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Od Redakcji 

Consule praeteritum, praesens rege, cerne futurum – t  my l  Luciusa Se-
neki chcieliby my rozpocz  niniejszy numer „Roczników Nauk Spo ecz-
nych”. yjemy w dobie dynamicznie zmieniaj cej si  rzeczywisto ci, w której 
najwi kszym wyzwaniem staje si  dotrzymywanie jej kroku. To, co dzisiaj 
wi zane jest z ortodoksj , jeszcze wczoraj mog o by  uznane za herezj . Orto-
doksja, upominaj c si  o sprawy fundamentalne, nie tylko nie musi stanowi
dogmatycznego zamkni cia w kr gu takich czy innych absolutyzmów, ale po-
winna stanowi  zbiór rozwi za  problemów pozwalaj cych zmierza  si  z y-
ciem. Heretycy natomiast cz sto, szukaj c odpowiedzi w kontrowersyjnych, 
ale zdecydowanych projektach spo ecznych, daj  jednak to, co w epoce glo-
balnego chaosu wydaje si  wielu osobom najbardziej potrzebne – wskazówk
czy te  drogowskaz, w któr  stron  nale y zmierza . Przy obecnym os abieniu 
solidarno ci mi dzyludzkiej, rozlu nieniu relacji rodzinnych, marginalizowa-
niu roli struktur po rednich i ci g ym wahaniu globalnych rynków oraz eko-
nomicznej niestabilno ci takie drogowskazy oraz debata publiczna o nich wy-
daj  si  naturaln  ludzk  potrzeb .

Cz  badaczy spo ecznych jest zdania, e tryumf ekonomicznych standar-
dów w nieekonomicznych wymiarach ycia spo ecznego, panowanie utylitar-
nej wiedzy i technologii rynkowej oraz globalny charakter przemian stanowi 
du e zagro enie dla sfery socialitas. Przestrze  mi dzyludzka – alarmuje Bu-
rawoy – jest w niebezpiecze stwie. A gdy mamy do czynienia z patologizacj
relacji spo ecznych, zanikiem lokalnych spo eczno ci i idei obywatelskich, 
w naukach spo ecznych powinna zapali  si  czerwona lampka. By  mo e
przyszed  odpowiedni moment, by porzuci  pozytywistyczne dogmaty i odej
od metodologicznego rygoryzmu – zastanawia si  socjolog z University of 
California (zob. tekst M. Hu asa, s. 29-67) . Podstawowym zadaniem wspó -
czesnej socjologii by aby wi c ochrona sfery spo ecznej jako przestrzeni rela-
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cji mi dzyludzkich. Niezb dne by oby wi c szukanie moralnych zaczepie  so-
cjologii, próba wpisania jej w postrzegan  spo ecznie moraln  odpowiedzial-
no . Przestrzeni  mi dzyludzk  przestaje si  bowiem interesowa  ekonomia, 
coraz mniej zajmuje si  ni  pa stwo. Zostaje pozostawiona sama sobie w glo-
balnym wiecie, gdzie coraz wi cej kluczowych decyzji zapada na gie dowych 
parkietach czy w gabinetach bankowych prezesów. Tak powstaje pytanie, czy 
o t  sfer socialitas nie powinna upomina  si  socjologia w bardziej zaanga-
owany sposób ni  dotychczas? 

Zatroskanie o publiczn  przestrze  stale wyra a Ko ció  katolicki, cho by 
poprzez najnowsz  encyklik  Benedykta XVI. Widoczne jest to w ca ej kato-
lickiej nauce spo ecznej, o której przecie  Jan Pawe  II pisa  w Solicitudo rei 
socialis, e nie bierze ona w debacie w obron adnej ze stron sporów ideolo-
gicznych, nie proponuje adnej „trzeciej drogi”, ale zawsze i wsz dzie stara 
si  by  jedynie sumieniem krytycznym i wype nia  misj  prorock . Stara si
wi c strzec dialogu, wolno ci debaty, ale te  dba  o jej moralne zaczepienie 
poprzez rzucanie wiat a ewangelii na ówczesny wiat, poddawany nieustan-
nym zmianom, a wi c na szeroko rozumiane problemy spo eczne, gospodar-
cze, kulturowe, polityczne czy cywilizacyjne. 

Czy na podobn  rol  sta  socjologi ? Czy projekt Burawoya socjologii pu-
blicznej ma szans  powodzenia? W niniejszym numerze „Roczników” próbu-
jemy m.in. zastanowi  si  nad zagro eniami n kaj cymi przestrze  publiczn
oraz pytamy o natur  i kondycj  spo ecze stwa obywatelskiego. Jak (i czy 
w ogóle) nauki spo eczne powinny zareagowa  na wci  n kaj ce wspó czes-
ny wiat zmiany? Warto zwróci  uwag  zarówno na tekst Macieja Hu asa 
o Burawoyu, a tak e na artyku  naszego specjalnego go cia – Craiga Calhouna 
(dyrektora New York University, prezesa Social Science Research Council 
i dyrektora nowojorskiego Institute for Public Knowledge), który w marcu 
2011 roku przy okazji konferencji Rola spo ecze stwa obywatelskiego zaszczy-
ci  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II swoimi dwoma wyk adami 
(Sprawozdanie z konferencji – zob. s. 327-332). Tekst Joachima Wiemeyera 
z Uniwersytetu w Bochum o sprawiedliwo ci mi dzypokoleniowej i rozwa-
ania o teoriach Paw a Rybickiego i Luigiego Sturzo wie cz  pierwszy dzia

tematyczny niniejszego numeru, dotycz cy sfery publicznej i natury spo-
ecze stwa. 

Drugi dzia  po wi cony jest rodzinie i mediom. W pierwszym tek cie Jan 
Mazur przypomina pryncypia nauczania Jana Paw a II, dotycz ce kwestii ro-
dzicielstwa. Beata Szluz porusza problem bezdomno ci rodzin, rzadko poja-
wiaj cy si  w rodzimych publikacjach. Autorka koncentruje sw  uwag  na 
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socjo-demograficznym wizerunku bezdomnych rodzin oraz przyczynach tego 
problemu. W tekstach Anety Dudy i Wioletty Smyl jest poruszona kwestia 
odbioru mediów – wp ywu telewizji na rodzin  i kontrowersji zwi zanych 
z reklam  poj t  jako fenomen natury spo ecznej i kulturowej.  

W trzecim dziale „Roczników”, zatytu owanym Mniejszo ci narodowo-kul-
turowe w Polsce, Marek Tytko porusza problematyk  koncepcji pedagogiki 
kultury narodowej, staraj c si  odpowiedzie  na pytanie: czy wychowanie po-
winno by  natury narodowej czy pa stwowej? Piotr Eberhardt i Jolanta ó -
towska pisz  za  o podzia ach demograficznych i polityczno-administracyj-
nych tzw. ciany wschodniej.

*

Wspomniane zmiany nie omin y tak e Instytutu Socjologii KUL i samej 
redakcji „Roczników Nauk Spo ecznych”. Z Instytutu Socjologii w ci gu osta-
tnich kilku lat wyodr bni y si  dwie nowe jednostki – Instytut Politologii oraz 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo ecznej. W ramach studiów socjo-
logicznych powsta y za  nowe specjalno ci, których podzia  doskonale wpi-
suje si  w tematy obecnego numeru: badanie rynku i opinii, socjologia gospo-
darki i Internetu, socjologia problemów spo ecznych i zdrowia, a tak e socjo-
logia ycia publicznego.  

Po raz pierwszy obecny numer „Roczników” mia a zaszczyt przygotowa
nowo powo ana redakcja: ks. Stanis aw Fel, Arkadiusz Jab o ski (redaktor na-
czelny), Tomasz Peciakowski (sekretarz), Andrzej Podraza i ks. Jan Szym-
czyk. Swój sk ad zmieni a te  Rada Naukowa czasopisma, obecnie stanowi  j :
Leon Dyczewski OFMConv, Leszek Korporowicz, Janusz Maria ski, bp Kazi-
mierz Ryczan, Marek Szczepa ski, Wojciech wi tkiewicz oraz Stanis aw
Wójcik.  

Nie o mielamy si  jednak u y  wyra enia „nowe otwarcie”. Zmiany nie 
oznaczaj  bowiem, e zamierzamy zrywa  z przesz o ci . Wprost przeciwnie 
– b dziemy starali si  czerpa  z tradycji i bogatego do wiadczenia naszych 
poprzedników, którzy wyprowadzali „Roczniki Nauk Spo ecznych” na szero-
kie wody. Przede wszystkim chcieliby my w tym miejscu podzi kowa  wielo-
letniemu redaktorowi naczelnemu czasopisma, prof. dr. hab. Romanowi Dzwon-
kowskiemu SAC, który od 1995 roku prowadzi  „Roczniki” z wielkim wyczu-
ciem i pe nym profesjonalizmem, oraz sekretarzowi redakcji, dr Ewie Albi -
skiej, a tak e pozosta ym cz onkom redakcji. B dziemy starali si  ud wign
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baga  prawie czterech dekad tworzenia tego zacnego czasopisma, w którym 
namys  nad cz owiekiem, spo ecze stwem, w adz  i rol  Ko cio a w yciu 
spo ecznym zawsze by  na najwy szym poziomie. W nast pnym, jubileuszo-
wym numerze b dzie okazja, by te czterdzie ci lat w odpowiedni sposób pod-
sumowa . Staraj c si  wi c kontynuowa  lini  ukszta towan  przez lata, pra-
gniemy zaproponowa  jednak nowe spojrzenie na nauki spo eczne, które roz-
poczynamy od rozwa a  nad socjologi  publiczn  i w ogóle nad socjologi
zaanga owan .

Zapraszamy do lektury. 

Arkadiusz Jab o ski (redaktor naczelny) 
Tomasz Peciakowski (sekretarz)



A R T Y K U Y

ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH 

Tom 3(39)                –                  2011 

CRAIG CALHOUN

SPO ECZE STWO OBYWATELSKIE  
A SFERA PUBLICZNA  

Znaczenie sfery publicznej zakorzenionej w spo ecze stwie obywatelskim 
opiera si  na trzech zasadniczych postulatach: pierwszym, e istniej  kwestie 
wa ne dla ogó u obywateli i dla organizowania ich wspólnego ycia; drugim, e
przez dialog, debat  i kulturow  kreatywno  obywatele mog  odkrywa  najbar-
dziej optymalne sposoby podej cia do problemów o znaczeniu publicznym; 
i trzecim, e istnieje mo liwo  takiego tworzenia pa stwa oraz innych silnych 
organizacji, by s u y y raczej wspólnym interesom zwyk ych ludzi – sferze pu-
blicznej – ani eli w adzy pa stwowej jako takiej, czysto tradycjonalistycznym 
warto ciom czy osobistym interesom rz dz cych oraz interesom elit. Powy sze
postulaty sta y si  podstaw  wspó czesnego my lenia o demokracji, polityce, 
kulturze i szerzej rozumianym spo ecze stwie. 

Rozwój teorii sfery publicznej nast powa  równolegle z rozwojem wspó cze-
snego pa stwa i jego silnego aparatu administracyjnego oraz z rozwojem 
wspó czesnej gospodarki kapitalistycznej z jej równie silnym potencja em gene-
rowania dobrobytu, ale i nierówno ci, tendencji kryzysowych, wzmo onej eks-
ploatacji przyrody i ludzi. Sfera publiczna umo liwi a podporz dkowanie ka -
dej z tych nowo zaistnia ych si  szerszej decyzji zbiorowej oraz ich regulacj .
Wa n  rol  w tym przedsi wzi ciu odegra y nowe rodki komunikacji, zaini-

Prof. CRAIG CALHOUN – ameryka ski socjolog, na co dzie  wyk adaj cy w New York 
University, jest dyrektorem i za o ycielem Institute for Public Knowledge, a tak e dyrektorem 
Social Science Research Council w Nowym Jorku; adres do korespondencji: e-mail: 
craig.calhoun@nyu.edu 
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cjowane wynalezieniem druku i upowszechnieniem pi miennictwa, wzbogacone 
nast pnie o gazety i rodki spo ecznego przekazu cznie z Internetem. 

Tego typu podej cie do komunikacji spo ecznej wyrasta o cz ciowo z ak-
tywnej debaty publicznej na p aszczy nie nauki1, religii2 i literatury3. Debaty 
prowadzone w tak ró nych obszarach wykaza y, e publiczne zastosowanie 
rozs dku mo e by  skuteczne, je li prowadzi do uczestnictwa obywateli 
w praktycznej komunikacji spo ecznej. Jednocze nie w tej wy aniaj cej si  kon-
cepcji spo ecze stwa szcz cie i pomy lno  zwyk ych ludzi traktowane by y
jako przedmiot uzasadnionej troski spo ecznej – w odró nieniu od my li grec-
kiej, która takie rzeczy, jak szcz cie i pomy lno , zalicza a do potrzeb pry-
watnych. Istotny wp yw mia a tu zw aszcza klasyczna my l republika ska z jej 
wyakcentowaniem moralnego obowi zku obywateli zagwarantowania spo ecz-
nego przywództwa i administracji oraz z jej wskazaniem na istotny charakter 
kwestii publicznych – res publica – które cz  obywateli4.

Refleksja nad yciem publicznym zmieni a si  wraz z pojawieniem si  no-
wego modelu spo ecze stwa, nazwanego w XVII w. spo ecze stwem obywa-
telskim. Chodzi o tu o spo ecze stwo b d ce odr bn  jednostk  bytow  w sto-
sunku do pa stwa, spo ecze stwo zorganizowane i oparte na zasadach wol-
no ciowych, ciesz ce si  swobod  wyznawania religii, wolno ci  zrzeszania 
si , wolno ci  w zakresie dzia alno ci gospodarczej, dyskusji i informacji pra-
sowej. W spo ecze stwie obywatelskim istnia a perspektywa samoorgani-
zowania ycia spo ecznego nawet w z o onych i wielkich spo eczno ciach, 
a tak e szanse, by ycie to mog o stawa  si  bardziej wolne ni  wtedy, gdy 
jego wolno  zale a a od decyzji urz dników rz dowych czy ekspertów tech-
nicznych. 

Koncepcja sfery publicznej by a czynnikiem rozstrzygaj cym o przysz o ci
demokracji. Po czy a spo ecze stwo obywatelskie z pa stwem zasad  mó-
wi c  o tym, e spo eczne porozumienie jest w stanie informowa  prawodaw-

1 Y. E z r a h i, The Descent of Icarus: Science and the Transformation of Contemporary 
Democracy, Cambridge, MA: Harvard University Press 1990. 

2 D. Z a r e t, Origins of Democratic Culture: Printing, Petitions, and the Public Sphere in 
Early Modern England, Princeton: Princeton University Press 2000. 

3 J. H a b e r m a s, The Structural Transformation of the Bourgeois Public Sphere: An In-
quiry into a Category of Bourgeois Society, Cambridge: MIT Press 1991; P. U. H o h e n d a h l, 
The Institution of Criticism, Ithaca: Cornell University Press 1982. 

4 J.G.A. P o c o c k, The Machiavellian Moment, Princeton: Princeton University Press 1975; 
Public and Private in Thought and Practice, red. J. Weintraub, K. Krishan, Chicago: Univer-
sity of Chicago Press 1997. 
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ców i administracj  pa stwow  o tym, jak maj  s u y  interesom wszystkich 
obywateli. Idea y te realizowane s  oczywi cie w sposób niedoskona y, a nie-
które z tych niedoskona o ci odzwierciedlaj  napi cia obecne ju  u samych 
pocz tków refleksji nad spo ecze stwem obywatelskim. Jak wskazywa  Hegel, 
spo ecze stwo obywatelskie odzwierciedla zmagania, w których próbuje si
pogodzi  indywidualne korzy ci z budowaniem etycznej wspólnoty5. Podczas 
gdy idealny projekt sfery publicznej zak ada, e wszyscy jej uczestnicy wy-
powiadaj  w asne zdanie jako równi, rzeczywisto  pokazuje, e nierówno
i dominacja wci  wypaczaj  zbiorow  komunikacj .

1. PI  WIZJI SPO ECZE STWA OBYWATELSKIEGO 

Pierwsza i najbardziej podstawowa koncepcja spo ecze stwa obywatelskie-
go wywodzi si  z towarzysko ci miejskiej. Ludzie, nawi zuj c wzajemne kon-
takty, wymieniaj  ró ne dobra b d  pomys y, tworz  relacje i – jak to zwykle 
w miastach – s  otwarci na obcych. ycie spo eczne nie ogranicza si  do ro-
dziny i krewnych lub do s siadów czy wyznawców konkretnego ko cio a, lecz 
wykracza poza granice ró nych obszarów ycia prywatnego, by obejmowa
tych, wobec których nie zaistnia y dotychczas adne formy wzajemno ci czy 
zale no ci. Kuzynka, której nigdy nie mieli my okazji pozna , jest ci gle na-
sz  rodzin , tymczasem osoba, która w teatrze zajmuje miejsce obok nas naj-
prawdopodobniej ni  nie jest. W okresie wczesnej nowo ytno ci istnia o wiele 
takich publicznych przestrzeni, w których ludzie gromadzili si  wspólnie – nie 
by y to ju  tylko teatry, lecz równie  rynki, kawiarnie, ulice i skwery. Miej-
skie ycie mia o fundamentalne znaczenie dla renesansu – wraz z odrodzonym 
zainteresowaniem kultur  klasyczn , która sama w sobie by a celebracj ycia
miejskiego, jak grecka polis, czy sam Rzym. Miasta okresu wczesnej nowo-
ytno ci szybko wyprzedzi y swych klasycznych protoplastów, je eli chodzi 

o stopie , w jakim po czy y ludzi postronnych, obcych sobie. Londyn w epo-
ce Szekspira i El biety I by  wa nym punktem na mapie ówczesnej kultury, fi-
nansów i rynków towarowych oraz migracji ludno ciowej. redniowieczne 
miasta zdo a y wykszta ci  tradycje samorz dowe, g ównie przez stowarzysze-
nia rzemie lników i kupców. Miasta organizowa y ycie spo eczne, ciesz c si
pewnym stopniem autonomii wobec hierarchii feudalnej. Podobnie uniwersy-
tety redniowieczne, cho  mia y hierarchiczn  struktur  i by y zwi zane z Ko -

5 G. F. W. H e g e l, The Philosophy of Right, New York: Oxford 1980. 
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cio em, stanowi y przyk ad miejskich obszarów samorz dno ci, w których roz-
wija y si  kontakty towarzyskie mi dzy lud mi obcymi sobie. Uniwersytety 
przyci ga y studentów i uczonych z ró nych regionów. Mo liwe, e idea komu-
nikacyjnej samorz dno ci mi dzy osobami o porównywalnym statusie, w której 
respektowano kompetencje, nie za  pozycje dziedziczone, by a szczególnie 
istotna dla republika skich idea ów my liciela takiego jak Machiavelli. Swo-
bodna komunikacja, wcze niej zarezerwowana dla elit, sta a si  mo liwa na 
poziomie ca ego spo ecze stwa. John Locke eskalowa  ide  spo ecze stwa 
kszta towanego przez nieskr powan  komunikacj  poza jego miejski rodo-
wód6. Niemniej jednak miasta pozostawa y wci  wa nym dowodem na to, e
istnieje mo liwo  samoorganizacji spo ecznej. One to zach ca y ci gle licz-
niejsze spo eczno ci obcych sobie ludzi ró nego pochodzenia, ró nych zawo-
dów, do wzajemnego komunikowania si , w którym to komunikowaniu rola 
formalnej w adzy redukowana zosta a do niezb dnego minimum. 

Druga wizja: znaczenie rynków przesun o si  z fizycznych przestrzeni 
bezpo rednich relacji w kierunku systemów wymiany na wielk  skal . Przesu-
ni cie takie odpowiada o prze wiadczeniu, e wolno  zostaje maksymalizo-
wana, a zbiorowe dobro osi gni te, gdy – je li to mo liwe – odwo uje si  do 
indywidualnych wyborów, redukuj c jednocze nie rol  w adzy pa stwowej, 
wielkich organizacji i dzia ania kolektywnego. Takiego pogl du zdecydowa-
nie broni  Adam Smith. Jego stanowisko jest tu czytelne mimo faktu, e cz ste 
ostatnio machinalne powo ywanie si  na tego my liciela oferuje przewa nie 
karykaturalne mutacje jego teorii. Rynki, twierdzi  Smith, umo liwiaj  spo-
eczne samoorganizowanie si  nie tylko przez zwi kszanie wymiany, przez 

szukanie równowagi popytu i poda y czy przez czenie posiadaczy ró nego 
rodzaju aktywów z podmiotami ró nych potrzeb. Rynki dzia aj  samoorgani-
zuj co przez fakt, e motywuj  jednostki do dzia ania na rzecz dobra wspól-
nego – bogactwa narodów. Rynki kreuj  warunki dla mo liwie najskuteczniej-
szego zaspokajania potrzeb, które polega na tym, e towary sprzedawane s  po 
cenach, które kszta tuj  si  jako wypadkowa indywidualnych d e  – by tanio 
kupi , a drogo sprzeda . Rynki zatem generowa y moralne korzy ci przez 
tworzenie wspólnego dobra, nawet z tego, co by o indywidualnym, wyracho-
wanym dzia aniem7. St d stwierdzenie Bernarda de Mandeville’a, e rynki 
zmieniaj  prywatne wady w spo eczne cnoty. Wed ug Smitha, teoria taka 
funkcjonowa a jednak na tyle, na ile aktorzy rynkowi w istocie dzia aj  jako 

6 J. L o c k e, Second Discourse on Civil Government, Indianapolis: Hackett 1980. 
7 A. S m i t h, On the Wealth of Nations, Harmondsworth: Penguin 1979. 
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jednostki poddane si om rynkowym. Zarówno spó ki akcyjne, jak i zwi zki za-
wodowe powinny by  zabronione, gdy  ograniczaj  handel, os abiaj  zarówno 
moralno , jak i psychologiczne podstawy funkcjonowania samych rynków. 
Wolno  od tego typu wypacze  sprawia a, e rynki oferowa y spo eczne 
korzy ci zarówno w postaci zamo no ci, jak i cyrkulacji dóbr. Co wi cej, we-
d ug Smitha rynki udowodni y, e spo ecze stwo obywatelskie jest zdolne 
samoorganizowa  i samodzielnie dzia a  raczej dzi ki w asnym naturalnym 
prawom, ani eli poddaj c si  po rednictwu w adzy pa stwowej lub inter-
wencji (Smith uznawa  jednak strategiczn  rol  pa stwa tam, gdzie chodzi o
o te ró norodno ci celów, w których osi ganiu mo liwo ci rynków by y ogra-
niczone). Pomimo e rynki zmienia y prywatne decyzje w spo eczne korzy ci, 
same z siebie nie by y w stanie wygenerowa  mechanizmu samo wiadomych 
decyzji spo ecznych8.

Trzeci pogl d: spo ecze stwo obywatelskie istotnie jest kwesti  zbiorowej 
decyzji, ale nie w adzy. Zbiorowe dobro osi ga si  najlepiej przez bezpo rednie
dzia anie zwyczajnych ludzi zorganizowanych w grupy i stowarzyszenia9.
W takiej perspektywie spo ecze stwo obywatelskie to sprawa ko cio ów, zwi z-
ków dobroczynnych, dobrowolnych stowarzysze  i ruchów samopomocy. Spo-
ecze stwo obywatelskie jest aren , na której ludzie mog  zrobi  co  dla siebie 

oraz dla zaspokojenia potrzeb swych wspó obywateli. W tym wypadku wol-
no  nie ogranicza si  do indywidualnych wyborów rynkowych, lecz realizuje 
si  w podejmowaniu wolnych, kolektywnych wysi ków. S siedzi mog  two-
rzy  stowarzyszenia celem zapewnienia wzajemnego bezpiecze stwa (stra
s siedzka) lub zarz dza  zasobami spo ecznymi, takimi jak park czy obiekty 
rekreacyjne. Mieszka cy miasteczka lub wioski mog  gromadzi  fundusze 
i tworzy  wolontariat dla potrzeb spo ecznych, które staj  si  takimi, gdy maj
na celu budowanie dobra w szerszym rozumieniu ani eli suma ich w asnych, 
egoistycznych korzy ci. Przyk adem mo e tu by  organizowanie pomocy dla 
ubogich przez uruchamianie programu recyklingu, lub wspieranie lokalnej stacji 
radiowej. Mog  te  inicjowa  ruch spo eczny, u wiadamiaj c pozosta ym, e
w publicznym interesie wszystkich by oby wykazywanie wi kszej troski o ro-
dowisko naturalne lub dzia anie na rzecz zmniejszenia ubóstwa czy zako -
czenia wojny. Inni obywatele mog  oczywi cie uwa a , e spo eczne dobro 
zale y raczej od odwiertów naftowych ni  od skali recyklingu produktów ubo-
cznych przemys u olejowego, e w jego osi ganiu wa ne s  motywacje wyni-

8 Tam e. 
9 M. E d w a r d s, Civil Society, Cambridge, MA: Polity 2004. 
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kaj ce z nierówno ci spo ecznych oraz prowadzenia wojny. W tej perspek-
tywie istota wolno ci zawiera si  w prawie ludzi do takiego zespalania wy-
si ków samoorganizuj cych, jak powy ej wspomniane, z zastrze eniem jed-
nak, e tam, gdzie nie uda si  osi gn  wzajemnej harmonii, ka dy z nich 
ograniczony b dzie przynajmniej obowi zkiem respektowania pozosta ych. 
Tym, co odró nia w tym wypadku spo ecze stwo obywatelskie od pa stwa, 
jest pluralizm i brak kolektywnego, ujednoliconego planu post pu. 

Czwarty pogl d na temat spo ecze stwa obywatelskiego wskazuje, e w naj-
lepszym wypadku jest ono niepe ne, gdy zostaje pozbawione pa stwa gwa-
rantuj cego spójno  zespolonych dzia a  spo ecznych. Pa stwo stworzy o wa-
runki, w których mog o uformowa  si  spo ecze stwo obywatelskie, nawet 
je eli spo ecze stwo to samo wygenerowa o (wytworzy o) wi ksz  cz  ca-
o ci swych wewn trznych relacji Pierwszym istotnym wk adem pa stwa by o

prawo, które umo liwi o spo ecze stwu obywatelskiemu rozwój, kreuj c le-
galne ramy zawierania umów tak wa nych dla relacji rynkowych. Drugim 
by o orzecznictwo, które wprowadza o równowag  mi dzy programami dzia-
a  i korzy ci  ró nych aktorów spo ecze stwa obywatelskiego – pomi dzy 

tymi, którzy na przyk ad ch tnie widzieliby wi cej parków, a tymi, którzy pre-
ferowaliby wi cej mieszka , czy zwi kszonego zaanga owania w tworzenie 
nowych miejsc pracy. Niektórzy – zw aszcza Hegel – podkre lali, e pa stwo 
kszta towa o spo ecze stwo jako zintegrowan  ca o , wi ksz  ni  prosta su-
ma jego sk adowych. Oznacza o to przezwyci enie „rozwidlenia” pomi dzy 
yciem rodzinnym, które Hegel traktowa  jako regulowan  zasadami etyki uni-

wersalnej przestrze , zorganizowan  na poziomie osobistych relacji, a ryn-
kami, które mog yby by  bardziej powszechne w swym zasi gu, gdyby ich 
baz  nie by a partykularna, w asna korzy . Rozró nienie to sta o si  wa ne 
dla ró nych teorii spo ecznej integracji, w których bezpo rednie interperso-
nalne relacje rodzinne, wspólnotowe oraz te, wyst puj ce w ramach wolnych 
stowarzysze , przeciwstawiano bezosobowym, dzia aj cym na szerok  skal
systemom transakcji rynkowych. Bez tak rozumianego pa stwa rynkowa pod-
stawa spo ecze stwa obywatelskiego by aby destrukcyjna dla takich form spo-
ecznej integracji, jak rodzina. Bez tak rozumianego pa stwa rynkowa podsta-

wa spo ecze stwa obywatelskiego by aby zawsze izolowana od etyki w a nie 
przez automatyczny, systemowy charakter rynku, który Adam Smith opiewa
jako jego niewidzialn  r k  – skuteczn  wprawdzie w tworzeniu zamo no ci, 
lecz niewystarczaj c  do budowania spo ecznej integracji czy sprawiedliwo ci.

