowników61.
Obecnie tylko w niektórych regulacjach zawarty jest nakaz ograniczania

dostępu do stron zawierających nielegalne treści. Przewiduje go niemiecka
Ustawa o korzystaniu z teleusług z 1 sierpnia 1997 r. (Gesetz über Nutzung
von Telediensten vom 1. August 1997 - TDG62). W myśl przepisów paragra-
fu 5 odpowiedzialność dostawcy usług on-line (jak i dostawcy dostępu do
sieci), w przypadku, gdy chodzi o cudze materiały, zachodzi wówczas, gdy
on te treści znał i wyeliminowanie korzystania z nich było od strony tech-
nicznej możliwe oraz można tego było oczekiwać (§5). Ustawa wyłącza nato-
miast w sposób wyraźny odpowiedzialność za samo otwarcie dostępu (hyper-
link) do stron, na których są bezprawnie rozpowszechniane materiały. I tak
przepis § 5 stwierdza, że dostawca nie jest odpowiedzialny za cudze treści,
gdy jedynie umożliwia dostęp do korzystania z nich (dostęp do sieci)63.

57 Cyt. za: M a t u z i k, dz. cyt., s. 177.
58 S c h w e r, dz. cyt., s. 120-123.
59 M a t u z i k, dz. cyt., s. 179.
60 http://www.iid.de/rahmen/iukdge.html, [11.10.2007].
61 P. W a g l o w s k i, Podsumowanie wydarzeń związanych z prawem internetowym,

http://www.vagla.pl/skrypts/2001_podsumowanie.htm, [07.05.2007].
62 B a r t a, M a r k i e w i c z, dz. cyt., s. 231, zob. http://www.iid.de/rahmen/

iukdge.html, [11.10.2007].
63 J. B a r t a, R. M a r k i e w i c z, Ja tu tylko przesyłam, „Rzeczpospolita”

z 31 sierpnia 1999, s. 8.
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Nad straży realizacji powyższych postanowień czuwa Stowarzyszenie Do-
browolnej Samokontroli Dostawców Usług Multimedialnych (Freiwillige
Selbstkontrolle Multimedial-Dienstanbieter e.V. Głównym zadaniem Sto-
warzyszenia jest zapewnienie ochrony małoletnim poprzez kontrolę treści
udostępnianych w sieci64.

5. UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z INTERNETU

Wobec rosnącej liczby internetowych niebezpieczeństw oraz niskiej
świadomości zagrożeń wśród użytkowników sieci komputerowej najlepszym
rozwiązaniem wydaje się oparta na edukacji profilaktyka. Zakrojone na
szeroką skalę działania objąć powinny zarówno najmłodszych, jak i ich
rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz wszystkie osoby pracujące z dziećmi.
W krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych działania eduka-
cyjne promujące bezpieczeństwo w sieci komputerowej prowadzone są już od
wielu lat. Potrzebę ich podejmowania dostrzegły instytucje rządowe i orga-
nizacje pozarządowe65.
W ramach niemieckiego programu na rzecz bezpieczeństwa w internecie

klicksafe.de opracowany został podręcznik dla pedagogów, zatytułowany
Know-how for Young Users (Know-how dla młodych użytkowników). Poradnik
jest praktycznym wprowadzeniem do szeroko pojętej problematyki komuni-
kacji on-line. Opiera się na przeprowadzonym wcześniej kursie dla nau-
czycieli i na doświadczeniu zgromadzonym podczas jego realizacji. Pod-
ręcznik oferuje nauczycielom i pedagogom szeroki zakres materiałów
i praktycznych wskazówek dotyczących pracy z uczniami. Jego podstawową
zaletą jest łatwy język przekazu i czytelny układ treści, dzięki czemu
czytelnik nie potrzebuje wcześniejszego przygotowania. Poradnik podzielony
jest na dziewięć „bloków”, z których każdy zawiera rozdziały dotyczące
różnych aspektów ochrony dzieci. Są to:
– Zacznijmy od początku – na czym polega problem?

64 M. R a t h - G l a w a t z, A. W a l d e n b e r g e r, Freiwillige Selbstkontrolle
Multimedial-Dienstanbieter e.V. Ein Beitrag der Medienwirtschaft zum Jugendschutz im Internet,
„Computer und Recht” 1997, nr 12, s. 766, cyt. za: B a r t a, M a r k i e w i c z, Internet
a prawo, s. 213.

65 A. W r z e s i e ń, Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w internecie, „Dziecko
Krzywdzone” 2005, nr 13, s. 82.
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– Co powinniśmy wiedzieć o internecie?
– To lubimy – komunikacja i gry
– Jak się przedstawiamy – autoprezentacja w sieci
– Co powinniśmy wiedzieć – internet a prawo
– O czym powinniśmy pamiętać, robiąc zakupy w internecie
– Czego nie potrzebujemy – treści niepożądane i niepotrzebne
– Czego powinniśmy przestrzegać – podstawowe środki bezpieczeństwa
– Na co powinniśmy zwracać uwagę – wskazówki.
Dla każdego z tematów związanych z ochroną dzieci w mediach opraco-

wano trzy jednostki dydaktyczne (arkusze robocze, które można kopiować na
potrzeby zajęć) o różnym poziomie trudności. Ogółem oferuje ok. 90 takich
arkuszy. Wszystkie tematy są ustrukturyzowane w podobny sposób – zawie-
rają informacje o treści, odnośniki, zalecenia dotyczące metodologii i dy-
daktyki oraz arkusze robocze, pomocne w przeprowadzeniu zajęć. Podręcznik
ten został opracowany we współpracy z nauczycielami i pedagogami66.
Niemcy są również uczestnikami programu Media Smart. Jest to program

o charakterze niezarobkowym w zakresie umiejętności korzystania z mediów
dla dzieci w wieku szkolnym od 6 do 11 lat, skoncentrowany na kwestiach
związanych z reklamą. Inicjatywa została zapoczątkowana w Zjednoczonym
Królestwie w listopadzie 2002 r. i obecnie obejmuje także Belgię, Holandię,
Zjednoczone Królestwo, Finlandię, Włochy, Portugalię oraz Węgry. Program
jest finansowany przez przedsiębiorstwa z branży reklamowej w Zjednoczo-
nym Królestwie oraz wspierany przez rządy państw członkowskich67.
„Nieocenioną rolę w uświadamianiu społeczeństwu niebezpieczeństw

związanych z nieświadomym korzystaniem z sieci komputerowej przez naj-
młodszych odgrywają kampanie społeczne. Pomagają zwrócić uwagę dzieci
na zagrożenia związane z obecnością pedofilów w sieci oraz pokazać im,
jakie zachowania w internecie mogą być dla nich niebezpieczne, w jaki
sposób można unikać zagrożeń i jak reagować, kiedy się z nimi zetkną.
Pozwalają także zapoznać rodziców z możliwościami, jakie daje sieć oraz
uczulić ich, że powinni interesować się, do jakich celów ich dzieci używają

66 M. F i l e c c i a, Rola nauczycieli w edukacji dzieci na rzecz bezpieczeństwa on-line.
Materiały pokonferencyjne z II Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w Internecie; 29-30.09.2008 r., http://www.saferinternet.pl/images/stories//abstrakty_2008.pdf,
[01.12.2008].

67 Report on the results of the public consultation on media literacy-2007, s. 15,
http://www.ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/report_on_ml_2007.pdf, [11.01.2009].
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internetu i z kim się za jego pośrednictwem kontaktują. Kampanie medialne
o takim profilu realizowane są w wielu krajach europejskich, m.in. w Niem-
czech. Przykładem narodowej kampanii adresowanej do placówek oświato-
wych jest Responsibillity at School Program, realizowany w Niemczech przez
Fundację Bertelsmanna”68.

6. TECHNICZNE SYSTEMY WERYFIKACJI TREŚCI

„Prawna kontrola przepływu informacji w globalnej sieci budzi kon-
trowersje o charakterze filozoficznym i politycznym. W celu ochrony
godności człowieka najmłodszych internautów oraz różnych dóbr (np. pry-
watności, własności intelektualnej) wynajdywane są standardy techniczne
służące modyfikacji tej zasady. Technika stwarza możliwość ochrony okreś-
lonych grup ludności przed negatywnym wpływem materiałów dostępnych
w internecie, bez narażania na szwank wolności słowa innych ludzi. Stanowi
to atrakcyjną alternatywę w stosunku do rozwiązań prawnych, np. wprowa-
dzających bezpośredni zakaz rozpowszechniania pornografii”69. Wspólne dla
polityki administracji Komisji Europejskiej i USA jest promowanie tech-
nicznych systemów weryfikacji treści. Szczegółowe zalecenia zawiera Pro-
gram Unii Europejskiej Safer Internet70.

68 W r z e s i e ń, dz. cyt., s. 83.
69 K. D o b r z e n i e c k i, Prawo a etos cyberprzestrzeni, wyd. Adam Marszałek, Toruń

2004, s. 107.
70 Safer Internet Plus, opublikowano w Dz. U. C 208 E/48 z 25.8.2005, http://www.

nettax.pl/serwis/imgpub/duuec/2005/208E/ce20820050825pl00430048.pdf, [08.09.2009].
Program deklaruje finansowanie działań w celu zwiększenia ilości dostępnych informacji

na temat działania i skuteczności filtrującego oprogramowania i usług; finansowanie projektów
mających na celu takie dostosowanie systemów klasyfikacji i znaków jakości, które uwzględnia
konwergencję usług telekomunikacyjnych, audiowizualnych mediów i technologii informacyjnej
oraz inicjatyw regulacji wewnętrznych mających na celu wspieranie rzetelności samodzielnego
oznakowania i usług badających poprawność samodzielnego oznakowania; zachęcenie dostaw-
ców treści do uczestnictwa w systemach klasyfikacji i ubiegania się o znaki jakości; badanie
wpływu, jaki działanie nowych technologii może mieć na bezpieczne korzystanie z nich przez
dzieci już na etapie ich opracowywania, a nie zwalczanie każdego skutku tych technologii po
tym, jak zostały już opracowane; finansowanie środków technicznych, które upoważnią użyt-
kowników do ograniczania otrzymywanych ilości niechcianych i szkodliwych treści oraz zarzą-
dzanie otrzymywaną niechcianą korespondencją; wspieranie środków technologicznych zwięk-
szających prywatność.
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Także niemiecki Urząd Ochrony Młodzieży (jugendschutz.net)71 nadzo-
ruje funkcjonowanie tzw. zamkniętych grup użytkowników poprzez kontrole
stosowania przez dostawców internetu narzędzi warunkowego dostępu w za-
kresie treści szkodliwych dla nieletnich, takich jak systemy weryfikacji wieku,
osobiste kody identyfikacyjne, hasła, systemy kodowania lub dostęp za po-
mocą kart elektronicznych.
Najważniejsze systemy weryfikujące wiek internauty to: ARCOR, Blue

Movie/Erotic Media, Coolspot: X-Check/Personal-ID, Full-Motion Entertain-
ment: mirtoo-AVS, RST Datentechnik, F. I. S.: AVSKey/AVSKeyfree plus
digipay72.
Jako przykład technicznych systemów weryfikacji treści można podać

funkcjonowanie systemu PICS (Platform for Internet Content Selection). Jest
to system klasyfikacji treści stron WWW opracowany przez W3C73.
Schemat PICS opiera się na zestawie predefiniowanych kodów, które można
dołączyć do dokumentów publikowanych w internecie. Zawartość strony może
być oceniana ze względu na cztery kategorie: nagość, seks, przemoc oraz
słownictwo. Ocena treści dokumentu może być dokonana przez jej autora,
niezależną organizację lub specjalny program. Przykładem organizacji, która
zajmuje się oceną publikacji internetowych, jest RSACi (Recreational Soft-
ware Advisory Council internet standards). Działanie systemu uzależnione jest
od używanej przeglądarki. Jeżeli ta wspiera standard PICS (np. Internet
Explorer), po pobraniu dokumentu HTML następuje odczytanie i interpretacja

71 Jugendschutz, www.jugendschutz.net, [08.08.2008].
72 Altersprüf-Systeme, http://www.jugendschutz.net/avs/avs_systeme/index.html,

[08.08.2008]. Należy zalogować się na wybranej stronie i wysłać kopie dowodu lub karty
kredytowej do dostawcy internetu. Na stronę Valofon mogą zaglądać tylko osoby, które mają
zawartą umowę z firmą (wcześniej został sprawdzony wiek potencjalnego użytkownika sieci).

System weryfikacji wieku proponuje też projekt amerykańskiej ustawy z 29.06.2005 r.
A Bill to protect children from Internet pornography and support law enforcement and other
efforts to combat Internet and pornography-related crimes against children.

73 W3C (World Wide Web Consortium), http://portalwiedzy.onet.pl/125638,,,,w3c_
angielskie_world_wide_web_consortium,haslo.html, [09.06.2009].

W3C to międzynarodowe forum firm i organizacji założone w 1994 r., które zajmuje się
rozwojem i promocją sieci World Wide Web. Kształtuje obraz sieci poprzez tworzenie nowych
standardów internetowych (m.in. języka HTML, protokołu HTTP, kaskadowych arkuszy stylów
– CSS). Działania organizacji finansują jego komercyjni członkowie, głównie korporacje
przemysłu informatycznego, m.in. Microsoft, Intel, AT&T, Apple, Kodak, Lotus oraz Netscape.
Chociaż W3C deklaruje swoją niezależność od producentów, to właśnie oni mają decydujący
wpływ na proces zatwierdzania standardów. Wyniki prac dostępne są wszystkim zaintereso-
wanym na internetowych stronach organizacji.
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dołączonego do niego kodu PICS. Na podstawie zawartych tam informacji
przeglądarka podejmuje decyzję o wyświetleniu lub odmowie wyświetlenia
strony.
Rodzice lub inni opiekunowie, za pomocą tego systemu i bazujących na

nim programów, jak np. DansGuardian, Net Nanny, CyberPatrol, Surw Watch,
mogą ustanawiać reguły korzystania z zasobów internetu przez pozostających
pod ich opieką małoletnich. Platform for Internet Content Selection pozwala
na ochronę prywatności i ograniczenie dostępu do określonych treści74.
DansGuardian to jeden z wielu aktywnych filtrów rodzinnych, filtrujący

i blokujący niepożądane strony w przeglądarkach internetowych. DansGuar-
dian blokuje dostęp do tekstu i stron www, zawierających treści pornogra-
ficzne, obsceniczne, rasistowskie itp. na podstawie zaawansowanego, wago-
wego systemu liczenia fraz. Filtrowanie odbywa się poprzez przeszukanie
tekstu zawartego na stronie. Pozwala ustalać kategorie stron, które mają być
blokowane (np. pornograficzne, czaty, strony z hazardem, przemocą, pobie-
ranie plików) oraz poziom filtracji stosownie do nazw użytkowników, grup
lub źródłowych adresów IP. Program filtruje także pliki oraz typy MIME,
używa protokołu PICS (Platform for Internet Content Selection) i obsługuje
program antywirusowy ClamAV75.
Niemiecki rząd uruchomił także bezpieczną wyszukiwarkę internetową76,

która pozwala dzieciom na przeglądanie internetu bez ryzyka natrafienia na
treści pornograficzne bądź przemoc. Pod podanym adresem dzieci mogą zna-
leźć wiele gier, informacji oraz linków do zatwierdzonych przez władze stron

74 PICS (Platform for Internet Content Selection), http://portalwiedzy.onet.pl/125480,,,,pics_
angielskie_platform_for_internet_content_selection,haslo.html, [09.06.2009]; Platform for Inter-
net Content Selection, http://helionica.pl/index.php/Platform_for_Internet_Content_Selection,
[09.06.2009].

75 Dansguardian, http://pl.wikipedia.org/wiki/Dansguardian, [02.09.2009]. Program loguje
czas, adres IP, adres URL, historię odwiedzanych stron, statystyki oglądalności stron w zależ-
ności od treści i czas przebywania na stronach różnych kategorii. Informacje zapisywane są
w czytelnym formacie. Program filtruje każdą stronę osobno, wyszukując w niej zakazanych
słów kluczowych. Dla każdego znalezionego wyrazu lub frazy jest przydzielona odpowiednia
liczba punktów. Po przeszukaniu całej strony punkty są sumowane. Jeśli na stronie liczba
punktów przekroczy zadaną wartość, zwaną naughtynesslimit (tzw. limit grzeczności), ustalaną
zazwyczaj na ok. 150 punktów, strona jest blokowana.

76 Wyszukiwarka znajduje się pod adresem www.FragFinn.de, [11.01.2009]. Por. na
przykład wyszukiwarkę dla dzieci: http://www.blinde-kuh.de/, [11.01.2009].
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internetowych przyjaznych dzieciom. Niemcy promują wyszukiwarkę jako
pierwszą tego typu w Europie77.