Pi ty pogl d na temat spo ecze stwa obywatelskiego koncentruje si  na 
kulturze. Kluczowym pionierem osiemnastowiecznym by  tu Monteskiusz, 
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który skupia  si  nie tyle na samych prawach, ile podkre la  „ducha” prawa. 
„Duch” prawa regulowa  zasady wspó ycia w zró nicowanych warunkach 
materialnych spo ecze stw i pe ni  funkcj  mediatora pomi dzy interesami 
jednostek a powo anymi przez nie instytucjami10. Poszczególne idee Mon-
teskiusza – co do tego, jak ma si  dokonywa  owa mediacja – maj  dzi  mniej 
zwolenników ni  jego bardziej ogólny argument, e prawa i inne zamierzone 
rodki organizowania relacji spo ecznych zale  od kultury, w której zostaj

akomodowane11. Mniej wi cej w tym samym czasie David Hume12 przedstawi
wa n  argumentacj , e dotrzymywanie obietnic nie zale y od dobrych in-
tencji – na przyk ad w momencie, w którym zawierany jest kontrakt – i nie 
mo e by  wyja niane w prosty sposób przez odwo anie do natury (poniewa
naturze ludzkiej odpowiada uchylanie si  od obowi zków). Zobowi zania 
i umowy s  raczej dotrzymywane dlatego, e niedotrzymywanie ich podpada 
pod powszechn  dezaprobat , wynikaj c  nie z instrumentalnych korzy ci, 
lecz z tradycji kulturowych i z norm. Co wi cej, spodziewana dezaprobata 
(czy odwrotnie aprobata, gdy kto  dotrzymuje swych zobowi za ) nie jest 
kwesti wiadomej kalkulacji, lecz przeradza si  w nawyk. Wypowiedzenie 
s ów ‘przyrzekam’ jest dzia aniem performatywnym, zrozumia ym tylko w od-
niesieniu do utrwalonego kontekstu kulturowego, czyli takiego, w którym ka -
dy rozumie, czym jest przyrzeczenie i który to kontekst dostarcza w a ciwego 
potwierdzenia dla zasadno ci dotrzymywania obietnic. Sprawia to z jednej 
strony, e dotrzymywanie obietnic najcz ciej staje si  czym  naturalnym, 
z drugiej za  wprowadza ostro no , gdy ludzie u wiadamiaj  sobie, jak do-
nios  jest rzecz  obietnica, której zobowi zuj  si  dotrzyma . Kultura od-
grywa zatem kluczow  rol , gdy chodzi o zdolno  zawierania umów mi dzy
jednostkami, a umowy s  istotne równie  w innych koncepcjach spo ecze -
stwa obywatelskiego. Kultura czy te  cz onków spo ecze stwa. Po czenie 
nie musi oznacza  wy cznie jakiego  minimalnego wspólnego mianownika 
jednolito ci kulturowej, lecz mo e oznacza  zachodz ce na siebie p aszczyzny 
partycypacji kulturowej. Wspólna religia jest w stanie czy  osoby pos ugu-
j ce si  ró nymi j zykami (i vice versa). Wspólna kultura biznesu mo e

czy  ludzi pochodz cych z ró nych kultur politycznych lub ludzi o ró nych 
upodobaniach muzycznych itd. Co jest wa ne, kultura nie jest prost  kwesti
dziedziczenia, lecz jest spraw  trwa ej kreatywno ci, a procesy reprodu-

10 Ch.L. M o n t e s q u i e u, The Spirit of the Laws, London: University of California Press 1977. 
11 J.C. A l e x a n d e r, The Civic Sphere, New York: Oxford University Press 2006. 
12 A Treatise of Human Nature, Oxford: Clarendon Press 1975. 
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kowania wpisanej w kultur  innowacyjno ci pozwalaj  na zamieranie niektó-
rych zwyczajów i na zmian  wzorców rozumienia – tak, jak j zyki, w których 
dodaje si  s owa, usuwa je; adaptuje nowe konteksty. 

Smithowska koncepcja dzia ania rynku dla Huma i dla Edmunda Burke’a 
by a komplementarna przez pogl d, e istnieje inny rodzaj niewidzialnej r ki, 
mianowicie, historyczna próba i b d, dzi ki którym zachowano przydatne 
zwyczaje, pozwalaj c zamiera  innym. Bardziej radykalni my liciele, jak Ro-
usseau, atakowali taki pomys  selekcji kulturowej w ten sam sposób, w jaki 
Marks zaatakowa  pó niej Smithowsk  koncepcj  rynków. Ka dy z nich uzna-
wa  jednak, e relacje w adzy i w asno ci ustawia y zwyczajowo  tak, by nie 
sprzyja a ona dobru wspólnemu, wyznaczaj c kierunek zmian kulturowych, 
który sprzyja  partykularnym interesom. Antonio Gramsci z analizy kultury 
hegemonicznej uczyni  podstaw  teorii spo ecze stwa obywatelskiego. Spo-
ecze stwo konsolidowane jest nie tylko przez rynki, formalne umowy i w a-

dz  pa stwow , lecz przez wspóln  kultur , która okre la granice dopusz-
czalno ci i gwarantuje zgod . Gramsci uwa a , e równie  hegemoniczna kul-
tura mo e si  spotka  z kontestacj . My lenie o naturze jako o ródle nie-
wyczerpalnych zasobów mo e, wed ug niego, cechowa  spo ecze stwo kapi-
talistyczne, co nie oznacza jeszcze, e chrze cijanie nie zaczn  kontestowa
tego typu pogl du, przedstawiaj c natur  jako Bo y dar wymagaj cy troskli-
wej opieki. W procesie organizacji spo ecze stwa obywatelskiego swój udzia
ma równie  kultura13. Jak to uj  Benedict Anderson, byliby my mniej sk onni
my le  o spo ecze stwie jako o „narodzie” bez tego, co sk ada si  na jego 
odzwierciedlenie w powie ciach, w zbiorach muzealnych i w mapach14. Char-
les Taylor zwraca uwag  na wspó czesne iluzje spo eczne, takie jak g osowa-
nie – które zale y od kulturowego rozumienia sensu dzia a  i tego, czego 
mo na oczekiwa  od innych – a tak e na rynek ukazywany przez media i trak-
towany jako rodzaj rzeczywisto ci spo ecznej. Analogicznie pozycja czy rze-
czywista kondycja korporacji przedsi biorczej nie zale y wy cznie od praw 
czy od umów, lecz od tego, czy zostaje ona uznana kulturowo15.

13 Prison Notebooks, vol. I-III, New York: Columbia University Press 1991-2007. 
14 Imagined Communities, new edition, London: Verso 2006. 
15 Modern Social Imaginaries, Durham, NC: Duke University Press 1994. 
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2. DONIOS O  SFERY PUBLICZNEJ 

Inaczej ni  Adam Smith i Edmund Burke uwa ali niektórzy autorzy osiem-
nasto- i dziewi tnastowieczni, którzy twierdzili, e widzialna r ka pa stwa 
lepiej nadawa a si  do tego, by zapewnia  korzy ci publiczne, ni  niewi-
dzialna r ka rynku i tradycja kulturowa, która si  tylko stopniowo zmienia a,
i to najcz ciej bezwiednie. Jeremy Bentham zainicjowa  utylitaryzm oparty 
na prze wiadczeniu, e najwi ksze dobro najliczniejszej grupy ludzi zale y od 
skutecznie egzekwowanych m drych praw, podczas gdy niektóre prawa po-
winny dba  o witalno  i wolno  spo ecze stwa obywatelskiego – na przy-
k ad przez zagwarantowanie wolno ci prasy – inne powinny przynagla  admi-
nistracj  pa stwow , by dzia a a na rzecz poprawy spo ecze stwa16. Bentham 
by  pionierem reform zarówno w dziedzinie edukacji, jak i w dziedzinie wi -
ziennictwa. W nast pnych stuleciach pa stwa zosta y zmuszone do budowy 
autostrad, do organizowania i kierowania szkolnictwem oraz systemami opieki 
zdrowotnej i w ogóle do dzia a  maj cych na celu podnoszenie dobrobytu 
obywateli. Ci gle jednak powraca debata publiczna nad tym, co powinno by
przedmiotem kontroli pa stwa, a co powinno podpada  pod kontrol  rynków 
i organizacji charytatywnych. 

Kluczow  rol  w odnajdywaniu nowych obszarów dobra wspólnego oraz 
w kszta towaniu zarówno spo ecznych, jak i prywatnych strategii w celu jego 
osi gania odgrywa sfera publiczna. Nie chodzi tu tylko o krytyczn  argumen-
tacj ; jest to te  sprawa kultury publicznej, kszta towanej przez kreatywne i ko-
munikatywne procesy oraz przez debat . Dyskurs ekologiczny na przyk ad od-
wo uje si  do rynkowych wyborów jednostek, do organizacji pozarz dowych 
pracuj cych nad uzyskaniem alternatywnych róde  energii oraz do agencji rz -
dowych. Dyskurs ekologiczny do ka dego z wyszczególnionych adresatów 
przemawia za pomoc  racjonalno-krytycznej debaty, usi uj c kszta towa  kul-
tur  za pomoc  sztuki, za pomoc  okazywanej solidarno ci i zaanga owania. By 
nadawa  bieg tego typu dzia aniom, jednostki odwo uj  si  nie tylko do w a-
snych prywatnych korzy ci, ale równie  do idei dobra wspólnego. 

Najmniejszy zakres mo liwo ci, jaki pozostawia si  sferze publicznej, wy-
st puje w tej koncepcji spo ecze stwa obywatelskiego, która skoncentrowana 
jest wokó  rynku. Wprawdzie jednostki podejmuj  decyzje, niemniej decyzje 
te zespalane zostaj  w jedn  ca o  za po rednictwem rynków, które dzia aj

16 An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, New York: Prometheus 
Books 1988. 
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wed ug w asnej logiki popytu i poda y. Pomimo e zasadniczo s  to decyzje 
indywidualne, podejmowane pod wp ywem komunikacji spo ecznej, takiej jak 
reklama, jak gusta i obyczaje konkretnych spo eczno ci i grup. Tego typu spo-
eczne stymulowanie decyzji mo e jednak si ga  tak daleko, jak koncepcja 

dobra wspólnego, jak kupowanie produktów przyjaznych dla rodowiska czy 
zapobieganie zanieczyszczeniu. Rynki dzia aj  jednak na zasadzie instytucji 
publicznych i spo ecznej wiedzy, gdy na przyk ad publikuj  wyniki finansowe 
w taki sposób, e inwestorzy mog  podejmowa wiadome decyzje. Oczywi-
cie s  ró ne sposoby, dzi ki którym rz d mo e interweniowa , zmuszaj c

rynki do dzia ania na rzecz dobra wspólnego: powo uj c bank centralny dla 
zabezpieczenia stabilno ci finansowej albo, na przyk ad, wprowadzaj c usta-
wy traktuj ce przekupstwo jako nielegalny proceder. 

Sfera publiczna jest wa na tam, gdzie spo ecze stwo obywatelskie postrze-
gane jest w kategoriach bezpo rednich dzia a  obywateli nieformalnie zorga-
nizowanych w spo eczno ci, czy te  dzia aj cych bardziej formalnie w ramach 
wolnych stowarzysze . Komunikacja spo eczna kszta tuje to, co tworz  organi-
zacje spo ecze stwa obywatelskiego, od klinik zdrowotnych po dru yny skaut-
ingowe dziewcz t. Komunikacja spo eczna artyku uje problemy, jakimi zaj-
muj  si  te organizacje, od ubóstwa po rodowisko naturalne. Nie tylko posz-
czególne problemy staj  si  bardziej lub mniej modne. Równie  formy i stra-
tegie organizacji spo ecze stwa obywatelskiego staj  si  przedmiotem wiedzy 
publicznej, obecnej w mediach i w relacjach z pierwszej r ki, która to wiedza 
oferuje ca y repertuar rozwi za  dla ka dej zorganizowanej inicjatywy, jaka 
si  pojawia. Istotn  rol  przy ocenie, na ile ró ne organizacje spo ecze stwa 
obywatelskiego – lub ruchy spo eczne – rzeczywi cie s u  dobru wspólnemu, 
odgrywa dyskusja publiczna. 

Miejska towarzysko  i kultura publiczna odnosz  si  do ycia spo ecznego, 
które niekoniecznie ma charakter polityczny. Publiczne cz ci miast s  miej-
scami bezpo rednich interakcji i sprzyjaj  spontanicznym kontaktom – zwy-
czajnej otwarto ci – ludzi pochodz cych z ró nych rodowisk. Wiele miast 
europejskich, zw aszcza tych starszych, cechowa a odr bno  charakteru, je eli
chodzi o ich rozmiar i przestrze  mobilno ci pieszej. Zarówno rozwój przed-
mie , jak i projekty urbanistyczne na wi ksz  skal  zmieni y charakter inter-
akcji spo ecznych. R. Sennett dowodzi, e podczas gdy XVIII i XIX wiek 
cechowa o pulsuj ce i bogate w ró norodno ycie miejskie, rozwój w wieku 
XX cz sto ogranicza  sposobno ci nawi zywania relacji ponad liniami podzia-
ów. Obywatele szukali schronienia zarówno w prywatno ci, jak i w oportu-
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nizmie kultury masowej17. Mia o to negatywne konsekwencje dla demokracji. 
Jak pisa  L. Mumford, „Jednym z mankamentów, je eli chodzi o stowarzy-
szenia polityczne, jest to, e nie powo ali my do istnienia niezb dnych rzeczy-
wistych organów: nie stworzyli my niezb dnych obszarów, budynków, sal, 
przestrzeni i innych miejsc spotka  [...]”18. Poniewa  bezpo rednie relacje 
interpersonalne proporcjonalnie w mniejszym zakresie organizuj ycie pub-
liczne, wi c coraz bardziej kluczow  rol  odgrywaj  ró nego rodzaju media-
cje19. XIX i wczesny wiek XX by y okresem rozkwitu wielkich miejskich 
dzienników prasowych; od tamtego czasu media, które transformowa y lokal-
no , zacz y nieustannie przybiera  na znaczeniu. Najpierw radio, a za nim 
telewizja, od podstaw zmieni y sfer  publiczn . Przyczyni y si  zarówno do 
zmiany tego, co by o spo ecznie zauwa alne, jak i do zmiany sposobu orga-
nizowania dyskusji publicznej20. Nowe media na szerok  skal  operowa y
informacj  oraz emocjonalnie przemawiaj cymi obrazami. Krytycy zarzucali 
transmisjom medialnym, e sugestywne obrazy zast puj  ci g  analiz , która 
ze wzgl du na specjalistyczny charakter przemawia jedynie do w skiego gro-
na odbiorców, zacieraj c granic  mi dzy rozrywk  a krytycznym dyskursem. 
Krytycy zarzucali te , e kontrola nad tre ci  przekazu medialnego skupiona 
jest w r kach kilku korporacji, cho  w tym samym czasie formy kultury publi-
cznej rozros y si  radykalnie, wychodz c poza granice pa stw narodowych. 

Przez film, muzyk  i nowe media kultura publiczna staje si  ci gle bardziej 
globalna, przy czym adna z jej wersji nie jest uniwersalna. Wi kszo  z tego, 
co sk ada si  na kultur  publiczn , stanowi rozrywka, cho  w niektórych przy-
padkach kultura publiczna w cza do swej agendy równie  takie zagadnienia, 
jak prawa cz owieka lub dzia ania humanitarne. 

Sfera publiczna zyskuje szczególne znaczenie polityczne wówczas, gdy 
spo ecze stwo obywatelskie pozostaje w bliskiej relacji do pa stwa. Niewa -
ne, czy problem dotyczy prowadzenia wojny, finansowania opieki zdrowotnej 
czy podniesienie poziomu edukacji; dyskusja publiczna jest przestrzeni ,
w której przeci tni obywatele uzyskuj  wiedz , kszta tuj  i wyra aj  opinie 
maj ce wp yw na pa stwo. Oczywi cie niektórzy z nich dysponuj  wi ksz
wiedz  ni  inni, niektórzy maj  dost p do platform medialnych, dzi ki którym 
mog  w wi kszym stopniu oddzia ywa  na wspó obywateli. Ale s  te  i tacy, 

17 The Fall of Public Man, New York: Knopf 1977. 
18 The Culture of Cities, London: Secker and Warburg 1938, s. 483. 
19 J. T h o m s o n, Media and Modernity, Stanford: Stanford University Press 1995. 
20 J. M e y r o w i t z, No Sense of Place, New York: Oxford 1985. 
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którzy szybko si  nudz  tematyk  polityczn  i zmieniaj  kana  telewizyjny. 
Dyskurs publiczny demaskuje nierówno ci w spo ecze stwie obywatelskim, 
cho  te  – przynajmniej potencjalnie – rekompensuje je. Naturalna otwarto
dyskursu publicznego jest zaproszeniem dla wszystkich obywateli oraz dowo-
dem na to, e opinie (i emocje) obywateli nie s  bez znaczenia. Jak podkre -
la a Hannah Arendt, polityka nie jest polem ma ostkowych batalii o w adz ,
lecz obejmuje dzia ania spo eczne, które tworz  trwa e instytucje, takie jak 
Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Id c za klasyczn  tradycj  republika -
sk , Arendt sugerowa a, e dziwn  tendencj  by o traktowanie spo ecze stwa 
obywatelskiego raczej jako przestrzeni wolno ci od polityki, ani eli jako wol-
no ci w polityce: „wolno  polityczna nie jako fenomen polityczny, lecz od-
wrotnie, jako bardziej lub mniej wolna przestrze  pozapolitycznych dzia a ,
na które zezwala okre lona instytucja polityczna, tym którzy j  stanowi ”21.

3. IDEA  PUBLICZNO CI 

Bez dynamicznej sfery publicznej spo ecze stwo obywatelskie nie jest we-
wn trznie demokratyczne. Organizacje spo ecze stwa obywatelskiego oczy-
wi cie nie zawsze s  ukonstytuowane w sposób demokratyczny. Zazwyczaj 
wykazuj  wi ksz  lojalno  wobec tych, którzy je finansuj  i którzy w nich 
pracuj , ni  wobec ogó u spo ecze stwa. Organizacje spo ecze stwa obywa-
telskiego nie zawsze d  do dobra wszystkich, nawet przez oczywisto  wy-
nikaj c  z ich rywalizuj cej natury. Podczas gdy niektóre z nich maj  charak-
ter filantropijny i istniej , by zapewnia  korzy ci tym, którzy nie s  ani ich 
cz onkami, ani sponsorami, inne koncentruj  si  na popieraniu interesów kon-
kretnych grup – na przyk ad biznesowych czy spo eczno ci s siedzkich, które 
korzystaj  z prywatnych agencji monitoringu, by utrzyma  sw  ekskluzyw-
no . Wiele organizacji, takich jak prywatne kluby, najcz ciej s u y zrze-
szonym w nich cz onkom. Tylko niektóre organizacje spo ecze stwa obywa-
telskiego istniej  g ównie po to, by s u y  celom publicznym. Nale  do nich 
ruchy spo eczne prowadz ce kampanie na rzecz szeroko zakrojonych progra-
mów, jak chocia by równe prawa dla kobiet. S  to organizacje nios ce pomoc 
osobom obcym, jak jad odajnie czy schroniska dla bezdomnych; partie poli-
tyczne, fundacje charytatywne i punkty informacji publicznej. Zatem, tylko 
niektóre organizacje obywatelskie dzia aj  w sposób wyra nie publiczny, w tym 

21 On Revolution, New York: Penguin 1990, s. 30. 
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sensie, e ich dzia ania s  i jawne, i przejrzyste, zach caj ce do w czenia si
osób obcych w ich dzia alno . Wiele organizacji w spo ecze stwie obywatel-
skim przyjmuje profil, który w ich opinii odpowiada celom publicznym, lecz 
w praktyce pozostaj  zamkni tymi grupami osób wzajemnie zwi zanych rela-
cjami osobistymi. Spo eczno ci tymczasem wyrastaj  z towarzysko ci i z ko-
munikacji mi dzy osobami obcymi wzgl dem siebie22.

Sfera publiczna jest publiczna przede wszystkim dlatego, e jest otwarta 
dla wszystkich. Nie tylko tak, e wszyscy mog  patrze  i s ucha , lecz rów-
nie  tak, e wszyscy mog  w niej partycypowa  i mie  w niej co  do powie-
dzenia. W ka dym wielkim nowoczesnym spo ecze stwie sfera publiczna jest 
spraw  komunikacji oraz innych relacji, jakie zachodz  mi dzy lud mi ob-
cymi sobie, cho  nie tylko, bo i mi dzy lud mi z czonymi dawnymi wi ziami 
z czasów szko y, przynale no ci  do ko cio a lub wspólnym rodowiskiem. 
Oczywi cie, kto  mo e rozmawia  o polityce czy o problemie zmiany klimatu 
w gronie rodziny, lecz dyskusja taka staje si  dyskusj  publiczn  dopiero 
wtedy, gdy zaczyna by  otwarta na innych i gdy dopuszcza g osy innych. Co
takiego mo e si  dokonywa  w bezpo rednich spotkaniach, ale i przez czy-
tanie dzienników czy stron internetowych, przez pisanie na blogu czy przez 
wykonanie telefonu do studia emituj cego radiowy talk-show. Cz ci  komu-
nikacji spo ecznej jest marsz na znak protestu; jest to dzia anie demonstruj ce 
okre lone stanowisko i pokazuj ce, jak wielu zwolenników podziela dany po-
stulat. Zatem jest to petycja. Publiczno  to nie kwestia wielkich ilo ci, lecz 
sprawa otwarto ci. Artyku  drukowany w ma ym czasopi mie te  ma znacze-
nie, jest on dost pny obcym ludziom, poprzez których ma szans  sta  si  przy-
czynkiem do dalszych dyskusji. 

Cho  dla ideologii i teorii sfery publicznej kluczowa jest otwarto , dla ist-
niej cych obecnie spo eczno ci kluczowe s  ró ne formy wykluczenia. Wy-
kluczenie ze wzgl du na p e  jest powszechne, nawet w pozornie z otym 
wieku sfery publicznej23. Religia pa stwowa mo e wyklucza  niewierz cych
z ycia publicznego, tak samo jak sekularna sfera publiczna mo e ogranicza
publiczne wyra anie pogl dów religijnych. Robotnicy byli wykluczani z kla-
sycznej sfery publicznej – bada  to Habermas24. Obecnie w podobnej sytuacji 

22 M. W a r n e r, Publics and Counterpublics, Cambridge MA: Zone Books 2001. 
23 J. L a n d e s, Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca: 

Cornell University Press 1988; M. R y a n, Women and Public Access, w: Habermas and the 
Public Sphere, red. C. Calhoun, Cambridge, MA: MIT Press 1992. 

24 C. C a l h o u n, The Public Sphere in the Field of Power, “Social Science History” 2010, 
No 34(3), s. 301-335. 
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mog  si  znajdowa  imigranci. Ci, którzy zostaj  wykluczani, lub którzy nie 
zgadzaj  si  z dominuj cym modelem organizowania sfery publicznej, nie-
rzadko tworz  w asne media i sieci komunikacji, a wraz z nimi tworz  spo-
eczny kontrafront, podobnie jak robotnicy, gdy stworzyli proletariack  sfer

publiczn 25. W asny kontrafront spo eczny stworzy  ruch kobiet, co pozwoli o
kontestowa  warunki hegemonicznej sfery publicznej26. Spo eczne kontra-
fronty stanowi  wyzwanie dla pozornej neutralno ci, jak  deklaruje wi kszo
spo eczno ci g ównego nurtu sfery publicznej. Rzucenie wyzwania pozornej 
neutralno ci ukazuje, e hegemoniczna kultura publiczna odzwierciedla sto-
sunki w adzy, lecz – jak uwa a Warner – zarzut bycia niesprawiedliwie trakto-
wanym w sferze publicznej stanowi strategi , któr  pos uguj  si  nawet silne 
ugrupowania27.

Nie w ka dej komunikacji spo ecznej chodzi o donios e kwestie dotycz ce 
polityki czy instytucji. Ku rozczarowaniu niektórych, bardziej o ywiona de-
bata mo e wynikn  wokó  Nagród Akademii Filmowej ni  wokó  polityki pu-
blicznej. Opinie takie mog  nie mie  znaczenia dla losów demokracji, nie-
mniej otwarta przestrze , w której s  one wyra ane i kontestowane, takie zna-
czenie ma. Jakikolwiek monitoring granicy oddzielaj cej opinie o istotnym 
znaczeniu dla demokracji od tych, które nie maj  znaczenia, ogranicza sfer
publiczn  oraz polityczn  wolno . Jest to jeden z powodów, dlaczego kon-
stytucja USA i inne konstytucje broni  wolno ci s owa i wolno ci wyra ania 
oraz dlaczego ograniczenia tych wolno ci – powiedzmy w celu ochrony sfery 
publicznej przed tre ci  obsceniczn  – stanowi  zagadnienia powa ne i dale-
kosi ne. Niektórzy na przyk ad uwa aj , e poniewa  problemy rodzinne to 
zasadniczo kwestie prywatne, problemy takie, jak cho by przemoc ma e ska, 
nie powinny pojawia  si  w agendzie publicznej. Takie stanowisko zmieni o
si  ju  w niektórych spo eczno ciach, ale nie we wszystkich. 

Ludzie nie tylko musz  mie  sta  mo liwo  artyku owania nowych pro-
blemów lub kwestionowania dominuj cych opinii, musz  mie  mo liwo  zdo-
bywania informacji niezb dnej, by móc prowadzi  rzeczow  dyskusj . Taki 
postulat uzasadnia argumentacj  domagaj c  si  przejrzysto ci w relacjach 
pomi dzy rz dem a ekonomi . Postulat ten jest te  przyczyn  konfliktów 

25 O. N e g t, A. K l u g e, The Public Sphere and Experience, Minneapolis: University of 
Minnesota Press 1993. 

26 N. F a s e r, Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually 
Existing Democracy, w: Habermas…, s. 109-142. 

27 Publics and Counterpublics.
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wokó  kontroli internetu, jak ma to miejsce w przypadku rz du Chin. W od-
powiedzi chi skie spo ecze stwo obywatelskie staje si  coraz bardziej akty-
wne, co z kolei generuje wzmo on  komunikacj  spo eczn  oraz wysi ki pa -
stwa do jej ograniczania28. Niektóre kwestie bezpiecze stwa narodowego czy 
tajemnic handlowych w sposób uzasadniony mog  by  dyskutowane poza 
sfer  jawno ci, niemniej by sfera publiczna funkcjonowa a w a ciwie, w imi
demokracji i prawa obywateli do kszta towania w asnych spo eczno ci, wa ny 
jest dost p do informacji. Rz d, który nie u atwia obywatelom dost pu do 
danych, jakimi dysponuje, ogranicza demokracj  przez ograniczanie spo ecz-
nej komunikacji. Bez w tpienia, sfer  publiczn  ograniczaj  nie tylko obowi -
zuj ce tajemnice, lecz równie  opiesza o  obywateli. 

W tym, co mo e by  uznane za idealn  form  publiczno ci, podkre la si
aktywn  komunikacj , co oznacza, e redukowanie opinii publicznej do odpo-
wiedzi poszczególnych jednostek na pytania o rodków bada  opinii publicznej 
jest nie do pogodzenia z tak rozumian  publiczno ci 29. Charles Horton Cooley 
twierdzi , e sytuacja taka dewaluuje ca  ide  opinii publicznej, któr  nale y
rozumie  nie jako „prost  sum  indywidualnych opinii, lecz jako oryginalny 
wytwór spo ecze stwa, jako skutek komunikacji i wzajemnego przenikania”30.

Sfera publiczna jest najwa niejsza dla demokracji tam, gdzie wskazuje 
i tworzy porozumienie odnosz ce si  do dobra wspólnego, tam, gdzie potrafi 
motywowa  ludzi, by go wspólnie poszukiwali. Nale y przyzna  racj  Haber-
masowi, e opinia publiczna ma znaczenie, poniewa  kszta tuje si  w wyniku 
racjonalnej, krytycznej debaty. Niejasne pozostaje tylko, w jaki sposób za-
gwarantowa , by komunikacja by a racjonalna i krytyczna. Hannah Arendt  
rozwija a teorie na temat przymiotnika „publiczny”, który wyra a si  w kre-
atywnym dzia aniu, w stworzeniu wiata dzielonego mi dzy jego obywateli. 
Jej zdaniem powstanie Stanów Zjednoczonych by o tego ewidentnym przy-
k adem31. Habermas idealizowa  osiemnastowieczny parlamentaryzm angiel-
ski, codzienne gazety i kawiarniane dysputy. Ukazywa  sfer  publiczn  jako 
przestrze  spo ecze stwa obywatelskiego, w którym prywatni obywatele mo-
gli otwarcie wymienia  opinie o sprawach publicznych, wychodz c przy tym 
poza w asne partykularne statusy, zwracaj c si  do pa stwa bez stawania si

28 G. Y a n g, The Power of the Internet in China, New York: Columbia University Press 2009.  
29 S. S p l i c h a l, Defining Public Opinion in History, w: Ferdinand Toennies on Public 

Opinion, red.  H. Hardt, S. Splichal, London: Rowman and Littlefield 2000, s. 11-48. 
30 Social Organization: A Study of the Larger Mind, New York: Scribner’s 1909, s. 401. 
31 The Human Condition, Chicago: University of Chicago Press 1958. 
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jego cz ci . Tego typu idealizowanie zazwyczaj oznacza narracj  ko ca. Na 
przyk ad, w klasycznej Structural Transformation of the Public Sphere Ha-
bermasa, dziewi tnasto i dwudziestowieczny dyskurs publiczny analizowany 
jest pod k tem utraty zdolno ci racjonalno-krytycznej. Nast pi o to po rozsze-
rzeniu skali i zwi kszeniu poziomu zarz dzania relacjami publicznymi, które 
inkorporowa y ide  publiczno ci w przestrze  rz dzonego spo ecze stwa. 
W nawi zaniu do tego M. Schudson przestrzega  przed podobnymi kon-
cepcjami z otych okresów wskazuj c, e idea  dobrego obywatela jako aktyw-
nego aktora sfery publicznej od zawsze kontrastowa  z wadami rzeczywistych 
obywateli32.

Walter Lippman trafnie zauwa y , i  najcz ciej obywatele nie edukowali 
si  w debacie publicznej, a spontanicznym opiniom wyg aszanym w czasach 
uniesie  nie mo na by o ufa 33. John Dewey broni  zdolno ci racjonalnego 
komunikowania na szerok  skal , t umacz c to tym, e udzia  w sporze spo-
ecznym ju  sam w sobie by  pouczaj cy34. Jak argumentowa  Iris Marion Yo-

ung, w czenie ró nych ludzi do dyskursu publicznego nie jest wy cznie 
uprawnieniem podmiotów funkcjonuj cych w systemie demokratycznym, lecz 
jest te  narz dziem podnosz cym jako  tego dyskursu. Young równie  zwra-
ca  uwag  na stopie  zale no ci, w jakim zr czna argumentacja w debatach 
publicznych ustawia na uprzywilejowanej pozycji jej autora. Sama partycy-
pacja demokratyczna w sferze publicznej jest nie tylko spraw  racjonalno-
krytycznej argumentacji, lecz kwesti  mo liwo ci uczestniczenia w nadawaniu 
kszta tu procesowi formowania kultury publicznej35.