PODSUMOWANIE

W bieżącym roku obchodzimy dziesiątą rocznicę ustanowienia unijnego
programu pomocowego Safer Internet. Kolejne edycje Programu miały na
celu zwalczanie oraz blokowanie nielegalnych i szkodliwych treści w sieci;
podnoszenie świadomości o bezpiecznym użytkowaniu internetu; promocję
bezpieczniejszego używania internetu oraz nowych technologii on-line, włą-
czając w to sieć komórkową i szerokopasmową, gry on-line; bezpośredni
transfer plików i wszystkie formy komunikacji w czasie rzeczywistym, takie
jak czaty i błyskawiczne wiadomości. Wszystkie edycje miały na celu ochronę
dzieci i mniejszości oraz walkę z cyberprzemocą oraz uwodzeniem w sieci.
Podstawowe cele na gruncie niemieckim znalazły odzwierciedlenie w na-

stępujących działaniach:
– powołaniu europejskiej sieci punktów kontaktowych dla raportowania

szkodliwej oraz nielegalnej treści w internecie (Hotline) - jugendschutz.
net78;
– stworzeniu węzła koordynacyjnego INHOPE (Internet Hotline Providers

in Europe Association), otwartego dla linii interwencyjnych z całego świata;
– rozwoju przez przemysł internetowy systemu filtrującego oraz ocenia-

jącego zawartość stron internetowy (Filtering & Rating);
– podnoszeniu świadomości o bezpiecznym użytkowaniu internetu (Awa-

reness);
– tworzeniu bezpiecznego otoczenia przez samoregulację dostawców treści

– np. Stowarzyszenie Dobrowolnej Samokontroli Dostawców Usług Multime-
dialnych (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedial-Dienstanbieter e.V), Dobro-
wolna Samokontrola Producentów Filmowych (Freiwillige Selbstkontrolle der
Filmwirtschaft (FSK) oraz Internet Content Rating Association (ICRA);

77 Wyszukiwarka przyjazna dzieciom, ERLINK"http://www.wirtualnemedia.pl/article/
2146563_Wyszukiwarka_przyjazna_dzieciom.htm"

http://www.wirtualnemedia.pl/article/2146563_Wyszukiwarka_przyjazna_dzieciom.htm,
[03.12.2007].

78 Germany: www.de.inhope.org
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– popieraniu działań uświadamiających – Komisja ds. Ochrony Młodzieży
w Mediach (Kommission für Jugendmedienschutz);
– poszerzeniu zakresu o treści niepożądane przez użytkowników (obejmuje

nie tylko treści sprzeczne z prawem i treści szkodliwe, ale także treści
niechciane, a tam gdzie to konieczne, zagadnienia związane z ochroną kon-
sumentów, ochroną danych oraz bezpieczeństwem informacji i sieci (wiru-
sy/spam), jak również nowe formy interaktywnej informacji i komunikacji,
które powstały w wyniku szybkiego rozprzestrzeniania się internetu i telefonii
komórkowej);
– położeniu silnego akcentu na współpracę międzynarodową, polegającą

na obowiązku sieciowania linii „Hotlines”, na współpracę transgraniczną
(International Network Against Cyber);
– budowaniu i podtrzymywaniu formalnych i nieformalnych stosunków

partnerskich z głównymi zainteresowanymi stronami (agencjami rządowymi
i pozarządowymi, mediami, dystrybutorami usług oraz internautami) do dzia-
łania na poziomie kraju na rzecz bezpieczniejszego korzystania z internetu
i nowych technologii sieciowych, np.: Federalne Biuro Kontroli Mediów za-
grażających młodzieży (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien) –
samodzielny urząd federalny z własnym budżetem, związany z Ministerstwem
do spraw Rodzin, Ludzi Starych, Kobiet i Młodzieży79;
– promowaniu dialogu i wymiany informacji, szczególnie pomiędzy za-

interesowanymi stronami w dziedzinie edukacji i technologii.
Powyższe regulacje stwarzają podstawowe ramy prawne dla ochrony użyt-

kowników internetu w Republice Federalnej Niemiec. W zakresie tytułowej
ochrony spełniają wymogi i zalecenia dokumentów przyjętych przez Unię
Europejską, jak i Radę Europy. Niestety, problem tkwi nie tyle w braku
uregulowań prawnych (takie istnieją), co w ich respektowaniu. Internet,
bowiem nie zna granic. Transgraniczny charakter sieci wymyka się spod
kontroli. Doświadczenia dotychczasowej praktyki w Niemczech wskazują na
konieczność współdziałania władz publicznych i organizacji społecznych.
Organy regulacyjne powinny tworzyć pewne ramy prawne oraz wspierać
działalność odpowiednich środowisk i ich organizacji. Ponadto, na ile
tylko jest to możliwe – winny wzmacniać i wspierać działania edukacyjne

79 Jugendschutzgesetz z 23.07. 2002 r.- JuSchG, Berlin 2002, http://www.artikel5.
de/gesetze/juschg.html. Działalność Biura reguluje JuSchG. Decyduje o wpisaniu strony inter-
netowej na Listę środków przekazu stanowiących zagrożenie dla dzieci i młodzieży (Liste
Jugendgefährdender Median).



235OCHRONA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU

poprzez udoskonalanie rozwiązań technologicznych. Właśnie w połączeniu
edukacji z coraz doskonalszymi rozwiązaniami technologicznymi tkwi klucz
do skutecznej ochrony dzieci i młodzieży w erze cyfrowej.
Internet nigdy nie będzie całkowicie bezpieczny ani dla dzieci, ani dla

nikogo innego, jednak dzięki połączeniu większej świadomości rodziców i ca-
łego społeczeństwa z udoskonalonymi narzędziami technologicznymi będzie-
my mogli uczynić go miejscem o wiele bezpieczniejszym, niż jest dzisiaj80.
Nowe technologie on-line niosą ze sobą nowe wyzwania, ale i zagrożenia.
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rencyjności europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych
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THE PROTECTION OF THE INTERNET USERS IN LAW AND PRACTICE

S u m m a r y

The article presents legal documents concerning the protection and preservation of the
Internet users from the Federal Republic of Germany in law and practice. The role of
community law is indicated in an interesting scope: the application of general law; legal
regulations created for the Internet exclusively and the ‘soft law\ą relating to the net.

The following legal documents were of basic importance and contributed to the
considerations in the present articel: the traty of the underage protection and human dignity
in the media 1st April, 2003, the multimedia law of 1st august, 1997, the usage of the
telephone service law of 1st August, 1997 and the personal data protection by
telecommunications ervice law. Appropriate articles were also analyzed: The constitution of
the Federal Republic of Germany of 23rd May, 1949, German penal code, the protection of the
young law of 23rd June, 2002 and the fight against dishonest market competition law of 7th
June, 1909.
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ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH
Tom 1(37) − 2009

Mirosław C h a ł u b i ń s k i, StanisławOssowski, Wiedza Powszech-
na, Warszawa 2008, ss. 387.

W serii Myśli i Ludzie ukazała się praca Mirosława Chałubińskiego poświęcona
znakomitemu polskiemu socjologowi Stanisławowi Ossowskiemu. Chałubiński, wybit-
ny znawca myśli autora książki O osobliwościach nauk społecznych, kreśli w niej
sylwetkę intelektualną uczonego.
Pierwszy rozdział autor poświęcił życiu i twórczości uczonego. W następnym

Chałubiński przedstawia Ossowskiego jako pioniera semantycznego podejścia do
sztuki. Uważa, że w analizach estetycznych uczonego ważną funkcję klasyfikacyjną
pełni pojęcie znaku i jego odmian. W kolejnym rozdziale zajmuje się odniesieniem
Ossowskiego do podstawowych kwestii teoretycznych. Pisze o antynaturalizmie uczo-
nego, a także o jego krytyce socjologicznego neopozytywizmu. Następnie Chałubiński
skupia się na (wyłącznie naukowych) powiązaniach Ossowskiego z marksizmem oraz
na jego wizjach społecznych. Rozpatruje problem aktualności jego koncepcji.
Autor, znany z lewicowych przekonań, wyraźnie podziela poglądy swego mistrza,

jednocześnie akcentując wyraźne u Ossowskiego odgraniczenie przekonań światopo-
glądowych od badań naukowych. Ale czy da się je w pełni od siebie oddzielić?
Pomimo ogromnej wrażliwości społecznej Ossowski nie był działaczem politycznym.
Różnorodność argumentów przedstawionych na kartach prac Ossowskiego sprawia,
że często przypisywano mu poglądy, których nigdy nie głosił, wartości, których
nigdy nie wyznawał.
Ossowski nie był człowiekiem wygodnym dla otoczenia, bo dostrzegał w świecie

i ludziach o wiele więcej barw i odcieni niż inni. Bronił szlachetnej wizji przyszłości
i stosunków międzyludzkich (chodzi tu o słynny ład czwarty, czyli system porozu-
mień zbiorowych), którą chciał jak najszybciej wcielić w życie. U podłoża jego
poglądów tkwiło wielokrotnie wyrażane przekonanie, że w walce dobra ze złem
i prawdy z fałszem zawsze ostatecznie zwycięża dobro i prawda. Wystarczy tu przy-
wołać choćby tekst Z nastrojów manichejskich. Ossowski znacznie upraszczał złożo-
ność tej walki. Był niewątpliwie idealistą. Choć dostrzegał różnicę między prak-
seologią walki a prakseologią nauki, nie do końca uzmysławiał sobie konsekwencje
tej różnicy, czym narażał się na szermowanie jego poglądami przez ludzi zupełnie
innego pokroju.
Chałubiński podkreśla, że fałszywy jest funkcjonujący mit Ossowskiego – huma-

nisty zamkniętego w wieży z kości słoniowej, idealisty oderwanego od rzeczywisto-
ści, dla którego nauka była celem samym w sobie. Uczonego całe życie spędzającego
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wśród książek.To wizja nie tylko fałszywa, ale i niesprawiedliwa. Warto wspomnieć
choćby o tym, że Ossowski działał przed wojną w Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i współpracował ze Stefanem Czarnowskim. Kontakt z WSM pogłębił lewi-
cową, zaangażowaną postawę Ossowskiego, w której ważne miejsce zajmowała idea
samorządu terytorialnego. Z Czarnowskim uczony działał także w Towarzystwie
Uniwersytetów Robotniczych. W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej. Od
1941 r. pracował w konspiracyjnym Uniwersytecie Warszawskim, a równocześnie
także w Instytucie Planowania Społecznego, który zajmował się projektami przyszłej
odbudowy Warszawy. Wierność wartościom humanistycznym przejawiał nie tylko na
piśmie. W czasie okupacji pomagał Żydom, nie zważając na grożące konsekwencje.
Za jedno z zadań uczonego uznawał zresztą kształtowanie norm etycznych.

„Funkcję humanistyczną – pisał – można rozumieć szerzej lub węziej. W węższej
interpretacji, w interpretacji, która odegrała doniosłą rolę w dziejach kultury, idzie
tu nie o jakiekolwiek zaspokajanie potrzeb intelektualnych, lecz o zaspokajanie ich
w sposób godny zaufania; idzie o kształtowanie umysłów nie wedle jakichkolwiek
wzorów osobowych, ale o kształtowanie ich na drodze mądrości, o rozszerzanie
horyzontów myśli i pogłębianie stosunku do świata”1.
Był uczonym, który starał się łączyć w jedną, możliwie najbardziej spójną całość

rozmaite pojęcia, koncepcje, tezy i teorie. Starał się dociec przyczyn istnienia wielu
szkół i tendencji w nauce, szczególnie w naukach społecznych. Jego głębokie rozwa-
żania nad typami sporów w naukach społecznych nie mają sobie równych w socjo-
logii tamtego okresu. Przezwyciężenie pojawiających się kontrowersji było dla niego
jednym z naczelnych zadań i obowiązków nauki. Wynikający z tego przekonania
eklektyzm Ossowskiego wywoływał wiele nieporozumień. Do dzisiaj powołują się
na uczonego rzecznicy przeciwstawnych stanowisk naukowych – ilustrując swoje,
skrajne nieraz, tezy cytatami z jego prac, wyrywając z kontekstu poszczególne
zdania. Aforystyczność i literackość stylu Ossowskiego zapewne ułatwia ten
proceder. Tymczasem był on przecież uczonym o jasno wykrystalizowanych poglą-
dach, na co wskazuje Chałubiński.
Ostatnia większa praca Ossowskiego, O osobliwościach nauk społecznych, wydana

w 1962 r., jest dziełem, którego wartości naukowej nie sposób przecenić. To książka
polemiczna i kontrowersyjna, ale można tam odnaleźć fragmenty o niepodważalnej
wartości. Na kartach tej pracy pojawiają się twierdzenia, które nie budzą żadnych
wątpliwości. Mam tu na myśli dyrektywy, których, zdaniem Ossowskiego, powinien
przestrzegać każdy badacz. Należą do nich powinności:
– świadomego udziału w procesie rozwoju własnej dyscypliny, tzn. takiego,

w którym zawiera się jakiś stosunek do tych, którzy zajmowali bądź zajmują się tymi
samymi zagadnieniami;
– swoistej odpowiedzialności za słowo, polegającej na gotowości do pełnego

zdania sobie sprawy, dlaczego się takie, a nie inne zdania wypowiedziało, i dlaczego
się je wypowiedziało w taki właśnie, a nie inny sposób;

1 S. O s s o w s k i, Taktyka i kultura, „Przegląd Kulturalny”, 1956, nr 13, s. 1.
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– jawności warsztatu naukowego, wymagającej, by cały proces badawczy odbywał
się w pełnym świetle, tak aby każdej osobie kompetentnej umożliwić jego kontrolę
albo przynajmniej ocenę procesu badań na podstawie rzeczowej relacji autora;
– używania języka spełniającego naukowe standardy, a więc jednoznacznego

i operatywnego, uściślonego wszędzie tam, gdzie mogłoby dojść do nieporozumienia.
We wspomnianej pracy Ossowski demaskował złudność przekonania socjologów

scjentystów o wyłącznym prawie socjologii empirycznej do naukowości i wskazywał
na „niebezpieczeństwa wynikające z upojenia matematyzacją socjologii i względną
łatwością uzyskiwania nowych empirycznych rezultatów, wyrażanych w postaci licz-
bowej”2. Pisał: „Największym grzechem przeciwko ścisłości są pozory ścisłości”,
a dalej: „Elektronowa maszyna do liczenia nie zastąpi plastyczności intelektualnej,
kultury humanistycznej badacza i jego krytycyzmu wobec własnych interpretacji”.
Zarazem w imię rzetelności i prawdy naukowej uczony walczył o powszechne uzna-
nie poglądu, że w badaniach społecznych nie ma metod dobrych i złych w ogólności,
że wartość każdej metody i techniki badawczej zależy od rozpatrywanego problemu,
że ta sama metoda może być w jednym przypadku bardzo przydatna, a w innym cał-
kowicie zawodna.
Ossowski popadł w swego rodzaju wewnętrzny konflikt między maksymalizmem,

będącym pochodną wiary i niedostatku wiedzy o świecie, a minimalizmem, uczącym
rezygnacji z czynów, gdy brak gwarancji sukcesu, i z analizy problemów, gdy brak
gwarancji ich rozwiązania. W konsekwencji usiłował znaleźć drogę pośrednią; stąd
jego wizjonerstwo, paradoksalnie połączone z neopozytywistyczną powściągliwością
w wydawaniu ostatecznych i stanowczych sądów o sprawach społecznych. Za przy-
kład niech posłuży jego stosunek do socjalizmu. Fascynacja perspektywą wielkiej
przebudowy społecznej łączyła się u Ossowskiego z krytycznym stosunkiem do tych
założeń socjalizmu, które uznawał za bezpodstawne, choć w czasach, w których
przyszło żyć uczonemu, przedstawiano owe założenia tak, jak gdyby dostarczały
wyjaśnienia wszelkich zagadek historii.
Ossowskiemu towarzyszyła też przez całe życie oświeceniowa wiara, że człowiek

może stawać się lepszy. Swoją ideę polimorfizmu ludzkiej natury uczony najpełniej
wyłożył w pracy Z zagadnień psychologii społecznej, a najdobitniej w rozprawie Z
nastrojów manichejskich. Ossowski twierdził, że w każdym człowieku kryją się naj-
rozmaitsze możliwości: nie jest ani dobry, ani zły, lecz bywa dobry lub zły w za-
leżności od okoliczności, w których wyzwalają się te możliwości. Przypomina to
psychologizm w wersji Leona Petrażyckiego. Według Ossowskiego można więc zało-
żyć, że obserwowane tu i teraz cechy ludzi nie wynikają z ich niezmiennej natury
i w sprzyjających warunkach mogą ustąpić miejsca lepszym cechom. Uczony pisał:
„[...] rzecz w tym, jak stworzyć warunki, które by wydobyły z człowieka ukryte
możliwości i dokonały przewrotu w strukturze jego psychiki; jak stworzyć taki