Debaty i instytucje s  na tyle publiczne w swej naturze, na ile wychodz
poza sfer  prywatnych interesów, na ile toczone s  i funkcjonuj  na obszarze 
wspólnych d e  i wspó zale nych procesów. Pozwalaj  one obywatelom y
razem i czy  wysi ki w realizacji wspólnych przedsi wzi . Sam temat mo e
by  banalny. Przyk adem mog  by  regulacje o ruchu ulicznym, które dotycz
ka dego z nas, maj c wp yw na nasze prywatne d enia, gdy chcemy samo-
chodem przedosta  si  z domu do pracy, lub dojecha  na stadion, by uczestni-
czy  w wydarzeniu sportowym. Cel, do którego jedziemy samochodem, jest 
nasz  prywatn  spraw . Zarówno jednak budowy dróg, jak i ustanawianie re-
gu  – cznie z tym, po której stronie drogi je dzimy – nale  do spraw pu-

32 The Good Citizen: A History of American Civic Life, New York: Free Press 1998. 
33 Public Opinion, New York: Macmillan 1960. 
34 The Public and its Problems, Columbus: Ohio State University Press 1927. 
35 Inclusion and Democracy, Oxford: Oxford University Press  2000. 
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blicznych. Nie jeste my w stanie realizowa  naszych prywatnych d e  bez 
inwestycji publicznych i bez publicznych decyzji. Co wi cej, je eli chodzi 
o drogi, to one cz  ludzi ze sob  w sposób dos owny. Dlatego te  w demo-
kracji decyzje dotycz ce ograniczenia pr dko ci, zu ycia paliwa i kontroli po-
ziomu zanieczyszcze  nie s  tylko czysto technicznymi decyzjami podejmo-
wanymi przez ekspertów od transportu, s  one przedmiotem debaty obywatel-
skiej. To samo odnosi si  do infrastruktury komunikacyjnej w mediach elek-
tronicznych oraz do takich kwestii, czy dalej prowadzi  wojn , czy tworzy
narodowy system zdrowia. 

W XIX wieku wiele koncepcji politycznych wskazywa o na krucho  i ogra-
niczenia liberalnej demokratycznej koncepcji publiczno ci. A. de Tocqueville 
argumentowa  najbardziej spektakularnie, e demokratyzacja spo ecze stwa ma 
tendencje do eliminacji „po rednich” instytucji publicznych, które tradycyjnie 
urealnia y opini  publiczn  i kreowa y w jednostkach zbiorow  to samo  spo-
eczn , niezale n  od pa stwa. Zaanga owane, upolitycznione grupy reprezen-

tuj ce odmienne pogl dy i interesy mog y by  z czasem przekszta cone w spo-
ecze stwo masowe – pasywne, konformistyczne i zatomizowane wobec pa -

stwa. S owa obawy przed „bezpo rednim” pa stwem wypowiedziane przez 
Tocqueville’a b d  tworzy  unisono z pokoleniami krytyków spo ecze stwa
masowego36. Podobne sugestie równie  w odniesieniu do Ameryki wyra a a
Hannah Arendt, „poniewa  kraj ten jest zbyt du y, by my wszyscy mogli zgro-
madzi  si  razem i okre la  nasz los, potrzebujemy, by by o w nim wiele prze-
strzeni publicznych”37.

Kwestia ta wybrzmiewa bardziej wyrazi cie wówczas, gdy i spo ecze stwo 
obywatelskie, i sfer  publiczn  postrzega si  w wymiarze transnarodowym. 
Globalizacja spo ecze stwa obywatelskiego wykreowa a zarówno sieci cz -
ce ludzi yj cych w oddaleniu od siebie, jak i problemy, których nie sposób 
rozwi za  w obr bie sfery publicznej o zasi gu narodowym. Wiele z tego, co 
zasygnalizowane, odnosi si  do struktur rynkowych, które rzadko poddawane 
s  zbiorowym decyzjom. Przep ywy dóbr, informacji i ludzi cz sto czy y
miasta globalne a  w takim stopniu, e granic  stawa a si  to samo  naro-
dowa. Wi kszo  kultury publicznej jest ponadnarodowa i wi kszo  wolnych 
organizacji realizuje programy mi dzynarodowe. Jednak e to pa stwa naro-
dowe wci  zatrzymuj  najwi cej mo liwo ci dzia ania w sprawach publicz-

36 Democracy in America, New York: Scribners 1961. 
37 Crises of the Republic, New York: Harcourt, Brace, Jovanovich 1972, s. 232. 
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nych, przez co pozostaj  kluczowymi arenami, na których dyskurs publiczny 
mo e generowa  spo eczn  si .

ZAKO CZENIE 

Pulsuj ca witalno ci  sfera publiczna jest tym wymiarem spo ecze stwa 
obywatelskiego, który jest najwa niejszy dla demokracji. Pomaga bowiem bu-
dowa demos w dos ownym sensie – „ludzi” – jako zbiorowo  zdoln  kre-
owa  w asn  przysz o . Sfera publiczna funkcjonuje dzi ki komunikacji, 

czy kulturaln  kreatywno , wybiórcze utrwalone tradycje i przemy lan  de-
bat , a wszystko po to, by informowa  uczestnicz cych w niej obywateli 
i wp ywa  na pa stwa oraz inne instytucje. Sfera publiczna jest ywotna na 
tyle, na ile ywe jest to jej zaanga owanie, dobrze wi c, gdy jest wielorakie 
i innowacyjne. Warto  sfery publicznej obni a si , gdy staje si  ona pasywna, 
gdy jest tylko reakcj  na dzia ania i b dy rz du, b d  te , gdy komunikacji 
dostarczaj cej powszechnej wiedzy u ywa si  jako narz dzia daj cego wgl d
w prywatne preferencje i opinie. 

Komunikacja spo eczna nie przebiega jednolicie. Czy to na poziomie naro-
dowym, czy transnarodowym sfera publiczna sk ada si  z wielu zachodz cych 
na siebie cz ci spo eczno ci oraz ich kontrafrontów. Wnosz  one ró ne kon-
cepcje dobra wspólnego, a niekiedy i ró ne koncepcje samej publiczno ci jako 
otwartej i inkluzywnej przestrzeni. Oceniaj c je, mo na zwraca  uwag  na ich 
otwarto , kreatywno  lub ich skuteczno  w anga owaniu racjonalno ci do 
rozwi zywania kwestii publicznych. Istota zawiera si  w podwójnym pytaniu: 
w jakim stopniu ycie spo eczne mo e by  samoorganizuj ce, oraz w jakim 
stopniu mo na osi gn  spo eczne samoorganizowanie przez wolne dzia anie 
ludzi. Sfera publiczna ma fundamentalne znaczenie dla tej potencjalnej wol-
no ci i dla jej wykorzystania w realizowaniu dobra wspólnego. 

Przek ad z j zyka angielskiego ks. dr Maciej Hu as
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CIVIL SOCIETY AND PUBLIC SPHERE 

S u m m a r y 

The author tries to prove the thesis that the conception of public sphere is a factor that decides 
the future of democracy. It has connected civil society and the state with the principle saying that 
social communication is able to inform the legislators and state administration about how they 
should serve the interests of all the citizens. While civil society reflects the struggle that tries to 
reconcile individual profits with building an ethical community, public sphere plays the key role in 
finding new areas of common good and in working out both social and individual strategies in order 
to achieve it. An ideal project of public sphere assumes that all its participants express their opinions 
as equals; however, reality shows that inequality and domination still distort social communication. 

An open and dynamic public sphere is the dimension of civil society that is the most important 
one for democracy, as it helps build the demos in the literal sense of the word – as a community that 
is able to create its own future. Public sphere functions owing to communication; it connects cul-
tural creativity, selective and consolidated traditions, and a well thought out debate; and all this in 
order to give information to the citizens participating in it and to influence the state and other insti-
tutions. 

S owa kluczowe: sfera publiczna, spo ecze stwo obywatelskie, komunikacja spo eczna, demo-
kracja, debata publiczna. 

Key Words: public sphere, civic society, social communication, democracy, public debate. 
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1. PYTANIE O PRIORYTET

Die Arbeit hat Vorrang... – tak na pocz tku lat osiemdziesi tych ubieg ego 
stulecia Friedhelm Hengsbach zatytu owa  sw  ksi k  o problemach etyki go-
spodarczej1. Tytu  nawi zywa  do dylematów spo ecznej gospodarki rynkowej 
w RFN, a autor promowa  w niej zasad  pierwsze stwa pracy przed kapita em  
– „praca ma pierwsze stwo...”. Po up ywie wier wiecza Michael Burawoy, so-
cjolog z Berkeley sformu owa  now  zasad  pierwsze stwa, któr  ubra  w neo-
logizm  public sociology (socjologia publiczna)2. Public sociology to nowa za-
sada priorytetu, w której pierwsze miejsce przypada spo ecze stwu. Jak Hengs-
bach wyartyku owa  interes pracy najemnej jako nadrz dny wobec kapita u, tak 
Burawoy artyku uje interes spo ecze stwa i broni wi zi mi dzyludzkich zagro-
onych przez globalny kapita . W zasadzie pierwsze stwa Burawoya nie chodzi, 

jak u Marksa, o antagonistyczn  dychotomi  klasow . W postulacie Burawoya 
zagro ona jest przestrze  mi dzyludzka – relacje ludzi i grup tworz cych spo-
eczno ci, bardziej lub mniej skonsolidowane. Socialitas, której broni Burawoy 

jest de facto obron humanitas wyra aj cej przyja , solidarne relacje mi dzy-
ludzkie, otwarto  na innych. Burawoy upomina si  o t  przestrze , któr  Sim-
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1 Die Arbeit hat Vorrang. Eine Option katholischer Soziallehre, Mainz: Matthias Grüne-
wald Verlag 1982. 

2 Por. R. K a l l e b e r g, What is ‘public sociology’? Why and how should it be made stronger?,
“The British Journal of Sociology” 56(2005), No 3, s. 387. 
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mel nazywa wzajemnym odniesieniem ludzi (Wechselwirkungen)3. Staje w ob-
ronie konstytutywnej substancji spo ecze stwa, która istnieje niezale nie od 
pa stwa i rynku, jest zdolna stymulowa  postawy i wyzwala  inicjatywy spo e-
czne: stowarzyszenia, ruchy, sfer  publiczn , partie polityczne, zwi zki zawodo-
we, szkolnictwo, wspólnoty religijne, media i ca  gam  organizacji charytatyw-
nych4. Burawoy wyst puje przeciwko marginalizacji spo ecze stwa obywatel-
skiego jako g ównego aktora przestrzeni publicznej i debaty spo ecznej. Stara si
przywróci  spo ecze stwu now wiadomo  obywatelsk , zdoln  konsolidowa
jednostki i tworzy  przestrze , w której spo ecze stwo jest w stanie skutecznie 
walczy  o swe interesy5. wiadomo  obywatelska umacnia pozycj  spo ecze -
stwa jako jednego z trzech „wielkich rozgrywaj cych” obok rynku i pa stwa. 

„To, co spo eczne, ma pierwsze stwo” – do takiej tezy sprowadza si  postulat 
Burawoy’a. Oznacza to, e na globalnej arenie zmian nale y ochroni  obywatel-
sk  sfer  spo eczn  przed jej marginalizacj  i zaw aszczeniem przez globalny 
kapita , który promuje mentalno  zysku i narzuca stricte ekonomiczne standardy 
nieekonomicznym wymiarom ycia spo ecznego. W warunkach zdominowanych 
przez rynek i mentalno  rynkow  spo ecze stwo musi pozosta  aktorem najwa -
niejszym, uwa a Burawoy. Je eli tak nie jest, bezzw ocznie nale y to zmieni .
W dobie coraz szerszej eskalacji kapita owego neokolonializmu i tryumfu eko-
nomii redukowanej do ekonometrii, utylitarnej wiedzy i technologii rynkowej, 
nale y chroni  sfer  spo eczn  jako przestrze  relacji mi dzyludzkich. Relacje 
mi dzyludzkie s  motorem post pu, poniewa  post p powstaje wskutek inte-
lektualnego niepokoju cz owieka i naturalnej potrzeby optymalizacji form ycia. 
W tym znaczeniu post p cywilizacyjny jest mo liwy, gdy ugruntowany zostaje 
jako konsensus w relacji z „drugim”6. Z perspektywy post pu dobre jest to, co 
s u y mi i tobie, co s u y innym, takim jak ja i ty. Postulat Burawoya jest 
przejawem troski o t  relacj  z „drugim” na p aszczy nie socjologii. 

3 Por. G. S i m m e l, Socjologia, t um. M. ukasiewicz, Warszawa: PWN 1975, s. 11. 
4 For Public Sociology, “American Sociological Revue” 70(2005), , Feb. 4-28, s. 24 (pol-

skie t umaczenie: O socjologi  publiczn . Przemówienie prezydenckie z roku 2004, w: Nowe 
perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, red. A. Manterys, J. Mucha, t um. A. Dziu-
ban, Kraków: Nomos 2009. s. 555. 

5 Por. C. C a l h o u n, Civil Society and the Public Sphere, “Public Culture” 5(1993), s. 278. 
6 „Relacja z drugim” jest parafraz  tytu u zbioru esejów R. Kapu ci skiego pt. Ten inny,

wydanego przez wydawnictwo „Znak” w 2006 r. 
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2. REALIZM SOCJOLOGICZNY JAKO ARGUMENT 

Socjologia wyodr bni a si  w pozytywizmie na fali ogólnej specyfikacji 
nauk z wiedzy, jak wówczas uwa ano, jednej, zintegrowanej i uniwersalnej. 
Jej pocz tek przypada na okres spo ecznego chaosu powsta ego w nast pstwie 
transformacji o wieceniowych7. Transformacje te, nast pstwa czterech rewolu-
cji nowo ytno ci: naukowej, religijnej, przemys owej i politycznej, „odczaro-
wa y wiat”, k ad c kres systemowi spo eczno-prawnemu, który przez stulecia 
legitymizowa  instytucje spo eczne: pa stwo, gospodark , rodzin , religi
i nauk 8. Socjologia uzyska a autonomi  w okresie spo ecznych napi  klaso-
wych. Od samego pocz tku w dyscyplin  t  wpisywa o si  zobowi zanie mo-
ralne, w du ej mierze jako reakcja na gospodark  rynkow , na rynek pracy 
i nowy proces pracy9.

Poo wieceniowy kontekst spo eczny z jednej strony odznacza  si  dynami-
cznym rozwojem technologicznym i wzrostem uprzemys owienia, z drugiej 
strony brakowa o w nim regulacji prawnych i polityki zdolnej spo ecznie tem-
perowa  kapita  uwolniony z ogranicze  systemu feudalno-cechowego. „Oj-
com za o ycielom” socjologii nie chodzi o o badanie wycinkowych aspektów 
ycia spo ecznego. Ich uwag  przyci gn o spo ecze stwo jako ca o , jako 

zbiorowa ofiara poo wieceniowych zmian ustrojowych. W nast pstwie czte-
rech rewolucji nowo ytno ci ukszta towa o si  spo ecze stwo obywatelskie. 
Socjologia odpowiedzia a na potrzeb  chwili, gdy  w odpowiednim momencie 
zagospodarowa a nowy wówczas obszar. Skupi a si  na pozornie abstrakcyj-
nym, „nieuchwytnym” przedmiocie – spo ecze stwie jako ca o ci, o którym 
Simmel pisze, e jest „intelektualn  syntez ”, mozaik 10. Przedmiot socjologii 
przypomina  Jaspersowsk  nieuchwytno  (das Umgreifende)11, która dopiero 
przy odpowiednim oddaleniu, podobnie jak mozaika czy olejne malowid o,

7 Por. A. G i d d e n s, Sociology, Cambridge: Polity Press 2006, s. 10. 
8 Por. Ch. T a y l o r, A Secular Age, Cambridge (Mass.): The Belknap Press of Harvard Uni-

versity Press 2007, s. 25 n; t e n e, Religious Mobilisatons, “Public Culture” 18(2006), No 2,  
s. 283 nn. 

9 Por. M. B u r a w o y, Introduction w: Public Sociologies: A Symposium from Boston Col-
lage, “Social Problems” 51(2004), No 1, s. 103; t e n e, O socjologi  publiczn , s. 533. 

10 Por. Socjologia, s. 6 nn.
11 Por. A. K a u f m a n n, Einleitung, w: Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechts-

theorie der Gegenwart, Hrsg. W. Hassemer, U. Neuman, mit Beitragen von A. Büllesbach, 
G. Ellscheid, W. Hassemer, A. Kaufmann, U. Neumann, L. Philipps, J. Schneider, U. Schroth, 
Heidelberg: C.F. Müller Verlag 2004, s. 1 n. 
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nabiera tre ci, sk ada si  w jedn  cho  zró nicowan  ca o . Rozumienie 
i opisywanie tej ca o ci nie jest mo liwe bez tego, co Antony Giddens za 
Charlesem Wright-Millsem nazywa wyobra ni  socjologiczn  (sociological 
imagination). Jest to zdolno  nabierania dystansu do bezpo rednio ci zde-
terminowanej realnymi warunkami ycia i umiej tno  szerszego my lenia
w szerszej perspektywie12. Socjologia jako dziedzina wiedzy odnios a sukces, 
gdy  zdo a a wypracowa  metodologiczny wspólny mianownik, dla tej zró -
nicowanej i nieuchwytnej ca o ci. Dzi ki temu odnalaz a i obroni a swoje 
miejsce w panteonie nauk. 

W wielu tekstach Burawoya wybrzmiewa moralne zobowi zanie socjologii 
jako jej nieodzowny atrybut. Jest ono obecne zarówno w publikacjach na temat 
socjologii publicznej, jak i we wcze niejszych publikacjach, np. poruszaj cych 
problemy transformacji postkolonialnej w Afryce13 oraz odnosz cych si  do 
zmian systemowych w Europie rodkowej i Wschodniej14. Moralne zobowi za-
nie socjologii jest obecne w pismach klasyków nauk spo ecznych. Adam Smith 
pisa Wealth of Nations... z pozycji filozofa moralnego; moralny czy wr cz pro-
fetyczny akcent wyczuwalny jest w Kapitale i Manife cie Partii Komunistycznej
Marksa oraz w pismach M. Webera. Racj  t umacz c  moralne nastawienie 
socjologii by a podejmowana przez socjologi  analiza ekonomii i pa stwa z po-
zycji spo ecznej. Socjologowie, analizuj c funkcjonowanie rynków, procesów 
produkcji i systemów w adzy, prowadzili dyskurs z pozycji spo ecze stwa 
obywatelskiego, podkre laj c interesy tego ostatniego15.

Wspó czesny kontekst globalny zmusza socjologi  do gruntownej reorien-
tacji, do rewizji k adzionych akcentów i do szukania najbardziej optymalnej 
formy dla samej siebie. Jest to konieczne co najmniej z dwóch powodów: po 
pierwsze, by ocali  jej oryginalny, d y n a m i c z n y charakter i wpisane w ni

12 Por. G i d d e n s, Sociology, s. 4 nn. 
13 Na ten temat mi dzy innymi zob.: M. B u r a w o y, Race, class and colonialism, “Social 

and Economic Studies” 23(1974), No 4, s. 521-550; t e n e, Consciousness and Contradiction: 
a study of student protest in Zambia, ”British Journal of Sociology” 27(1976), No 1, s. 78-98; 
t e n e, The Function and reproduction of migrant labor: Comparative Material from Southern 
Africa and the United States, “American Journal of Sociology” 81(1976), No 5, s. 1050-1087. 

14 Na ten temat mi dzy innymi zob.: M. B u r a w o y, K. H e n d l e y, Between Perestroika 
and Privatisation: Divided Strategies and Political Crisis in a Soviet Enterprise, “Soviet Studies” 
44(1992), No 3, s. 371-402; M. B u r a w o y, The  State  and Economic Involution: Russia 
Through a China Lens, “World Development” 24(1996), No 6, s. 1105-1117; M.  B u r a w o y, 
P. K r o t o v, T. L y t k i n a, Involution and Destitution in Capitalist Russia “Ethnography” 
1(2000), 1 July, s. 43-65. 

15 Por. O socjologi  publiczn , s. 526 n. 
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moralne zobowi zanie; po drugie, by socjologia zdo a a nawi zywa  kontakt 
z przestrzeni , która wspó cze nie akomoduje spo eczno ci i interesy spo e-
czne. Przed wspó czesn  socjologi  – uwa a Burawoy – stoi zadanie okre le-
nia nowego modus operandi, by nie sta a si  anachroniczn , skostnia  sztuk
dla sztuki. Anio  historii, o którym pisze w expose skierowanym do American 
Sociological Association (2004), nie pozwala socjologii, by ta zatrzyma a si
w miejscu, czyli by zamyka a si  w przestrzeni utrwalonego rygoryzmu 
metodologicznego, w chwili gdy zagro ona zostaje socialitas16. Bogata do-
wiadczeniem kataklizmów ostatnich dwóch wieków socjologia ma wyci ga

z nich lekcje, by uprzedza  kolejne kataklizmy demontuj c je w zarodku  
– uwa a Burawoy. By tak si  jednak sta o, socjologia musi by  otwarta na 
nowe zmiany w obr bie jej subdyscyplinarnych podzia ów. 

3. KRYTYKA GULBENKIAN COMMISION 

Burawoy krytykuje raport Gulbenkian Commision (1996) i pomys  reorga-
nizacji nauk spo ecznych w kierunku ich wewn trznego otwarcia i uelastycz-
nienia. Uwa a on, e raport, cho  sygnowany przez przedstawicieli ró nych 
dziedzin, nie uwzgl dnia nie tylko realiów nauk spo ecznych, lecz i zwyczaj-
nych realiów ycia, wskutek czego, zamiast otwiera  nauki spo eczne, sku-
tecznie przyczynia si  do ich wi kszego zasklepienia. „Koronny postulat Gul-
benkian Commision – pisze Burawoy – to unifikacja wiedzy naukowej, tak e
nauki spo eczne uj te w ramy jednej historycznej wiedzy sta yby si  p aszczy-
zn  po czenia nauk empirycznych z humanistyk ”17. Jego zdaniem taki 
pluralistyczny uniwersalizm jest nie do przyj cia. Nauki spo eczne nie s
w stanie utworzy  p aszczyzny cz cej wiedz  empiryczn  z humanistyk ,
poniewa  usytuowane s  na skrzy owaniu tych dwóch z gruntu ró nych typów 
wiedzy. W naukach spo ecznych wiedza refleksyjna zbiega si  z wiedz  in-
strumentaln , przecinaj c j . Przeci cie to odzwierciedla z jednej strony ich 
specyfik , z drugiej strony stanowi wyzwanie dla nauk spo ecznych, pisze 
Burawoy18. Uwa a on próby uniwersalizacji socjologii za utopijne i b dne, 
które w warunkach wspó czesnego urynkowienia i utowarowienia nauki pro-

16 Por. tam e.
17 Open the Social Sciences: To Whom and for What, “Portuguese Journal of Social Sciences” 

6(2007), No 3, s. 139 (t um. autor). 
18 Por. tam e, s. 140. 
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wadz  do podporz dkowania socjologii ekonomii jako dyscyplinie wspó cze-
nie dominuj cej19. Alternatyw  dla unifikacji nauk spo ecznych jest podej cie

realistyczne. Koncentruje si  ono na pytaniach: co wyra a wspó czesn socia-
litas decyduj c o jego kondycji; jak  ewolucj  przesz a socjologia; jaki jest jej 
stan obecny i jak zamierza przenika  swój przedmiot – spo ecze stwo? 

W obecnych warunkach demokracji i pa stwa prawa przedmiotem socjologii 
jest spo ecze stwo obywatelskie. Wspó czesne procesy prowadz ce do zmniej-
szenia roli pa stw narodowych, standaryzacji kultury i rozwoju globalnej 
ekonomii sprawiaj , e spo ecze stwo traci zmys  obywatelski. Burawoy uwa-
a, e w odpowiedzi na zmiany globalizacyjne spo ecze stwo obywatelskie 

wybiera opcj  globalnego ruchu spo ecznego, traktuj c j  jako front prze-
ciwko post puj cemu utowarowieniu form ycia spo ecznego20. Podstawowym 
za o eniem postulatu Burawoya jest, by wspó czesna socjologia mia a swój 
w asny wgl d w spo ecze stwo globalne, by potrafi a konstruowa  w asny 
obraz spo ecze stwa obiektywny i niezaanga owany, w którym wyra nie za-
rysowane b d  warto ci, preferencje i cele ludzi yj cych w konkretnych 
wspó czesnych kontekstach. Takiego autentycznego obrazu socjologia nie jest 
w stanie zbudowa , koncentruj c si  na wykonywaniu sonda y zlecanych 
i sponsorowanych przez pa stwo, gospodark  oraz grupy lobbingowe, które 
w spo ecze stwie widz  przede wszystkim zbiorowego konsumenta. Obraz, 
o którym mowa, stanowi podstaw  realizmu socjologicznego. Jest on nie-
zb dny, by w obecnych warunkach socjologia by a w stanie spe nia  sw
funkcj . Socjologia uzyskuje go schodz c ze sw  metodologi  na poziom pod-
stawowy, do konkretnych rodowisk – uwa a Burawoy21.

W takiej formie, jak zarysowana powy ej, postulat Burawoya wpisuje si
w ponad czterdziestoletni  tradycj  socjologii krytycznej Charlesa Wright-
Millsa i Alvina Gouldnera, okre lanej równie  mianem „nowej socjologii”. 
Przedstawiciele tej tradycji poddali krytyce „star ” socjologi  ameryka sk , re-
prezentowan  przez Talcotta Parsonsa, Samuela Stouffera, Williama Ogburna, 
Eltona Mayo, Neila Smelsera i Jamesa Colemana. Zarzutem „nowej socjo-
logii” by o doprowadzenie przez „star ” do metodologicznego skostnienia tej 
dyscypliny i do jej alienacji od spo ecze stwa demokratycznego, w którym  

19 Por. O socjologi  publiczn , s. 555 n. 
20 Burawoy, pisz c o komodyfikacji ycia spo ecznego, odwo uje si  do teorii trzech stopni 

urynkowienia, przedstawionej przez Karla Polanyi’a, o których wi cej w dalszej cz ci. 
21 Por. Forging Global Sociology from Below, w: The ISA Handbook of Diverse Sociologi-

cal Traditions, ed. S. Patel, Los Angeles i in., s. 2, SAGE Studies in International Sociology. 
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– jak pisa  Wright-Mills – prawda i sprawiedliwo  powstaj  samoistnie 
w wyniku nieskr powanej dyskusji. Projekt „nowej socjologii” Wright-Millsa 
i Gouldnera by  prób  zast pienia starej „socjologii bur uazyjnej” now  „so-
cjologi  obywatelsk ”. W pierwszej chodzi o o nauk  odwo uj c  si  do bur-
uazyjnych warto ci spo ecznych, takich jak: autonomia, merytokracja, racjo-

nalno  instrumentalna, u yteczno , technokracja, komfort i pieni dze, w dru-
giej o nauk  spo eczn , lojaln  wobec klasycznych warto ci obywatelskich, jak: 
wolno , godno  cz owieka, Sokratejski zmys , demokracja i zasady moralne22.           

4. TYPOLOGIA SUBDYSCYPLIN SOCJOLOGICZNYCH 

Burawoy podaje w asn  typologi  socjologii, w której rozró nia cztery sub-
dyscypliny, tworz ce razem ca o  tej dziedziny: socjologi  akademick (pro-
fessional sociology), socjologi  praktyczn  (policy sociology), socjologi  kry-
tyczn  (critical sociology), socjologi  publiczn (public sociology). Ka d
z wymienionych subdyscyplin analizuje w odniesieniu do celu i adresata. Sta-
wia przy tym dwa fundamentalne pytania: Wiedza dla kogo? Wiedza po co23?
1. Czy socjologia powinna si  koncentrowa  wy cznie na technicznej analizie 
procesów spo ecznych i na ich racjonalnym wymiarze, czy te  jej zadaniem 
jest ujmowa  procesy te w perspektywie teleologicznej, co oznacza, e do-
pu ci pytania o warto ci spo eczne? 2. Czy adresatem dyskursu socjologicz-
nego ma by  wy cznie rodowisko akademii, czy mo e nale y eskalowa  dy-
skurs socjologiczny równie  na rodowiska pozaakademickie? Powy sze pyta-
nia stanowi  punkt wyj cia w postulacie Burawoya, wyznaczaj  modelow
struktur  jego socjologii, a tak e linie podzia u i uzasadniaj  wyprowadzane 
przez niego wnioski. 

22 Por. M. O s s e w a a r d e, Sociology Back to the Publics, “Sociology” 41(2007), No 5,  
s. 799 n. 

23 Por. O socjologi  publiczn , s. 552. 
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4.1. WIEDZA INSTRUMENTALNA I WIEDZA REFLEKSYJNA 

Pytanie o celowo  socjologii jest pytaniem o rodzaje stosowanych metod 
w badaniach socjologicznych. Je eli socjologia koncentruje si  wy cznie na 
deskryptywnej analizie procesów spo ecznych, wówczas pos uguje si  metod
empiryczn  i jest wiedz  instrumentaln  (instrumental knowledge) pure science,
która porusza si  i generalnie nie wychodzi poza granice badanych faktów, 
a jej s dy formu owane s  na podstawie empirycznych danych. Celem wiedzy 
instrumentalnej jest okre lenie i dobranie najbardziej optymalnych rodków
pozwalaj cych mo liwie najlepiej zbiera  i opisywa  dane. Wiedza instrumen-
talna koncentruje si  na rozwi zywaniu problemów socjologii profesjonalnej 
w rozumieniu stricte akademickim. Koncentruje si  na dialogu wokó  celów 
socjologii. Jest to dialog prowadzony w obr bie tej dyscypliny, gdzie poru-
szane s  kwestie dotycz ce podstaw programów bada  poszczególnych sub-
dyscyplin socjologicznych. Mo e on jednak wykracza  poza „obszar aka-
demii”, staj c si  dialogiem socjologii ze sfer  pozaakademick , w którym po-
szukuje si  odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku zmierza spo ecze stwo24.

Je eli jednak socjologia wychodzi poza empiryczny opis faktów i ujmuje 
procesy spo eczne w perspektywie ich celów, by mie  wgl d w to, co sk ada 
si  na etos spo eczny i na to samo  spo ecze stwa, wówczas wchodzi 
w przestrze  warto ci oraz norm i jest wiedz  refleksyjn (reflexive know-
ledge). Wiedza refleksyjna inicjuje spo eczn  dyskusj , otwart  ocen  faktów 
i warto ci socjologicznych25. Tak rozumianej refleksyjno ci Weber przeciw-
stawia racjonalno  techniczn 26, a przedstawiciele szko y frankfurckiej uto -
samiaj  j  ze „zdrowym rozs dkiem” uwzgl dniaj cym ostateczne cele, nie 
tylko charakterystyczn  dla mentalno ci kapitalistycznej skuteczno 27. Po-
dzia  wiedzy przez Burawoya na instrumentaln  i refleksyjn  mo na odnie
do wprowadzonego przez Habermasa rozró nienia dwóch odmiennych typów 
dzia ania, instrumentalnego i komunikatywnego, za którymi stoj  dwa od-
mienne typy racjonalno ci i dwie odmienne grupy interesów. Dzia anie instru-
mentalne wyznacza metodologiczne ramy nauk instrumentalnych, deskryptyw-
nych – które J. Habermas nazywa wiedz  empiryczno-analityczn . Dzia anie 

24 Por. tam e, s. 544. 
25 Por. tam e, s. 535 n. 
26 Wi cej na ten temat zob.: G. O a k s, Max Weber on Value Rationality and Value Spheres,

“Journal of Classical Sociology” 3(2003), No 1, s. 27-45. http://www.catedras.fsoc.uba.ar/fidanza/ 
docs/weber_value.pdf 

27 Por. B u r a w o y, Forging Global Sociology from Below, s. 54. 
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komunikacyjne, podporz dkowane mu interesy i wpisana w nie racjonalno
komunikacyjna wyznaczaj  metodologiczne ramy wiedzy refleksyjnej, teleo-
logicznej, normatywnej, preskryptywnej – któr  Habermas nazywa hermeneu-
tyczno-historyczn . O ile wiedza instrumentalna empiryczno-analityczna za-
trzymuje si  na samym opisie zjawisk, o tyle wiedza hermeneutyczno-histo-
ryczna przez retrospekcj  pozwala rozumie  znaczenie norm i warto ci oraz 
osi ga  konsensus spo eczny co do ich zasadno ci28.

Odpowiadaj c na pytanie o odbiorc  dyskursu socjologicznego, Burawoy 
twierdzi, e gdy odbiorc  jest tylko rodowisko profesjonalnych socjologów 
akademickich, wówczas socjologia te  staje si  dziedzin stricte akademick .
Gdy jednak wyst puje szersze grono odbiorców, np. spo eczno ci, lub gdy ba-
dany przedmiot znajduje si  poza sfer  akademick , wówczas socjologia staje 
si  dyscyplin  ponad- lub transakademick . Wyj cie socjologii akademickiej 
poza obr by instytucji naukowych jest, jego zdaniem, czym  w a ciwym, 
mo liwym i bynajmniej nie dokonuje si  kosztem jej profesjonalnego charak-
teru jako dziedziny nauki. Formu owany przez Burawoya postulat obecno ci
socjologii w przestrzeni pozaakademickiej staje si  bardziej zrozumia y, gdy 
spojrzymy na niego w kontek cie funkcji edukacyjnej socjologii i wyobra ni 
socjologicznej Ch. Wrighta-Millsa. Wyobra nia socjologiczna, która ka de-
mu, nie koniecznie profesjonalnemu odbiorcy pomaga powi za  w jedno bio-
grafi , spo ecze stwo i histori , jest narz dziem do samodzielnej interpretacji 
przekazów medialnych. By zrozumie  sens przekazu prasowego, trzeba wpierw 
nauczy  si  wi za  ze sob  relacjonowane fakty, nast pnie trzeba wiedzie ,
jak je rozumie  w odniesieniu do szerszych koncepcji spo ecze stwa, w któ-
rych wyst puj  i tendencji historycznych, w których uczestnicz . „Socjologia 
pozwala nam dociera  dalej i g biej ni  to, o czym czytamy w gazecie. Do-
starcza nam do tego zbioru poj , koncepcji i pyta . Je li tego nie czyni pono-
si kl sk  jako element edukacji” 29.

Podzia  socjologii na instrumentaln -akademick  i refleksywn -transakade-
mick  jest pierwszym podzia em, z którego wynika nast pny, mianowicie po-
dzia  na cztery subdyscypliny. 

28 Teoria i praktyka. Wybór pism, t um. M. ukasiewicz, Z. Krasnod bski, Warszawa: PIW 
1983, s. 200-229 – cyt za: A.M. K a n i o w s k i, Wst p. Rehabilitacja i transformacja filozofii 
praktycznej, w: J. H a b e r m a s, Teoria dzia ania komunikacyjnego. Racjonalno  dzia ania 
a racjonalno  spo eczna, t. I, t um. A.M. Kaniowski, Warszawa: PWN 1999, s. XIX. 

29 Ch. W r i g t e - M i l l s, Sociological Imagination, New York: Oxford University Press 1959, 
s. 16 n. – cyt. za: P. S z t o m p k a, Socjologia. Analiza spo ecze stwa, Kraków: Znak 2007, s. 39. 
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4.2. SOCJOLOGIA AKADEMICKA, PRAKTYCZNA, KRYTYCZNA 

Burawoy analizuje ka d  z czterech subdyscyplin, badaj c: a) ród o, z któ-
rego ka da czerpie wiedz ; b) zwi zek pomi dzy ród em czerpanej wiedzy 
a prawdziwo ci  wyprowadzanych wniosków i s dów; c) czynnik uzasadnia-
j cy ka d  z nich; d) rodowisko, które jest odbiorc  formu owanych wnio-
sków i s dów przez ka d  z nich; e) metody dzia ania, które umo liwiaj  ka -
dej z nich osi ga  za o one cele; f) patologie, które mog  powstawa  jako 
konsekwencja zamykania si  w obr bie w asnej praktyki poznawczej oraz 
wskutek uzale nienia od instytucji, która jest odbiorc  wiedzy generowanej 
przez ka d  z subdyscyplin30.

Socjologia akademicka jest strukturalnym rdzeniem ca ej socjologii, bez 
którego nie mog aby istnie adna inna subdyscyplina socjologiczna, uwa a
Burawoy. Opiera si  na klasycznej metodologii, wypracowanej, sprawdzonej 
i utrwalonej przez socjologi . S  to: prawa, metody, ca e obszary wiedzy, py-
tania ukierunkowuj ce oraz wszystko, co sk ada si  na koncepcj  ramow
socjologii jako dyscypliny. Socjologia akademicka jest ci le zwi zana z pro-
fesjonalnym rodowiskiem akademii i generalnie nie wychodzi poza jej obr b.
Jest wiedz  deskryptywn , instrumentaln  i formu uje wnioski na podstawie 
analizy teoretyczno-empirycznej. O prawdziwo ci jej wyników decyduje sto-
pie  koherencji formu owanych s dów z rzeczywistym stanem badanego 
przedmiotu. Socjologia akademicka opiera si  wy cznie na uznanych i rygo-
rystycznie przestrzeganych metodach badawczych, które wyznaczaj  jej gra-
nice31. Poniewa  jej adresatem i adwersarzem jest rodowisko akademickie, 
a celem profesjonalizm, Burawoy uwa a, e socjologii akademickiej zagra a
wyobcowanie, zamkni cie si  w hermetycznym obwodzie profesjonalizmu 
oraz e sama dla siebie stanowi  mo e punkt odniesienia i sama siebie mo e
uzasadnia 32. Odpowiednikiem socjologii akademickiej w typologii interesów 
i nauk Habermasa s  nauki empiryczno-analityczne. 

Socjologia praktyczna, podobnie jak socjologia akademicka, jest wiedz
instrumentaln , która jednak nie koncentruje si  na dyskursie wewn trzaka-
demickim, lecz na spo eczno ciach. Poniewa  przedmiot badawczy socjologii 
praktycznej znajduje si  poza obr bem akademii, subdyscyplina ta transcen-
duje akademi . Obecno socjologii praktycznej w sferze publicznej nie wy-

30 Por. O socjologi  publiczn , s. 544 n. 
31 Por. tam e, s. 537 n., 543. 
32 Por. tam e, s. 544. 
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nika jednak z moralnego zobowi zania socjologii, lecz z zainteresowania gru-
pami spo ecznymi jako przedmiotem bada . Motywy wyj cia poza system 
akademii s  czysto pragmatyczne. Chodzi w nich o zdobycie wiedzy na temat 
aktualnych preferencji spo ecznych, która s u y utylitarnym celom konkret-
nego zleceniodawcy. Socjologia praktyczna dzia a zatem na zlecenie konkret-
nego klienta zainteresowanego uzyskaniem profesjonalnej ekspertyzy na temat 
preferencji, nastrojów i postaw spo ecze stwa. Wyj cie poza rodowisko aka-
demii nast puje wy cznie w celu zdobycia informacji, któr  traktuje instru-
mentalnie, jako obiekt analiz u ytecznych z punktu widzenia strategii rynko-
wej lub politycznej. Celem socjologii praktycznej jest wskazywanie nowych 
kierunków dzia ania, b d  szukanie uzasadnienia dla ju  zastosowanych roz-
wi za  w odniesieniu do przestrzeni spo ecznej33. Zwi zek socjologii prak-
tycznej z grupami spo eczno ciowymi ma charakter czysto instrumentalny, po-
dobnie jak inicjowana przez ni  debata publiczna. Wiedza uzyskiwana w wy-
niku tej debaty przyczynia si  do politycznego b d  ekonomicznego sukcesu 
jej klienta, najcz ciej administracji pa stwowej lub rodowisk zwi zanych
z przemys em. Kryterium uzasadniaj cym socjologi  praktyczn jest jej pra-
gmatyczna skuteczno . Pragmatyzm socjologii praktycznej, jej lojalny zwi -
zek z klientem oraz powi zanie ze sfer  polityki, mo e prowadzi  do tego, e
naukowy obiektywizm podporz dkowany zostanie partykularnym oczekiwa-
niom zleceniodawców, a wówczas socjologia praktyczna popada w serwilizm34.
W typologii nauk i interesów Habermasa socjologi  praktyczn , podobnie zre-
szt  jak socjologi  akademick , przyporz dkowa  nale y do nauk empiryczno-
-analitycznych. 

Socjologia krytyczna w odró nieniu od dwu poprzednich subdyscyplin nie 
jest wiedz  instrumentaln  lecz refleksyjn , która ma na celu czuwanie nad 
metodologiczn  poprawno ci  podstaw ca ego procesu badawczego socjologii 
akademickiej. Zadaniem socjologii krytycznej jest strzec rygoryzmu i ortodok-
syjno ci metodologicznej socjologii. Jest ona naturalnie zwi zana z socjologi
akademick , co nie ma miejsca ani w przypadku socjologii praktycznej, ani 
publicznej35. Socjologia krytyczna koncentruje si  na wewn trznych i zewn trz-
nych, normatywnych i deskryptywnych fundamentach procesu badawczego ja-
ko przedmiotu swych naukowych docieka . Z uwagi na jej charakter kory-

33 Por. tam e, s. 533, 538. 
34 Por. tam e, s. 544. 
35 Por. R.V. E r i c s s o n, Publicizing Sociology, “The British Journal of Sociology” 

56(2005), No 3, s. 365. 
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guj cy Burawoy nazywa j  „sumieniem” socjologii akademickiej36. Wiedza 
uzyskiwana w ramach socjologii krytycznej rozwija nowe i koryguje utrwa-
lone ju  metody socjologiczne, st d jest wiedz  normatywn . Tym, co uza-
sadnia socjologi  krytyczn , jest „moralna wizja” tego, jak powinien funkcjo-
nowa  system socjologii akademickiej. Socjologia krytyczna jest dyscyplin
wewn trzakademick . Zajmuje si  rygoryzmem metodologicznym, a adresa-
tem i adwersarzem prowadzonego przez ni  dyskursu s  krytyczni intelektu-
ali ci, b d cy w stanie zmienia  i okre la  nowe granice metodologiczne 
w socjologii. Poniewa socjologia krytyczna ma na celu ochron  poprawno ci
metodologicznej, mo e jej grozi  swoisty dogmatyzm, uwa a Burawoy37.
W prze o eniu na typologi  Habermasa mo na wskaza  na pewne zbie no ci 
pomi dzy socjologi  krytyczn , a naukami rekonstrukcyjnymi.  

Socjologia obejmuj ca trzy wy ej opisane typy nie jest w stanie dostarcza
pe nej wiedzy o wspó czesnym spo ecze stwie, uwa a Burawoy. W obecnych 
warunkach gwa townych przeobra e  trzy wyszczególnione subdyscypliny so-
cjologiczne: akademicka, praktyczna i krytyczna, nie s  zdolne uchwyci
wszystkich momentów ycia spo ecznego. Zakres i dynamika wspó czesnych 
przeobra e  przerastaj  tradycyjny schemat socjologii, st d Burawoy postu-
luje, by do czy  do nich czwart , jak dot d marginalizowan  subdyscyplin :
socjologi  publiczn .

5. SOCJOLOGIA PUBLICZNA MADE-BY-BURAWOY

Socjologia publiczna, podobnie jak socjologia praktyczna, ma charakter 
transakademicki, poniewa  przedmiotem jej zainteresowa , jej adresatem i ad-
wersarzem jest przestrze  spo eczna. 

Socjologia publiczna, podobnie jak krytyczna, jest wiedz  refleksyjn , gdy
stawia pytania o warto ci, cele i kierunki, które decyduj  o ogólnej kondycji 
grup spo eczno ciowych. Tym, co odró nia socjologi  praktyczn  od publicz-
nej, s  motywy, które decyduj  o obecno ci jednej i drugiej w przestrzeni pu-
blicznej. Podczas gdy socjologia praktyczna traktuje spo eczno ci instrumen-
talnie, socjologia publiczna podchodzi do nich, jak do partnera w dialogu. 
Socjologia publiczna jest zainteresowana spo eczno ciami jako ca o ci  i usi-
uje dociera  szczególnie do rodowisk mniejszo ciowych i marginalizowanych. 

36 Por. O socjologi  publiczn , s. 535. 
37 Por. tam e, s. 544. 
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Motywem i uzasadnieniem dialogu z ró nego rodzaju spo eczno ciami podej-
mowanego przez socjologi  publiczn  jest ich promocja. Nast puje to, gdy 
spo eczno ci, które nie sk adaj  si  z profesjonalnych socjologów, jako part-
ner nawi zuj  dialog z socjologi . Dialog musi opiera  si  na obopólnej em-
patii, a poniewa  nie zawsze toczy si  wokó  warto ci, wizji i celów podzie-
lanych w danym momencie przez obie strony, mo e napotyka  na trudno ci. 
Trudno ci mog  wyst pi  na poziomie osi gania porozumienia i wzajemno ci. 
Niemniej Burawoy uwa a, e w warunkach wspó czesnego spo ecze stwa dia-
log taki jest niezb dny, a trudno ci powinny dzia a  motywuj co38.

Form  uprawiania socjologii publicznej jest dialog, debata publiczna. Dia-
log socjologii z grupami spo eczno ciowymi uzasadnia ich istnienie. Poniewa
dialog i debata informuj  o problemach, potrzebach i oczekiwaniach spo ecz-
nych, stanowi ród o wiedzy dla socjologii publicznej, a wiedza ta ma chara-
kter refleksyjny i komunikatywny. Konsensus, jaki generalnie socjologia osi -
ga w dialogu ze sfer  publiczn , jest ród em wiedzy, z której czerpie socjo-
logia publiczna, i podstaw  formu owanych przez ni  s dów. Adresatem i ad-
wersarzem socjologii publicznej s  ró ne fora ycia publicznego, zaanga-
owane w tym dialogu39. Trudno  mo e stanowi  jego asymetryczny charak-

ter, który bierze si  st d, e jedn  ze stron jest rodowisko profesjonalne, 
a drug rodowisko nieprofesjonalne. Asymetria taka mo e prowadzi  do sy-
tuacji, w której strona profesjonalna w poczuciu roli wiod cej zaczyna domi-
nowa  nad stron  nieprofesjonaln . Poniewa socjologia publiczna jako ani-
matorka dialogu ma charakter progresywny i stymuluj cy, mo e jej zagra a
prze wiadczenie o wiod cej roli wobec rodowiska nieprofesjonalnego. Jed-
nak nieprofesjonalna strona dialogu mo e wywiera  podobne naciski na stron
profesjonaln , przyczyniaj c si  do ideologizacji socjologii. W takim wypad-
ku socjologii mo e zagra a  niekonsekwencja i chimeryczno . Jedno i drugie 
k óci si  z zasadami dialogu, zauwa a Burawoy40.

38 Por. tam e, s. 530. 
39 Por. tam e, s. 530, 533. 
40 Por. Private Troubles and Public Issues, w: Collaborations for Social Justice: Professionals, 

Publics, and Policy Change, ed. A.L. Barlow, Rowman & Littlefield 2007, s. 127. 
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6. SOCJOLOGIA PUBLICZNA:  
TRADYCYJNA VERSUS ORGANICZNA 

Burawoy rozró nia dwa typy socjologii publicznej: tradycyjny i organi-
czny. W swej tradycyjnej formie socjologia publiczna jest od dawna obecna 
w przestrzeni spo ecznej, lecz jest nieskuteczna, poniewa  nie wchodzi w re-
lacj  ze spo eczno ciami i nie stymuluje ich w takim stopniu, w jakim jest on 
niezb dny, uwa a Burawoy. Narz dzia i metody, jakimi dysponuje tradycyjna 
socjologia publiczna, nie pozwalaj  jej traktowa  spo eczno ci inaczej, jak 
tylko jako szerok  i anonimow  zbiorowo . Tradycyjna socjologia publiczna
nawi zuje kontakt z grupami spo eczno ciowymi z regu y s abo skonsolido-
wanymi, gdy  mi dzy tworz cymi je jednostkami nie wyst puje wi  wspól-
nych interesów, a poczucie solidarno ci nie jest na tyle silne, by tak  wi
kreowa . rodowisko, do którego usi uje dociera  tradycyjna socjologia publi-
czna, jest najcz ciej niedostrzegalne, anonimowe i pasywne. Powodem tego 
jest wiadomo  jednostek nieb d ca w stanie stymulowa  zespolonych dzia-
a  celem rozwi zywania wspólnych problemów. Spo eczno ci, do których 

trafia tradycyjna socjologia publiczna, najcz ciej nie s rodowiskami dysy-
dentów, lecz cechuje je konformizm, co sprawia, e mieszcz  si  w g ównym 
nurcie przyj tych warto ci i standardów spo ecznych41.

Tradycyjnej socjologii publicznej towarzyszy prze wiadczenie, e spo ecz-
no ci ulegaj  fa szywej wiadomo ci, która sprawia, e nie s  one w stanie 
rozumie  w asnego po o enia, zale no ci od innych sfer i czynników, oraz e
nie s  w stanie rozumie  przyczyn prowadz cych do sytuacji zale no ci, w ja-
kiej si  znajduj . St d – uwa a Burawoy – istnieje niebezpiecze stwo, e tra-
dycyjna socjologia publiczna jako profesjonalna strona dialogu potraktuje 
spo eczno ci nie jako partnera, lecz jako „nieu wiadomionego” adwersarza, 
któremu nale y wskazywa  w a ciwe kierunki dzia ania42. Tradycyjna socjolo-
gia publiczna pobudza debat  publiczn  w obr bie jednego tylko forum lub 
mi dzy ró nymi grupami, nie jest jednak wystarczaj co skuteczna i dynami-
czna, by generowa  debat  publiczn , b d c  w stanie inicjowa  i formowa
ruch spo eczny. Tradycyjna socjologia publiczna wprowadza socjologi
w dialog z ju  uformowanymi spo eczno ciami, uczestniczy w nim, lecz sam 

41 Por. What is to be Done? “Current Sociology” 56(2008), No 3,  s. 355. 
42 Por. tam e.
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dialog de facto ma charakter zamkni ty43. Burawoy odrzuca tradycyjn  i opo-
wiada si  za socjologi  publiczn , któr  nazywa organiczn .

Organiczno  relacji akademickiej socjologii i spo eczno ci wyra a si
w dialogu opartym na zasadzie wzajemno ci, któr  strony s  w stanie osi ga ,
gdy nie d  do dominacji jedna nad drug 44. Z regu y adresatem organicznej
socjologii publicznej s rodowiska ma e, lokalne, atwo identyfikowalne, 
skonsolidowane, aktywne i nierzadko nonkonformistyczne. Organiczno  wy-
ra a si  w bliskiej, bezpo redniej relacji pomi dzy profesjonalnym socjolo-
giem i spo eczno ci  nieprofesjonaln . Organiczna socjologia publiczna za-
k ada, e socjolog zaanga owany w debat  pracuje w bliskiej czno ci ze 
spo ecznie zauwa alnym, uformowanym i aktywnym forum publicznym, które 
cz sto prezentuje odmienne pogl dy od tych, które reprezentuje on sam. Dia-
log b d  debata, jaka wywi zuje si  w ramach organicznej socjologii publicz-
nej, jest wzajemnym kszta ceniem si  i ubogacaniem uczestnicz cych stron45.
W organicznej socjologii publicznej zak ada si , e spo eczno ci jako partner 
dialogu s wiadome tego, e w relacji do pa stwa i do ekonomii znajduj  si
na pozycji podporz dkowanego oraz e rozumiej  przyczyny i warunki tego 
podporz dkowania. Ponadto przyjmuje si , e spo eczno ci cho  nieprofesjo-
nalne, posiadaj  praktyczny „zdrowy rozs dek”, który wnosz  w debat  i któ-
ry w toku debaty zostaje kszta towany, profilowany przez socjologów46.

Poniewa  metodologiczny podzia  socjologii w uj ciu Burawoya opiera si
na czterech subdyscyplinach, mo e sprzyja  atomizacji ka dej z nich, czy 
wr cz powstawaniu antagonistycznej hierarchii mi dzy nimi. S  to: wiedza 
instrumentalna (pure science) versus wiedza refleksywna (value science); in-
ynieria versus humanistyka; fizyka socjologiczna contra socjologiczny akty-

wizm47. Burawoy uwa a, e atak wymierzony w socjologi publiczn i w kry-
tyczn dokonuje si  w nurcie ogólnego ataku wiedzy instrumentalnej na wie-
dz  refleksywn , która z uwagi na swój charakter refleksyjny w dobie szero-
kiego urynkowienia nie jest w stanie wytrzyma  wspó zawodnictwa z wiedz
instrumentaln . Wiedza refleksyjna nie generuje si y politycznej w takim stop-
niu, jak wiedza instrumentalna – w tym wypadku akademicka i praktyczna 

43 Por. t e n e, O socjologi  publiczn , s. 530. 
44 Por. t e n e, Private Troubles and Public Issues, s. 127. 
45 Por. t e n e, O socjologi  publiczn , s. 530. 
46 Por. t e n e, What is to be Done?, s. 355. 
47 Por. t e n e, Third-Wave Sociology and the End of Pure Science, “The American Sociolo-

gist” 2005, Fall/Winter, s. 153. 
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socjologia48. Sukces odniesiony na poziomie socjologii akademickiej otwiera 
perspektyw  kariery akademickiej, podobnie jak sukces na poziomie socjolo-
gii praktycznej jest wa nym atutem rynkowym. 

Tymczasem wiedza refleksyjna musi walczy  o w asne miejsce w systemie 
socjologii. Burawoy przeciwstawia si  takim antagonizmom i obala manichej-
ski mit o dominuj cej roli socjologicznej wiedzy instrumentalnej nad reflek-
syjn . Wiedz  instrumentaln  nazywa spo eczn  fizyk , opart  na empirycznej 
rzeczywisto ci, która jest naturaln  form  nauki. Nie zgadza si  jednak ze 
stanowiskiem przeciwników wiedzy refleksyjnej, jakoby wk ad socjologii 
w ogóln  nauk  dokonywa  si  wy cznie dzi ki prawom uzyskanym na pod-
stawie zgromadzonych faktów49. Burawoy uwa a za niemo liwe tworzenie 
praw dok adnie odzwierciedlaj cych niesko czon  ró norodno , jaka wyst -
puje w wiecie. Istota nauki polega na upraszczaniu, st d konieczno  defi-
niowania praw nauki, które musz  by  jednostronne. W przypadku jednak 
nauk spo ecznych jednostronno  jest mo liwa dzi ki warto ciom. Burawoy 
s dzi, e istnienie nauk spo ecznych bez ukierunkowania na warto ci jest nie-
mo liwe50. Powy sze stwierdzenie mo na uj  w nast puj cej formule: warto-
ci i wiedza refleksyjna umo liwiaj  interpretacj  faktów i nadawanie faktom 

znacze . Je eli wiedza intrumentalna d e n o t u j e fakty spo eczne, to wiedza 
refleksyjna tworzy sie  ich k o n o t a c j i. 

Burawoy wyst puje przeciwko marginalizowaniu w socjologii subdyscy-
plin refleksyjnych. Uwa a, e socjologia instrumentalna koncentruje si  na 
rodkach do celu, na metodach bada  socjologicznych, pomijaj c szerszy 

kontekst, w których osadzone s  badane zjawiska. Socjologia refleksyjna na-
tomiast stawia pytanie o aksjologiczne uzasadnienie podstaw wiedzy instru-
mentalnej51. Wed ug Burawoya socjologia jako dziedzina nie mo e istnie  bez 
jednych i drugich. Wiedza instrumentalna potrzebuje wiedzy refleksyjnej; 
logika rodków potrzebuje logiki celów; logika skuteczno ci potrzebuje logiki 
racjonalno ci. Wzajemno  i integracja jest w tym wypadku substancjalna dla 
socjologii jako dziedziny naukowej. W dobie post puj cego urynkowienia, 
komodyfikacji i prywatyzacji form ycia spo ecznego eliminacja refleksyjno-

48 Por. t e n e, O socjologi  publiczn , s. 546 n. 
49 Por. t e n e, Third-Wave Sociology and the End of Pure Science, s. 155. 
50 Por. tam e, s. 154. 
51 Por. tam e, s. 164. 
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ci de facto wi za aby si  z eliminacj  przestrzeni publicznej, wyra aj cej 
szeroko rozumiane interesy grup spo eczno ciowych52.

Ostatecznie Burawoy opowiada si  za autonomi  i za zintegrowaniem czte-
rech subdyscyplin socjologii, poniewa  – jak twierdzi – s  one wspó zale ne.
Ironicznie konstatuje, e je eli socjologia: „mo e zachowa  spójno  jedynie 
pod wp ywem systemu dominacji, to niech systemem tym b dzie raczej hege-
monia ni  despotyzm. Mówi c inaczej, podrz dne typy wiedzy (krytyczny 
i publiczny) powinny mie  troch  przestrzeni yciowej, by móc rozwin  w a-
sne kompetencje i móc tchn ycie z powrotem w dominuj ce typy wiedzy”53.

Niezale nie od stanowisk krytycznych socjologia publiczna funkcjonuje 
w wypracowanym i aktualnie stosowanym systemie socjologii ameryka skiej
i ma charakter komplementarny wobec pozosta ych trzech subdyscyplin. Trzy 
subdyscypliny w po czeniu tworz  ramy, w które jako dyscyplina akade-
micka inkorporowana mo e zosta socjologia publiczna. Burawoy daleki jest 
od tego, by proponowa  w asny, poprawiony wariant socjologii jako alterna-
tyw  dla systemu ju  wypracowanego i utrwalonego. Jego stanowisko jest 
niew tpliwie polemiczne. Jest to jednak polemika wymierzona w skostnia e
standardy akademickie i rygoryzm zwi zany z procedur  kariery akademic-
kiej, która – jak uwa a – niszczy idea y m odych socjologów, konserwuje 
sam  socjologi  nie pozwalaj c jej stawa  si  dynamiczn  w takim stopniu, 
w jakim jest w stanie by  dynamiczna. Innymi s owy, polemika Burawoya wy-
mierzona jest w „dogmatyzm”, jaki zaw adn  socjologi  i parali uje t  dzie-
dzin . „Dogmatyk my li ‘ex datis’, wychodzi z za o e , które przyjmuje za 
prawdziwe, nie sprawdzaj c ich”, pisze Arthur Kaufmann54. Burawoy uwa a, 
e socjologii nie mo e kr powa elazny gorset raz ustalonej i niezmiennej 

metodologii, lecz ustawiczna zmiana kontekstów ycia w spo ecze stwie po-
winna przek ada  si  na jej metodologiczn  elastyczno .