2 T e n ż e, O osobliwościach nauk społecznych, w: t e n ż e, Dzieła, t. 4, PWN,
Warszawa 1967, s. 277-279.
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system promieniowań, który w osobowościach naszych spowoduje przesunięcia osi
krystalizacji”3.
Ten problem stanowił centralny punkt rozważań Ossowskiego. Odnajdujemy go

w jego pracach publicystycznych, na przykład w tekście Ku nowym formom życia
społecznego, a także u podstaw dzieł ściśle naukowych, które w zamyśle uczonego
miały również kształtować ludzkie umysły i postawy. Prace Ossowskiego poświęcone
ideologiom (zwłaszcza rasizmowi i nacjonalizmowi), rodzajom ładu społecznego czy
strukturze klasowej w społecznej świadomości można, moim zdaniem, interpretować
w taki właśnie sposób. „W psychice jednostek – pisał – powiązanych w system sto-
sunków społecznych szukać będziemy możliwości przyszłej kultury”4. Zapowiedź
tę realizował w wielu swoich pracach.
Ossowski był także autorem studiów monograficznych, bez których jego twór-

czość utraciłaby wiele ze swego blasku. Jego dzieła tworzą swego rodzaju zamkniętą
całość. Poglądy Ossowskiego na różne tematy w pełni objawiają się czytelnikowi
dopiero wtedy, gdy zestawia ze sobą różne prace i odtwarza na tej podstawie bieg
myśli uczonego, nie poprzestając na lekturze jednego tekstu. Ossowski był, na
przykład, jednym z najwybitniejszych polskich socjologów narodu, ale do poznania
jego poglądów nie wystarczy analiza pracy O ojczyźnie i narodzie: trzeba także
sięgnąć po pisma, w których problematyka narodu nie stanowi głównego wątku, cho-
ciażby po Wielogłowego Lewiatana czy Więź społeczną i dziedzictwo krwi. „Zjawis-
ka, procesy i rzeczy – pisał Ossowski – którymi zajmują się nauki społeczne,
stanowią przedmiot tych nauk wyłącznie jako korelaty zjawisk świadomości. Zmiany
w wielkościach, rozmieszczeniu i kształtach osiedli ludzkich nie stanowią przedmiotu
nauk społecznych, dopóki traktuje się je w taki sam sposób, jak powstawanie wydm
nadmorskich albo skał wulkanicznych, tzn. dopóki nie wchodzi w grę ich funkcjonal-
ny związek ze zjawiskami świadomości. Banknot może wejść w zakres problematyki
socjologicznej dopiero wtedy, gdy się nim interesujemy ze względu na interpretację
umieszczonych na nim napisów. Żadna instytucja społeczna (małżeństwo, sąd, koś-
ciół, państwo, szkoła, teatr), żadna grupa społeczna – jeśli tym terminem nie
obejmujemy przestrzennego skupienia ciał ludzkich – żaden proces społeczny nie da
się określić bez odwołania się explicite albo implicite do zjawisk świadomości”5.
Wyraźnie dostrzegalna perspektywa humanistyczna Ossowskiego bliska jest także

Chałubińskiemu. Jego praca imponuje wiedzą autora o problematyce, z którą przyszło
mu się zmierzyć. Uderza pasją polemiczną i ujmuje wyczuwalną między wierszami
sympatią dla jej bohatera. Na uznanie zasługuje również znakomity styl Chałubiń-
skiego. Książka jest uzupełniona wyborem pism autora pracy Z nastrojów manichej-
skich. Konstrukcję pracy można uznać za przemyślaną i spójną. Chałubiński dokonał

3 T e n ż e, Z nastrojów manichejskich, w: t e n ż e, Dzieła, t. 2, PWN, Warszawa 1967,
s. 196-197.

4 T e n ż e, Z zagadnień psychologii społecznej, w: t e n ż e, Dzieła, t. 2, s. 12.
5 T e n ż e, Zoologia społeczna i zróżnicowanie kulturowe, w: t e n ż e, Dzieła, t. 4,

s. 343.
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twórczej syntezy rozważań innych badaczy i uzupełnił ją własnymi, oryginalnymi
spostrzeżeniami. Jego monografia jest bez wątpienia mądrą i wartościową książką.

Krzysztof Sztalt
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Ks. Janusz M a r i a ń s k i, Społeczeństwo i moralność. Studia z ka-
tolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Biblos, Tarnów 2008,
ss. 407.

Demokratyzacja życia powoduje w wielu społecznościach osłabienie ufności
w moralność głoszoną przez Kościół i budzi zapotrzebowanie na tworzenie etyki
opartej na indywidualnych potrzebach, wynikach badań socjologii moralności lub
wartościach zaakceptowanych przez demokratyczną większość. W imię wolności,
powołując się na powagę zewnętrznej sytuacji i własną świadomość moralną, we
współczesnym świecie kwestionuje się obowiązywalności norm moralnych.
Doświadczany w ostatnich latach także w Polsce wolności rozumianej jako moż-

liwość funkcjonowania w społeczeństwie bez uwzględnienia norm moralnych, stoją-
cych na straży obiektywnego dobra, szczególnie osoby ludzkiej, co wskazuje, że
współczesny człowiek przeżywa poważny kryzys moralny. Obserwowane zjawiska
skłaniają do stwierdzenia, iż człowiek rozumie wolność nie jako władzę służącą jego
integralnemu rozwojowi, lecz raczej przeżywa ją na płaszczyźnie zaspokojenia
indywidualnych dążeń, które często nie liczą się z potrzebami innych.
Spośród negatywnych cech, rozpatrywanych na płaszczyźnie wolności wyborów

kształtujących otaczający nas świat, należy przede wszystkim wymienić poszerzanie
się dotychczasowych obszarów materialnej i duchowej nędzy i biedy, które stają się
przyczyną ludzkiej rozpaczy, frustracji i rozgoryczenia. Przyczynia się to do
odrzucenia przez człowieka pragnienia życia wyższymi wartościami i poczucia
przynależności do świata innego niż materialny. W rozterce między dążeniem do
własnej doskonałości a poczuciem słabości człowiek, tracąc swą tożsamość, zatraca
także poczucie oceny moralnej swoich czynów. To wewnętrzne rozdarcie człowieka
prowadzi z kolei do powstawania lub pogłębienia się rozdźwięków w społeczeństwie.
Dostrzegane zjawiska przyczyniają się do preferowania rzeczy nad osobą, a ekonomii
nad moralnością. Nastawienie na konsumpcyjny styl życia faktycznie odbiera głębszy
sens ludzkiej egzystencji, ograniczając ją jedynie do jednowymarowej płaszczyzny
sił i dóbr materialnych.
Opisane procesy społeczne, zagrażające jednostkom i całemu społeczeństwu, po-

winny być dogłębnie zinterioryzowane w celu odkrycia nie tylko ich źródeł, ale
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i wskazania – w kontekście dokonujących się globalnych zmian – drogi ku człowie-
kowi, stanowiącemu najwyższy cel i centrum aktywności społecznej.
Do rąk czytelników poszukujących konkretnych odpowiedzi na problemy dręczące

współczesnego człowieka trafia niezwykła publikacja, wpisująca się w nurt dyskusji
podejmującej współczesne problemy związane z moralnością społeczną. Odsłania ona
w kontekście społecznie pojmowanej moralności oraz katolickiej nauki społecznej
konkretne dziedziny i problemy życia, z którymi spotykamy się w kontakcie globa-
lizującego się świata i człowieka stanowiącego przestrzeń naszego życia.
Autor publikacji, dokonując analizy rzeczywistości, rozpoczyna ją od tego, co

wydaje się najistotniejsze. Dotykając zagadnienia współcześnie rozumianej moral-
ności, wyznacza zakres swoich badań (indywidualizm – solidarność społeczna) i spe-
ktrum naszego postrzegania otaczającego świata. Prezentując zagrożenia charaktery-
styczne dla epoki ponowoczesnej (posttradycyjnej) dostrzega, że zmiany dokonują się
zarówno na płaszczyźnie powinnościowej (obowiązku), jak i samorozwojowej (samo-
realizacyjnej). Zauważalna dzisiaj aprobata jedynie systemów samorealizacyjnych
prowadzi w konsekwencji, jego zdaniem, do odchodzenia od tradycyjnych systemów
wartości oraz tradycyjnie pojmowanej etyki. Upowszechniający się idealizm w swo-
ich skrajnych postaciach oznacza postawę, która wyklucza całkowicie zdanie, opinie
i ocenę innego człowieka. Procesy te postrzegane są w sytuacjach kwestionowania
trwałych i uniwersalnych kryteriów dobra i zła, a przechodzeniu ku etyce indywi-
dualnego sumienia i etyce sytuacyjnej. Konsekwencją takiej sytuacji jest fakt, że
wybory moralne rzadko są określane ogólnymi zasadami i regułami, a o tym, co
dobre lub złe, decyduje każdy we własnym zakresie.
Na podstawie przeprowadzonych badań (różnych środowisk, grup społecznych

i zawodowych) Janusz Mariański dostrzegł zjawisko rozprzestrzeniania się postawy
budowania przez jednostki własnych, indywidualnych orientacji moralnych i etyki
kontekstualnej (zależnej od sytuacji, nastroju, samopoczucia). Prowadzi to w kon-
sekwencji do burzenia lub odrzucenia moralności propagowanej przez oficjalne sys-
temy etyczne, tym samym do kwestionowania społecznego charakteru życia (desoli-
daryzacja) i depersonalizacji relacji społecznych.
Wolność jako wartość, nieukierunkowana na normy moralne i niezwiązana z od-

powiedzialnością, grozi poważnym kryzysem moralnym. Szczególnie narażone na nie-
go wydaje się społeczeństwo polskie, które na drodze radykalnych zmian przeszło
z systemu totalitarnego do rzeczywistości świata postmodernistycznego. Powołując
się na wypowiedzi Jana Pawła II, autor publikacji stanowczo stwierdza, że praw-
dziwa wolność, która jest darem i jednocześnie zadaniem, wymaga nieustannego wy-
siłku w jej umacnianiu i przeżywaniu, aby stała się udziałem nie tylko jednostki czy
grupy społecznej, lecz była dostępna każdemu człowiekowi. Tylko tak rozumiana
wolność staje się niezbywalnym gwarantem ładu społecznego, który powinien okreś-
lać relacje międzyludzkie.
W społeczeństwie, w którym wolność jest utożsamiana z odrzuceniem jakichkol-

wiek zobowiązań, trudno kształtować własne życie na solidnych podstawach wartości
i norm. Akceptacja uniwersalnych wartości może skłaniać jednostki do otwartości,
solidarności i pozytywnego wchodzenia w trwałe relacje interpersonalne oraz do
przedkładania solidarności z jakąś grupą nad interes indywidualny. Rezygnacja z tak
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rozumianej wolności oznacza powolne odchodzenie od wolności odpowiedzialnej do
wolności nieukierunkowanej, co w konsekwencji może doprowadzić do autodestrukcji
i do zniszczenia drugiego człowieka. Z taką postawą łączy się anomia społeczna,
czyli osłabienie respektu dla ważnych norm społecznych lub przypisywanie im utraty
waloru obowiązywania. Powołując się na badania socjologiczne, J. Mariański stawia
tezę, że aż 30% Polaków opowiada się za przyjęciem indywidualistycznie pojętej
wolności. Wiąże się z tym podstawowa reorientacja na sprawy społeczne, w tym na
problem tworzenia ładu społecznego. Budowanie ogólnie pojętego ładu, zdaniem
autora, może opierać się jedynie na poprawnej koncepcji osoby ludzkiej oraz
w duchu poszanowania podstawowych wartości ludzkich i duchowych. To człowiek
w swej godności odgrywa najważniejszą rolę w społeczeństwie i musi być podstawo-
wym kryterium społecznych decyzji. Fundamentalne prawa osoby są nadrzędne
względem uznania pracodawców lub większości demokratycznej w państwie, gdyż
są uprzednie wobec wszelkiego prawodawstwa społecznego. Autor, akcentując ducho-
wy i transcendentny wymiar osoby ludzkiej, podkreśla, że prawa człowieka, których
poszanowanie jest integralną częścią każdej kultury, są niezbywalne i mają charakter
uniwersalny.
Bezpośrednio z kategorią wolności Mariański łączy rzeczywistość ładu społecz-

nego i moralnego. Opierając się na encyklice Mater et Magistra, wskazuje kierunek
poszukiwań w celu budowania chrześcijańskiego ładu demokratycznego. Przyjmując
zasadę, że fundamentem i celem życia społecznego jest osoba ludzka i prawa jej
przysługujące, które mają charakter nienaruszalny i niezbywalny, podkreśla pierw-
szeństwo inicjatyw osobistych, które powinne być związane z uświadomieniem sobie
odpowiedzialności w działaniach społecznych. W przeciwieństwie do środowisk rzą-
dzonych przez totalitaryzmy społeczeństwo o nastawieniu demokratycznym powinno
realizować ideę porządku społecznego opartą na utrzymaniu i rozwijaniu partycypacji
wszystkich członków w procesach kulturowych, politycznych i gospodarczych. Res-
pektując tę zasadę, społeczeństwo jest w stanie kształtować ład moralny (etyczny),
tym samym wszelkie transformacje struktur społecznych będą się opierać na stałych
fundamentach, zabezpieczających godność osoby, gdyż ładu moralnego nie można
oddzielać od kwestii ludzkiej godności i praw człowieka. Wartości te, wpisane w na-
turę każdego człowieka, zostały jednoznacznie określone w chrześcijaństwie i stają
się podstawą chrześcijańskiego ładu społecznego. Podsumowując powyższe założenia,
autor formułuje postulat powszechnej obowiązywalności nietykalnego porządku war-
tości podstawowych, które pozbawione relatywizacji prawdy i moralności, zawsze
mają za cel obronę godności i praw człowieka.
Autor w kontekście obrony podstawowych praw osoby ukazuje zjawiska pragma-

tyzmu i konsumpcjonizmu. Podkreśla zagrożenia wynikające z faktu budowania tzw.
społeczeństwa samorealizacji i konsumpcji. Opisuje przejawy takich postaw, a także
współczesne ich fundamenty i założenia. Akceptując potoczne rozumienia konsump-
cjonizmu i pragmatyzmu życiowego, dostrzega, że konsumpcjonizm faktycznie jest
swoistą współczesną grą, polegającą na szukaniu ciągle nowych wrażeń. Orientacja
o nastawieniu hedonistycznym w konsekwencji wiąże się z odkrywaniem wartości
jedynie o charakterze przyjemnościowym służy wyeliminowaniu narastającego napię-
cia, cierpienia lub dostarczeniu przyjemności i relaksu.
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Choć Mariański jest przekonany, że trudno powstrzymać opisywane zmiany spo-
łeczne, proponuje stopniowe ich przekształcanie w rzeczywistość określaną jako
solidarny indywidualizm. Gospodarka rynkowa nie jest w stanie sama z siebie
zagwarantować sprawiedliwości społecznej. Dlatego należy poszukiwać wartości,
które kształtowałyby podstawy funkcjonowania na bazie humanizmu, uwzględniają-
cego człowieka i jego rolę w społeczeństwie. W postawie pragmatycznej prawda
i sprawiedliwość nie są nadrzędnymi instancjami i kryteriami ludzkiego osadu, lecz
stają się raczej produktem jego działań. To człowiek ustanawia sam siebie sędzią
wyznaczającym kryterium dobra i zła moralnego. Opierając się na katolickiej nauce
społecznej, która podkreśla potrzebę postawy ascetycznej i heroicznej orientacji
życia, Mariański zauważa, że akceptowalna byłaby także postawa tzw. kalkulowanej
pomocy, w której korzyść własna i wspólna są traktowane jako równoważne. Warto-
ści głoszone przez chrześcijaństwo stają się podstawą oddziaływania na społeczność
w kierunku odchodzenia od modnej współcześnie postawy, która nakazuje człowie-
kowi zajmować się przede wszystkim tym, co materialne, nie docenienia zaś naj-
bardziej podstawowych problemów ludzkiej egzystencji oraz podstawowych praw
człowieka.
Jednym z czynników naruszających prawa osoby ludzkiej jest bezrobocie, okreś-

lane po 1989 r. jako zjawisko masowe. Mariański ukazuje je w szerszym spektrum,
nie tylko jako kwestię społeczną o charakterze strukturalnym, ale i jako problem
moralny, odnoszący się do człowieka jako osoby. Obrona godności człowieka, dąże-
nie do sprawiedliwego podziału dóbr, zgodne i solidarne budowanie społeczeństwa
to niezbędne przesłanki prawdziwego spokoju i ładu społecznego. Rozwój gospo-
darczy nie może być procesem autonomicznym i niczym nieograniczonym. Powinien
się kierować – oprócz praw i zasad ekonomii, prawami moralnymi, które człowieka
uznają za jako podmiot i sprawcę, a także za cel całego procesu produkcji.
Prawo osoby ludzkiej do pracy autor łączy ściśle z prawami rodziny. Praca

stanowi podstawę kształtowania się życia rodzinnego, gdyż prawdziwą wartość pracy
można zrozumieć jedynie w relacji do społeczeństwa i rodziny, traktowanych jako
całość. Właściwy sens pracy ludzkiej dostrzega się w służbie innym ludziom i spo-
łeczeństwu, w uświęcaniu oraz w uszlachetnianiu siebie i zacieśnianiu więzi ro-
dzinnych i społecznych. W tym kontekście bezrobocie należy traktować jako dramat
osobisty i niesprawiedliwość społeczną. Tego problemu nie może przemilczać także
Kościół. Autor, prezentując katolicką myśl odnoszącą się do pracy i jej braku,
ukazuje, że problem bezrobocia jest podstawowym aspektem nauki Kościoła o spra-
wiedliwości społecznej, opartej na prawdzie o godności i prawach osoby ludzkiej.
Doktryna społeczna Kościoła, akcentująca przede wszystkim moralne wymiary zja-
wiska bezrobocia, jest otwarta na dialog z rozmaitymi nurtami współczesnej kultury
oraz ze zmieniającą się sytuacją współczesnego świata. Kościół w swojej nauce
o pracy nie daje konkretnych rozwiązań, podkreśla jednak, że kwestia bezrobocia ma
oczywiste aspekty etyczne i stanowi wyzwanie dla samej koncepcji człowieka.
Ukazując mechanizmy przemian współczesności, Mariański osobę i jej wybory

moralne umieszcza w konkretnej rzeczywistości świata zmierzającego do globalizacji.
Dostrzega pozytywne jej cechy, m.in. postęp w zakresie organizacji, wydajności,
upowszechniania wiedzy, transferu informacji, ale zauważa, że proces ten wnosi
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zarazem wielorakie kryzysy społeczne. W dobie kryzysu ekonomiczno-finansowego
można doświadczyć marginalizacji lub wykluczenia, co aktualnie nie przynosi
zysków. Zjawisko to obejmuje zarówno przedsiębiorstwa, jak i kontynenty, nacje,
grupy społeczne i zawodowe. Dlatego autor mocno podkreśla potrzebę tworzenia
zabezpieczeń socjalnych, prawnych i kulturowych, mających na celu obronę wspól-
nego dobra, którego centrum zawsze winna pozostać jednostka i społeczeństwo.
Jednym z zabezpieczeń jest solidarność społeczna, chroniąca przed depersonalizacją
i wynaturzeniem modernizacji społeczeństwa. Konkretne zaangażowanie w tworzenie
architektury współczesności powinien ze swej natury odczytać także Kościół. Badając
w świetle katolickiej nauki społecznej zjawiska globalizacji, powinien starać się
zgłębić wiedzę na temat nowych procesów społecznych, politycznych i ekonomicz-
nych i rozeznać ich oddziaływanie na zagadnienia etyczne. W ten sposób może włą-
czyć się w kształtowanie procesów globalizujących i przyczynić się do tego, aby
służyły one całemu człowiekowi i społeczeństwu.
W analizie zagadnień współczesnej transofrmacji społeczeństwa istotne jest

omówienie relacji moralności i religii. Na pytanie, czy możliwe jest istnienie etyki
życia społecznego bez jakichkolwiek odniesień religijnych, autor odkrywa zasadnicze
kwestie powiązania obu rzeczywistości. Prezentując stwierdzenia skrajne mówiące
o integralności moralności i religii. Na podstawie badań na płaszczyźnie socjo-
logicznej dochodzi do wniosku, że w warunkach modernizacji świata następuje stop-
niowe oddzielenie się religijności od moralności. Z socjologicznego punktu widzenia
moralność może być definiowana jako spójny zbiór wyobrażeń o tym, co jest słusz-
ne, a co nie; wyobrażeń o przyzwoitym życiu, w którym ludzkie działania przekra-
czają doraźne zaspokajanie pragnień i wymogów chwili.
Akceptując socjologiczne podejście do zagadnienia moralności, nie można jedno-

znacznie stwierdzić, że społeczeństwo jest jedynym kryterium rozstrzygającym
o dobru i złu. Mariański dostrzega, że społeczeństwo nie pozostawia osądu spo-
łecznego w gestii człowieka, lecz jego zachowania poddaje normom zewnętrznym,
które oddzielają to, co dopuszczalne, a od tego, co niedopuszczalne. Transformacja
społeczeństwa przednowoczesnego w ponowoczesne przyczyniła się do wyraźnego
oddzielenia religii od moralności. Bezwzględna obowiązywalność norm moralnych
opartych na przesłankach metafizycznych i teologicznych straciła znaczenie na rzecz
dążenia do regulowania relacji międzyludzkich w duchu kooperacji. Ogólnie przyj-
mowane normy moralne bywają zastępowane racjonalną kalkulacją lub działaniem
w imię partykularnych interesów. Wskazane procesy przyczyniają się do ewolucji
moralności w kierunku autonomicznego, indywidualnego sumienia, funkcjonującego
na płaszczyźnie życia wewnętrznego. Moralność, podobnie jak religia, staje się
sprawą prywatną, funkcjonuje już nie jako zwarty system ogólnych norm usankcjo-
nowanych społecznie, lecz podlega zwykłym prawom rynkowym i swobodnemu wy-
borowi. Chociaż współczesna nauka katolicka, szczególnie o rodzinie i małżeństwie,
nie jest adekwatna do współczesnych problemów doświadczanych przez ludzi, Ma-
riański pole oddziaływania Kościoła na człowieka widzi między innymi w nowej
interpretacji tradycyjnego nauczania oraz w nowych formach argumentowania zdo-
gamtyzowanej wiedzy. Inną propozycją ożywienia interakcji moralność–religia jest
zdaniem autora zagadnienie rozwoju zindywidualizowanych form duszpasterstwa,
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uwzględniających potrzeby i problemy różnych grup i środowisk, oraz wspieranie
powstających ruchów i stowarzyszeń kościelnych. W dynamicznej symbiozie insty-
tucjonalnego i charyzmatycznego wymiaru jednego Kościoła kryje się potencjał jego
przyszłości i siła oddziaływania na jednostki i społeczność.
Analizując treści zamieszczone w recenzowanej publikacji, można stwierdzić, że

jej autor pragnął współczesnemu człowiekowi zwrócić uwagę na wartość i godność
osoby ludzkiej, która przez opaczne pojmowanie wartości moralne, błędną etykę,
odrzucenie uniwersalnych reguł społecznych traci swą godność i wartość jako osoba.
Mariański zajmuje w ten sposób głos w powszechnej dyskusji nad współczesnym
obrazem społeczeństwa i Kościoła. Twierdzi stanowczo, że życie człowieka nie może
być zredukowane do wymiaru materialnego, do wytwarzania dóbr i świadczenia
usług. Dobra wspólnego społeczeństwa nie można przekształcić w popyt społeczno-
ekonomiczny, odbierając mu wszelkie ukierunkowania transcendentne i pozbawiając
go najgłębszej racji bytu. Przyjmując formę interdyscyplinarności publikacji,
omawiając poszczególne aspekty życia społecznego na płaszczyźnie pozytywnej,
kwestionującej istnienie ogólnych wartości etycznych, Mariański mógł je konfron-
tować z katolicką etyką społeczną, a tym samym wykazać, że współczesny Kościół
nie jest niemym świadkiem i obserwatorem dokonujących się zmian.
Dogłębne rozpoznanie środowisk, warunków życia Polaków, współczesnych ich

nadziei, zagrożeń i problemów, ma duże znaczenie dla wizji współczesnego Kościoła
w Polsce, zawsze realizującego swe powołanie w kontekście osoby przeżywającej
konkretną sytuację egzystencjalną. Kościół pragnie być rzecznikiem sprawiedliwości
i solidarności, obrońcą tych, których dotykają różne formy niesprawiedliwości
społecznej. Szczególne znaczenie omawianej publikacji ujawnia się w perspektywie
dokonywanych wyborów, mających zawsze moralny (pozytywny lub negatywny) cha-
rakter. Ukazanie schematów kreowania współczesnych wartości moralnych i ich roli
w życiu społecznym może pomóc w odkryciu podmiotowego charakteru osoby ludz-
kiej, personalizacji życia i pracy oraz ponownego odkrycia ogólnych i uniwersalnych
kryteriów postępowania. Publikacja Mariańskiego jest nie tylko cennym źródłem
informacji o współczesnych socjologicznych problemach, zagrożeniach i pozytywach
nieuniknionej globalizacji, ale także swoistym przewodnikiem w budowaniu cywili-
zacji opartej na zasadzie solidarności społecznej.

Ks. Mariusz Konieczny
Instytut Leksykografii KUL
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Richard Faber, Frithjof Hager (Hg.), Rückkehr der Religion oder
säkulare Kultur? Kultur- und Religionssoziologie heute, Königshausen
& Neumann, Würzburg 2008, ss. 278.

Globalizacja niesie ze sobą ogromne zmiany. Dotyczą one z jednej strony różnych
poziomów: międzynarodowego, państwowego, regionalnego i lokalnego, z drugiej –
procesy związane z globalizacją obejmują różne dziedziny życia: gospodarkę, tech-
nikę i technologię, komunikację transportową i medialną, kulturę. Postęp, jaki ma tu
miejsce, nie byłby możliwy, gdyby nie prowadzone na szeroką skalę badania nau-
kowe. Nauka stanowi swego rodzaju „motor” globalizacji, ale jednocześnie sama
także jest objęta tym procesem. Na zmiany, o których mowa, naukowcy muszą często
odpowiadać zmianą metodologii i narzędzi swoich badań. Z perspektywy różnych
dziedzin eksperci tworzą teorie, starając się wytłumaczyć genezę globalizacji oraz
przewidzieć jej rozwój na najbliższe dziesięciolecia.
Próbą odnalezienia nowego miejsca socjologii w złożonym kontekście współczes-

nej rzeczywistości jest praca zbiorowa Powrót religii czy kultura świecka? Socjologia
kultury i religii dzisiaj. Zamieszczono w niej teksty wykładów, które odbyły się
latem 2006 r. w Instytucie Socjologii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Inicjatorami
tego cyklu byli redaktorzy publikacji: R. Faber i F. Hager.
Centralne miejsce w przeprowadzonych przez autorów teoretycznych, empirycz-

nych, prakseologicznych i historycznych badaniach oraz analizach zajmuje kultura
i religia i ich wzajemna relacja. Czy istnieje dziś lub czy powstanie w najbliższym
czasie jedna globalna kultura, czy też różnice między poszczególnymi kulturami będą
się coraz bardziej zaznaczać? Jaki wpływ na procesy globalizacji ma religia? Czy i
w jaki sposób religia podlega (albo ulega) wpływom globalizacji? I wreszcie: czy
religia i kultura potrzebują siebie? Na postawione w ten sposób pytania autorzy
książki poszukują uzasadnionych odpowiedzi.
Publikacja składa się z czterech części. W pierwszej – Uniwersalność i tery-

torialność – znajdują się następujące artykuły: J. Weiss Kultura społeczeństwa
światowego, Hauke Brunkhorst Kapitalizm i religia w społeczeństwie światowym.
Integracja nowoczesnego społeczeństwa i globalizacja jego systemów funkcyjnych,
Helmuth Berking Terytorialność: przejścia graniczne między socjologią i etnologią.
Część druga nosi tytuł: Socjologia kultury dzisiaj. Zamieszczono w niej artykuły:
Klaus Lichtblau Nieustająca kłótnia o pojęcie kultury w socjologii, Clemens Albrecht
Silne i słabe wzajemne oddziaływanie. Geneza kulturoznawstwa czasów powojennych
w międzynarodowej analizie porównawczej, Heribert Tommek Na skraju możliwości
socjologii? Literatura socjologii Bourdieu – jej znaczenie dla analizy otoczenia i
władzy, Hans Zitko Medialne warunki postrzegania tworzonej sztuki. W trzeciej
części – Socjologia religii dzisiaj – czytelnik znajdzie prace: Wolfgang Eßbach
Różnorodność trzech religii i socjologiczna teoria religii, Michael N. Ebertz Od
stałego punktu w Absolutnym do ruchu w Relatywizm. Cywilizowanie chrześcijańskich
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wyobrażeń o Bogu i przedstawieniach transcendencji oraz tego skutki, Detlef Pollack
Religijne przeobrażenie w nowoczesnych społeczeństwach: religijno-socjologiczne
wytłumaczenia, Hartmann Tyrell Religia i polityka. Émile Durkheim i Max Weber.
Część czwarta nosi tytuł Kultura i religia – ich miejsce w życiu. Są tam dwa
artykuły: Volkhard Krech Czy kultura i religia potrzebują siebie? Richard Faber
Czterdzieści lat socjologii kultury i religii. Próba intelektualnego portretu. Na końcu
książki zamieszczono krótkie noty o autorach i wykaz ich najważniejszych publikacji.
Jak pisze we Wstępie (s. 13) F. Hager, głównym punktem odniesienia dla wszyst-

kich autorów są procesy zachodzące w tworzącym się „społeczeństwie światowym”
(„Weltgesellschaft”).
Przyjrzyjmy się bliżej artykułowi Kultura społeczeństwa światowego. Pojęcie

społeczeństwo światowe związane jest przede wszystkim z procesem globalizacji.
Autor artykułu, J. Weiß, tłumaczy na wstępie, że błędne jest powszechne dziś
postrzeganie globalizacji jako swego rodzaju „katastrofy naturalnej”, która dotknęła
ludzkość. Jego zdaniem nie jest to również „uboczny skutek” w założeniu dobrych
intencji. Globalizacja to, jak pisze Weiß, naturalny efekt, który od początku
zakładano w tzw. projekcie nowoczesności („Projekt der Moderne”), a który w spe-
cyficznych warunkach europejsko-amerykańskiego Oświecenia i związanych z nim
systemów ideowych i ruchów politycznych trafił na niezwykle podatny grunt.
W swoim artykule Weiß najpierw opisuje wybrane procesy historyczne, które jego
zdaniem miały decydujący wpływ na globalizację, następnie zaś stawia tezy do-
tyczące dalszego jej rozwoju w kontekście kultury „światowego społeczeństwa”.
W drugiej połowie XVIII w. wśród najwybitniejszych współczesnych myślicieli

pojawił się pogląd, że w centrum ludzkiej działalności, życia i śmierci, a także w
centrum całego świata stoi sam człowiek. Już nie Bóg miał być najważniejszym
sensem i celem, ale istota ludzka jako – już od starożytności, za Protagorasem –
„miara wszystkich rzeczy” i – aż po filozofię nowożytną, za Heglem – „absolutny
punkt odniesienia”. Zgodnie z tym antropocentrycznym programem świat był regnum
hominis i wszystkie światła tego świata skierowano właśnie na człowieka, którego
od tej pory zajmowały sformułowane przez Kanta tzw. pytania egzystencjalne: Co
mogę wiedzieć? Co powinienem uczynić? Czego mogę się spodziewać?. Wszystkie
wiązały się z najważniejszym, czwartym pytaniem: Kim jest człowiek?.
Hegel nazwał Oświecenie „duchem wszechmocnego czasu i jego kultury”. Powsta-

łe w tym duchu liczne dzieła omawianego okresu, który Weiß nazywa w swoim arty-
kule „samooświeceniem (się) człowieka” („Selbstaufklärung des Menschen”, s. 19),
traktowały przede wszystkim o moralności, prawie, państwie, religii i sztuce. Weiß
wymienia tu takich autorów, jak Helvetius, Posthum, Paine, Kant, Mendelsohn,
Lessing i Herder. Z perspektywy różnych dziedzin naukowych starano się znaleźć
odpowiedź na wyżej wymienione fundamentalne pytania o istotę człowieka oraz udo-
wodnić prawdziwość tez „antropocentrycznego programu”.
Z podanych argumentów, zdaniem autora artykułu, wynika jeden z najważniej-

szych postulatów oświeceniowego racjonalizmu: równość wszystkich ludzi. Chodzi
tu o równość prawną, polityczną, ekonomiczną, ale także psychiczną i intelektualną,
oraz o „człowieka w ogóle” („der Mensch im allgemeinen”) jako członka ludzkiej
rasy, bez względu na płeć, narodowość czy przynależność państwową. Każdy czło-
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wiek, jako animal rationale, oprócz wielu innych miał posiadać dwie podstawowe
cechy: naturalność (rozumianą jako przyrodniczość, instynktowność, zwierzęcość) i
racjonalność. To właśnie dzięki nim wszelka komunikacja między ludźmi, o tak
różnych przecież charakterach, była możliwa i efektywna.
W tym miejscu, poprzez analogię, Weiß wraca do kwestii związanych z globali-

zacją, o których wspominał na początku artykułu. Twierdzi, że również ten proces
zakłada swego rodzaju równość, nastawiony jest bowiem na „«inkluzję» wszystkich
ludzi w jedną komunikatywną i interaktywną sieć. Musi zatem, chcąc czy nie chcąc,
[…] zwracać się do człowieka poprzez odwołanie do jego elementarnej przyrodni-
czości i/lub instrumentalnej racjonalności. Jedynie w ten sposób, poprzez możliwie
maksymalną niezależność od wszelkich kulturalnych, politycznych czy moralnych
programów lub tez, możliwe staje się pokojowe utworzenie wspólnoty wszystkich
ludzi, która nie zakłada podporządkowania jakiemuś jednemu systemowi kultural-
nemu […].” (s. 21).
Do powodzenia idei oświeceniowego antropocentryzmu przyczyniła się przede

wszystkim ówczesna sytuacja gospodarcza i społeczno-polityczna. Uciskanym przez
absolutystyczne rządy i cierpiącym w wyniku trudnych zasad kapitalizmu warstwom
społecznym, takie hasła, jak „wolność”, „równość”, „braterstwo”, a więc hasła
Rewolucji Francuskiej, dawały nadzieję i odwagę do walki z niesprawiedliwością.
Również dziś na płaszczyźnie „światowego społeczeństwa” należy poszukiwać specy-
ficznych środków i form, umożliwiających społeczny system interakcji. Weiß wy-
mienia trzy rodzaje takich środków.
Pierwszym z nich jest nauka i związane z nią instrumentarium techniczne. To