Pomimo polemicznego wyd wi ku, postulat Burawoya nie zawiera nic, co 
by oby jakim  socjologicznym wariantem metody historyczno-krytycznej, sto-
sowanej przy analizie tekstu biblijnego, gdzie próbuje si  zej  do pierwotnego 
kontekstu powstania tekstu Sitz im Leben, by jeszcze raz „zrekonstruowa ”
oryginalne przes anie autora tekstu, a nast pnie tre  i sens tego przes ania dla 
wspó czesnych. Burawoy jest daleki od rekonstrukcji socjologii w taki sposób, 
by cofa  si  do jej pocz tków i by misternie budowa  now  „czyst  socjologi ”

52 Por. tam e, s. 164 n. 
53 O socjologi  publiczn , s. 547. 
54 Einleitung, s. 1. 
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woln  od b dów. Akceptuje jej obecn  posta , a swój postulat osadza na tym, 
co stanowi rzeczywisty i aktualny stan tej dyscypliny. Burawoy nie rewolucjo-
nizuje metodologicznej agendy socjologii, niemniej jako uznany socjolog chce 
uczestniczy  w rozwoju tej dyscypliny. Jest prze wiadczony, e – jak wszystko 
inne – równie  socjologia poddana jest procesowi ci g ej optymalizacji. Postu-
lowany przez niego projekt mia by by  tylko wk adem w tym procesie. 

Osadzenie socjologii publicznej w ramach obowi zuj cego systemu socjo-
logii, jest niew tpliwie mocn  stron  postulatu Burawoya. Respektuje on wy-
pracowane podzia y, zauwa a jednak, e w przestrzeni kompetencyjnie po-
dzielonej przez utrwalone subdyscypliny socjologiczne pozostaje niezagospo-
darowany obszar, którego nie jest w stanie wype ni adna z nich. Obszar 
pustki kreuje miejsce dla organicznej socjologii publicznej. Postulat Burawoya 
de facto sprowadza si  do tego, by kreowa  sprzyjaj cy klimat dla organicznej 
socjologii publicznej. Burawoy uwa a, e tylko jako jedno  czterech subdys-
cyplin socjologia zdo a animowa  dialog ze grupami spo eczno ciowymi, 
który obecnie jawi si  jako najbardziej skuteczna forma docierania i organi-
zowania przestrzeni publicznej. Usi uje tradycyjnej socjologii publicznej
nadawa  nowy instytucjonalny profil odpowiadaj cy wyzwaniom chwili. Jego 
celem jest inkorporacja organicznej socjologii publicznej do dyscyplinarnej 
agendy socjologii i nadanie jej statusu nauki, stosownie do roli, jak  pe ni. 

7. DLACZEGO SOCJOLOGIA PUBLICZNA 

Organiczna socjologia publiczna stanowi odpowied  na wspó czesny znak 
czasu, którym dla Burawoya jest marginalizowana przestrze  spo eczna. Zja-
wiska okre lane mianem znaków czasu przypominaj  czubki gór lodowych 
i zazwyczaj s  efektem uprzednio zaistnia ych, d ugotrwa ych procesów. Bu-
rawoy uwa a, e marginalizacja sfery spo ecznej nast pi a wskutek ukartowa-
nego zamachu ekonomii i pa stwa na sfer  spo eczn . Wspó czesny zamach 
transnacjonalnej ekonomii na globaln socialitas, prowadzi do zaniku prze-
strzeni ycia spo ecznego, do niedawna zdolnej opiera  si : komodyfikacji 
i prywatyzacji55.

Wraz z marginalizacj  sfery spo ecznej marginalizowana zostaje socjolo-
gia. Burawoy zaznacza, e obecnie inne dyscypliny spo eczne, jak ekonomia 
czy nauki polityczne, profituj , gdy  dysponuj rodkami, które w sytuacji 

55 Por. Third-Wave Sociology and the End of Pure Science, s. 165. 
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skomasowanego ataku na spo ecze stwo pozwalaj  budowa  mocne pozycje. 
Si a ekonomii le y w jej przedmiocie, w rynku, co do którego ekonomia dys-
ponuje monopolem wiedzy. Podobnie jest z naukami politycznymi, które dys-
ponuj  wiedz  i in ynieri  pozwalaj c  zabezpieczy  stabilno  systemom 
i uk adom politycznym. Burawoy uwa a, e ekonomia i pa stwo tworz  sprzy-
mierzony front na trzecim etapie urynkowienia, a po czona wiedza jednej 
i drugiej okazuje si  u yteczna w sytuacji zmowy wymierzonej w spo ecz-
no . Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla socjologii i jaka powinna by
jej rola, pyta? Socjologia ma swoj  w asn  przestrze  – spo ecze stwo oby-
watelskie. Dlatego je eli socjologia zamierza chroni  spo ecze stwo, je eli
wci  ma ambicje, by reprezentowa  spo ecze stwo obywatelskie i artyku o-
wa  jego interesy, musi zawiesi  inter-sub-dyscyplinarne wa nie i podj  wy-
zwanie, nie jako wasal imperium pa stwa czy poddany imperium rynku, lecz 
jako interlokutor i animator debaty pomi dzy grupami spo eczno ciowymi56.

Z uwagi na globaln  elastyczno  kapita u wspó czesne pa stwo nie dys-
ponuje rodkami pozwalaj cymi ustanawia  prawne ramy dla gospodarki ryn-
kowej, jak mia o to miejsce do lat siedemdziesi tych ubieg ego stulecia. Nie 
b d c w stanie stymulowa  i kontrolowa  procesu gospodarczego pa stwo 
sta o si  sprzymierze cem gospodarki rynkowej, zapominaj c o obowi zku
ochrony obywateli przed ubóstwem i spo eczn  niepewno ci . Poniewa  sto-
sunek pa stwa do dzia a  podejmowanych celem zmniejszenia nierówno ci,
zmniejszenia zakresu degradacji codziennej egzystencji, przeciwdzia ania wy-
kluczeniom i marginalizacji staje si  coraz bardziej oboj tny, protagoni ci
sprawiedliwo ci spo ecznej, usi uj cy odbudowa  pozycj  spo ecze stwa oby-
watelskiego, nie mog  liczy  na pa stwo jako na stron  zaanga owan  w ob-
ron  interesu grup spo ecznych. Promocja spo ecze stwa, podzielonego, wy-
korzystywanego i eksploatowanego, jest ci gle najbardziej skutecznym 
sposobem przeciwstawienia neokolonializmowi rynku, uwa a Burawoy57. Pro-
mocja socialitas domaga si  jednak od socjologów odej cia od roli tradycjo-
nalnych profesjonalistów i nawi zania bezpo redniego, organicznego zwi zku
ze spo eczno ciami, których potrzeby i interesy chc  reprezentowa 58. Wspie-
ra  sfer  spo eczn  jest w stanie tylko organiczna socjologia publiczna, pisze 
Burawoy. Promocja spo ecze stwa obywatelskiego, wspó cze nie w du ym
stopniu opiera si  na budzeniu wiadomo ci obywatelskiej i na kreowania 

56 Por. What is to be Done?, s. 355. 
57 Por. tam e, s. 354. 
58 Por. Private Troubles and Public Issues, s. 126. 
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etosu obywatelskiej odpowiedzialno ci za przestrze  spo eczn . Uwa a, e
jest to do osi gni cia tylko na drodze debaty publicznej, mo liwej w warun-
kach spo ecze stwa, o którym J. Rawls pisze, e jest „wolne i przyzwoite” 
(decent society)59.

Postulat socjologii publicznej jest przejawem troski o mi dzynarodow  so-
cjologi , która pod wp ywem rygoryzmu akademickiego, przyj tego w USA, 
sta a si  obszarem podzia ów i asymetrii, wspó zawodnictwa i antagonizmów. 
Problemem socjologii ameryka skiej, uwa a Burawoy, jest jej dezintegracja, 
która przejawia si  w dominacji jednych subdyscyplin socjologicznych nad in-
nymi60. Twierdzi te , e w obliczu wyzwa  wspó czesno ci socjologia na 
nowo musi sta  si  dziedzin  zintegrowanych dzia a , co jest mo liwe tylko 
przy harmonijnym zespoleniu funkcjonuj cych w jej ramach subdyscyplin, 
z podkre leniem jej lojalno ci wobec spo ecze stwa. Hybrydyzacja subdyscy-
plinarna prowadzi do odrealnienia socjologii i sprawia, e zaczyna ona traci
kontakt z najwa niejszym, mianowicie z jej przedmiotem – spo ecze stwem. 

Jako moralne uzasadnienie dla proponowanego przez siebie postulatu, Bu-
rawoy przypomina o roli, jak  pe ni socjologia ameryka ska wobec innych 
socjologii „narodowych”. Poniewa  uniwersytet ameryka ski, ameryka skie 
kryteria naukowe, a w konsekwencji i socjologia ameryka ska, ci gle s  od-
niesieniem dla innych szkó  socjologicznych spoza USA, jakiekolwiek zmiany 
w obr bie socjologii ameryka skiej nie pozostaj  bez znaczenia dla socjologii 
uprawianej w innych rejonach wiata. Dlatego – uwa a – na socjologii amery-
ka skiej spoczywa szczególna odpowiedzialno  za kszta t i kondycj  wspó -
czesnej socjologii w wiecie61. Pierwszym krokiem jest zdj cie socjologii 
ameryka skiej z piedesta u globalnego hegemona, by przesta a wyznacza
standardy dla innych socjologii lokalnych i by przywróci  jej w asn  specy-
fik  i narodow  si . By tak si  sta o, socjologia ameryka ska musi sta  si  nie 
tyle wyznacznikiem standardów dla pozosta ych socjologii lokalnych, ile po-
winna si  sta  partnerem w dialogu z socjologi  uprawian  w innych rejonach 
wiata. Burawoy postrzega socjologi  w kategoriach globalnych, to jednak 

globalne, ponadnarodowe, transameryka skie spojrzenie na socjologi , ka e
mu formu owa  postulat o prowincjonalizacji socjologii ameryka skiej62.

59 The Law of Peoples with “The Idea of Public Reason Revisited”, Cambridge Mass.: Har-
vard University Press 2003, s. 59 nn. 

60 Por. O socjologi  publiczn , s. 546. 
61 Por. tam e, s. 552. 
62 Por. tam e.
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Podobnie jak uwaga polityki wiatowej zwrócona jest na USA, które ku-
muluj  w adz  polityczn  o znaczeniu globalnym, tak uwaga socjologii w ró -
nych rejonów wiata koncentruje si  na socjologii ameryka skiej jako pierw-
szej, pisze Burawoy. Ponadto j zyk angielski sta  si lingua franca mi -
dzynarodowej socjologii, a publikowanie w akademickich periodykach ame-
ryka skich traktowane jest jako potwierdzenie kompetencji socjologicznej63.
By jednak socjologia zdo a a skutecznie artyku owa  interes socialitas, nale y
stworzy  korzystne warunki dla socjologii publicznej. Jej dowarto ciowanie 
w ameryka skich instytucjach naukowych mia oby otworzy  drog  do jej pro-
mocji w innych o rodkach socjologicznych na wiecie. 

Wspó czesna ekspansja kapita u nie ogranicza si  wy cznie do sfer trady-
cyjnie zwi zanych z ekonomi  i rynkiem. Urynkowienie coraz bardziej obej-
muje nauk , co stawia pod znakiem zapytania obiektywizm jej wyników. 
Urynkowienie nauki prowadzi do spychania na margines tych dziedzin wie-
dzy, które nie wydaj  si  intratne z perspektywy ekonomicznego zysku, bo nie 
s  w stanie zaoferowa  nic dominuj cym sferom, gospodarce i pa stwu. Po-
niewa  deskryptywna wiedza instrumentalna jest strategicznie u yteczna, jej 
pozycja w warunkach urynkowienia ci gle si  umacnia. Odwrotnie dzieje si
w przypadku dziedzin preskryptywnych, bazuj cych na wiedzy refleksyjnej. 
Poniewa  wiedza refleksyjna nie jest w stanie zainteresowa  ani przemys u, 
ani grup lobbingowych, zostaje spychana w nisz  drugorz dno ci. St d uni-
wersytet, którego ide  jest rozwijanie uniwersalnej wiedzy, równie  mo e si
sta  aren  podzia ów i wspó zawodnictwa64. Urynkowienie nie oszcz dza i sa-
mej socjologii, powoduj c, e typy instrumentalne: akademicki i praktyczny
znajduj  coraz mniej punktów zbie nych z typami refleksyjnymi: krytycznym
i publicznym. Burawoy uwa a, e wyj cie socjologii poza ramy akademii po-
mo e przywróci  jej utracony, oryginalny etos. Nie przestaj c by  ustruk-
turalizowan  dyscyplin  akademick , socjologia ma szanse sta  si  „moraln
i polityczn  si ” oraz zniwelowa  przepa  oddzielaj c  j  od reszty spo e-
cze stwa65. Tylko taka forma zaanga owania, uwa a Burawoy, stanowi kon-

63 Por. J. S t a c e y, If I Were the Goddess of Sociological Things, w: Fifteen Eminent 
Sociologists Debate. Politics and the Profession in the Twenty-first Century, ed. D. Clawson, 
R. Zussman, J. Misra, N. Gerstel, R. Stokes, D.L. Anderton, and M. Burawoy, Berkeley: Uni-
versity California Press 2007. s. 91-100. 

64 Wi cej na ten temat zob.: M. H a r t m a n n, The Excellence Initiative – A Change of Para-
digm of German University Policy, „Roczniki Nauk Spo ecznych” 37(2009), z. 1, s. 175 nn.; 
C. C a l h o u n, Is the university in crisis?, “Society” 2006, May/June, s. 8 nn. 

65 O socjologi  publiczn , s. 527. 
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struktywny wk ad socjologii w promocj  sfery publicznej. St d socjologia pu-
bliczna nie mo e d u ej by  jedynie schroniskiem dla odrzuconych, margina-
lizowanych i niemieszcz cych si  w ramach g ównego nurtu socjologii upra-
wianych w instytucjach naukowych66.

Typologia Burawoya, w której rozró nia on dwa podstawowe rodzaje wie-
dzy socjologicznej i jej cztery subdyscypliny: akademick , praktyczn , kryty-
czn  i publiczn , przypomina opisany przez Habermasa podzia  na wiedz
instrumentaln  i komunikatywn . Habermasowska komunikatywno  wraz 
z ca  grup  interesów odpowiada Burawoyowskiej refleksyjno ci oraz tym 
interesom, które implikuje refleksyjno . Symetryczno  tych dwóch typologii 
ko czy si  jednak na tym fundamentalnym rozdzieleniu. Cztery subdyscypliny 
Burawoya jedynie po owicznie znajduj  si  we wspólnym zbiorze z typologi
nauk i interesów Habermasa. Wspólny zbiór obejmuje instrumentalno  i re-
fleksyjno , nie obejmuje jednak drugiego kryterium, jakie wprowadza Bura-
woy, mianowicie zwi zku z akademi , który nie ma wi kszego znaczenia dla 
Habermasa. I tak, Burawoyowska socjologia akademicka i praktyczna mie ci
si  w Habermasowskiej wiedzy instrumentalnej, reprezentowanej przez nauki 
empiryczno-analityczne oraz przez nauki rekonstruktywne. Burawoyowska so-
cjologia krytyczna i publiczna mieci si  w Habermasowskiej wiedzy komu-
nikacyjnej, reprezentowanej przez nauki hermeneutyczno-historyczne i nauki 
krytyczne. Gdyby próbowa  po czy  w pary refleksyjne subdyscypliny Bu-
rawoya z typami Habermasa, okaza oby si  wówczas, e socjologia publiczna
odpowiada naukom krytycznym Habermasa, wyrastaj cym z prze wiadczenia 
o emancypuj cym charakterze krytyki jako procedury posiadaj cej w sobie 
potencja  kreatywny, zdolny czy  teori  z praktyk , osi ga  jedno  teorii 
i zmiany praktycznej. Socjologia krytyczna natomiast odpowiada aby naukom 
rekonstrukcyjnym Habermasa, które nadaj  teoretyczny kszta t wiedzy przed-
teoretycznej, takiej jak naturalna umiej tno  przeprowadzenia procesu my-
lowego, naturalna zdolno  formu owania i artyku owania zda . Dzi ki re-

konstrukcjom dokonywanym przez t  wiedz  mo liwe staje si  osi ganie 
ugruntowanej kreatywnej krytyki. Zbie no  socjologii krytycznej i nauk re-
konstrukcyjnych wyra a si  w tym, e nauki rekonstrukcyjne, podobnie jak 
socjologia krytyczna, nie maj  mo liwo ci korygowania i falsyfikowania wie-
dzy przedteoretycznej, jak jest to w stanie czyni  wiedza empiryczno-anali-
tyczna oraz socjologie: akademicka i praktyczna. Podzia  na sfer  akademick

66 Por. tam e, s. 540. 
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i pozaakademick  u Burawoya w pewnym stopniu odpowiada jednak dwóm 
kategoriom J. Habermasa, mianowicie teorii i praktyce67.

8. G OS KRYTYKI 

Po up ywie siedmiu lat od s ynnego expose Burawoya socjologia publiczna 
wielokrotnie stawa a si  przedmiotem o ywionej debaty w rodowiskach so-
cjologicznych, zarówno w obszarze j zyka angielskiego, jak i poza nim. Samo 
przemówienie przet umaczono na dziesi  j zyków, w tym na rosyjski, arab-
ski, chi ski i farsi. Socjologia publiczna by a tematem dwudziestu sze ciu
sympozjów w jedenastu krajach. Na jej temat opublikowano cznie oko o stu 
czterdziestu krytycznych komentarzy w o miu pracach zbiorowych i kilku 
czo owych periodykach socjologicznych („British Journal of Sociology”, „So-
ciology”, „Social Problems”, „Critical Sociology”, „Canadian Journal of So-
ciology”, „Social Forces”, „Actes de la Recherche en Sciences Sociales”) i in.68

Stanowisk krytycznych, formu owanych pod jej adresem, jest wiele, podobnie 
jak wiele jest opinii aprobuj cych. G osy krytyki poszeregowa  mo na wed ug 
dwóch kluczowych zagadnie , które wynikaj  z postawionych przez Bura-
woya pyta  o odbiorc  dyskursu socjologicznego oraz o cel uprawiania so-
cjologii i charakter generowanej przez ni  wiedzy. 

8.1. WIEDZA DLA KOGO? – ZARZUT „POPULIZMU SOCJOLOGICZNEGO” 

W krytycznych opiniach, formu owanych pod adresem socjologii publicz-
nej, cz sto pojawia si  zarzut o populizm. Chodzi w nim o sprzeciw wobec 
próby przetransponowania akademickiej dyscypliny o wysokim wspó czyn-
niku abstrakcji na p aszczyzn  pozaakademick , metodologicznie i merytory-
cznie nieprzygotowan  do poruszania si  po dyscyplinarnym obszarze so-

67 Por. Teoria i praktyka. Wybór pism, s. 200-229 – cyt za: K a n i o w s k i, Wst p. 
Rehabilitacja i transformacja..., s. XIX-XXVII. 

68 Informacje na temat ukazuj cych si  publikacji, organizowanych sympozjów znajduj  si
na stronie internetowej Michaela Burawoya, http://www.burawoy.berkeley.edu/PS.Webpage/ps. 
mainpage.htm (stan: 11.03.2011). Po up ywie siedmiu lat od wyg oszenia przez Burawoya expose,
jego postulat socjologii publicznej nie wzbudzi  jak dot d zainteresowania na gruncie socjologii 
polskiej na tyle, by prze o y o si  ono na publikacje czy sympozjum po wi cone wy cznie tej 
tematyce. Do wyj tków nale y polski przek ad przemówienia, opublikowany przez Nomos w 2010 
roku w publikacji zbiorowej pod red. J. Muchy i A. Manterysa. 
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cjologii. Czy socjologia jest w stanie funkcjonowa  poza akademi  i czy ro-
dowisko nieprofesjonalne jest w stanie czerpa  z niej rzeczywist  korzy ?

Cz  krytyków podkre la, e w argumentacji Burawoya sugestywnie prze-
bija stanowisko neomarksistowskie. Jako przyk ad podaj  narracj  na temat 
kolonializmu rynkowego i sprzymierzonego z rynkiem pa stwa69, oddolne po-
strzeganie zada  socjologii z pozycji Basisgemeinde70, uj cie postulatu socjo-
logii publicznej w jedenastu tezach, które mo na odbiera  jako nawi zanie do 
jedenastu tez Marksa o Feuerbachu. Osadzenie w kontek cie neomarksistow-
skim nie tylko nie przyczynia si  do promocji socjologii publicznej, uwa aj
Jonathan J. Turner, David Boyns i Jesse Fletcher, lecz wr cz stanowi zagro-
enie dla jej spo ecznej akomodacji, ze wzgl du na negatywny spo eczny od-

biór marksizmu. Krytycy dodaj , e alians socjologii z marksizmem mo e pro-
wadzi  do utraty przez t  dyscyplin  wiarygodno ci i zaufania spo ecznego, co 
w efekcie pozbawi oby socjologi  szansy wp ywania na spo ecze stwo, kszta -
towania postaw i inicjowania debaty publicznej, za któr  opowiada si  Bura-
woy. Porywaj ca dramaturgia marksistowska jako forma promocji socjologii 
publicznej mo e de facto kosztowa  socjologi  utrat  zaufania spo ecznego71.

Boyns i Fletcher wykazuj  utopijno  postulatu Burawoya, odnosz c go do 
podobnie, ich zdaniem, utopijnych przedsi wzi  Marksa i Habermasa. Wszy-
scy trzej opracowali w asne koncepcje ocalenia spo ecze stwa przed opre-
sywno ci  rynku, mediów i administracji pa stwowej przez dzia anie. U Mar-
ksa dzia anie mia o form  walki klasowej, u Habermasa by a to komunikacja, 
u Burawoya jest to debata publiczna. Za b d Boyns i Fletcher uwa aj , e
konceptualizacja socjologii publicznej nie powstaje przez zdefiniowanie 
solidnego warsztatu metodologicznego, lecz „dokonuje si ” w procesie ak-
tywnego, praktycznego zaanga owania. By zdoby  zaufanie spo eczne, so-
cjologia musi wykszta ci  mocn  to samo  dyscyplinarn , opart  na wiedzy 
pewnej, takiej jak uznana nauka. Burawoy tymczasem buduje system socjolo-
gii publicznej na spo ecznym zaanga owaniu, które jako takie nie jest ani 

69 Por. J. H o l m w o o d, Sociology as Public Discourse and Professional Practice: A Cri-
tique of Michael Burawoy, “Social Theory” 25(2007), No 1,  s. 57. 

70 Por. P. O ’ C o n n o r, Private Troubles, Public Issues: the Irish Sociological Imagina-
tion, “Irish Journal of Sociology” 15(2006), No 2, s. 13. 

71 Por. D. B o y n s, J. F l e t c h e r, Reflections on Public Sociology: Public Relations, 
Disciplinary Identity, and the Strong Program in Professional Sociology, “The American So-
ciologist” 2005, Fall/Winter, s. 10-12; J.J. T u r n e r, Is Public Sociology Such a Good Idea?,
“The American Sociologist” 2005, Fall/Winter, s. 28 n. 
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kompetentne, by uzasadnia  procesy zachodz ce w ramach dyscypliny na-
ukowej, ani nie jest w stanie wnosi  nowej tre ci do debaty publicznej72.

Craig Calhoun uwa a postulat Burawoya za populistyczny, gdy  czyni on 
uk on w kierunku nieelitarno ci socjologicznej jako kontrafrontu dla elit so-
cjologicznych, zwi zanych z socjologi  akademick 73. Ulrich Beck dodaje, e
projekt Burawoya nie uwzgl dnia ró nicy w poziomach racjonalno ci mi dzy 
socjologi , a nieakademick  sfer  publiczn , która przek ada si  na ró nic
kodów komunikacji. Spo eczno ci nie s  jednolite, podkre la Beck. S  fora 
publiczne zainteresowane dyskursem politycznym i takie, które s  zaintereso-
wane dyskursem praktycznym74. Podobnego zdania s  Boyns i Fletcher, którzy 
twierdz , e spo eczno  pozaakademicka mo e mie  ograniczone rozumienie 
metodologicznego rygoryzmu socjologii, braku dostatecznej wiedzy co do jej 
przedmiotu, co do znaczenia ról czo owych postaci socjologii i zainicjo-
wanych przez nie tradycji. Entuzjazm Burawoya, w którym socjologia pu-
bliczna jawi si  jako panaceum przywracaj ce witalno  spo ecze stwu, jest 
ich zdaniem nieuzasadniony i niedojrza y75. Ambicj  Burawoya jest, by socjo-
logia publiczna nie traktowa a spo eczno ci jako przedmiotu badawczego, lecz 
by stawa a si  narz dziem pozostawionym do dyspozycji spo eczno ci jako 
nieprofesjonalnej anonimowej zbiorowo ci. Sprowadzenie socjologii do takiej 
roli wypacza zasadnicz  funkcj  nauki, której celem jest odkrywanie prawdy 
o badanych przedmiotach, uwa aj  Boyns i Fletcher76.

W nawi zaniu do powy szego Saskia Sassen wyra a w tpliwo , czy 
obecna w postulacie Burawoya gotowo  zaanga owania wielu ró nych spo-
sobów animowania grup spo eczno ciowych rzeczywi cie spe nia przypisan
mu funkcj  animuj c . Pluralizm w tym konkretnym przypadku równie dobrze 
mo e wyra a  otwarto , jak i stawa  si  kategori  wiod ca (master cate-
gory), która – zdaniem Sassen – z jednej strony wyja nia, z drugiej zaw a
mo liwo ci postrzegania wszystkiego, co wykracza poza jej granice. Akcen-
towanie pluralizmu i gotowo ci ustawicznego dostosowania si  socjologii pu-
blicznej do mo liwo ci percepcyjnych konkretnych grup spo eczno ciowych 
Sassen uwa a za s aby punkt postulatu Burawoya. Przyj cie pluralizm jako 

72 Por. B o y n s, F l e t c h e r, Reflections on Public Sociology, s. 20-24. 
73 Por. The Promise of Public Sociology, “The British Journal of Sociology” 56(2005), 

No 3, s. 358. 
74 Por. How not to Became a Museum Peace, “The British Journal of Sociology” 56(2005), 

No 3, s. 336. 
75 Por. Reflections on Public Sociology, s. 7. 
76 Por. tam e, s. 11. 
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kategorii wiod cej mo e odwraca  uwag  od istoty problemów, kieruj c j  na 
kwestie drugorz dne. Jej zdaniem nieprofesjonalne spo eczno ci s  w stanie 
czerpa  z utrwalonej teorii socjologicznej przez obserwacj  i kontemplacj ,
jak mia o to miejsce w przypadku staro ytnej kategorii teoria77.

Jonathan Turner krytykuje projekt socjologii publicznej za jej emocjonalne, 
„misyjne” zaanga owanie w ochron  obywateli. Socjolog, który staje si  ad-
wokatem obywatelskim, traci profesjonalny dystans niezb dny do prawid o-
wej analizy warunków badanego przedmiotu, traci te  socjologiczn  wyobra -
ni , uwa a Turner78. Diane Vaughan zaznacza jednak, e socjologia publiczna
nie jest w stanie dystansowa  si  od emocjonalnego czy politycznego zaanga-
owania. Socjologia z natury ma znaczenie polityczne po pierwsze dlatego, e

jest teori  spo eczn , po drugie przez fakt, e analizuje dane na temat spo e-
cze stwa. Jedno i drugie na poziomie normatywnym profiluje socjologi , a na 
poziomie praktycznym czyni z niej stron  zaanga owan . Ju  samo ukierun-
kowanie socjologii na odbiorc  innego ni rodowisko akademickie jest aktem 
politycznym, uwa a Vaughan79.

8.2. WIEDZA DLA KOGO? – DEBATA SPO ECZNA A SOCJOLOGICZNO

Drugim zasadniczym przedmiotem krytyki jest, zdaniem niektórych auto-
rów, nieuzasadnione czenie debaty publicznej i socjologii. Czy spo ecze -
stwo potrzebuje socjologiczno ci?

Beck krytycznie odnosi si  do tej cz ci postulatu Burawoya, w której dia-
log socjologii ze sfer  publiczn  zmierza by do tego, by tej drugiej nadawa
charakter socjologiczny. Nie istnieje identyfikowalny zwi zek mi dzy socjo-
logi  a kontekstami jej zastosowa , stwierdza Beck. Interlokutorom debaty 
publicznej, reprezentuj cym polityk , w adz , media, najcz ciej umyka sprzed 
oczu fakt, e debata, w któr  si  anga uj , jest w ogóle mo liwa dzi ki wiedzy 
generowanej przez socjologi . To, e „socjologiczno ” nie wybrzmiewa w de-
bacie, lecz niknie w jej toku, mo e by  tylko satysfakcjonuj cym dowodem na 
to, e socjologia dobrze spe ni a swoje zadanie – zaznacza Beck. Mo na s -
dzi , e jego intencj  jest, by socjologiczno  wybrzmiewa a nie w j zyku, 
formu ach i definicjach debaty publicznej, lecz by zawiera a si  w jej me-

77 Por. Digging in the penumbra of master categories, “The British Journal of Sociology” 
56(2005), No 3, s. 402. 

78 Por. Is Public Sociology Such a Good Idea?, s. 34. 
79 Por. NASA Revisited: Theory, Analogy, and Public Sociology, “American Journal of 

Sociology” 112(2006), No 2, September, s. 389. 
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ritum, w jej przedmiocie i formu owanych konkluzjach. Usi owanie Burawo-
ya, by za wszelk  cen  utrzyma  socjologiczny charakter debaty publicznej, 
Beck nazywa „wyrazem bezsilno ci”. By jednak socjologia publiczna zdo a a
skutecznie stymulowa  spo eczno ci, by by a dostrze ona w wymiarze tak 
lokalnym, jak i globalnym, wed ug Becka potrzebuje w asnej silnej pozycji, 
w asnej wizji, metodologii, w asnego systemu warto ci i w asnej formy narra-
tywnej80. Ich brak nasuwa pytanie, jak ma sobie poradzi  z klimatem nie-
ch tnym opinii spo ecznej. Boyns i Fletcher wskazuj  na trudno , jaka wi e
si  z samym spotkaniem organicznej socjologii publicznej z anonimow  spo-
eczno ci . Uwa aj , e ideowe i merytoryczne rozwarstwienie spo ecze stwa 

wymaga oby od organicznych socjologów publicznych „symetrycznego”, me-
rytorycznego i ideowego przygotowania do dyskursu z poszczególnymi gru-
pami reprezentuj cymi ró ne poziomy kompetencji81.