właśnie ona daje dziś możliwość uniwersalnego porozumiewania się ludzi; wymiany
informacji z jednej strony o nich samych, a z drugiej o otaczającym świecie. Takie
szanse stwarzają zwłaszcza nauki przyrodnicze, są one bowiem, co do zasady, wy-
łączone ze sporów ideologicznych, w miarę obiektywne i dające się empirycznie
udowodnić.
Drugi środek uniwersalnej i egalitarnej komunikacji i interakcji stwarza dziś,

zdaniem autora, gospodarka wolnego rynku. Dla kapitalizmu liczy się bowiem „czło-
wiek abstrakcyjny” („der abstrakte Mensch”), istota ludzka jako jeden z milionów
innych podmiotów rynkowych transakcji, bez względu na jej indywidualność, pocho-
dzenie, przynależność do określonej wspólnoty, sposób życia czy wyznawane warto-
ści. Mimo że prawa wolnego rynku tworzą w rezultacie ogromne społeczne dyspro-
porcje, pierwotnie, w założeniach, mają – podobnie jak tezy oświeceniowe – rów-
ność.
Trzecim środkiem, za którego pomocą odbywa się współcześnie uniwersalna ko-

munikacja, są powszechnie akceptowane podstawowe prawa człowieka, swego rodza-
ju minimum zasad etycznych, uznawanych za gwarancję pokojowego współistnienia
wszystkich ludzi. Takie „milczące” porozumienie niemal całego świata co do pew-
nych praw i zasad etycznych ma być wynikiem przeświadczenia, iż – jak pisał
Hobbes – wszystkich ludzi łączy podstawowe pragnienie i prawo przetrwania oraz
posiadanie rozumu, dzięki któremu takie porozumienie jest możliwe czy wręcz
konieczne. Tym samym prawa te i zasady stają się samoewidentne („selbst-evident”)
i samo-się-udawadniające („selbstbegründend”).
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W końcowej części artykułu Weiß, nawiązując do tytułu swojej pracy, podaje
zasadnicze stwierdzenia: „[…] wcześniej czy później będzie istniała tylko jedna
kultura na ziemi, bo taka powstać musi. Można będzie ją określić jako ludzką
cywilizację albo regnum hominis, ponieważ jej idee, wartości i instytucje będą miały
źródło w tym, co jest wspólne całej ludzkości […]. Te «globalne» idee, wartości,
techniki i struktury organizacyjne – będące uniwersalnymi nie tylko de facto, ale
także de iure – stanowić będą dla wszystkich ludzi trwały fundament ogólnoświa-
towej, pokojowej komunikacji i interakcji, porozumienia i kooperacji […]” (s. 23).
Jednocześnie, wobec tej postępującej kulturowej unifikacji, autor przewiduje za-
znaczanie odrębności przez poszczególne społeczeństwa czy jednostki kulturowe.
Dlatego też pisze, że istnieją obok siebie dwa rodzaje nowoczesności, które, po-
trzebując siebie nawzajem, wzajemnie się wyniszczają. Pierwszy z nich to nowoczes-
ność naznaczona przez uniwersalizm egalitaryzmu, wyrażająca się w nauce, gospo-
darce wolnego rynku i podstawowych prawach moralnych. Drugim rodzajem jest no-
woczesność, w której panuje uniwersalizm praw do inności, różnorodności i indy-
widualności. To, który z tych dwóch rodzajów nowoczesności będzie dominować, ma
się okazać w nadchodzących latach.
Prezentowana książka, jak piszą jej redaktorzy, ma się wpisać w transdyscypli-

narne teorie dotyczące społeczeństwa, propagowane na Zachodzie bardzo intensyw-
nie, zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach. Wybitni fachowcy na terenie swoich
badań, w większości profesorowie socjologii, prezentują najistotniejsze nurty
myślowe i najważniejszych teoretyków ostatnich czasów, zgadzając się z nimi lub
prowadząc polemikę. Nowatorskie tezy stawiane w książce, jak choćby ta, autorstwa
Weissa, o dwóch rodzajach nowoczesności, ubogacą każdą naukową debatę nad obec-
ną kondycją „światowego społeczeństwa”. Publikacja zainteresuje przede wszystkim
socjologów, kulturoznawców i teologów, śledzących najnowsze teorie powstające na
Zachodzie. Naukowy, miejscami wysoce specjalistyczny język omawianej pozycji nie
powinien być jednak przeszkodą ku temu, aby sięgnęli po nią także politolodzy,
filozofowie i historycy.

Aleksandra Mazurek
Doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Służba
prawdzie, wolności i życiu”, KUL, 15-16.10.2007 r.

Dla uczczenia 20. rocznicy pobytu papieża Jana Pawła II na KUL – w celu
odczytania na nowo słów Ojca Świętego, wypowiedzianych do społeczności aka-
demickiej 9 czerwca 1987 r. – w dniach 15-16 października 2007 r. odbyła się
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Służba prawdzie, wolności i życiu”.
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Konferencja została zorganizowana przez Instytut Socjologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego i Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Celem, jaki
postawili sobie organizatorzy, było wskazanie na podobieństwa i różnice w in-
terpretacji nauki Jana Pawła II w katolickim środowisku naukowym w Polsce
i w Niemczech, a także wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii wykorzysta-
nia etyki społecznej Jana Pawła II w procesie tworzenia nowej, zjednoczonej Europy.
Dla licznie zgromadzonych przedstawicieli władz Uniwersytetu, pracowników nau-
kowych KUL, duchownych i świeckich absolwentów oraz gości honorowych Konfe-
rencja była okazją do refleksji na temat wskazówek na przyszłość, jakie przekazuje
dziś Jan Paweł II pracownikom, studentom i przyjaciołom uczelni katolickich dzięki
swojej pracy naukowej i dydaktycznej.
Ze względu na dużą liczbę prelegentów oraz na rozległość i różnorodność pro-

blematyki badawczej obrady Konferencji odbyły się w czterech sesjach panelowych,
na których wygłoszono łącznie 22 referaty, m.in. z zakresu etyki, historii, socjologii,
politologii i ekonomii. Pierwszy dzień Konferencji został poświęcony na polsko-
-niemiecką dyskusję panelową, połączoną z prezentacją książki Nowy porządek wol-
ności. Etyka społeczna Jana Pawła II – wizja dla zjednoczonej Europy (red.
Ch. Böhr, S. Raabe, Kraków–Warszawa 2007). Drugiego dnia odbyły się trzy sesje
panelowe, przedzielone uroczystą mszą św. w kościele akademickim, której prze-
wodniczył JE Abp Józef Życiński, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL.
Obrady Konferencji rozpoczęły się powitaniem uczestników przez organizatorów

Konferencji: prof. dr. hab. Stanisława Wójcika, dyrektora Instytutu Socjologii KUL,
i Stephena Georga Raabe, Dyrektora Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Prof.
S. Wójcik podkreślił, że podczas III pielgrzymki do ojczyny Jan Paweł II wytyczył
nam drogę postępowania na każdy dzień: służbę drugiemu człowiekowi w poczuciu
jego podmiotowości i dobroci. Ojciec Święty przekonywał środowisko akademickie,
aby łączyć naukę z zasadami religijnymi, służąc prawdzie, wolności i godności osoby
ludzkiej, a dyr. S. G. Raabe zwrócił uwagę, iż ze względu na to, że najwyższą
wartością jest godność osoby ludzkiej, najważniejszym zadaniem myśli politycznej
powinno być przywracanie godności każdemu człowiekowi.
Rozpoczynając niemiecko-polską dyskusję wokół etyki Jana Pawła II, abp J. Ży-

ciński wskazał, iż idea zjednoczonej Europy i zjednoczonych Niemiec w ujęciu Jana
Pawła II była wizją inspirowaną współpracą i dialogiem. Uważał, że jedna Europa
może powstać tylko na bazie jedności ducha, tj. wspólnoty moralnej. Współcześnie
potrzeba nam papieskiej wrażliwości na los innych, a także pamięci o godności
osoby ludzkiej, która jest nienaruszalna.
Prof. dr hab. Aniela Dylus (Instytut Politologii UKSW) kontynuowała refleksję

abp. Życińskiego, uznając, iż godność osobowa stanowi podstawową ideę gwarantu-
jącą porządek w różnych sferach życia. Autorka podkreśliła, iż niebezpieczeństwo
przyzwolenia na krzywdę innych wynika z marginalizowania bądź zaciemniania
(przeinaczania) zasady godności osobowej. Taka sytuacja ma miejsce zawsze, gdy
godność osobistą wynosi się ponad godność osobową albo jedną utożsamia z drugą.
Dr Christoph Böhr (członek Landtagu, b. przewodniczący CDU w Nadrenii-Pala-

tynacie) wskazał, iż fascynacja osobą i nauką Jana Pawła II w Niemczech zwiększyła
się po Jego śmierci. Do ludzi dotarło, że u podstaw myśli papieskiej stoi elementarne
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pytanie: „Kim jest człowiek?”. Definiując człowieka, Papież odwoływał się do
pojęcia godności, zakładając możliwość i konieczność współpracy osób o różnych
światopoglądach, w tym także osób niewierzących.
Ks. prof. dr hab. Anton Rauscher SJ (dyrektor Centrum Katolickiej Nauki Spo-

łecznej w Mönchengladbach) stwierdził, iż dzięki Papieżowi pytanie o wiarę nabrało
żywotności nie tylko w sferze codziennych wyborów, ale także w obszarze nauki.
Jan Paweł II pozostawił po sobie wielki dorobek. Jego myślenie systemowe może
inspirować przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
Ostatni z prelegentów, ks. dr hab. Alfred Wierzbicki (dyrektor Instytutu Jana

Pawła II w Lublinie), zauważył, iż Jan Paweł II w kwestii zjednoczeniowej prezen-
tował tzw. myślenie metapolityczne. Europa nie była dla niego konglomeratem in-
teresów, ale rodziną narodów.
W dyskusji oprócz prelegentów wzięli udział: prof. dr hab. Stanisław Wójcik

(KUL), który podjął kwestię przyczyn odejścia od personalizmu przez współczesnych
intelektualistów; prof. dr hab. Sławomir Partycki (KUL), który podkreślił, że wolność
w nowym porządku europejskim – w perspektywie zasad gospodarki wolnorynkowej
– musi być wolnością odpowiedzialną; oraz dr hab. Jan Grossfeld, prof. UKSW,
który wskazał, iż dialog i zrozumienie drugiego człowieka powinny być poprzedzone
wzajemnym przyznaniem się do win i słabości.
Drugi dzień Konferencji rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli władz KUL:

ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka, rektora KUL, i prof. dr. hab. Andrzeja Sękow-
skiego, dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL, którzy podkreślili, iż słowa Jana
Pawła II, które stały się tematem Konferencji, zapadły głęboko w serca pracowni-
ków i studentów – uczestników spotkania z Ojcem Świętym na dziedzińcu KUL
w 1987 r., stanowiąc nadal przesłanie dla całego Uniwersytetu. Prof. dr hab.
S. Wójcik i S. G. Raabe powitali nowych gości (w tym przedstawicieli samorządo-
wych władz lokalnych) i życzyli efektywnych obrad, odwołując się do przebiegu
i wniosków z dyskusji panelowej, z pierwszego dnia Konferencji.
Prof. dr Lothar Ross w referacie pt. Wolność i prawda. Wkład Jana Pawła II

w uzasadnienie etyki politycznej demokracji podjął się analizy współczesnej
demokracji w ujęciu Jana Pawła II, wskazując na potrzebę realnego państwa prawa,
które wychodzi od godności człowieka. Według autora państwa potrzebują prawdzi-
wej demokracji, tzn. demokracji opartej na wartościach.
Ks. prof. dr hab. Anton Rauscher SJ przedstawił referat pt. Obrońca człowieka.

Jan Paweł II a współczesne spory, w którym podkreślił, iż Papież od początku
swojego pontyfikatu bronił człowieka. Broniąc jego godności, wskazywał na potrzebę
godnej pracy. Działalność gospodarcza, społeczna i polityczna w świetle nauki Jana
Pawła II powinna gwarantować godność i wolność wszystkich ludzi.
Prof. dr Manfred Spieker, nawiązując do wcześniejszych wystąpień, w swoim

referacie pt. Obrońca państwa prawa. Jan Paweł II i ochrona życia zauważył, iż
wynosząc zasadę niezbywalnej godności osoby ludzkiej, Papież domagał się ochrony
życia wszystkich jednostek, zwłaszcza bezbronnych i odrzuconych, ze względu na
to, iż warunkuje ona funkcjonowanie realnego państwa prawa.
Ks. prof. dr hab. Franciszek Mazurek (KUL) w referacie pt. Myśl przewodnia

nauczania społecznego Jana Pawła II wskazał, iż myślą przewodnią nauczania Jana



257RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA

Pawła II jest człowiek wyposażony w rozum i wolność wewnętrzną – nieodzowne
właściwości, stanowiące podstawę jego godności. Godność osoby ludzkiej wyznacza
podstawę (źródło), treść i ochronę praw człowieka. Nauczanie społeczne Jana Pa-
wła II ma charakter uniwersalny, gdyż zawiera ogólnoludzkie wartości persona-
listyczne.
Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (KUL) w wystąpieniu pt. Wolność jako war-

tość osobliwa w nauczaniu Jana Pawła II podkreślił, iż dążenie do wolności jest
jedną z głównych sił napędowych ludzkiej historii i jedną z cech wyróżniających
naszą epokę. Według Jana Pawła II „wolność jest miarą godności i wielkości czło-
wieka”. Nie jest wartością absolutną, ale powinna łączyć się z odpowiedzialnością,
gdyż tylko w takiej wolności człowiek realizuje się najpełniej. Wolność, która
niczemu nie jest podporządkowana i niczemu nie chce służyć, czyni się władcą
prawdy i stawia się ponad dobrem i złem.
Na zakończenie pierwszej sesji panelowej prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv

(KUL) w referacie pt. Prawda i wolność drogami rozwoju zarysował dwa główne uwa-
runkowania rozwoju według Jana Pawła II: pogłębienie prawdy i pogłębienie wolności.
Autor wskazał, iż okres zmian strukturalnych prowadzi do transformacji we wszystkich
sferach życia (także na płaszczyźnie wzorów i norm kulturowych), subiektywizmu
i indywidualizmu. Wolność interpretowana jest jako samowola, a obiektywna prawda
jest poddawana relatywizacji. W efekcie tych procesów zamiast prawdziwego rozwoju
i pogłębienia kultury dochodzi do zagrożenia lub zatracenia tożsamości kulturowej.
Rozpoczynając drugą część obrad, dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. KUL, w refe-

racie pt. Uniwersytet w służbie wyzwalania człowieczeństwa. Na marginesie jasno-
górskiego przemówienia Jana Pawła II do społeczności KUL w 1979 roku zarysował
personalistyczną wizję uniwersytetu. Według autora ma ona charakter uniwersalny,
bo obejmuje refleksją wszystkie uniwersytety, których posłannictwo dopełnia misję
Kościoła. Droga uniwersytetu jest drogą społeczeństwa ludzkiego, drogą narodu
i ludzkości, która prowadzi do wyzwalania wielkiego potencjału ducha ludzkiego,
umysłu, woli i serca poprzez kształtowanie dojrzałego człowieczeństwa w wymiarze
Ewangelii.
Prof. dr hab. Jacek Sobczak (Instytut Politologii UAM) w referacie pt. Pokój w

nauczaniu Jana Pawła II zaznaczył, iż warunkiem pokoju w świetle dokonań Jana
Pawła II jest ład w świecie, a przede wszystkim między ludźmi. Pokój należy
budować na fundamencie indywidualnej świadomości człowieka. Ład między ludźmi
musi opierać się na przestrzeganiu praw osoby ludzkiej, na prawdzie, sprawiedli-
wości, miłości, wolności i solidarności. Pokój jest pracą nad budowaniem inte-
gralnego humanizmu.
Prof. dr hab. Sławomir Partycki (KUL) w wystąpieniu nt. Nauczanie Jana Pa-

wła II a nowa ekonomia stwierdził, iż nowa ekonomia otwiera życie gospodarcze na
świat wartości w skali niespotykanej w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Otwartość
na świat wartości jest szansą na zastosowanie norm, zasad i uniwersalnych wartości
wypracowanych i rozwijanych w nauczaniu Jana Pawła II. Według autora technika
i jej oddziaływanie na człowieka musi stać się przedmiotem kontemplacji teolo-
gicznej, filozoficznej i socjologicznej, odwołujących się do pierwszeństwa etyki przed
techniką, prymatu osoby w stosunku do rzeczy.
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W kolejnym wystąpieniu pt. Jan Paweł II a media dr hab. Stanisław Jędrzejewski,
prof. KUL wskazał, iż Jan Paweł II domagał się odpowiedzialności moralnej dzien-
nikarzy za rozpowszechniane przekazy. Zawód dziennikarza uznał za rodzaj służby,
powołania, które polega na dostarczaniu ludziom prawdziwej, pełnej i obiektywnej
informacji, ponieważ tylko taka ludzi rozwija i „buduje”. Wobec naturalnej skłon-
ności mediów do poszukiwania sensacji Papież wskazywał na konieczność ewange-
lizacji mediów. Brak wolności i brak możliwości głoszenia prawdy (zależność me-
diów) prowadzą do dezorganizacji życia społecznego i dezintegracji osoby ludzkiej.
Dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL, w kończącym drugą sesję panelową refe-

racie pt. Amerykańskie debaty wokół Ex Corde Ecclesiae podkreślił, iż Papież
ujmował uniwersytet jako jedyny w swoim rodzaju ośrodek twórczej pracy i promie-
niowania wiedzy. Praca wykładowców, wykonywana w świetle wiary chrześcijań-
skiej, powinna być cenną służbą, która pogłębia prawa człowieka, pobudza do bez-
interesownego i wolnego od partykularnych interesów poszukiwania prawdy i mą-
drości. Badania naukowe na uniwersytecie katolickim muszą więc obejmować: dialog
między wiarą a rozumem, dążenie do integracji wiedzy, troskę o etyczny wymiar
nauki, perspektywę teologiczną.
Trzecia część obrad objęła wystąpienia młodych pracowników Instytutu Socjologii

KUL. Miały one na celu zapoznanie słuchaczy z wynikami współczesnych badań
socjologicznych (m.in. z zakresu katolickiej nauki społecznej, socjologii kultury,
socjologii moralności, socjologii gospodarczej, socjologii prawa, socjologii religii,
socjologii samorządowej, ekologii społecznej i in.) i politologicznych w perspektywie
nauki papieskiej. Wystąpienia te miały wskazać, jak praktycznie służyć człowiekowi,
realizując wytyczne Jana Pawła II w życiu codziennym.
Rozpoczynając sesję panelową, dr Edward Balawejder w referacie pt. Nie należy

przeceniać demokracji. Spojrzenie Jana Pawła II podkreślił, iż demokracja aktywi-
zuje rozmaite formy solidarności, wzajemnej troski, przygotowując dla wszystkich
najkorzystniejsze warunki rozwoju. Nie może być ona utożsamiana z przyswajaniem
i utrwalaniem przekonań większości, bez jakiegokolwiek odniesienia do prawdy
absolutnej. Demokracja potrzebuje zasad etycznych, które nie mogą być przedmiotem
negocjacji.
Dr Wojciech Muszyński w wystąpieniu pt. Solidarność w nauczaniu społecznym

Jana Pawła II za Janem Pawłem II – ujmuje solidarność w trzech wymiarach: jako
fakt społeczny, jako podstawową zasadę społeczną i jako sprawność (cnotę) moralną.
Według Papieża pełny rozwój osoby, społeczeństwa i ład społeczny są możliwe tylko
przy współistnieniu wolności i solidarności. Autor zaznaczył, iż realizacja cnoty
solidarności jest możliwa dzięki indywidualnemu wysiłkowi każdego człowieka.
Ks. dr hab. Stanisław Fel w referacie pt. Wartość pracy według nauczania Jana

Pawła II dowiódł, że Jan Paweł II pracę postrzegał jako wartość mającą wymiar
osobowy, społeczny, moralny, kulturowy, religijny i gospodarczy. Podejście to
koresponduje ze sformułowaną na gruncie ekonomii teorią kapitału ludzkiego,
postrzeganą jako najbardziej wartościowy element procesu gospodarczego.
Ks. dr Marek Jeżowski w swoim wystąpieniu nt. Prawda i wolność w słowniku

Jana Pawła II zaprezentował wyniki badań na temat słów użytych przez Papieża
w dwóch orędziach wygłoszonych 9 czerwca 1987 r. na KUL. Pojawienie się w nich
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53 razy rzeczownika prawda aż sześciokrotnie przekracza wartość oczekiwaną,
a odwołanie się do pojęcia wolność nie jest szczególnie znaczące w porównaniu
z treścią innych dokumentów (częściej od wartości oczekiwanej pojawiają się m.in.
słowa służyć, umiłować, naukowy, twórczy).
Dr Ewa Albińska w referacie pt. Jan Paweł II o odpowiedzialności człowieka za

środowisko przyrodnicze” podkreśliła, iż solidarny rozwój stanowi oparcie dla
programów i strategii zrównoważonego rozwoju. Konsumpcjonizm i związany z nim
proces bezmyślnego niszczenia środowiska stanowi nadużycie wolności. Aktualny
kryzys ekologiczny jest efektem kryzysu moralnego, odrzucenia lub marginalizacji
podstawowych norm etycznych.
W ostatnim wystąpieniu dr Magdalena Waniewska-Bobin poruszyła problem jed-

ności europejskiej w kontekście pasywnych wspólnot lokalnych. W referacie pt.
Prawdziwa jedność europejska w przemówieniach Jana Pawła II – wytyczne dla
samorządów wskazała, iż prawdziwa jedność europejska, opiera się na wspólnocie
podzielanych wartości (dobra wspólnego, solidarności, wolności) oraz wymianie,
w której biorą udział wszystkie grupy i środowiska. Budowanie jedności jest prawem
i obowiązkiem wszystkich wspólnot, od szczebla lokalnego po szczebel ponad-
narodowy.
Ze względu na nieobecność prelegentów na ostatniej sesji panelowej referaty dr

Marii Miczyńskiej-Kowalskiej (KUL) pt. Zagadnienie pracy ludzkiej. Aktualność
przesłania Jana Pawła II w dwadzieścia lat po wizycie papieża na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim i dr. Witolda Sobczaka (UAM, Poznań) pt. Kościół Rzymsko-
katolicki wobec procesu jednoczenia się Europy nie zostały wygłoszone. Ich teksty
dołączono do publikacji pokonferencyjnej.
Poza prelegentami w dyskusji udział wzięli: dr hab. Piotr Gach, prof. KUL (In-

stytut Pedagogiki), który wskazał, iż po śmierci Ojca Świętego doświadczamy bardzo
wielu różnych przejawów społecznej akceptacji osoby i nauki Jana Pawła II, m.in.
wyrażających się w nadawaniu Jego imienia różnego rodzaju instytucjom i inicjaty-
wom. Obszar ten jako rozległe i stale powiększające się pole badawcze stanowi nowe
wyzwanie dla ludzi nauki.
Na zakończenie prof. dr hab. S. Wójcik podziękował wszystkim prelegentom

i gościom za konstruktywny udział w panelach dyskusyjnych. Podsumowując dwu-
dniowe obrady, Jana Pawła II określił mianem wielkiego proroka, który własnym
życiem ciągle daje nam przykład, jak być człowiekiem nauki, nauczycielem i wy-
chowawcą. Z dwudniowych obrad wynika konieczność ciągłego pogłębiania nauki
papieskiej (ze względu na jej szeroki zakres, aktualność, twórczy i inspirujący
charakter) oraz potrzebę przekładania nauki Jana Pawła II na konkretne działania na
rzecz innych ludzi (np. wspólnoty akademickiej, środowiska lokalnego, środowisk
naukowych).
Efektem materialnym obrad Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Służba

prawdzie, wolności i życiu” jest tzw. Księga Papieska (Służba prawdzie, wolności
i życiu. Refleksje nad myślą społeczną Jana Pawła II, red. E. Albińska, S. Fel, Lu-
blin 2008, ss. 341), w której znalazły się teksty wszystkich wystąpień konferencyj-
nych, poprzedzone wprowadzeniem, oraz dwa teksty dodane: dr Justyny Szulich-Ka-
łuży (KUL) pt. Rodzina słowami Jana Pawła II – na podstawie analizy wypowiedzi
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papieskich zamieszczonych w „L’Osservatore Romano” i dr. hab. Piotra Gacha, prof.
KUL, pt. Przejawy społecznej akceptacji nauczania Jana Pawła II.

Magdalena Waniewska-Bobin
Instytut Politologii KUL

SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA MEDYCYNY
W MODELU BADAŃ MULTIDYSCYPLINARNYCH

NAD ZDROWIEM I CHOROBĄ*

Warunkiem przetrwania i rozwoju socjologii medycyny w nowym millenium –
w opinii amerykańskich socjologów Ch. Bird, P. Conrada oraz A. M. Fremonta – jest
aktywny udział przedstawicieli subdyscypliny w wielodyscyplinarnych inicjatywach
badawczych dotyczących problematyki zdrowia i choroby, integrujących przedstawi-
cieli nauk społecznych i medycyny, przy jednoczesnym stabilnym osadzeniu w ma-
cierzystej dyscyplinie – socjologii1.
Odnotujmy, że model badań interdyscyplinarnych w obszarze problemowym zdro-

wia i choroby uznawany jest przez B. Turnera za konieczność wynikającą ze spe-
cyfiki współczesnych problemów zdrowotnych, które z racji swej złożoności nie dają
się skutecznie rozwiązywać w oparciu o wąskie, wysoko wyspecjalizowane podejścia
monodyscyplinarne. Interdyscyplinarny charakter debaty nad tymi zagadnieniami jest
w opinii tego badacza wyrazem dążenia do bardziej efektywnego ich rozwiązywania,
ma więc umocowanie motywowane praktycznie2. Również klasyk socjologii medycy-
ny D. Mechanic prezentuje stanowisko, że budowanie modelu interdyscyplinarnej
współpracy na polu badań nad zdrowiem i chorobą jest wymogiem wynikającym
z faktu, że współczesne problemy zdrowotne mają charakter złożony i wielowymia-
rowy, wskutek czego wymagają analiz realizowanych z perspektywy wielu dyscyplin
wiedzy3.

* Artykuł recenzyjny monografii naukowej Socjologia i antropologia medycyny w działaniu.
Red. W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka. Wydawnictwo Arboretum. Wrocław 2008 ss. 369.

1 C. E. B i r d, P. C o n r a d, A. M. F r e m o n t, Medical sociology at the millenium,
w: c i ż (red.), Handbook of medical sociology, Upper Saddle River: Prentice Hall 2000
s. 1-10.

2 B. S. T u r n e r, The interdisciplinary curriculum: from social medicine to post-
modernism, „Sociology of Health and Illness” 12(1990), nr 1, s. 2-23.

3 D. M e c h a n i c, Emerging trends in the application of the social sciences to health
and medicine, „Social Science and Medicine” 40(1995), nr 11, s. 1491-1496. Przywołane tezy
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Zgodnie z zarysowanymi powyżej sugestiami dotyczącymi udziału socjologii
medycyny w interdyscyplinarnych inicjatywach badawczych4 na gruncie subdyscyp-
liny pojawiły się propozycje redefiniowania jej relacji ze „strategicznym” partnerem
w realizacji badań – naukami medycznymi.
Analizując to zagadnienie przypomnijmy, że począwszy od roku 1957 na gruncie

socjologii medycyny funkcjonuje podział R. Strausa, stanowiący od momentu jego
wprowadzenia ważny punkt odniesienia dla badaczy realizujących badania empirycz-
ne w tym obszarze5. Straus wyodrębnił dwa specyficzne socjomedyczne pola badaw-
cze: pierwsze, wyznaczane przez socjologiczne badania medycyny jako instytucji
społecznej (sociology of medicine), oraz drugie, o silniejszej konotacji utylitarnej, o
którego specyfice stanowią aplikacje wiedzy socjomedycznej w rozwiązywaniu pro-
blemów konceptualizowanych przez przedstawicieli medycyny (sociology in medi-
cine)6. O ile nurt badań określony formułą of medicine bliższy jest socjologii
ogólnej, o tyle pole badawcze określone przez Strausa jako „socjologia w medy-
cynie” stanowi „teren zastosowań aparatu pojęciowego i metod socjologii” w ob-
szarze medycznej praxis7. Podział Strausa streszczał kierunki rozwoju subdyscypliny
w USA w pierwszej dekadzie jej rozwoju, tj. w latach pięćdziesiątych XX w., nato-
miast w późniejszym etapie istnienia socjologii medycyny używany był, według twór-
czyni polskiej socjologii medycyny, prof. M. Sokołowskiej, dla „uniezależnienia
[subdyscypliny – M.S.] od wpływu instytucji [tj. medycyny – M.S.], w celu rozwoju

zrodziły inicjatywę zorganizowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie i choroba w kontekście psycho-socjo-ekologicz-
nym”, która odbyła się 14 października 2008 r. Zgodnie z intencją organizatorów (Katedra
Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej Instytutu Socjologii KUL oraz Katedra Psycho-
terapii i Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii KUL) Konferencja stanowiła wielodyscyp-
linarne forum prezentacji wyników badań nad psycho-socjo-ekologicznym kontekstem zdrowia,
choroby i opieki zdrowotnej.

4 W tym kontekście istotna jest dbałość o precyzję terminologiczną. W ujęciu Committee
on Facilitating Interdisciplinary Research amerykańskiej National Academy of Sciences, pojęcie
interdyscyplinarność oznacza taki sposób realizacji badań, który „integruje […] dane, techniki,
narzędzia badawcze, perspektywy, koncepcje i/lub/ teorie z dwóch lub więcej dyscyplin […]
wiedzy. Badania multidyscyplinarne (multidisciplinary research) cechują się natomiast tym, że
udział biorą w nich przedstawiciele więcej niż jednej dyscypliny naukowej, przy czym każda
z nich wnosi specyficzny dla siebie, odrębny wkład, a badacze pracują „osobno nad odrębnymi
aspektami problemu [badawczego]”. Committee on Facilitating Interdisciplinary Research,
National Academy of Sciences […], Facilitating interdisciplinary research. Washington: The
National Academies Press 2004, s. 26-27.

5 D. M e c h a n i c, Medical sociology. A selective view, New York: The Free Press
1968, s. 407-408.

6 A. C. T w a d d l e, R. M. H e s s l e r, A sociology of health, Saint Louis: The C.V.
Mosby Company 1977, s. 25-26.

7 Por. M. S o k o ł o w s k a, Socjologia medycyny, w: Z. Krawczyk (red.), Socjologia
polska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk
Politycznych 2000, s. 368.
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alternatywnej (socjologicznej) perspektywy badawczej”. Takie zastosowanie dycho-
tomii R. Strausa wynikało stąd, że – jak pisała Sokołowska – „żadna inna dziedzina
socjologii empirycznej nie jest konfrontowana z równie potężną instytucją społeczną,
która ma tak wielkie zapotrzebowanie na socjologię, a zarazem jest jej tak obca”8.
Propozycję redefiniowania klasycznej dychotomii Strausa, uwzględniającą współ-

czesne realia wielospecjalistycznych badań nad zdrowiem i chorobą, przedstawił
M. R. Bury. Zdaniem tego autora wzajemne relacje socjologii medycyny i nauk
medycznych lepiej odzwierciedla formuła sociology with medicine. Do propozycji
Bury’ego odniósł się Straus, twórca omówionej wyżej dychotomii sociology of
medicine vs. sociology in medicine, który w tekście pisanym z perspektywy oso-
bistego, 50-letniego doświadczenia w zakresie dydaktyki i badań socjomedycznych9
stwierdził, że chociaż rozróżnianie socjologii „o medycynie” i socjologii „w me-
dycynie” nadal uważa za użyteczne, to jednak jego osobiste doświadczenie zawodowe
przebiegało zgodnie z zawartością formuły „sociology with medicine”10. Straus
zaakceptował ujęcie dwustronnych relacji socjologii medycyny i medycyny zapro-
ponowane przez Bury’ego. Wyraził ponadto przekonanie, że „efektywna współpraca
pomiędzy socjologią i medycyną, niezależnie od jej formy i [realizowanych] celów,
będzie się rozwijać […]”, opowiadając się w ten sposób za multidyscyplinarnym
podejściem w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby11.
Przywołane postulaty dotyczące udziału socjologów medycyny w multidyscypli-

narnych projektach badawczych, angażujących zarówno przedstawicieli innych
dyscyplin nauk społecznych zainteresowanych problematyką zdrowia i choroby, jak
i badaczy z obszaru medycyny, wyznaczają program rozwoju subdyscypliny w pierw-
szych dekadach obecnego stulecia. Znajduje on odzwierciedlenie w monografii pt.
Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, pod red. naukową W. Piątkowskiego
i B. Płonki-Syroki, wydanej w roku 2008. W intencji redaktorów tomu monografia
ma ukazać socjologię i antropologię medycyny jako dyscypliny partnerskie w bada-
niach nad zagadnieniami zdrowia i choroby. Tak sformułowane założenia programo-
we uzasadnia konwergencja obszarów zainteresowań badawczych obu subdyscyplin,
której wyrazem jest m.in. obecne na gruncie zarówno socjologii medycyny, jak
i antropologii medycyny przekonanie, że choroba, szczególnie w jej wymiarze
określanym w terminologii anglojęzycznej pojęciem illness, odnoszącym się do
podmiotowego doświadczenia choroby i chorowania, może być traktowana jako efekt
oddziaływań socjokulturowych. W obszarze socjologii medycyny m.in. E. Freidson
i T. J. Scheff podkreślali znaczenie społecznej konstrukcji i społecznego definio-

8 M. S o k o ł o w s k a, Socjologia medycyny, w: A. Ostrowska (red.), Wstęp do
socjologii medycyny, Warszawa: IFiS PAN 1990, s. 6.