Poniewa  postulat Burawoya zmierza do instytucjonalizacji socjologii i do 
jej komunikatywnej relacji z innymi instytucjami, Richard Ericsson s dzi, e
Burawoy powinien zwraca  uwag  na ró nice w kryteriach zwi zków, na ró -
nice w logice komunikacji mi dzy ró nymi instytucjami i na konsekwencje, 
jakie z nich wynikaj  dla socjologii. Socjologia dysponuje w asnymi kodami 
komunikacji i w asnymi kryteriami zwi zków, dlatego w jej zderzeniu z insty-
tucj  posiadaj c  inne kody i odmienne kryteria dialog mo e okaza  si  nie-
mo liwy82.

Socjologia jest z natury publiczna,  bo zawiera wiedz  publiczn , uwa a
Ericsson. Nie istnieje socjologia prywatna, która odnosi si  do samej siebie, 
nie b d c zainteresowana upublicznieniem rezultatów swych bada . Oddziel-
nym zagadnieniem jest kwestia instytucji i medium, poprzez które socjologia 
komunikuje siebie. Socjologowie, którzy komunikuj  si  za pomoc  innych 
instytucji ni stricte socjologiczne trac  kontrol  nad socjologiczno ci  pro-
wadzonego dyskursu, uwa a Ericsson, poniewa  zmuszeni s  dostosowa  si
do logiki i j zyka niesocjologicznych instytucji. Skutkiem tego wytr ca si  so-
cjologiczno , a socjologowie przejmuj  j zyk i rodki instytucji, za pomoc
której si  komunikuj . Socjologia traci zatem autonomi , gdy  dostosowuje 
si  do kryteriów zwi zków, jakimi pos uguj  si  inne instytucje83. Utrata auto-
nomii nast puje tam, gdzie socjologia zostaje wci ni ta w kody komunikacji, 

80 Por. How not to Became a Museum Peace, s. 337 n. 
81 Por. Reflections on Public Sociology, s. 14. 
82 Por. Publicizing Sociology, “The British Journal of Sociology” 56(2005), No 3, s. 365. 
83 Por. tam e, s. 369. 
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oparte na innych kryteriach wa no ci ani eli jej w asny kod. Prowadzi to do 
sytuacji, w której socjolog musi pracowa  w schemacie nieswoim, skutkiem 
czego teorie wyja niaj ce, którymi si  pos uguje, zaczynaj  by  kszta towane 
przez j zykowe struktury ycia codziennego i przez pozaakademicki dyskurs 
o sprawach spo ecznych84.

8.3. WIEDZA W JAKIM CELU?  

– ZMIANY W DYSCYPLINARNEJ AGENDZIE SOCJOLOGII 

Burawoy walczy o miejsce dla socjologii publicznej w utrwalonym ju
i obowi zuj cym systemie socjologii. Beck tymczasem jest sk onny opowie-
dzie  si  za bardziej radykalnymi zmianami w obr bie systemu tej dziedziny. 
Na przyk adzie socjologii nierówno ci spo ecznych wykazuje on, e jak d ugo
socjologiczna norma równo ci b dzie norm  lokaln , odnosz c  si  do nie-
równo ci wy cznie na poziomie konkretnego pa stwa narodowego, tak d ugo 
nierozwi zane zostan  pal ce problemy globalnej nierówno ci mi dzy pa -
stwami. St d Beck opowiada si  za demonta em socjologii w obecnej postaci 
i postuluje jej rekonstrukcj  od podstaw, wed ug nowej teorii krytycznej, 
gdzie nowe, zrekonstruowane normy odniesie , jak np. norma równo ci, mia-
yby charakter ponadnarodowy, kosmopolityczny. Beck postuluje socjologi

globaln , opart  na globalnej normie odniesienia i, podobnie jak Burawoy, 
walczy z metodologicznym nacjonalizmem85.

Wed ug Johna Holmwooda Burawoy niepotrzebnie odbiera defragmentacj
socjologii jako pejoratywny synonim jej ró norodno ci, gdy  to dzi ki ró no-
rodno ci, a nie monolityczno ci, socjologia si  rozwija. Ciekawym elementem 
argumentacji Burawoya jest d enie do zbli enia wielu odmiennych sposobów 
uprawiania socjologii, uwa a Holmwood86.

P. von Seters krytykuje Burawoya za dualizm, jaki cechuje jego podej cie 
do wyodr bionych przez siebie czterech subdyscyplin socjologicznych. Bura-
woy z jednej strony podkre la antagonistyczn  wspó zale no  subdyscyplin, 
z drugiej za  w ich po czeniu pod szyldem organicznej socjologii publicznej
widzi ocalenie socjologii jako dyscypliny naukowej. Seters zauwa a, e mimo 
usi owania zaprowadzenia subdyscyplinarnej symetrii w systemie Burawoya 

84 Por. tam e, s. 370. 
85 Por. How not to Became..., s. 338-343. 
86 Por. Sociology as Public Discourse and Professional Practice: A Critique of Michael 

Burawoy, s. 52. 
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socjologii akademickiej, praktycznej i krytycznej przypada funkcja s u ebna
wobec publicznej87.

Informowanie opinii publicznej jest czym  najzupe niej w a ciwym dla so-
cjologii bez konieczno ci tworzenia nowej konfiguracji subdyscyplin, twierdzi 
Calhoun. Burawoy wprawdzie ostrzega, e ka da subdyscyplina ma tendencje 
do redukowania, harmonizowania i tworzenia stereotypów, lecz sam czyni to 
samo. Calhoun uwa a za b dne twierdzenie, e bez socjologii akademickiej
nie ma krytycznej, jak gdyby funkcja socjologii krytycznej ogranicza a si  wy-

cznie do strze enia rygoryzmu socjologii akademickiej. Podziela tu stano-
wisko Maxa Horkheimera, który uwa a, e „naturalnym” zadaniem socjologii 
krytycznej jest zaj cie postawy krytycznej zamiast afirmatywnej wobec 
zdarze  spo ecznych88.

S aby punkt postulatu Burawoya Calhoun dostrzega tam, gdzie pisze on j -
zykiem Burdieu o „polach w adzy” bez gruntownej analizy adnego z nich. 
Zarzuca te  Burawoyowi, e ten nieprecyzyjnie definiuje zakresy ró nic po-
szczególnych subdyscyplin. Jego zdaniem Burawoy dzieli socjologi  na sub-
dyscypliny, wskazuje na ich ró nice, by ostatecznie doj  do wniosku, e ist-
nieje pomi dzy nimi cis a korelacja89. Zaproponowany przez Burawoya po-
dzia  na dyscypliny nie by  jednak do ko ca metodologicznym fiaskiem. Po 
siedmiu latach schemat ten jest stosowany jako socjologiczna „mapa” i ma-
tryca odniesienia dla autorów publikuj cych w presti owych periodykach so-
cjologicznych90, adoptowany jest równie  przez inne dyscypliny, jak juryspru-
dencja91, psychiatria92 czy etnografia93.

Calhoun jest przeciwny tak kategorycznym posuni ciom Borawoya, jak 
podzia  na cztery subdyscypliny. Kwestionuje te  zasadno  podzia u na so-
cjologi  akademick  i pozaakademick . Z jednej strony obawia si , czy pro-
jekt socjologii publicznej przedstawiony przez Burawoya nie przyczynia si

87 Por. From Public Sociology to Public Philosophy: Lessons for Law and Society, “Law & 
Social Inquiry” 35(2010), issue 4, Fall, s. 1149 n. 

88 Por. The Promise of Public Sociology, s. 357. 
89 Por. tam e s. 356. 
90 Por. J. M a n z a, M. S a u d e r, N. W r i g h t, Producing Textbook Sociology, “European 

Journal of Sociology” 51(2010), s. 272 n. 
91 Por. S e t e r s, From Public Socjology..., s. 1147 nn. 
92 Por. M. J. S m i t h, ‘Public Psychiatry’: A Neglected Professional Role, “Advances in 

Psychiatric Treatment” 14(2008), s. 343 n. 
93 Por. H. J. G a n s, Public Ethnography; Ethnography as Public Sociology, “Qualitative 

Sociology” 33(2009), No 1, s. 98 nn. 
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do fetyszyzacji spo ecze stwa obywatelskiego, z drugiej pozytywnie ocenia 
koncepcj  organicznej socjologii jako antidotum na scholastyczn  sk onno
do systematyki. Uwa a on, e Burawoy zbyt mocno akcentuje autonomi  spo-
ecze stwa obywatelskiego, przeciwstawiaj c je rynkowi i pa stwu. Pa stwo, 

ekonomia, spo ecze stwo obywatelskie, które Burawoy rozgranicza, to w a-
ciwie jedna przestrze  spo eczna94. Podobnego zdania jest Turner, który za-

znacza, e pa stwo i rynek dostarczaj  socjologii nie mniej wa nych prze-
strzeni badawczych ni  spo ecze stwo czy sfera publiczna. Pa stwo i rynki 
maj  najistotniejszy wp yw na ludzkie ycie, st d socjologia nie mo e pozwo-
li  sobie na to, by cedowa  te zakresy na ekonomi  i nauki polityczne95.

John Braithwaite podziela zarzut Calhouna, e ekonomia reprezentuj ca 
rynek czy nauki polityczne reprezentuj ce pa stwo i konkretne ustroje poli-
tyczne nie koniecznie s  w opozycji do socjologii, która walczy o spo ecze -
stwo obywatelskie. Uwa a, e Burawoy powinien wykaza  wi cej ostro no ci
w swym entuzjastycznym podej ciu do spo ecze stwa obywatelskiego, któ-
rego wolno  i inicjatywa musi mie  granice, by nie powtórzy  historii Ku 
Klux Klan, który by  przejawem wolno ci spo ecze stwa obywatelskiego96.

Calhoun pozytywnie ocenia usi owanie dotarcia z socjologicznym przes a-
niem do szerokiego odbiorcy, zaznacza jednak, e spo eczna rola socjologii 
nie koniecznie musi wyra a  si  w dialogu, jak tego chce Burawoy. Nauka 
rozwi zuje konkretne, codzienne problemy ludzi, nie dlatego, e jest specjal-
nie w tym celu aplikowana, lecz e dysponuje wiedz  pozwalaj c  optymali-
zowa rodki i formy ycia. Wiedza wynika z do wiadcze  i towarzysz cej im 
ustawicznej falsyfikacji, które pozwalaj  akumulowa  dowiedzione prawdy. 
Przy ich u yciu nauka jest w stanie optymalizowa  codzienne ycie ludzi. 
Jako przyk ad podaje badania Ludwika Pasteura, dzi ki którym mo liwa sta a
si  pasteryzacja. Przenikanie nauk spo ecznych do przestrzeni spo ecznej, poza-
akademickiej, nie dokonuje si  zatem przez prost  aplikacj  uprzednio zaku-
mulowanej wiedzy, lecz jest cz ci  d u szego procesu jej formowania, wery-
fikowania i doskonalenia. Jak Burawoy koncentruje si  na otwarto ci i dialogu 
socjologii z grupami spo eczno ciowymi, i widzi w tym moralne zobowi -
zanie socjologii, tak Calhoun podkre la zwi zek nauki z prawd . Tym, co 
nauki spo eczne mog  warto ciowego zaoferowa  grupom spo ecznym, jest 
prawda daj ca pewno , e niektóre kierunki dzia a  s  lepsze ni  inne, e s

94 Por. The Promise of Public Sociology, s. 360 n. 
95 Por. Is Public Sociology Such a Good Idea?, s. 34. 
96 Por. For Public Social Science, “The British Journal of Sociology” 56(2005), No 3, s. 347 n. 
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mniej ryzykowne i pewniejsze. A zatem, nie partnerski dialog socjologii 
z grupami spo eczno ciowymi, lecz otwarto  nauk spo ecznych na spo ecz-
no ci z rozdzieleniem i poszanowaniem ich wzajemnych kompetencji oraz do-
starczanie spo eczno ciom wiedzy sprawdzonej stanowi moralne zobowi -
zanie socjologii wobec spo ecze stwa, uwa a Calhoun97.

R. V. Ericsson krytykuje w postulacie Burawoya przeciwstawianie empiry-
cznych danych socjologicznych warto ciom i normom. Dane socjologiczne, 
jego zdaniem, nadaj  dzia aniom badawczym socjologii normatywnej i retory-
cznej w a ciwo ci. W sposób naukowy i systematyczny opisuj  problemy nur-
tuj ce spo ecze stwo i s  obecne w dzia aniach wyja niaj cych te problemy. 
Dane empiryczne stosowane s  jako j zyk figuratywny, który nadaje pro-
blemom spo ecznym charakter dramatu i kreuje sytuacje koniecznej interwen-
cji ze strony pa stwa. Dane empiryczne, opisuj ce rzeczywisto  ludzk , maj
charakter moralny, bo domagaj  si  konkretnych dzia a , uwa a Ericsson. Po-
nadto przes anki moralne pomagaj  identyfikowa  ryzyko spo eczne, które 
nale y bada , by je minimalizowa . Moralno  zawieraj  te  normy statysty-
czne, okre laj ce ogóln  norm  dla ca ego spo ecze stwa. Wszystko, co jest 
uznawane za norm  na podstawie statystycznego prawdopodobie stwa, nosi 
na sobie lad moralny i faktyczny, stwierdza Ericsson98.

John Braithwaite jest zdania, e Burawoy dzia a magnetycznie na wszyst-
kich, którym zale y, by socjologia wysz a z niszy przeci tno ci. Zauwa a, e
socjologia, podobnie jak biologia, jest nauk  heterogeniczn . Sk ada si  na ni
warsztat metodologiczny: eksplikatywny i normatywny, oraz postawa rezerwy 
empiryków wobec socjologii normatywnej. Heterogeniczno  socjologii bie-
rze si  st d, e próbuje ona utrzyma  kontakt z ci gle zmieniaj cym si  spo e-
cze stwem. To oznacza, e cho  niektóre nowe wyzwania, przed jakimi staje 
socjolog, mog  nie mie  metodologicznego precedensu w obowi zuj cym 
systemie socjologii, niemniej s  interesuj ce – je eli nie do ko ca jako wy-
zwania naukowe, to jako wyzwania pragmatyczne99.

Braithwaite zastanawia si , czy do nowych problemów nale y si  odnosi
za pomoc  utrwalonych metod socjologicznych, czy mo e nale y szuka  no-
wych metod spoza utrwalonej metodologii, które pe niej ujmowa yby dany 
problem? Burawoy opowiada si  za drug  opcj , konstatuje Braithwaite. Pro-

97 Por. Social Science for Public Knowledge, w: Academics as Public Intellectuals, ed. 
S. Eliaeson, R. Kalleberg, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2008, s. 301-305. 

98 Por. Publicizing Sociology, “The British Journal of Sociology” 56(2005), No 3, s. 368. 
99 Por. For Public Social Science, “The British Journal of Sociology” 56(2005), No 3, s. 350 n. 
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jekt Burawoya z jednej strony cechuje elastyczno  metodologiczna, o czym 
wiadczy przebudowa subdyscyplin, gdzie metody nie okre la utrwalony sys-

tem, lecz badany przedmiot, z drugiej za  elastyczno ci tej brakuje w ogólnym 
spojrzeniu Burawoya na nauki spo eczne100.

Braithwaite sympatyzuje z koncepcj  Burawoya, uwa aj c j  za trans-kate-
goryczn , otwart , gotow  na zmiany i osadzon  nie w centrum metodolo-
gicznego systemu, lecz balansuj c  niejako na granicy. Uwa a, e wiele wa -
nych momentów w nauce dokona o si  na styku dyscyplin, nie dzi ki utrwalo-
nym „dogmatycznym” programom i kanonom dyscyplinarnym, lecz przez upór 
dysydentów metodologicznych. Jako przyk ad podaje o wiecenie szkockie, 
Szko  Frankfurck , czy reform  ekonomii Johna M. Keynsa, do którego 
Braithwite porównuje Burawoya, jako e obaj z pozycji dysydentów metodo-
logicznych przebijaj  si  z w asnym wariantem dyscypliny naukowej101.

Do pozytywnych elementów projektu Burawoya Stephen Turner zalicza 
sam innowacyjny model socjologii publicznej, w którym analizuje si  relacje 
pomi dzy aktywn  publicznie zaanga owan  socjologi  a socjologi stricte
akademick  oraz organiczn  relacj  socjologii i poszczególnych spo eczno ci.
Zwraca te  uwag  na wyartyku owanie przez Burawoya normatywno ci socjo-
logicznej. Turner krytykuj c projekt Burawoya za brak naturalnego dystansu 

100 Por. tam e, s. 347 n. 
101 Peryferyjno  Edynburga przez zwi zki z salonami Pary a, Londynu i Oxbridge wyda a

takich ludzi, jak: Adam Ferguson, Adam Smith czy David Hume. Po I wojnie wiatowej czo-
ówk wiata naukowego stanowi y uniwersytety europejskie, które skupia y uwag  nauko-

wego wiata. Ameryka ski pragmatysta John Dewey szczególnie oddzia ywa  na filozofi ,
prawo, wychowanie i da  podstawy ameryka skim naukom spo ecznym. Po II wojnie nast pi a
marginalizacja uniwersytetów j zyka niemieckiego przynajmniej w odniesieniu do uprawianej 
tam teorii spo ecznej. W a nie w przestrzeni j zyka niemieckiego wypracowana zosta a teoria 
krytyczna Szko y Frankfurckiej, cz ca eksplikatywn  i normatywn  wiedz  spo eczn . Innym 
przyk adem potwierdzaj cym zasadno  bycia „na styku” jest Keynes, który zmieni  intelektu-
aln  perspektyw  ekonomii, pomimo e trzyma  si  na uboczu establishmentu uniwersytetu 
w Cambridge. W jakim  stopniu Keynes niew tpliwie móg  by  wówczas uznany za ekono-
micznego dysydenta. By  spo ecznym ekonomist , który ubolewa  nad zanikiem „zaufania” 
i uwa a , e wydajno  produkcji w ustroju kapitalistycznym zale y raczej od racjonalno ci 
opartej na zaufaniu ani eli od czystej kalkulacji. W gruncie rzeczy ekonomia profituje jedynie 
z tych elementów teorii Keynesa, które najbardziej pasuj  do tradycyjnej ekonomii. Wed ug
niego dobry ekonomista musia  by  dobrym matematykiem, historykiem, politykiem i filozo-
fem w pewnym sensie. Skoro dysydencki Keynes zapocz tkowa  nowy rozdzia  w ekonomii, 
kiedy ta by a w kryzysie, mo e obecnie, gdy spo ecze stwo obywatelskie znajduje si  w kryzy-
sie, socjologia potrzebuje kogo , kto wyjdzie poza ramy dyscypliny, by nast pnie wróci  z no-
w  perspektyw . Por. tam e, s. 351 nn. 
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organicznej socjologii publicznej do badanego przedmiotu, widzi jednak mo li-
wo  uznania jej za integraln  subdysyplin  socjologii, gdy dialog z posz-
czególnymi spo eczno ciami b dzie zmierza  do podniesienia jako ci debaty 
demokratycznej. Wed ug Turnera postulat organicznej socjologii publicznej
wiadczy o tym, e wspó czesne tendencje w socjologii nie tyle koncentruj

si  na umocnieniu pozycji tej dyscypliny w panteonie nauk, ile szukaj  no-
wych obszarów praktycznego zaanga owania socjologii czy wywierania wp y-
wu przy jej pomocy102.

Najbardziej krytyczne stanowiska wobec socjologii publicznej zajmuj
Mathieu Deflam i Charles Tittle, którzy projekt Burawoya odrzucaj  w ca o-
ci. Deflem zarzuca socjologii publicznej zamkni cie na dialog i na krytyk .

Skoncentrowanie socjologii publicznej na grupach wyszczególnionych od-
biorców „spo eczno ci” ogranicza socjologi  wy cznie do tych obszarów ba-
da , które mieszcz  si  w granicach badanych spo eczno ci: kobiet, Afroame-
rykanów itp. Socjologia publiczna nie koncentruje si  na analizie struktur 
i procesów spo ecznych, uwa a Delfem, lecz za cel stawia sobie zmian
utrwalonego porz dku wynikaj cego z podzia u kompetencji dyscyplinarnych. 
Mocne wyakcentowanie moralnej powinno ci socjologii przez Burawoya pro-
wadzi do nieuprawnionego przejmowania przez t  dyscyplin  kompetencji na-
le cych do filozofii i moralno ci, uwa a Deflem. St d nazywa on socjologi
publiczn  pozbawionym podstaw epistemologicznych partykularystycznym 
stanowiskiem politycznym, bazuj cym na marginalizacji i rozwarstwieniu spo-
ecze stwa, komercjalizuj cym socjologi , naruszaj cym utrwalon  agend so-

cjologii akademickiej i uderzaj cym w to, co stanowi o unikalno ci, a zarazem 
o rewolucyjno ci socjologii, mianowicie w niezaanga owan  analiz  jej przed-
miotu, jest spo ecze stwo103.

Tittle sw  krytyk  zaczyna od stwierdzenia, e socjologowie nie maj  pod-
staw, by ro ci  sobie pierwsze stwo wypowiadania si  w kwestiach sprawie-
dliwo ci spo ecznej. Problemy spo eczne implikuj  dylematy moralne, lecz 
nie s  wolne od moralnej dwuznaczno ci. To, co sprawiedliwe, nigdy nie jest 
ca kowicie jednoznaczne, twierdzi. Socjologia nie dysponuje narz dziami, które 

102 Por. Public Sociology and Democratic Theory, “Sociology” 45(2007), No 5, s. 792-795. 
103 Por. The War in Iraq and the Peace of San Francisco: Breaking the Code of Public Sociol-

ogy. “Peace, War & Social Conflict, Newsletter of the ASA section” 2004, November, s. 4; t e n e,
Public Sociology, Hot Dogs, Apple Pie, and Chevrolet. “The Journal of Professional and Public 
Sociology” 2007 http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/zpubsocapple.html (18.04.2011). 
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pozwala yby wydawa  s dy pewne w sytuacjach moralnych dylematów104.
Socjologia publiczna jest zagro eniem dla tej wiarygodno ci, któr  zdo a a za-
chowa  wspó czesna socjologia. Jej instytucjonalizacja prowadzi aby do zmia-
ny zbiorowego statusu socjologii jako dyscypliny. Z dziedziny generuj cej 
wiedz  przekszta ci aby si  w adwokata spraw spo ecznych, co w efekcie 
uczyni oby z socjologii grup  interesu, której wiarygodno  i zdolno  od-
dzia ywania na spo ecze stwo uzale niona by aby od skuteczno ci rodków,
jakimi dysponuje. 

Tittle uwa a, e Burawoy przecenia oczekiwania spo eczno ci wobec so-
cjologów. Spo eczno ci zazwyczaj maj  w asne interesy, st d od socjologii 
oczekuj  argumentacji wzmacniaj cej ich oczekiwania, a nie analizy ods a-
niaj cej prawdziwy obraz i stan spo eczno ci przez weryfikacj  pozytywnych 
i negatywnych danych. Co zrobi  socjologowie publiczni, gdy ich badania 
oka  si  sprzeczne z oczekiwaniami spo eczno ci? – pyta Tittle. Nie zgadza 
si  te  z tez  Burawoya, e zwi zek socjologii ze spo ecze stwem daje tej 
pierwszej pozycj  monopolisty w formowaniu spo ecze stwa i przestrzeni 
publicznej. Istot  publiczno  jest otwarto  i inkluzywno . To oznacza, e
jest tak e otwarta na ró ne rodzaje wiedzy. Socjologowie nie powinni party-
cypowa  w formowaniu sfery publicznej bardziej, ani eli przewiduj  to za o-
enia demokracji partycypacyjnej, twierdzi Tittle105.

Wyj tkowo przychylne stanowisko do postulatu Burawoya zajmuje Amitai 
Etizioni, który zasadniczo przyjmuje wszystkie zaproponowane przez niego 
podzia y i funkcje socjologii. Etizioni s dzi, e obecny czas szczególnie po-
trzebuje socjologii publicznej, a ka da obecno  socjologii w przestrzeni pu-
blicznej implikuje moralne prze o enie, poniewa  czyste fakty zawieraj  ko-
notacje normatywne. Opowiada si  on za rozszerzeniem obowi zuj cej obec-
nie agendy socjologii o socjologi  publiczn  w formie, w jakiej proponuje 
Burawoy. Postuluje, by klasyczne metody bada  socjologicznych, w ramach 
których bada si  poszczególne aspekty zjawisk, uzupe ni  o to, co nazywa 
policy research. Rozumie policy research jako holistyczny sposób podej cia 
do badanych zjawisk, który daje wprawdzie ograniczony, lecz ca o ciowy 

104 Stwierdzony fakt, e wstrzemi liwo  od pozama e skich relacji mog aby zahamowa
epidemi  AIDS, zak ada równie  okre lon  dyscyplin  zachowa , któr  mo na interpretowa
jako ograniczenie wolno ci osobistej. Metodologiczny warsztat socjologii nie dostarcza, ad-
nych danych, które uprawnia yby socjologa do wydawania s du, e ograniczenie wolno ci jest 
lepsze ni  zatrzymanie epidemii. Ch. R. T i t t l e, The Arogance of Public Sociology, “Social 
Forces” 82(2004), No 4, s. 1639-1643. 

105 Por. tam e, s. 1642 n. 
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obraz rzeczywisto ci i podkre la zwi zki pomi dzy badanymi aspektami, a ich 
normatywnymi znaczeniami. Etizioni widzi konieczno  wykszta cenia kadry 
socjologów specjalizuj cych si  w socjologii publicznej106

ZAKO CZENIE 

Poniewa  socjologia zajmuje si  opisem spo ecze stwa jako w pewnym 
sensie abstrakcyjnej ca o ci, jej uprawianie jest mo liwe tylko wtedy, gdy 
za o y si  wyobra ni  socjologiczn (sociological imagination) – zdolno ci
dystansowania si  od rzeczywistych warunków ycia, odbieranych przez ka -
dego subiektywnie. Wyobra nia socjologiczna jest otwart  przestrzeni  po-
strzegania i rozumienia ludzkich potrzeb, postaw, d e , preferencji. W prze-
strzeni tej nie mieszcz  si  „dogmatyczne” sformu owania i niezmienne sche-
maty, lecz cechuje j  otwarto , równie  otwarto  metodologiczna. Wyobra -
nia socjologiczna stawia przed wspó czesn  socjologi  trudne zadanie docie-
rania do obszarów, które dzi  stanowi  jej w a ciwy przedmiot. W obecnych 
warunkach obszarem tym jest spo ecze stwo poddane transformacjom, wywo-
anym przez procesy globalizacyjne. Jednym ze skutków tych transformacji 

jest marginalizowanie grup spo eczno ciowych przez transnarodowy kapita
i administracj  pa stwow .

Postulat Burawoya do czenia do utrwalonego schematu socjologii subdys-
cypliny, któr  opisuje jako organiczna socjologia publiczna, jest projektem 
tego, w jaki sposób socjologia ma dociera  do marginalizowanych spo eczno ci. 
Postulat Burawoya jest programem rewitalizacji sfery publicznej. Nale y go 
traktowa  jako prób  nawi zania czno ci pomi dzy socjologi  a spo ecze -
stwem. Burawoy pisze z pozycji marginalizowanej sfery publicznej, przez co 
jego narracja ma wyd wi k neomarksistowski. Tym, co uderza w projekcie 
socjologii publicznej, jest szukanie moralnych zaczepie  socjologii. Wida  to 
zarówno tam, gdzie mowa o roli socjologii ameryka skiej jako odniesieniu do 
innych socjologii, jak i tam, gdzie dowarto ciowana zostaje wiedza refleksyjna. 
Moralna odpowiedzialno  i deontologia stanowi  t o socjologii publicznej.

Przedstawiony w 2004 r. przez Burawoya projekt socjologii publicznej po-
dzieli  stanowiska na zdecydowanych zwolenników, ludzi rodka i zagorza-

106 Bookmarks for Public Sociologists, „The British Journal for Sociology” 56(2005), No 3, 
s. 373- 378. 
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ych przeciwników. Oznacza to, e zaprezentowana przez niego argumentacja 
w ró ny sposób przemawia do odbiorców i, jak ka da inna, ma swoje moc-
niejsze i s absze punkty. Projekt Burawoya bez w tpienia okaza  si  sukcesem 
tam, gdzie zainicjowa  mi dzynarodow  debat  nad sam socjologi  publiczn
i nad rol  wspó czesnej socjologii w ogóle.  
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PUBLIC SOCIOLOGY AS A NEW SCIENTIFIC SUBDISCIPLINE ACCORDING  
TO MICHAEL BURAWOY 

S u m m a r y 

Since sociology deals with the description of society as an abstract whole concept, its cul-
tivation is only possible if sociologists are able to follow sociological imagination - the ability 
of distancing itself from the actual conditions of life perceived by each person subjectively. 
The sociological imagination is an open-space perception and understanding of human needs, 
attitudes, aspirations, and preferences. Its openness involves methodical openness as well. The 
sociological imagination confronts the difficult task of contemporary sociology to reach what 
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is its proper object. Under the present circumstances it is the people subjected to transfor-
mations, caused by globalization processes. One effect of these transformations is to push the 
public sphere socialitas into the background by international capital and state administration. 
Burawoy’s postulate of including a new sociological sub-discipline called organic public soci-
ology into the established sociological division is an answer he gives to the question: how is 
contemporary sociology to reach and animate individuals and groups living on the fringe? 
Public sociology defined by Burawoy is a project that aims at making the public sphere more 
vital by awakening civil awareness of how to make use of their status as state citizens in com-
munities. It is also to be treated as an attempt at striving to establish contact between sociology 
and society and keep in touch with both. 

Burawoy writes from the vantage point of those below, which makes his narratives sound 
neo-Marxist in a sense. What is striking in his position is searching for moral strongholds of 
sociology. It is to be seen both in the line in which he describes the global role of American 
sociology as a frame of reference for sociology cultivated outside the USA, and where he en-
hances the status of sociological reflexive knowledge. Besides, the strong moral commitment 
and deontology that resonate within every inch of Burawoy’s narratives compose the backdrop 
of public sociology.

The project of public sociology presented by Burawoy in 2004 split the sociological envi-
ronment into three groups: keen adherents, partial adherents, and staunch opponents. This 
means that the arguments presented by him in different ways appeal to the imagination of those 
concerned and, as any other arguments, have strong and weak points. The project elaborated by 
Burawoy undoubtedly proved to be successful if we consider the international debate it initi-
ated, the debate on public sociology and the role of contemporary sociology in general. 

S owa kluczowe: socjologia publiczna, debata publiczna, subdyscypliny socjologiczne, moral-
ne zobowi zanie socjologii, wiedza instrumentalna, wiedza refleksyjna. 

Key words: public sociology, public debate, sociological subdisciplines, moral obligation of 
sociology, instrumental knowledge, reflective knowledge. 
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SPRAWIEDLIWO  MI DZYPOKOLENIOWA  
JAKO WYZWANIE SPO ECZNO-ETYCZNE 

WPROWADZENIE 

Kwestie dotycz ce sprawiedliwo ci obecne by y zawsze w etyce filozoficz-
nej i teologicznej ju  od czasów staro ytno ci1. Pod wp ywem zmian stosunków 
spo ecznych oraz towarzysz cych im nowych wyzwa  zmieni o si  jednak samo 
rozumienie sprawiedliwo ci. W przednowo ytnych spo ecze stwach Europy 
wykszta towa y si  trzy podstawowe rodzaje sprawiedliwo ci: sprawiedliwo
wymienna (iustitia commutativa), sprawiedliwo  legalna (iustitia legalis)
i sprawiedliwo  rozdzielcza (iustitia distributiva)2. W czasie, gdy sprawie-
dliwo  wymienna okre la a warunki sprawiedliwej wymiany, na przyk ad
handlowej pomi dzy dwoma równouprawnionymi aktorami, sprawiedliwo
legalna zajmowa a si  stosunkiem jednostki do spo eczno ci tam, gdzie cho-
dzi o o przestrzeganie prawa (jak na przyk ad obowi zek uiszczania podat-
ków). Sprawiedliwo  rozdzielcza odpowiada a na pytanie, jak spo eczno
czy pa stwo ma traktowa  poszczególnych obywateli, a w razie konieczno ci, 
wed ug jakich regu  ma im udziela  pomocy. 

Spo ecze stwa zachodnioeuropejskie przesz y gruntowne przeobra enie po 
1800 r., na co wp yw mia y o wiecenie, rewolucja francuska i rewolucja prze-
mys owa. Pocz tkowo etyka próbowa a zaradzi  nowym wyzwaniom przez 
reinterpretacj  trzech dotychczas funkcjonuj cych tradycyjnych kategorii spra-

Prof. dr. JOACHIM WIEMEYER – Ruhr-Universität Bochum, Katholisch-Theologische Fakultät; 
adres do korespondencji: e-mail: Joachim.Wiemeyer@rub.de 

1 Por. O. H ö f f e, Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung, München 2001. 
2 Por. J. H ö f f n e r, Christliche Gesellschaftslehre, 4 Aufl. der Studiensausgabe, Kevelaer 

1983, s. 7 nn. 
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wiedliwo ci. Jednak wobec wyzwa  spo ecznych, zwi zanych z uprzemys o-
wieniem i wpisanym w nie postulatem „sprawiedliwo ci spo ecznej”, pojawi a
si  nowa kategoria sprawiedliwo ci. Gdy trzy tradycyjne kategorie sprawie-
dliwo ci wychodz  z ju  zastanego adu spo ecznego, skupiaj c si  na stosun-
kach zachodz cych w obr bie struktur ju  istniej cych, „sprawiedliwo  spo-
eczna” odnosi si  do samych struktur spo ecznych i do instytucji jako takich. 

Stawia pytanie o mo liwo ci udzia u wszystkich obywateli w materialnych 
mo liwo ciach spo ecze stwa, o yciowe szanse pojedynczych ludzi oraz o mo-
liwo ci udzia u obywateli w kszta towaniu ycia spo ecznego cznie z pro-

cesami decyzyjnymi. 
Krytycy, tacy jak liberalny laureat nagrody Nobla w ekonomii Friedrich 

August von Hayek3, zarzucali koncepcji „sprawiedliwo ci spo ecznej”, e jest 
narz dziem w politycznej walce przekona , które mo na wype ni  dowoln
tre ci . Faktycznie jednak s u y temu, by popiera  w asne interesy chwytliw
argumentacj . Pomimo krytyki chrze cija ska etyka spo eczna nie usun a ze 
swej agendy poj cia „sprawiedliwo  spo eczna”, gdy  postulaty, które ten 
rodzaj sprawiedliwo ci implikuj , uwa a za niezb dne4. „Sprawiedliwo  spo-
eczn ” traktuje si  jednak raczej jako preambu , próbuj c j  precyzowa

przez odniesienie do pozosta ych kategorii sprawiedliwo ci.  
Pierwsz  i podstawow  kategori  sprawiedliwo ci jest sprawiedliwo

udzia u. Stawia ona pytanie, czy w jakim  spo ecze stwie znajduj  si  osoby 
wykluczone z ycia spo ecznego? Naruszeniem sprawiedliwo ci udzia u by a
praktyka stosowana w przypadku prawa wyborczego w pa stwach zachodniej 
Europy w XIX w., z którego mog o korzysta  od 10 do 20% obywateli p ci
m skiej, p ac cych podatki, przy wykluczeniu robotników nieposiadaj cych 
w asno ci. Podobna sytuacja odnosi a si  do kobiet, które np. w Niemczech 
dopiero w 1919 r. otrzyma y prawa wyborcze (zarówno czynne, jak i bierne). 
Tego typu naruszenia sprawiedliwo ci udzia u mog  uderza  w mniejszo ci 
narodowe i religijne, w grupy imigrantów itd. amanie sprawiedliwo ci udzia-
u by o powodem od czenia si  od angielskiej macierzy w 1776 r. pó nocno-

ameryka skich kolonii, które nie mia y reprezentantów w parlamencie londy -
skim, a mimo to zmuszone by y uiszcza  podatki. Has o no taxation without 

3 Por. F. A. v. H a y e k, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd. II: Die Illusion der sozialen 
Gerechtigkeit, Landesberg a. L. 1981.  

4 Por. A. K ü p p e r s, Soziale Gerechtigkeit im Verständnis der Katholischen Soziallehre,
w: Handbuch der Katholischen Soziallehre, red. A. Rauscher, Berlin 2008, s. 165-174.  
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representation by o mottem domagania si  sprawiedliwo ci udzia u, staj c si
te  tytu em og oszenia niepodleg o ci. 

Drug  kategori  sprawiedliwo ci jest sprawiedliwo  osi gni  (Leistungs-
gerechtigkeit)5. Rozci ga ona zasady sprawiedliwo ci wymiennej poza jedno-
stkowy akt wymiany na strukturalne warunki funkcjonowania rynku, w taki 
sposób, by regulowa y stosunki grup rynkowych (na przyk ad pracowników 
w relacji do pracodawców).  

Trzecia kategoria sprawiedliwo ci to sprawiedliwo  szans (Chancenge-
rechtigkeit). Je eli dochód, w asno  i pozycje spo eczne we wspó czesnych 
spo ecze stwach przypadaj  ka demu wed ug jego indywidualnych osi gni ,
to czym  podstawowym – w tak rozumianym wspó zawodnictwie – s  spra-
wiedliwe szanse dla wszystkich. W warunkach spo ecze stwa wiedzy, z jakim 
obecnie mamy do czynienia, kluczowa rola przypada kreowaniu szans w taki 
sposób, w jaki rozumiemy je z perspektywy sprawiedliwo ci szans. W obr bie 
sektora przedsi biorstw, sprawiedliwo  szans ma znaczenie tam, gdzie przed-
si biorstwo jest w stanie na nowo si  organizowa , dostosowuj c si  do wymo-
gów rynku. W takim wypadku pa stwo mo e da  zado uczynienia zasadom 
sprawiedliwo ci szans z tytu u udzielania nowopowstaj cym, ma ym przedsi -
biorstwom pomocy oraz korzystnych kredytów. 

Czwart  kategori  sprawiedliwo ci jest sprawiedliwo  potrzeb (Bedarfs-
lub Bedürfnisgerechtigkeit). Wszyscy ludzie jako ludzie, niezale nie od swych 
gospodarczych osi gni  oraz uzyskanego przez siebie dochodu, maj  prawo 
do materialnego zabezpieczenia egzystencji. To zak ada przeciwdzia anie bie-
dzie wynikaj cej z niskiego dochodu, jak równie  zapewnienie dost pu do sy-
stemu ochrony zdrowia. Unia Europejska nie podaje definicji absolutnego mi-
nimum egzystencji, lecz pos uguje si  relatywn  definicj  minimum. Oznacza 
to, e wraz ze zwi kszaj cym si  dobrobytem konkretnego spo ecze stwa wzra-
sta równie  jego minimum egzystencjalne. Od jakiego  czasu na obszarze Unii 
Europejskiej relatywna granica ubóstwa podniesiona zosta a z 50 na 60% 
przeci tnego dochodu. Wed ug powy szej skali og oszony za rok 2005 raport 
rz du federalnego na temat stanu zamo no ci spo ecze stwa wykaza , e
13,2% obywateli niemieckich kwalifikuje si  jako relatywnie biedni. Oficjalny 
raport na temat stanu biedy i zamo no ci przedstawiony zosta  na wniosek 

5 Por. J. W i e m e y e r, Europäische Union und weltwirtschaftliche Gerechtigkeit, Münster 
1998, s. 76 n. 
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wspólnego spo ecznego apelu dwóch wielkich Ko cio ów Niemiec pt. O przy-
sz o  w solidarno ci i sprawiedliwo ci6 (nr 219). 

Mniej znana jest kolejna, pi ta kategoria sprawiedliwo ci, b d ca doprecy-
zowaniem „sprawiedliwo ci spo ecznej”, któr  chcia bym dok adniej przedsta-
wi . Jest to sprawiedliwo  podatków lub sprawiedliwo  finansowania (Steuer-
Finanzierunggerechtigkeit). Odnosi si  ona do problemu, w jaki sposób roz o-
y  materialne obci enia na wszystkich obywateli tak, by obci enia mate-

rialne spocz y przede wszystkim na osobach uzyskuj cych wysokie dochody 
lub na tych, których stan maj tkowy pozwala na uiszczanie wiadcze . Pro-
gresywny podatek dochodowy jest etycznie dopuszczalny. Jednak minimum 
egzystencjalne poszczególnych osób oraz rodzin musi zosta  zwolnione z opo-
datkowania. Postulaty sprawiedliwo ci podatkowej mog  mie  znaczenie tam, 
gdzie chodzi o redukcj  zad u enia dla krajów rozwijaj cych si  lub tam, gdzie 
chodzi o finansowanie instytucji Unii Europejskiej lub te  organizacji mi dzy-
narodowych (Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku wiatowego). 

Wszystkie wymienione formy sprawiedliwo ci s  kategoriami synchronicz-
nymi, które ukazuj  funkcjonowanie sprawiedliwo ci w obr bie jakiej  zam-
kni tej przestrzeni czasowej. Jako nowe jawi si  natomiast pytanie o spra-
wiedliwo , która jest diachroniczna, a wi c sprawiedliwo , która koncen-
truje si  na przestrzeni, pomi dzy dwoma oddalonymi od siebie punktami cza-
su, stawiaj c pytanie o to, jak stosunki spo eczne poprawi y si  za ycia jednej 
generacji i jak uleg y pogorszeniu za ycia innej7, oraz czy jedno pokolenie 
mo e zrzuca  obci enia na barki pokolenia, które po nim nast puje, samo 
uwalniaj c si  od nich? 

Tego typu kwestie sprawiedliwo ci pokoleniowej wyst pi y przede wszyst-
kim za spraw  mo liwo ci technologicznych spo ecze stwa industrialnego 
i jego ingerencji w natur : rabunkowa eksploatacja surowców, degradacja ro-
dowiska, sk adowanie substancji szkodliwych itd. Poniewa  dotychczas ugrun-

6 Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage 
Deutschland. Eingeleitet und kommentiert von Marianne Heimbach-Steins und Andreas Lien-
kamp, München 1997. Dokument zosta  przet umaczony na j zyk polski w: Ko ció  wobec 
wspó czesnych problemów ycia gospodarczego. Spo eczne dokumenty Episkopatów, red. S. Fel, 
J. Kupny, Lublin 2002, s. 223-303. 

7 Por. W. V e i t h, Intergenerationelle Gerechtigkeit. Ein Beitrag zur sozialethischen 
Theoriebildung, Stuttgart 2006; Intergenerationalität zwischen Solidarität und Gerechtigkeit,
red. J. Eurich, P. Dabrock, W. Maaser, Heidelberg 2008; A. H e u b a c h, Generationengerech-
tigkeit – Herausforderung für eine zeitgenössische Ethik, Göttingen 2008. 
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towane kategorie sprawiedliwo ci nie s  w stanie regulowa  przedstawionych 
problemów wynikaj cych z uwarunkowa  czasowych, zdefiniowano now  ka-
tegori  sprawiedliwo ci, okre lan  mianem sprawiedliwo ci mi dzypokolenio-
wej (Generationsgerechtigkeit). Zamiennie stosuje si  te  poj cia „sprawie-
dliwo  ponadpokoleniowa” lub „sprawiedliwo  przysz o ci”8.

Dalszy tok niniejszego wywodu przeprowadzony zostanie wed ug metody 
trzech kroków: „widzie , ocenia , dzia a ”, rozpowszechnionej w katolickiej 
nauce spo ecznej (Jan XXIII, encyklika Mater et Magistra 1961, 236, Pawe  VI 
list apostolski Octogesima adveniens, 1971, 4). To oznacza, e pierwszym kro-
kiem b dzie analiza problemów sprawiedliwo ci pokoleniowej, drugim – ich 
etyczna ocena, trzeci krok wska e za  na punkty wyj ciowe dla sprawiedliwo ci
pokoleniowej. 

Najpierw jednak krótko skupimy si  na samym terminie „pokolenie”. Pa-
trz c z perspektywy mikro, termin ten odnosi si  przede wszystkim do rodzin, 
zarówno pozwalaj c odró nia  dziadków od rodziców i dzieci, jak i odró nia
ka dorazowo jakie  pokolenie. Na poziomie polityki makrospo ecznej mówi 
si  o pokoleniach, które ukszta towane zosta y przez wspólne prze ycia, jak 
pokolenie II wojny wiatowej, pokolenie 1968 roku, czy pokolenie roku 19899.
Dwadzie cia lat po upadku re imu komunistycznego w Polsce i zburzenia 
Muru Berli skiego wyros o pokolenie, które nie do wiadczy o ani zimnej 
wojny, ani podzielonych Niemiec, ani centralnie zarz dzanej gospodarki na-
rodowej Bloku Wschodniego. W kontek cie niniejszych rozwa a , pojawia si
trzecie rozumienie pokolenia, które dzieli spo ecze stwo mniej wi cej od lat 
30. XX w., stawiaj c ka dorazowo pytanie, czy wskutek kierunków rozwoju 
spo ecznego i spo ecznych instytucji niektóre pokolenia zosta y uprzywilejo-
wane, podczas gdy inne zaniedbane? To trzecie poj cie pokolenia charaktery-
zuje przede wszystkim spojrzenie ekonomiczne. 

8 Por. J. W i e m e y e r, Gerechtigkeit zwischen Generationen als wirtschaftliches Problem,
„Ethica“ 12(2004), s. 71-94. 

9 B. W e i s b r o d, Generation und Generationalität in der Neuen Geschichte, „Aus Politik 
und Zeitgeschichte” 2005, Nr. 8, s. 3-9. 
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I. PROBLEM SPRAWIEDLIWO CI MI DZYPOKOLENIOWEJ 

W dalszej cz ci tego tekstu zajmiemy si  problemami, które odnosz  si  do 
istotnych kwestii sprawiedliwo ci mi dzypokoleniowej: najcz ciej kwestie 
sprawiedliwo ci pokoleniowej dyskutowane s  zw aszcza w kontek cie pro-
blematyki rodowiska naturalnego. Sposób gospodarowania cz owieka natu-
ralnie i nierozerwalnie zwi zany jest z ingerencj  w dzie o stwórcze. Natura, 
która jest baz  z ó  surowcowych, potraktowana zostaje tu jako miejsce 
sk adowania szkodliwych odpadów przemys owych. Skutkiem tego jest biolo-
giczna degradacja rzek, jezior i mórz oraz zanieczyszczenie powietrza. Naj-
bardziej powa nym, priorytetowym problemem globalnym jest zw aszcza po-
ziom st enia CO2 w atmosferze10. Kolejne pytania rodzi docelowe sk adowa-
nie odpadów, zw aszcza ska onych chemicznie i radioaktywnie. Szczególne 
wyzwanie ze wzgl du na skutki rozci gni te w czasie stanowi sk adowanie 
odpadów atomowych. 

Drugi problem rodowiska naturalnego dotyczy eksploatacji zasobów od-
nawialnych (lasów, gatunków zwierz t – jak ryby w oceanie itp.), która prze-
kracza zdolno ci ich regeneracji. Je eli zdewastowane zostan  niektóre gatun-
ki zwierz t i ro lin, wówczas nast pnym pokoleniom odbierze si  mo liwo
korzystania z nich. W przysz o ci mog oby si  za  okaza , e niektóre gatunki 
ro lin mog  ujawni  cenne w a ciwo ci lecznicze. Zatem mo liwo ci korzy-
stania, jakie odziedzicz  przysz e pokolenia, zostaj  ograniczone. 

Proces powstawania paliw kopalnych, jak ropa, gaz i w giel, obejmowa
miliony lat historii ziemi. Obecnie eksploatowane s  one w takim tempie, e
przynajmniej zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego mog  sprosta  potrzebom 
jednego lub dwu przysz ych pokole . Wiele krajów, jak Rosja, eksportuje 
swoje paliwa kopalne, importuj c w zamian dobra konsumpcyjne. W ten spo-
sób kapita  pa stwa eksploatowany zostaje przez obecne pokolenie bez ad-
nych korzy ci dla przysz ych pokole . St d te  Norwegowie w asne dochody 
ze sprzeda y ropy naftowej akumuluj  w wielkich funduszach pa stwowych, 
które dzi ki temu, e s  globalnie inwestowane, zapewni  zamo no  przy-
sz ym pokoleniom. Jedynie zyski z tych inwestycji Norwegowie przeznaczaj
na pokrycie bie cych wydatków publicznych. 

10 Por. Die deutschen Bischofe, Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen, Kom-
mission Weltkirche Nr. 2. Der Klimawandel: Brennpunkt globaler, intergenerationeller und 
ökologischer Gerechtigkeit. Ein Expertentext zur Herausforderung des globalen Klimawandels,
Bonn 2006; por. „Amosinternational Heft“ 2009, Nr. 1, Schwerpunktthema Klimawandel.   
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W wymiarze ekonomicznym, przerzucenie obci e  na barki przysz ych 
pokole  dokonuje si  przez zwi kszenie zad u enia zagranicznego pa stwa, 
które sp aca  b dzie musia o dopiero nast pne pokolenie. W okresie zwi k-
szania zad u enia mo na bowiem importowa  wi cej dóbr, a w okresie sp aty
zad u enia – mniej. W ten sposób obecne pokolenie jest w stanie wszelkie 
obci enia odsuwa  w przysz o . Inaczej jest w przypadku zad u enia krajo-
wego, które nie stanowi problemu etycznego w takim stopniu, jak zad u enie 
zagraniczne, poniewa  przysz e pokolenia dziedzicz   wierzytelno ci pa stwa 
(np. udzia y w pa stwie), jednak jako obywatele zmuszeni s  do sp aty d u-
gów. To wyrównuje si  na poziomie pokole , ale nie jako podzia  w obr bie 
pokole , poniewa  ci, którzy p ac  podatki na zad u enie pa stwa, nie musz
by  identyczni z tymi, którzy zmuszeni s  sp aca  odsetki za d ugi pa stwa. 

Dobrobyt gospodarczy danego kraju istotnie zale y od infrastruktury: dróg, 
trakcji kolejowych, sieci kanalizacyjnych, linii energetycznych itd. Obecne po-
kolenia czerpi  profity z infrastruktury, której pocz tki tworzenia si gaj  stu lat: 
trakcje kolejowe lub sieci kanalizacyjne, sieci metra. Pokolenia wspó czesne 
mog  zaniedbywa  inwestycje na utrzymanie i rozbudow  infrastruktury, a za-
razem konsumowa  wi cej. Dopiero przysz e pokolenia, celem zapobie enia 
za amaniu infrastruktury, b d  musia y dokona  znacznych inwestycji. Prakty-
cznie we wszystkich krajach by ego bloku socjalistycznego infrastruktura jest 
powa nie zaniedbana, podobnie jak stan mieszka .

Kwestie sprawiedliwo ci pokoleniowej maj  zwi zek z rozwojem ludno-
ciowym oraz z rozwojem systemów ochrony spo ecznej. Niemcy, podobnie 

jak Polska, odnotowuj  spadki w przyro cie naturalnym spo ecze stwa, po-
niewa  liczba zgonów przewy sza liczb  urodze . W Niemczech tendencja 
spadkowa trwa nieustannie od 1972 r. Wcze niej liczy spadkowe wyrówny-
wa y si  przez nap yw ludno ci, w tym równie  z Polski. W obecnej chwili 
liczba urodze  przypadaj cych na jedn  kobiet  w Polsce wynosi 1,39 dziecka 
i jest minimalnie wi ksza ani eli w Niemczech, gdzie wska nik wynosi 1,3711.
Je eli obecnie, inaczej ni  w minionych stuleciach, na przyrost naturalny nie 
patrzy si  ju  z perspektywy militarnej (by zapewni  armii odpowiedni  liczb
poborowych), stanowi on problem dla systemów ubezpiecze , zw aszcza 
ubezpiecze  emerytalnych, zdrowotnych i rentowych. Malej ca liczba osób 
p ac cych sk adki b dzie musia a utrzyma  zwi kszaj c  si  liczb  emerytów. 

11 S. F e l, Sozialethik in Polen. Geschichte und aktuelle Bedeutung, „Amosinternational“ 
2009, Nr 1, s. 58-61, zob. s. 58; Rz dowa Rada Ludno ciowa, Sytuacja demograficzna Polski. 
Raport 2009-2010, Warszawa 2010, s. 94. 
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Z tego powodu w Niemczech zmniejszono emerytury o 25-30%, celem obni-
enia wzrostu obci e  dla przysz ych pokole . Problemy, o których mowa, 

dadz  o sobie zna  ju  od 2020 r., natomiast zaostrz  si  od 2030 r. Pro-
blemem ni u demograficznego dotkni te zostan  zarówno osoby bezdzietne, 
jak i rodziny maj ce dzieci, które w o y y swój wk ad w funkcjonowanie sys-
temu umowy mi dzypokoleniowej. 

Ostatnia kwestia, któr  nale y tu podkre li , dotyczy wykszta cenia i wycho-
wania. M odsze pokolenie, które i tak pod wzgl dem liczebno ci b dzie mniej-
sze, powinno przynajmniej otrzyma  optymalne szanse wykszta cenia. Niemiec-
ki system kszta cenia wykazuje tu jednak powa ne braki, gdy  nie wszystkie 
dzieci (na przyk ad z warstw spo ecznie ni szych czy pochodz ce ze rodowisk 
imigracyjnych) otrzymuj  odpowiednie wsparcie12. Ilo  przypadków, gdzie 
uczniowie przerywaj  nauk  szkoln , jest wysoka. Równie  uczniowie, którzy 
uko czyli nauk  szkoln , nie maj  mo liwo ci dalszego kszta cenia zawodowe-
go. Wielu z tych, którzy podj li nauk  zawodu, przerywa j , wielu studentów 
nie ko czy rozpocz tych studiów. Równie  ci, którzy pomy lnie uko cz  nauk
w szko ach na poziomie podstawowym i wy szym, zadaj  sobie pytanie, czy 
wsparcie, jakie otrzymali, by o rzeczywi cie wystarczaj ce. Problemu wykszta -
cenia nie mo na redukowa  jedynie do przekazywania wiedzy o charakterze 
funkcjonalno-zawodowym. Nie kto inny, jak w a nie Ko cio y chrze cija skie 
w Niemczech ci gle podkre laj  rol  pe nego, integralnego wykszta cenia
w my l tradycji humanistycznej. W tradycji tej bowiem rozwój osobowo ci 
obejmuje nie tylko sport, sztuk , kultur  i polityk , lecz równie  religi  i prze-
kazywanie warto ci. St d te  wa ne s  zaj cia z religii, prowadzone zarówno 
we wszystkich szko ach publicznych, jak i w prywatnych szko ach ko cielnych. 
Zaj cia z religii powinny by  traktowane na równi z innymi przedmiotami 
szkolnymi, co tylko potwierdza fakt, e prawie we wszystkich cz ciach Nie-
miec religia mo e by  wybierana jako przedmiot na egzaminie maturalnym. 
Wprawdzie ka de nowe pokolenie samo dobrowolnie musi zdecydowa  co do 
przyj cia wiary religijnej i okre lonych warto ci, niemniej obowi zkiem star-
szego pokolenia jest stworzenie odpowiednich warunków do podejmowania ta-
kich decyzji. W ramach obchodów 40-lecia „jubileuszu” rozruchów studenckich 
z roku 1968 z ich neomarksistowsk  ideologi , w Niemczech mia a miejsce de-
bata nad tym, w jakim stopniu rozpowszechnienie idei 1968 roku os abi o prze-
kazywanie warto ci (w tym równie  warto ci religijnych). 

12 Por. vbw- Vereinigung der Bayrischen Wirtschaft e. V. (Hrsg.), Bildungsgerechtigkeit, 
Jahresgutachten 2007, Wiesbaden 2007.  
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Na powy szym przyk adzie wida , e istnieje wiele kwestii, które dotycz
relacji zachodz cej pomi dzy sprawiedliwo ci  a pokoleniami. W rzeczywi-
sto ci relacja ta mo e by  kszta towana wy cznie z ukierunkowaniem na 
przysz o , gdy  zasadom sprawiedliwo ci pokoleniowej nie mo na zado -
uczyni  jedynie si  cofaj c. Je eli dzi  czerpiemy profity z osi gni  i ze spo-
sobu gospodarowania pokolenia, które odesz o, to nijak nie jeste my w stanie 
mu tego wynagrodzi . Prawdopodobnie, tak samo pokolenie, które obci one
zostaje konsekwencjami obecnego sposobu ycia, nie poci gnie do odpowie-
dzialno ci pokolenia nam wspó czesnego. Chrze cija stwo ukazuje jednak per-
spektyw  wykraczaj c  poza granice ziemskiego ycia, czego przyk adem jest 
z jednej strony cze  oddawana wi tym (praktykowana równie  w prote-
stantyzmie, gdy pomy limy o czci, z jak  w niemieckim powojennym prote-
stantyzmie oddaje si  zamordowanemu przez narodowych socjalistów w kwie-
tniu 1945 r. teologowi Dietrichowi Bonhoefferowi), a z drugiej, ju  patrz c
w przysz o , urzeczywistnianie Królestwa Bo ego – zapocz tkowanego tu na 
ziemi, które jednak wci  czeka na swe dope nienie. Chrze cija stwo prze-
chowuje nadziej , e wraz z powtórnym przyj ciem Chrystusa u ko ca czasów, 
cierpi ce wskutek niesprawiedliwo ci ofiary historii spotka sprawiedliwa nagro-
da, ci natomiast, którzy kosztem innych stali si  zwyci zcami historii wed ug 
czysto doczesnych kryteriów, poci gni ci zostan  do odpowiedzialno ci.

II. REFLEKSJE ETYCZNE 

Przeciwko traktowaniu sprawiedliwo ci pokoleniowej jako podstawowego 
wyzwania sprawiedliwo ci we wspó czesnym wiecie mo na sformu owa  te-
z  nast puj c : czy aby na pewno ludzkie ycie na ziemi powinno w ogóle 
istnie ? Dlaczego nie miano by niszczy rodowiska i eksploatowa  natury? 
Ludzko  mo e przecie  wygin , tak jak wygin y dinozaury czy ca e mi-
liony ró nych gatunków ro lin i zwierz t w historii ziemi13.