9 Zob. w tej kwestii opublikowany w Polsce tekst R. Strausa Cele i funkcje Zakładu Nauk
o Zachowaniu na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Kentucky, w: M. Sokołowska, J. Hołów-
ka, A. Ostrowska (red.), Socjologia a zdrowie, Warszawa: PWN 1976, s. 407-414.

10 R. S t r a u s, Medical sociology: a personal fifty year perspective, „Journal of Health
and Social Behaviour” 40(1999), nr 2, s. 103-110.

11 Tamże, s. 109.
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wania doświadczenia choroby12. W ramach zrodzonego z tego przekonania socjome-
dycznego nurtu badawczego, obejmującego socjologię doświadczenia choroby (socio-
logy of illness experience), bada się chorobę jako przeżycie i jego korelaty socjo-
kulturowe13. Z kolei w antropologii medycyny procesy „kulturowego kształtowania
chorób” (cultural shaping of illness) są przedmiotem transkuturowych badań empi-
rycznych14. Egzemplifikując tak zdefiniowaną strategię badawczą, warto przywołać
antropologiczne badania zjawiska somatyzacji, rozumianego przez A. Kleinmana jako
„ekspresja osobistego i społecznego dystresu w postaci dolegliwości somatycznych”,
połączona z poszukiwaniem pomocy medycznej15. Otóż na podstawie wyników ba-
dań transkulturowych antropolodzy medycyny stwierdzają, że rodzaj objawów prezen-
towanych w odpowiedzi na stres różni się w zależności od kontekstu kulturowego:
istnieją „kulturowe style ekspresji stresu” („idioms of distress”), pozostające pod
wpływem m.in. uwarunkowanych kulturowo przekonań16. Indywidualne relacje do-
tyczące objawów somatycznych są interpretowane jako odzwierciedlenie kulturowych
modeli chorowania (cultural models of sickness), które dostarczają, jak wskazują
L. J. Kirmayer i A. Young, swoistego „słownika” objawów, a także ich objaśnień
oraz interpretacji związanego z nimi cierpienia17. W efekcie objawy somatyczne
mogą być traktowane jako ekspresja emocjonalnego dyskomfortu i stresu w sposób
zrozumiały w określonym kontekście społecznym i kulturowym18. W antropologii
medycyny funkcjonuje odnoszące się do tej problematyki wprowadzone przez
B. Gooda pojęcie „semantycznej sieci choroby”, odzwierciedlające przekonanie, że
„choroba – jako konstrukt kulturowy – stanowi «syndrom znaczenia i doświadcze-
nia», który można zbadać jedynie poprzez interpretację kulturową”19. Przywołane
tezy dotyczące rozumienia choroby jako fenomenu ukształtowanego społecznie i kul-
turowo akceptowane są na gruncie obu reprezentowanych w monografii subdyscyplin

12 M. P. K e l l y, D. F i e l d, Medical sociology, chronic illness and the body,
„Sociology of Health and Illness” 18(1996), nr 2, s. 242.

13 Por. A. G i d d e n s, Socjologia, PWN: Warszawa 2005, s. 183-184.
14 Zob. np. A. K l e i n m a n, Culture and depression, „The New England Journal of

Medicine” 351(2004), nr 10, s. 951-954, L. J. K i r m a y e r, A. Y o u n g, Culture and
somatization: clinical, epidemiological, and ethnographic perspectives, „Psychosomatic
Medicine” 60(1998), s. 420-430, a także np. S. F a r o o q, M. S. G a h i r, E. O k y e r e,
A. J. S h e i k h, F. O y e b o d e, Somatization: a transcultural study, „Journal of
Psychosomatic Research” 39(1995), nr 7, s. 883-888.

15 Cyt. za: F a r o o q, G a h i r, O k y e r e, S h e i k h, O y e b o d e, dz. cyt.,
s. 883.

16 K i r m a y e r, Y o u n g, dz. cyt., s. 420.
17 Tamże, s. 424.
18 Tamże.
19 D. P e n k a l a - G a w ę c k a, Antropologia medyczna dzisiaj: kontynuacje, nowe

nurty, perspektywy badawcze, w: W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka (red.), Socjologia i antro-
pologia medycyny w działaniu, Wrocław: Wyd. Arboretum, 2008, s. 231.
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i stanowią wspólny obszar badawczy socjologii zdrowia, choroby i medycyny oraz
antropologii medycyny.
W strukturze książki redaktorzy wyodrębnili cztery części, z których trzy pierwsze

obejmują prace z zakresu socjologii medycyny. Pierwsza część monografii wpisuje
się w klasyczny obszar badań w socjologii medycyny, skoncentrowany wokół pro-
blematyki socjokulturowych aspektów choroby i chorowania. Treść zamieszczonego
w tej części książki opracowania A. Ostrowskiej odzwierciedla zmianę dokonującą
się w sposobach socjologicznego badania zjawiska choroby, polegającą na odejściu
od badań inspirowanych funkcjonalnym rozumieniem choroby T. Parsonsa na rzecz
analiz skoncentrowanych na socjologii doświadczenia choroby (sociology of illness
experience), eksponujących perspektywę podmiotowo-osobową w analizach procesu
chorowania i jej socjokulturowe korelaty. Ostrowska analizuje doświadczenie choroby
jako „przeżycie umocowane w czasie”, wskazując na przykładzie przewlekłej nie-
wydolności nerek kwalifikowanej do dializoterapii znaczenie kategorii czasu jako
elementu strukturalizującego nie tylko kliniczny przebieg choroby, ale także
podmiotową perspektywę postrzegania tej zagrażającej życiu choroby. Esej jest
egzemplifikacją „zwrotu narracyjnego” w socjologii medycyny (narrative turn)20,
związanego z wyodrębnianiem w obszarze zainteresowań subdyscypliny badań nad
chorobą jako przeżyciem21. Wyłonienie się tak sprofilowanego pola badawczego
jest w opinii S. Bell – konsekwencją rozróżnienia pojęć disease oraz illness,
informujących o odrębnych, niekiedy niezwiązanych ze sobą aspektach choroby
i chorowania, a mianowicie aspekcie biomedycznym i aspekcie dotyczącym subiek-
tywnego doświadczenia22.
Badania nad doświadczeniem choroby mogą być postrzegane również jako ele-

ment krytyki dyskursu biomedycznego dotyczącego zjawiska choroby, a także jako
reakcja na zmianę charakteru dominujących chorób, z dominacją schorzeń o cha-
rakterze przewlekłym i degeneracyjnym, które z racji swej specyfiki (chroniczność)
wyzwalają uruchomienie specyficznych procesów adaptacyjnych, ukierunkowanych
na ich „wpisanie” w osobistą biografię chorych23. Cenne uzupełnienie i dopełnienie
tekstu Ostrowskiej stanowi opracowanie autorstwa R. Grębowskiego i L. Marcino-
wicza, poświęcone zastosowaniom metod jakościowych w badaniach doświadczeń
pacjentów związanych z opieką medyczną. Autorzy omawiają podstawowe założenia
metodologiczne tego typu badań, a także pokazują je „w działaniu” na przykładzie
wybranych własnych inicjatyw badawczych.
Dwie kolejne prace zamieszczone w części monografii poświęconej socjologii

choroby wskazują nowe, współczesne obszary aplikacyjne socjologii medycyny. Tekst
M. J. Siemińskiej, zawierający analizę społecznych aspektów „rewolucji genetycznej”

20 S. E. B e l l, Experiencing illness in/and narrative, w: B i r d, C o n r a d,
F r e m o n t, dz. cyt., s. 184-199.

21 G i d d e n s, dz. cyt., s. 183.
22 B e l l, dz. cyt., s. 187.
23 W kwestii szerszej analizy inspiracji tego typu badań zob. M. B u r y, Illness nar-

ratives: fact or fiction? „Sociology of Health and Illness” 23(2001), nr 3, s. 265-268.
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w medycynie, może być traktowany jako próba zakreślenia nowego pola badań socjo-
medycznych, wyznaczanego przez analizy społecznych konsekwencji „rewolucji bio-
technologicznej” w medycynie24, współtworzonej m.in. przez osiągnięcia w dzie-
dzinie genetyki molekularnej. Przedmiotem refleksji socjologicznej może tu być m.in.
rekonstrukcja zagadnienia ryzyka zdrowotnego, które wraz z postępem badań gene-
tycznych zyskuje nowe zakorzenienie (przynajmniej w odniesieniu do niektórych
chorób) w obszarze informacji genetycznej, wymykając się realnej kontroli jednostki.
Siemińska wskazuje nowe problemy związane z konsekwencjami recepcji ustaleń
genetyki na gruncie medycyny klinicznej, dotyczące m.in. przekształcania wiedzy
genetycznej na temat predyspozycji do zachorowania w konkretne zalecenia kli-
niczne, a także strategii informowania o wynikach testów genetycznych itp.
W artykule wskazane zostały także interesujące socjologów zagadnienia dotyczące
potencjalnej stygmatyzacji osób obarczonych predyspozycją do zachorowania na
choroby genetycznie uwarunkowane. Odnotujmy, że opracowanie Siemińskiej wpisuje
się w rozbudowaną w zachodniej socjologii medycyny debatę nad społecznymi na-
stępstwami tworzenia nowego bio-genetycznego paradygmatu współczesnej medycy-
ny, którego założenia skutecznie przenikają do potocznego dyskursu nad genezą
zachowań i chorób człowieka, kształtując jego treści zgodnie z ideą genetycznego
esencjalizmu25.
Tekst M. Skrzypka, zamykający część monografii poświęconą socjologii choroby,

stanowi próbę budowania socjologii choroby wieńcowej, będącej pierwszoplanową
przyczyną umieralności w wysoko rozwiniętych społeczeństwach. Autor wskazuje,
że interpretacje socjologiczne odgrywają kluczową rolę w objaśnianiu socjobio-
logicznych mechanizmów epidemii choroby wieńcowej we współczesnych społeczeń-
stwach, wskazując jej społeczne i ekonomiczne uwarunkowania. W opracowaniu od-
notowano, że w badaniach nad pozabiologicznymi determinantami choroby wieńcowej
dokonało się znamienne przesunięcie od psycho-biologicznych interpretacji problemu
ryzyka choroby wieńcowej (dokonywanych na gruncie psychokardiologii) na rzecz
podejść zorientowanych społecznie, wyznaczających nowy obszar badawczy i aplika-
cyjny socjologii medycyny, istotny z perspektywy stanu zdrowia społeczeństwa.
Skrzypek zauważa, że na polu badań nad chorobą wieńcową weryfikowane są empi-
rycznie kluczowe w socjologii medycyny hipotezy dotyczące m.in. społecznej genezy
(socjoetiologii) chorób, społecznej strukturalizacji zachowań zdrowotnych, a także
społecznych nierówności w zdrowiu (występowanie choroby wieńcowej we współ-
czesnych społeczeństwach jest ściśle powiązane ze wskaźnikami położenia społecz-
nego).
Analiza artykułów opublikowanych w omawianej części monografii upoważnia do

stwierdzenia, że w polskiej socjologii medycyny reprezentowani są, odwołując się

24 Określenie F. Fukuyamy – za: t e n ż e, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji
biotechnologicznej, Kraków: Wyd. Znak 2004, passim.

25 Por. P. C o n r a d, Medicalization, genetics, and human problems, w: Bird, Conrad,
Fremont, dz. cyt., s. 322-333. Zob. także: P. C o n r a d, A mirage of genes, „Sociology of
Health and Illness” 21(1999), nr 2, s. 228-241.
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do klasyfikacji L. Pearlina, zarówno „badacze struktury” (structure seekers),
analizujący „znaczenie struktury w życiu społecznym i jej konsekwencji dla zdrowia”
(badania wskazujące społeczne determinanty epidemii choroby wieńcowej), jak i „ba-
dacze znaczeń” (meaning seekers), analizujący laickie, nieprofesjonalne sposoby
postrzegania i rozumienia fenomenów zdrowia i choroby oraz ich socjokulturowe
korelaty (Ostrowskiej analiza doświadczeń chorych cierpiących z powodu przewlekłej
niewydolności nerek)26.
Druga część monografii zawiera teksty wpisujące się w dynamicznie rozwijający

się w polskiej socjologii medycyny obszar badawczy określany jako socjologia
promocji zdrowia. Promocja zdrowia, wywodząca się z obszaru nauk medycznych,
postrzegana jako kluczowe narzędzie tzw. nowego zdrowia publicznego (New Public
Health)27, stanowi obecnie jeden z ważniejszych obszarów aplikacyjnych socjologii
zdrowia i medycyny. Jest także przedmiotem krytycznej refleksji socjologicznej.
Zamieszczone w tej części książki teksty wpisują się zarówno w pierwsze ze wska-
zanych pól badawczych, określone przez N. Thorogooda jako socjologia dla (w) pro-
mocji zdrowia („sociology as applied to health promotion”), jak i drugie, ujmowane
jako socjologia o promocji zdrowia (sociology of health promotion)28. K. Puchalski
omawia zastosowania socjologii w obszarze działań praktycznych ukierunkowanych
na zwalczanie palenia tytoniu, stanowiącego nadal najsilniejszy, pojedynczy be-
hawioralny czynnik zagrożenia zdrowia. Z. Słońska i E. Korzeniowska, wskazując
bariery rozwoju koncepcji promocji zdrowia w Polsce, dokonują w odrębnych teks-
tach refleksji z perspektywy „sociology of health promotion”. Należy w tym miejscu
stwierdzić, że wspólnym mianownikiem badań socjomedycznych, wprowadzających
perspektywę socjologiczną do promocji zdrowia, jest dążenie do tworzenia „socjo-
logicznego modelu promocji zdrowia”, opartego na dorobku i kompetencji nauk
o zachowaniu, który dysponuje rzeczywistymi, potwierdzonymi empirycznie szansami
modyfikacji behawioralnych uwarunkowań zdrowia, silnie uwarunkowanych cechami
kontekstu społeczno-kulturowego. Nie ma obecnie wątpliwości, że działania pre-
wencyjne i promujące zdrowie, ukierunkowane na zmianę aktualnej sytuacji epide-
miologicznej, cechującej się dominacją chorób przewlekłych o etiologii z silną,
ustrukturalizowaną społecznie komponentą behawioralną, muszą opierać się na
wiedzy z zakresu nauk o zachowaniu, w tym szczególnie na wiedzy socjologicznej.
Uzasadniona wydaje się w takim kontekście teza, że zarówno socjologiczne badania
nad promocją zdrowia, jak i badania rozwijające zastosowania socjologii w promocji
zdrowia, tworzą wartościowy fundament teoretyczny dla budującej swą naukową toż-
samość nowej dyscypliny naukowej – promocji zdrowia.

26 Por. S. L e v i n e, Time for creative integration in medical sociology, „Journal of
Health and Social Behaviour”, Special Number: 1995, s. 1-4.

27 Por. P. L i n c o l n, D. N u t b e a m, What is health promotion? w: M. Davies,
W. Macdowall (red.), Health promotion theory, Open Univeristy Press: Berkshire 2006, s. 7-15.

28 S. N e t t l e t o n, The sociology of health and illness, 2nd ed., Polity Press: Cambridge
2006, s. 239.
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Socjologiczną część omawianej monografii poświęcono problemom nauczania
socjologii medycyny. W tej części książki znajduje się tekst S. Geyera, który opisuje
doświadczenia związane z nauczaniem socjologii medycyny w Niemczech, a także
opracowanie Piątkowskiego [i wsp.], zawierające diagnozę stanu dydaktyki socjo-
medycznej w polskich uczelniach medycznych w perspektywie historycznej. Za-
akcentowana tu została rola prof. M. Sokołowskiej, inicjatorki nauczania socjologii
medycyny w Polsce. Dydaktyka socjomedyczna, adresowana do przyszłych pracowni-
ków lecznictwa, uznana została przez Sokołowską za „najczęściej spotykaną i naj-
ważniejszą formę stosowania socjologii w medycynie”, której efektem ma być wypo-
sażenie lekarzy w wiedzę z zakresu nauk o zachowaniu. Tezę taką wspiera przeko-
nanie Sokołowskiej, że „skuteczna działalność pracowników służby zdrowia jest […]
niemożliwa bez […] wyobraźni społecznej, bez umiejętności różnorodnego patrzenia
na rzeczywistość, niezbędnego dla nauki biologiczno-społecznej, jaką jest medycyna
w nowoczesnym ujęciu”29. W tekście zamykającym omawianą część monografii
A. Krawański i A. Kaiser poszukują optymalnego modelu edukacji zdrowotnej, sta-
nowiącej jedno z podstawowych „narzędzi” promocji zdrowia, uwzględniającego wie-
lokierunkowe zależności pomiędzy postawami i zachowaniami zdrowotnymi a zmien-
nymi społecznymi.
Odnosząc się do problemów poruszanych w opublikowanych w książce opracowa-

niach z zakresu socjologii medycyny, można stwierdzić, że mamy do czynienia
z dużą różnorodnością zagadnień podejmowanych przez przedstawicieli subdyscyp-
liny. Przedmiotem analiz są zarówno zagadnienia socjologii doświadczenia choroby,
metodologia socjologicznych badań jakościowych i ich zastosowania w obszarze
zdrowia i choroby, społeczne aspekty rozwoju genetyki, badania z zakresu socjologii
choroby wieńcowej, zagadnienia socjologii promocji zdrowia, jak i kwestie dydaktyki
socjomedycznej, traktowanej jako pole aplikacyjne „produktu” socjologii medycyny.
W takim kontekście uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że specyfika przedmiotu
badań socjologii medycyny w Polsce nie odbiega znacząco od sytuacji w krajach
zachodnich, w tym w USA, gdzie cechą subdyscypliny jest, w opinii S. Levine’a,
„fragmentacja towarzysząca różnorodności”, wynikająca ze stosowania wielu róż-
norodnych podejść teoretycznych i metod w badaniu szerokiego zakresu zjawisk
społecznych związanych ze zdrowiem i chorobą człowieka30.
Ostatnia, czwarta część monografii, last but not least, poświęcona jest pro-

blematyce antropologii medycyny. Prace prezentowane w tej części książki przynoszą
diagnozę state of art subdyscypliny i raporty z aktualnie realizowanych projektów
badawczych. Artykuł B. Penkali-Gawęckiej zawiera opis genezy i rozwoju subdys-
cypliny, a także określa zasięg jej pola badawczego, obejmującego m.in. problema-
tykę medycyny komplementarnej i alternatywnej, biomedycyny traktowanej jako
system kulturowy oraz kulturowo-społecznych aspektów chorób. Autorka dokonuje
diagnozy aktualnego stanu bazy instytucjonalnej, dydaktycznej i naukowej antropo-

29 M. S o k o ł o w s k a, Powstanie i rozwój socjologii medycyny w Polsce, w: M. Soko-
łowska, J. Hołówka, A. Ostrowska (red.), Socjologia a zdrowie, PWN: Warszawa 1976, s. 331.

30 L e v i n e, dz. cyt., passim.
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logii medycyny stwierdzając, że zyskała ona obecnie status jednej z „najsilniejszych
i najprężniej się rozwijających” subdyscyplin antropologii kulturowej. W tekście
otrzymujemy przegląd najważniejszych koncepcji teoretyczno-metodologicznych,
funkcjonujących na gruncie tej subdysycpliny, a także prezentację zainteresowań
badawczych wybranych głównych przedstawicieli subdyscypliny, w tym m.in.
A. Kleinmana, B. Gooda i innych.
W grupie prac antropologicznych zamieszczonych w omawianej monografii otrzy-

mujemy zaopatrzone w rozbudowany aparat bibliograficzny opracowanie G. Wikto-
rowskiego poświęcone problematyce demonologicznej rozpatrywanej w perspektywie
antropologii wiedzy. Kolejny z „zakorzenionych” antropologicznie tekstów, autorstwa
T. Cyrkota i B. Orlicza, przynosi zrealizowaną w perspektywie antropologicznej
analizę nowej medycznej jednostki chorobowej, określonej jako „zespół napięcia
przedmiesiączkowego” (premenstrual syndrome, PMS). Ta interesująca analiza od-
wołuje się wprost do założeń konstrukcjonizmu społecznego. W ich świetle procesy
tworzenia nowych jednostek chorobowych mogą być traktowane jako przejaw medy-
kalizacji życia społecznego, w której toku jego pierwotnie niemedyczne aspekty
(elementy) wchodzą w zakres „jurysdykcji” i kontroli medycyny. Rozważania
Cyrkota i Orlicza wpisują się w kontekst dyskusji nad szczegółowym problemem
medykalizacji ciała kobiety, zajmującym obecnie znaczącą pozycję w dyskursie
feministycznym. Zdaniem obu badaczy procesy medykalizacji życia inspirowane są
m.in. przez ekspansję przemysłu farmaceutycznego, lobbującego na rzecz tworzenia
nowych jednostek chorobowych, nadających się do leczenia farmakologicznego.
Odnosząc się do zasadniczego problemu badawczego, podejmowanego przez Cyrkota
i Orlicza, można dyskutować, czy w pełni zasadne jest aplikowanie koncepcji
konstrukcjonizmu społecznego w odniesieniu do zespołu napięcia przedmiesiącz-
kowego. Przykładowo M. Stolberg kwestionuje tezę, że PMS stanowi problem
medyczny specyficzny kulturowo (culture-bound disorder), unikatowy dla kultury
zachodniej, „wytworzony” w określonym kontekście historyczno-kulturowym31.
Autor ten podkreśla, że opisy cierpienia przedmiesiączkowego pojawiają się co
najmniej od czasów późnego Renesansu, chociaż jego interpretacje, a także sposoby
percepcji i doświadczania składających się na nie symptomów, podlegały licznym
transformacjom, zależnym od kontekstu socjo-kulturowego32. Dyskutowany przez
Cyrkota i Orlicza casus cierpienia przedmiesiączkowego inspiruje do namysłu nad
siecią wpływów kulturowych, które decydują o tym, jak naturalne elementy życia
człowieka są postrzegane, jak są prezentowane, a także czy i z jakich powodów
wchodzą w obszar wpływu i kontroli medycyny. Tekst skłania również do refleksji
nad faktem, że współczesna kultura jest silnie przeniknięta dyskursem biomedycz-
nym, w którego ramach biomedyczne interpretacje problemów behawioralnych i spo-
łecznych zyskują społeczną akceptację i skutecznie przenikają do potocznego
dyskursu.

31 M. S t o l b e r g, The monthly malady: a history of premenstrual suffering, „Medical
History” 44(2000), s. 301-322.

32 Tamże, s. 303.
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W tekście zamykającym antropologiczną cześć omawianej monografii B. Płonka-
-Syroka analizuje problem medycyny alternatywnej w perspektywie antropologii
historycznej. Oprócz analiz szczegółowych, poświęconych antropologicznymmetodom
badania zjawiska medycyny alternatywnej, tekst zawiera opis obszaru badawczego
antropologii medycyny, która w ujęciu Autorki rekonstruuje m.in. sposoby defi-
niowania i klasyfikowania chorób, specyficzne dla określonych społeczności,
żyjących w danym kręgu kulturowym i historycznym. Tak sprofilowane analizy
realizowane są zgodnie z podejściem konstruktywistycznym, w którym „definiowanie
zdrowia i choroby […] jest zrelatywizowane wobec wartości i wzorów akceptowa-
nych w badanej kulturze i odzwierciedla przyjmowany w niej ład aksjonormatyw-
ny”33. Podejście konstruktywistyczne stanowi również, jak wskazuje Płonka-Syroka,
podstawę badań z zakresu antropologii wiedzy, obejmujących „procesy wiedzo-
twórcze, zakorzenione w czasie i przestrzeni”. Taka perspektywa teoretyczna znajduje
zastosowanie zarówno w badaniach systemu wiedzy medycyny akademickiej, jak
i w alternatywnych wobec niej systemów interpretacji zdrowia i choroby człowieka.
W takim ujęciu, jak sugeruje Płonka-Syroka, medycyna alternatywna może być trak-
towana jako „rodzaj społecznie ukonstytuowanej ideologii, wytworzonej w wyniku
procesów wiedzotwórczych i akceptowanej przez członków dającej się opisać gru-
py”34. W opracowaniu czytelnik otrzymuje szczegółową analizę wybranych, „alter-
natywnych” wobec standardu medycyny akademickiej sposobów konceptualizacji cho-
rób, a także powiązanych z nimi rodzajów terapii alternatywnych na przykładzie
mesmeryzmu (bioenergoterapii) i homeopatii.
Podsumowując, omawiana monografia odpowiada na adresowany do socjologów

medycyny postulat S. Levine’a dotyczący aktywizacji naukowej współpracy socjologii
i antropologii medycyny. Badacz ten zaleca przekraczanie intelektualnych barier (jak
pisze Levine: „intelektualnej zaściankowości” [intellectual parochialism]) w relacjach
obu dyscyplin i „poszukiwanie nowych dróg wzmacniania [ich – M. S.] twórczej
integracji”35. Istotę barier pomiędzy obu dyscyplinami wskazali M. J. Delvecchio
Good i B. Good, stwierdzając, że chociaż podejmują one analogiczne problemy
badawcze i stosują podobne metody badań, to wymiana poglądów pomiędzy przedsta-
wicielami obu dyscyplin i wzajemne cytowanie mają charakter ograniczony (limited
cross-conversation and cross-referencing)36. Jak się wydaje, omawiana monografia,
zawierająca prace badaczy działających na gruncie socjologii i antropologii
medycyny, stanowi realny krok w kierunku lepszego, wzajemnego poznania przed-
stawicieli obu subdyscyplin, a także intensyfikacji dwustronnej współpracy naukowej.
Stwierdzenie takie uzasadnia m.in. wyrażone w monografii stanowisko D. Penkali-
Gawęckiej, której zdaniem „antropologia medyczna od początku swego istnienia

33 B. P ł o n k a - S y r o k a, Medycyna alternatywna w perspektywie antropologii
historycznej, w: Piątkowski, Płonka-Syroka (red.), dz. cyt., s. 317.

34 Tamże, s. 319.
35 Cyt. za: M. J. DelVecchio Good, B. Good, „Parallel sisters”: medical anthropology and

medical sociology, w: Bird, Conrad, Fremont, dz. cyt., s. 377.
36 Tamże.
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miała „bardzo wyraźny charakter interdyscyplinarny”, a w grupie pokrewnych
dziedzin „najbliższa antropologii medycznej jest socjologia medycyny”. Wynika to
z faktu, że – jak wskazuje Penkala-Gawęcka – obszary zainteresowań badawczych
obu dyscyplin pokrywają się (do wspólnych „pól” badawczych zalicza m.in. pro-
blematykę medykalizacji, medycyny alternatywnej, niektórych aspektów relacji
lekarz–pacjent), a ponadto ma miejsce transfer metod badawczych z antropologii
medycznej do socjologii medycyny (badania jakościowe)37. Dodajmy, że wspólne
są ponadto uwarunkowania rozwoju obu dyscyplin: antropologii medycyny38 i so-
cjologii medycyny39. Warunkiem kluczowym jest aktywny udział w multidyscypli-
narnych inicjatywach badawczych. Książka dokumentuje fakt, że wielodyscyplinarna
współpraca naukowa jest możliwa i że przynosi wymierne korzyści, stymulujące
postęp wiedzy w obszarze społecznych badań nad zdrowiem i chorobą.
Konieczny wydaje się w tym miejscu odrębny komentarz dotyczący fragmentu

tytułu monografii, zawierającego frazę „w działaniu”, który zapowiada, że
Redaktorzy podejmą próbę egzemplifikacji praktycznych zastosowań dorobku obu
„siostrzanych” dyscyplin (parallel sisters)40. Odnotujmy, że tak określony kierunek
poszukiwań badawczych wpisuje się w naukową dyskusję nad możliwościami i spo-
sobami „uczynienia socjologii przydatną”41. Toczy się ona również w odniesieniu
do obszaru problemowego socjologii medycyny42. Komentując efekty realizacji tak
zakreślonego programu badawczego, należy wskazać, że o ile w socjologicznej części
monografii wypunktowano liczne pola aplikacyjne dorobku socjologii medycyny,
w których „produkt” subdyscypliny funkcjonuje „w działaniu” (analizy doświadczenia
choroby przewlekłej, współczesnego dyskursu społecznego dotyczącego problematyki
genetycznej, szeroko rozumiana problematyka promocji zdrowia, kwestie dydaktyki
socjomedycznej), o tyle w książce zabrakło szerszej, tak sprofilowanej analizy ze
strony przedstawicieli antropologii medycyny. Warto dodać, że rozległe pole apli-
kacyjne dla „produktu” tej subdyscypliny wyłania się w kontekście procesów glo-
balizacji, których integralnym elementem jest w opinii A. Giddensa „przemieszanie
etniczne i kulturowe” współczesnych społeczeństw, będące m.in. skutkiem procesów
migracyjnych43. W związku z tym wyzwaniem w obszarze opieki zdrowotnej staje

37 P e n k a l a - G a w ę c k a, dz. cyt., s. 234-235.
38 Tamże.
39 B i r d, C o n r a d, F r e m o n t, dz. cyt., s. 1-10.
40 Określenie za: M. J. DelVecchio Good, B. Good, „Parallel sisters”: medical

anthropology and medical sociology, w: Bird, Conrad, Fremont, dz. cyt., s. 377-388.
41 J. G. B r u h n, Why can’t sociology apply itself? Progress and limitations in making

sociology useful, „Sociological Practice: A Journal of Clinical and Applied Sociology” 3(2001),
nr 3, s. 189-203.

42 Zob. J. M. C l a i r, C. C l a r k, B. P. H i n o t e, C. O. R o b i n s o n, J. A.
W a s s e r m a n, Developing, integrating, and perpetuating new ways of applying sociology
to health, medicine, policy, and everyday life, „Social Science and Medicine” 64(2007), s. 248-
258.

43 G i d d e n s, dz. cyt., s. 301-302.
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się kompetencja kulturowa, umożliwiająca prawidłowe odczytywanie specyficznych
„kodów kulturowych”, odnoszących się do problematyki zdrowia i choroby44. Kul-
turowa kompetencja pracowników lecznictwa jest się niezbędna, aby prawidłowo
interpretować zjawiska związane ze zdrowiem i chorobą w kontekście zróżnicowa-
nych etnicznie i kulturowo współczesnych społeczeństw, co w warstwie klinicznej
dotyczy m.in. trafnego sformułowania diagnozy i budowania mającej walor terapeu-
tyczny relacji lekarz–pacjent, co utrudnione jest w sytuacjach „zderzenia perspektyw”
lekarza i pacjenta, w których kulturowy układ odniesienia chorego jest odmienny niż
kulturowy kontekst lekarza. W celu minimalizacji ryzyka błędów diagnostyczno-
terapeutycznych, wynikających z niewłaściwego odczytania kontekstu kulturowe-
go45, proponuje się tworzenie, zwłaszcza w obszarze podstawowej opieki zdrowot-
nej i psychiatrii, etnospecyficznych poradni (ethnospecific clinics), kompetentnych
w diagnozowaniu i leczeniu osób wywodzących się z odmiennych kontekstów kulturo-
wych, włączanie do zespołów medycznych profesjonalistów kompetentnych w inter-
pretacji zjawisk zdrowotnych specyficznych kulturowo (interpreters, culture brokers)
oraz szkolenie klinicystów w zakresie kompetencji kulturowej46. Praktyczna reali-
zacja takich rozwiązań na wysokim poziomie merytorycznym jest niemożliwa bez za-
angażowania ekspertów reprezentujących antropologię medycyny47.
Jedna z czołowych współczesnych socjologów medycyny, S. Nettleton, w artykule

redakcyjnym opublikowanym na łamach prestiżowego czasopisma „Social Science
and Medicine” podkreśla, że dominująca część wartościowych badań w obszarze
zdrowia realizowana jest na pograniczu (at the interface) socjologii i innych
dyscyplin, w tym geografii społecznej, ekonomiki zdrowia, psychologii zdrowia,
epidemiologii społecznej, polityki zdrowotnej, a także antropologii48. Zawartość
omawianej monografii potwierdza, że debata o charakterze multidyscyplinarnym na
polu badań wyznaczanym przez problematykę zdrowia i choroby przynosi konkretne
efekty poznawcze. Wskazuje te aspekty podejmowanej tematyki, które wymykają się
wąskim, monodyscyplinarnym ujęciom. Głównym walorem książki jest bezsporne

44 Pojęcie to rozumiane jest jako „system umownych znaków zrozumiałych dla tych, któ-
rzy je pierwotnie uzgodnili między sobą, i tych, którzy później nauczyli się ustalonych już
konwencji znaczeniowych”. Por. T. S o z a ń s k i, Co to jest nauka? w: M. Malikowski,
M. Niezgoda (oprac.), Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, t. I. Wyd. Wyższa
Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 1997, s. 30.

45 Tamże.
46 L. J. K i r m a y e r, D. G r o l e a u, J. G u z d e r, C. B l a k e i E. J a r v i s,

Cultural consultation: a model of mental health service for multicultural societies, „Canadian
Journal of Psychiatry” 48(2003), nr 3, s. 145-152.

47 Por. E. A. B e r l i n, W. C. F o w k e s, A teaching framework for cross-cultural
health care, w: P. J. B r o w n, Understanding and applying medical antropology, Mayfield
Publishing Company, Mountain View, California 1998, s. 303-309.

48 S. N e t t l e t o n, Retaining the sociology in medical sociology, „Social Science and
Medicine” 65(2007), s. 2409-2412.
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udokumentowanie faktu, że zjawiska zdrowia i choroby człowieka są ukształtowane
społecznie i kulturowo.

Michał Skrzypek
Instytut Socjologii KUL

Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
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współczesności. Aspekty kulturowe i społeczne, Wyd. Adam Marszałek,
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i Wielkiej Brytanii wobec reklam kontrowersyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

The Attitudes Taken by Youths from Poland, Germany and Great Britain towards
Controversial Advertisements (Sum.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
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