Sprzeciwiaj c si  tej tezie, chrze cijanin b dzie argumentowa , e decydowa-
nie o ko cu ycia ludzko ci na ziemi czy te  kresu ca ej ziemi jako takiej nie 
jest w stanie nast pi  wskutek zamierzonego dzia ania ludzi. Koniec zale y wy-

cznie od Boskiej woli. Ludzie maj  natomiast tak zorganizowa ycie na 
ziemi, zarówno wzajemne relacje, jak i relacje do bezosobowej natury, a eby 

13 Dieter Birnbacher – utylitarystyczny etyk z pewnymi zastrze eniami uwa a tego typu 
tez  za etycznie porz dan . Por. H e u b a c h, Generationengerechtigkeit..., s. 162.  
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ludzkie ycie mia o charakter trwa y. Je eli nawet nie podziela si  zasad wiary 
chrze cija skiej, to nie mo na uwa a  swego w asnego ycia na ziemi za ca -
kowicie bezsensowne – to jakby yczy  sobie, by si  nigdy nie narodzi . Fakty-
cznie, trzeba by  oboj tnym wobec przysz o ci ludzkiego ycia na ziemi, w ten 
sposób godz c si  na swój koniec. Je eli w argumentacji wyjdzie si  od tego, e
wi kszo  ludzi postrzega jednak swe ycie jako sensowne i warto ciowe, mo-
na s dzi , e owa wi kszo  opowie si  za trwa o ci ycia na ziemi. 

Koncepcja praw cz owieka w spo ecze stwie nowo ytnym opiera si  na 
uznaniu równej godno ci wszystkich ludzi. Owa równa godno  przys uguje 
równie  i przysz ym pokoleniom. Uznanie równej godno ci nasuwa pytanie 
o sprawiedliwy sposób gospodarowania z perspektywy przysz ych pokole .
Mo na zatem spróbowa  postawi  si  w po o eniu przysz ego pokolenia i za-
da  sobie pytanie: czy obecny sposób gospodarowania, w którym eksploatuje 
si  du  ilo  surowców, bezpowrotnie niszcz c niektóre obszary rodowiska 
naturalnego, mo na nazwa  sprawiedliwym czy jest on niesprawiedliwy? 

Je eli uzna si  zasadno  sprawiedliwo ci pokoleniowej wychodz c od sa-
mych jej podstaw, to w kontek cie wiary chrze cija skiej nasuwa si  pytanie 
o jej przes anki, o których czytamy w Biblii. Kwestie relacji mi dzypokole-
niowej poruszone zosta y w czwartym przykazaniu Dekalogu: „czcij ojca 
swego i matk  twoj , aby  d ugo y  na ziemi, któr  Pan, Bóg twój, da tobie” 
(Wj 20, 12 lub Pwt 2, 21). Wbrew rozpowszechnionej w d ugoletniej tradycji 
chrze cija skiej interpretacji pos usze stwa, jako pos usze stwa rodzicom 
i innym autorytetom, pierwotny sens powy szego tekstu nakazywa  pokoleniu 
produktywnie aktywnemu, by wykazywa o trosk  o starych i wymagaj cych 
troski rodziców. Zwraca na to uwag  kardyna  K. Lehmann, robi c wzmiank
do przyj tych interpretacji powy szego fragmentu przez wspó czesnych egze-
getów14.

W katolickiej etyce spo ecznej istnieje tradycja, która zgodnie z mottem 
w. Paw a „wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie” (Tes, 5, 21), kon-

frontuje si  z ró nymi filozoficznymi nurtami badaj c je, czy i na ile nadaj
si , by je przyjmowa . Zasad  t  zastosowa w. Tomasz z Akwinu, przy re-
cepcji pism Arystotelesa. We wspó czesnych debatach na temat sprawiedliwo-

14 Zusammenhalt und Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung zwischen den Generatio-
nen, w: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Nr. 24, hrsg. v. Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2003, s. 20 n.  
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ci szczególny odd wi k znajduj  pisma Johna Rawlsa15. W s ynnej Teorii 
sprawiedliwo ci Rawls ujmuje równie  kwestie sprawiedliwo ci pokolenio-
wej. Pos uguje si  tu modelem hipotetycznym. Ludzie powinni ustala  zasady 
sprawiedliwo ci, w tym równie  sprawiedliwo ci pokoleniowej, znajduj c si
jeszcze w stanie czystej natury, gdzie nie potrafi  przewidzie  swych przy-
sz ych pozycji spo ecznych. Ustalane przez nich zasady sprawiedliwo ci re-
gulowa  maj  przysz y status ka dego z nich. Stanowisko Rawlsa w kwestii 
sprawiedliwo ci pokoleniowej mo na scharakteryzowa  w taki sposób, e pod-
stawy, na jakich opiera si  sprawiedliwo  pokoleniowa, uzgadniane zostaj
w warunkach czystej natury za „zas on  niewiedzy”, gdzie uzgadniaj cy nie s
w stanie przewidzie , w którym pokoleniu przypadnie y  ka demu z nich. 
Ustanawia si  zatem zasad  sprawiedliwo ci, która – w ramach rozwoju kul-
tury ludzkiej – z jednej strony nie wywiera presji na wcze niejsze biedne po-
kolenia, które rezygnuj c z w asnej konsumpcji akumulowa y dobra dla po-
kole  przysz ych, a z drugiej, w my l tej zasady nie zezwala si  pokoleniom 
wcze niejszym, by prowadzi y rabunkow  polityk  surowcow  i ekologiczn ,
ze szkod  dla przysz ych pokole . W zasadzie Rawlsa chodzi raczej o aku-
mulacj  kapita u oraz o takie obchodzenie si  z zasobami surowcowymi, które 
prowadzi sukcesywnie do polepszenia sytuacji yciowej ka dego nast pnego 
pokolenia. 

Niektórzy autorzy uczestnicz cy w tzw. debacie etycznej16 twierdz , e to, 
co jeste my winni przysz ym pokoleniom, to jedynie godne cz owieka warunki 
ycia, których poziom materialny mo e by  poni ej obecnego poziomu dobro-

bytu osi gni tego w uprzemys owionych krajach Zachodu. Ja jednak –prze-
wiadczony o ekspansywnym charakterze rozwoju kulturalnego – opowiadam 

si  za tym, e nale y zak ada  i d y  do stopniowego podnoszenia poziomu 
ycia. Jakie czynniki maj  decydowa  o tym, e jakie  pokolenie ma by  wy-

kluczone z rozwoju kulturowego17? Ci, którzy opowiadaj  si  jedynie za pra-
wem do godziwych warunków ycia, które nale y zapewni  przysz emu poko-

15 Theory of justice, Cambridge Mass. 1971 (t umaczenie polskie: J. R a w l s, Teoria 
sprawiedliwo ci, Warszawa: PWN 1994). Równie  na ten temat: W. K e r s t i n g, John Rawls 
zur Einführung, Hamburg 1993 (na temat sprawiedliwo ci mi dzypokoleniowej s. 143-149). 
Spo ród etyków politycznych poza Rawlsem kwestiami sprawiedliwo ci mi dzypokoleniowej 
zajmowali si  Andrea Heubach, Hans Jonas, Dieter Birnbacher i Felix Eckhard.   

16 Na przyk ad: A. K r e b s, Wieviel Natur schulden wir der Zukunft? Eine Kritik am 
zukunftsethischen Egalitarismus, w: Zukunftsverantwortung und Generationensolidarität, red. 
D. Birnbacher, G. Brudermüller, Würzburg 2001, s. 157-183.  

17 Por. W i e m e y e r, Gerechtigkeit..., s. 71-94. 
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leniu, nie s  w stanie poda  na poparcie swego postulatu adnego przekony-
wuj cego kryterium. 

W kontek cie problematyki sprawiedliwo ci pokoleniowej wyst puj  jeszcze 
dwa inne problemy. Po pierwsze: jak daleko mo na w ogóle przewidzie , czy 
sposób gospodarowania jednego pokolenia szkodzi nast pnemu pokoleniu b d
te  wp ywa na nie pozytywnie? Poniewa  rozwój spo eczno ci ludzkich jest 
otwarty wskutek innowacyjnych zdolno ci i kreatywno ci ludzi, niemo liwe 
staje si  przewidywanie przysz o ci na d u sz  met . Niemo no  przewidywa-
nia przemawia za tym, by podejmowa  dzia ania wed ug zasady ostro no ci, jak 
równie , by nie podejmowa  dzia a  powoduj cych nieodwracalne zmiany (np. 
ca kowite wyczerpanie zasobów surowcowych, kompletne wygini cie ca ych
gatunków). Po drugie: czy przy szacunkowej ocenie przysz ych dóbr dopusz-
czalne jest przeprowadzenie pewnego dyskonta (oprocentowania, a w ten spo-
sób i dewaluacji przysz ych zasobów)? Czy te  co  takiego narusza zasad  rów-
nego traktowania przysz ych pokole ? W tym wypadku argumentacja opowiada 
si  za rozwa nym stosowaniem dyskonta, poniewa  post p techniczny umo li-
wia przysz ym pokoleniom np. osi gni cie przy mniejszej ilo ci benzyny ta-
kiego samego stanu mobilno ci jak obecny. Nie mo na jednak, stosuj c si  do 
zasady ostro no ci, zbyt optymistycznie podchodzi  do post pu technicznego18.

Konkretyzuj c powy sze rozwa ania dotycz ce problematyki rodowiska 
i surowców (gdy  w odniesieniu do nich sprawiedliwo  pokoleniowa jest dys-
kutowana najintensywniej) mo na wyodr bni  nast puj ce punkty widzenia19:

a) rodowisk naturalnych, takich jak obszary wodne, powietrze itd., nie mo-
na obci a  zanieczyszczeniami w stopniu, przekraczaj cym mo liwo ci ich 

naturalnego samooczyszczenia, prowadzi to bowiem do degradacji np. rzek 
i jezior. 

b) W przypadku surowców odnawialnych (np. zasobów rybnych czy dzikiej 
fauny, zasobów le nych) z natury mo na czerpa  w takim stopniu, by nie prze-
kroczy  ilo ci przyrostu naturalnego i jej mo liwo ci regeneracyjnych. Gdy si
yje tylko z procentu, kapita  pozostaje nienaruszony. 

c) Ró norodno  natury (krajobraz, gatunki) nale y otoczy  trosk  zarówno 
ze wzgl dów estetycznych, jak i dlatego, e stanowi potencja  u yteczny.

18 W dyskursie filozoficzno-etycznym kwestia dyskontowania jest najcz ciej pomijana. 
Por. H e u b a c h, Generationengerechtigkeit...

19 Por. M. V o g t, Das neue Sozialprinzip „Nachhaltigkeit” als Antwort auf die ökologische 
Herausforderung, w: Handbuch der Wirtschaftsethik, Hrsg. W. Korff u. a., Bd. I, Gütersloh 
1999, s. 237-257. 
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d) Eksploatacja surowców nieodnawialnych, jak ropa naftowa, jest uzasad-
niona, je li nast pnym pokoleniom zrekompensuje si  ich utrat . Poprzez roz-
wój substancji zast pczych/substytutów, nowej wiedzy, akumulacji kapita u
i in., mo na zagwarantowa  przysz ym pokoleniom warunki ycia, które nie b -
d  gorsze pomimo nieodwracalnej eksploatacji surowców nieodnawialnych. 

Kieruj c si  tymi kryteriami, zauwa a sie dzi  wiele problemów. Pierwsze 
kryterium dotyczy przede wszystkim emisji CO2 do atmosfery. Przy drugim 
kryterium nale y zastanowi  si  nad wycink  lasów tropikalnych i prze owie-
niem wielu obszarów morskich. W przypadku trzeciego, chodzi o to, by prze-
my le  si gaj c  daleko i przypuszczalnie nieodwracaln  ingerencj  w przy-
rod , jak np. pasywno  wobec wysychania Morza Aralskiego. Przy czwartym 
kryterium, trzeba wyj  od tego, e jak dot d nie ma adnych technologii za-
st pczych np. do produkcji benzyny jako paliwa nap dowego (samochody, sa-
moloty, statki). 

Równie  w odniesieniu do pozosta ych problemów istnieje mo liwo  bli -
szego sprecyzowania kryteriów etycznych. Zatem powinno si  pozwala  na 
zaci ganie d ugów przez pa stwo, ale tylko w sytuacji, kiedy s u y to d ugo-
terminowym inwestycjom, tak by ci, którzy b d  ponosi  koszty zad u enia
pa stwa, mogli równie  korzysta  z ich spo ytkowania. Zaci ganie d ugów 
mo e by  nawet usprawiedliwione z perspektywy sprawiedliwo ci pokolenio-
wej, je eli d ugoterminowy, pokoleniowy projekt finansowany zostaje przez 
poszczególne pokolenia w stopniu adekwatnym do czerpanych przez nie ko-
rzy ci. W ten sposób, patrz c z perspektywy sprawiedliwo ci pokoleniowej, 
wysoko  wspó czesnego zad u enia krajów mo e by  problematyczna, zw a-
szcza w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, poniewa  w tym wy-
padku d ugoterminowe kredyty zostaj  zaci gane celem realizacji krótkoter-
minowych dzia a .

W przypadku infrastruktury, w gospodarce mieszkaniowej i zak adach pro-
dukcyjnych powinna obowi zywa  umowa, wed ug której zu ycie ka dego 
z wymienionych sektorów na bie co kompensowane zostaje przez inwestycje 
maj ce na celu ich utrzymanie i regeneracj  tak, by zapobiec sukcesywnemu 
obni aniu ich warto ci. 

W odniesieniu do rozwoju ludno ciowego i zabezpieczenia spo ecznego, 
powinna obowi zywa  zasada, wed ug której ka dy obywatel ma zatroszczy
si  o w asn  przysz o . Mo na to osi gn  przez wychowanie w asnych dzie-
ci lub te  akumuluj c kapita . Nie mo na dopu ci  do sytuacji, e ludzie, my-
l c o swym zabezpieczeniu na staro , zak adaj , e to inni wychowuj  dzieci 

i na dzieci innych spadnie ci ar sfinansowania ich zabezpieczenia spo ecz-
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nego. W Niemczech, ze wzgl du na problemy demograficzne, wyra nie zmniej-
szono wysoko  emerytur dla osób bezdzietnych i osób posiadaj cych dzieci, 
oferuj c jednym i drugim uzupe niaj c  pomoc, pozwalaj c  gromadzi  kapi-
ta  na przysz o . Bardziej sprawiedliwie by oby jednak, gdyby wysoko
emerytur rodziców posiadaj cych co najmniej dwoje dzieci nie uleg a zmianie, 
natomiast zmniejszone zosta yby emerytury rodziców posiadaj cych jedno 
dziecko, wzgl dnie osób bezdzietnych, by w takiej sytuacji osoby bezdzietne 
musia y tworzy  fundusz kapita owy dla zabezpieczenia w asnej przysz o ci. 

W przypadku kszta cenia wa na by aby troska o stworzenie szans na zdoby-
cie dobrego wykszta cenia dla ogó u spo ecze stwa. Oznacza oby to na przy-
k ad, e w sytuacji, gdy zmniejsza si  liczba dzieci, nie zmniejsza si  ilo
rodków przeznaczonych na szkolnictwo. Dzi ki temu niezmieniona ilo rod-

ków zu yta zostaje na podniesienie jako ci wykszta cenia. Ponadto spo ecze -
stwo powinno umo liwi  przysz ym pokoleniom gruntowne poznanie podsta-
wowych warto ci religijnych i etycznych, które w przesz o ci okaza y si  fun-
damentalne w kszta towaniu ludzkiego wspó ycia. St d nale y przeciwstawi
si  d eniom, które pod wp ywem czysto ekonomiczno-funkcjonalnych punk-
tów widzenia, usi uj  usun  lekcje religii ze szkó  publicznych.  

III. KREOWA  WI CEJ SPRAWIEDLIWO CI POKOLENIOWEJ 

Zagwarantowanie sprawiedliwo ci pokoleniowej, przynajmniej w Niem-
czech, jest spraw  struktur i instytucji spo ecznych. Wyzwania sprawiedliwo ci 
pokoleniowej podj to tam na poziomie poprawek do Konstytucji, wyra nie w -
czaj c do niej zapis o ochronie rodowiska naturalnego jako jedno z zada  pa -
stwa. Obecnie w ramach dalszej rewizji Konstytucji20 (nowy Art. 20 b GG „Pa -
stwo w swych dzia aniach ma uwzgl dnia  zasad  zrównowa onego rozwoju 
i ochrania  interesy przysz ych pokole ”)21 dyskutuje si  nad tym, czy nie za-
ostrzy  ustale  dotycz cych zad u enia pa stwa. W celu wyakcentowania przy-
sz ych interesów spo ecze stwa przed o ono wniosek, by ka demu Niemcowi 
przyznano prawo wyborcze ju  od chwili urodzin. Do momentu uzyskania przez 

20 Por. J. T r e m m e l, Generationengerechtigkeit in der Verfassung, „Aus Politik und 
Zeitgeschichte“  2005, Nr. 8, v. 21.2.2005, s. 18-28; A. L i e n k a m p, Nicht auf Kosten unserer 
Kinder. Generationengerechtigkeit als neuer Maßstab der Politik, „Herderkorrespondenz“ 
57(2003), s. 497-501; t e n e, Ansprüche noch nicht Gezeugter, Von der Generationengerech-
tigkeit zu den Rechten künftiger Menschen, „Herderkorrespondenz“ 62(2008), s. 204-208. 

21 Cyt. za: H e u b a c h, Generationengerechtigkeit..., s. 209. 
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dziecko pe noletnio ci, korzystanie z tego prawa przypada oby rodzicom. Za 
pomoc  tego typu instrumentów próbuje si  wzmocni  wyborcz  opcj  opowia-
daj c  si  za lepsz  polityk  szkolnictwa i polityk  rodzinn , jak równie  za 
stworzeniem bardziej sprawiedliwych systemów zabezpiecze  spo ecznych.

Za zwi kszeniem sprawiedliwo ci pokoleniowej opowiada si  równie  ini-
cjatywa spo eczno-obywatelska, która problemom sprawiedliwo ci pokolenio-
wej nadaje spo eczny wyd wi k. Inicjatyw  t  jest „fundacja na rzecz praw 
przysz ych pokole ”22. Celem jej dzia a  jest zwi kszenie sprawiedliwo ci po-
koleniowej w spo ecze stwie niemieckim przez pisma, publikacje naukowe, 
kontakt z politykami i mediami. 

W Niemczech kwesti  sprawiedliwo ci pokoleniowej ju  od d u szego cza-
su podnosi y Ko cio y. W 1997 r. po trwaj cym przez rok procesie konsultacji 
ze spo ecze stwem niemieckim, dwa wielkie niemieckie Ko cio y opracowa y
wspólny, wysoce ceniony dokument zatytu owany Przysz o  w solidarno ci
i sprawiedliwo ci. W dokumencie, w s owie wprowadzaj cym (nr 4), wyja -
niono racj  podpisania wspólnego dokumentu, stwierdzaj c, e Ko cio y prze-
de wszystkim pragn  by  g osem pozbawionych g osu, czyli „przysz ego po-
kolenia”. W ró nych cz ciach dokumentu sygnatariusze zajmuj  si  proble-
matyk , w odniesieniu do której w nr 122 formu uj  etyczn  maksym :

Solidarno  odnosi si  nie tylko do obecnego pokolenia; obejmuje odpowiedzialno  za 
przysz e pokolenie. Obecnemu pokoleniu nie wolno gospodarowa  na koszt dzieci oraz  
dzieci tych dzieci, nie wolno eksploatowa  surowców, os abia  mo liwo ci funkcjonowania 
i wydajno ci gospodarki narodowej, zaci ga  d ugów i obci a rodowiska. Równie
przysz e pokolenia maj  prawo y  w niezniszczonym rodowisku, mog c liczy  na jego 
surowce. Powy sz  maksym  ostatnio próbuje si  okre la  jako zasad  zrównowa onego 
rozwoju oraz jako danie zrównowa onego rozwoju, czyli trwa ego i przysz o ciowego23.

Ko cio y przyjmuj  równie  na siebie obowi zki sprawiedliwo ci pokole-
niowej, gdy na przyk ad do ogrzewania czy zaopatrzenia w pr d swoich bu-
dynków stosuj  energie alternatywne, a na posiadanych przez siebie obszarach 
rolnych praktykuj  sposób uprawy przyjazny dla ekologii. Ko cio y oddzia uj
na spo ecze stwo przez fakt, e w ko cielnych instytucjach edukacji podej-
mowane s  kwestie sprawiedliwo ci pokoleniowej. 

22 Na przyk ad: Handbuch Generationengerechtigkeit, 2. Aufl., Hrsg. Stiftung für die 
Rechte zukünftiger Generationen, München 2003.  

23 Ko ció  wobec wspó czesnych problemów ycia gospodarczego.
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Centra edukacji ko cielnej w zakresie w asnego gospodarowania powinny 
by  przyk adem stosowania rozwi za  ekologicznych (np. przez stosowanie 
energii s onecznej do podgrzewania wody czy ogrzewania pomieszcze ). Pa -
stwo nie wykazuje troski o zabezpieczenie staro ci swych urz dników, nato-
miast Ko cio y z regu y sprosta y temu przez fundusze kapita owe. W posz-
czególnych diecezjach i w wielu instytutach zakonnych istniej  wystarczaj ce 
fundusze kapita owe, zabezpieczaj ce od strony finansowej emerytury dla 
urz dników ko cielnych i ksi y, a tak e zabezpieczaj ce staro  osobom 
zakonnym. Bardzo rzadko instytucje ko cielne zmuszone s  zaci ga  kredyty, 
a je eli nawet, to wy cznie na inwestycje d ugoterminowe. Przed mianowa-
niem na biskupa Eichstätt Gregor Hanke by  opatem klasztoru benedykty -
skiego Planstetten, urz dzonego na sposób ekologiczny, którego funkcjono-
wanie mo e by  przyk adem ekologicznie zorganizowanej instytucji24.

Zwi zek demografii i systemów zabezpiecze  spo ecznych oraz wyrastaj -
cych z nich problemów sprawiedliwo ci pokoleniowej by  szczególnie dys-
kutowany w Niemczech w latach 2003-2004. Ko cio y jako obro cy przy-
sz ych pokole   równie  aktywnie w czy y si  w t  debat . Poprzedni prze-
wodnicz cy Konferencji Episkopatu Niemiec kardyna  Karl Lehmann25 po-
wi ci  tej problematyce swój referat rozpoczynaj cy jesienne zgromadzenie 

konferencji biskupów w 2003 r. Na szczeblu Konferencji Episkopatu Niemiec 
problemy spo eczno-etyczne opracowywane s  przez Komisj  VI. Komisja, 
której przewodzi arcybiskup Monachium i Fryzyngi dr Reinhard Marx, wcze -
niej profesor chrze cija skiej etyki spo ecznej, skupia równie  innych bisku-
pów i doradców (reprezentuj cych dziedzin  chrze cija skiej etyki spo ecznej, 
a tak e nauki ekonomiczne, prawne i spo eczne). Oprócz nich znajduj  si
w niej równie  (byli) politycy, cz onkowie zarz du zwi zków zawodowych 
itd. Pozwala to Komisji nie tylko prowadzi  prac  nad poszczególnymi pro-
cesami politycznymi, lecz równie  odpowiada  na pytania, w jaki sposób pro-
ponowane przez Komisj  stanowiska maj  by  w czone w polityczny proces 
podejmowania decyzji. Komisja opowiedzia a si  m.in. za reform  systemów 
zabezpiecze  spo ecznych, dzi ki jej pracom (konkretnie ekologicznej grupy 
roboczej) Komisja zwróci a uwag  na szereg problemów. Zw aszcza studia 
dotycz ce zmian klimatycznych spotka y si  z wielkim uznaniem zarówno 
w spo ecze stwie niemieckim, jak i w Ko ciele katolickim poza granicami 

24 Na temat inicjatyw tego typu w Ko ciele niemieckim: Die deutschen Bischöfe, Der 
Klimawandel a.a.O., sw. 59ff.  

25 Por. L e h m a n n, Zusammenhalt...
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Niemiec. W odniesieniu do „zabezpiecze  spo ecznych”, na wniosek Komisji 
powsta a ekspertyza26, w której postuluje si  wi ksze wiadczenia w ubez-
pieczeniach emerytalnych dla rodziców z dzie mi. Na posiedzenia Komisji za-
praszani s  równie  politycy, by wraz z nimi Ko ció  móg  przedyskutowa
wa ne dla siebie kwestie. W ten sposób przed kilku laty obecna kanclerz 
Angela Merkel uczestniczy a w dyskusjach Komisji jeszcze jako przywód-
czyni opozycji, podobnie jak w marcu 2008 r. Franz Müntefering, ówczesny 
wicekanclerz i przewodnicz cy Partii Socjaldemokratycznej. 

Podobnie Synod Ko cio a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) w 2004 r. 
w Magdeburgu przyj  jako g ówny temat i opracowa  ekspertyz  zatytu o-
wan : Stosunki mi dzypokoleniowe (Verhältnis der Generationen). Przewodni-
cz cy Rady EKD biskup Huber z Berlina, a tak e inni biskupi Ko cio a ewan-
gelickiego, wypowiadali si  na ten temat w wielu swych wyst pieniach27. Ko -
cio y, anga uj c si , nie dzia a y stricte politycznie, lecz zgodnie ze swoim 
pos annictwem, by „umo liwia  polityk ” przygotowa y grunt dla dzia ania
politycznego. Ich zadaniem nie jest zajmowanie si  technicznymi szczegó ami 
prawodawstwa, lecz wskazywanie na istotne dla polityki etyczne podstawy da-
nej problematyki. Znaczenie Ko cio ów dla pracy polityków polega na tym, e
wskazuj  one kierunek dzia a  w duchu sprawiedliwo ci pokoleniowej, wy-
st puj c jako obro cy przysz ych pokole . Wysi ki Ko cio a w Niemczech, ma-
j ce na celu wp ywa  na polityk , obejmuj  wiele p aszczyzn. Przewodnicz -
cy konferencji biskupów komunikuj  si  z przywództwem g ównych partii 
politycznych. Przedstawiciele obu Ko cio ów – ewangelickiego i katolickiego 
– w Berlinie na bie co uczestnicz  jako obserwatorzy w pracach ustawodaw-
czych, pozostaj c w kontakcie z deputowanymi oraz z pracownikami urz dów
ministerialnych. Katolicy wieccy oraz powo ane przez nich stowarzyszenia, 

26 Por. Arbeitshilfen Nr. 214: Familiengerechte Rente. Gutachten im Auftrag der Kommis-
sion für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz zu einer fami-
liengerechten Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, Hrsg. Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz,  Bonn 2008.  

27 Kundgebung zum Schwerpunktthema „Keiner lebt für sich allein – Vom Miteinander der 
Generationen“; Beschluss zu den Thesen als Anlage zu der Kundgebung zum Schwerpunkt-
thema „Keiner lebt für sich allein – Vom Miteinander der Generationen“; W. H u b e r, „Refor-
men – notwendig, aber gerecht“ – Rede in Gladbeck am 3.12. 2004 und Ch. K ä h l e r, Du 
sollst Vater und Mutter ehren – Generationengerechtigkeit in biblischer Perspektive – Vortrag 
bei der Jahrestagung des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer in Deutschland, 30.4.2004 
(por. http.www.ekd.de letzter Zugriff 5.5.09). 



 JOACHIM WIEMEYER 86

zrzeszaj c si  w Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich, zabieraj  g os
i zajmuj  stanowiska wobec okre lonych kwestii politycznych. Centralny Ko-
mitet jest rodowiskiem, w którym obecne s  zarówno stanowiska ró nych sto-
warzysze  i partii, z których wywodz  si  jego cz onkowie. Za  cz onkowie 
zrzeszeni w Centralnym Komitecie informuj  swoje stowarzyszenia i partie co 
do stanowisk reprezentowanych przez Komitet. W dzisiejszym spo ecze stwie 
mediów chodzi przecie  o zwrócenie uwagi na konkretne stanowiska Ko cio a.

Aby spo eczne oddzia ywanie Ko cio ów mog o by  skuteczne potrzebne s :
a) etyczno-teologiczna refleksja 
b) wysoki poziom wiedzy w zakresie nauk humanistycznych i spo ecznych 

lub wyniki innych nauk maj ce znaczenie w formu owaniu ocen z pozycji 
etycznej (ekologia) 

c) uwzgl dnianie logiki politycznego procesu podejmowania decyzji (kwe-
stia w a ciwego miejsca i momentu) i kszta towania opinii publicznej 

d) wspieranie stanowiska Ko cio a przez wiernych, którzy jako wyborcy s
w stanie z o y  na szal  opcji Ko cio a w asne prawo wyborcze. 

IV. UWAGI KO COWE 

W perspektywie d ugofalowej sprawiedliwo  pokoleniowa stanowi g ów-
ne wyzwanie etyczne, które nie tylko dotyczy demografii Niemiec i Polski, 
lecz praktycznie wszystkich krajów UE. W skali ogólno wiatowej znaczenie 
ma zw aszcza wymiar ekologiczny, jak i problem obchodzenia si  z surow-
cami naturalnymi. Wyst puj  równie  problemy sprawiedliwo ci pokolenio-
wej, uwarunkowane specyfik  poszczególnych krajów. Poniewa  w procesie 
politycznym przysz e pokolenia nie maj  jeszcze prawa decydowania, istnieje 
zagro enie, e ich interesy zostan  zaniedbane, a obecne pokolenie czerpa
b dzie profity kosztem przysz ego. Dlatego wa nym zadaniem Ko cio a jest 
zwracanie uwagi na tak donios e problemy etyczne. Chrze cija stwo zawiera 
w sobie niewyczerpany potencja , jest to zarówno potencja  przysz o ci, jak 
i nadziei. Uprawnia on do tego, by chrze cija stwo wyst powa o w roli obro -
cy sprawiedliwo ci pokoleniowej. 

Przek ad z j zyka niemieckiego ks. dr Maciej Hu as
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INTERGENERATIONAL JUSTICE AS A SOCIAL-ETHICAL CHALLENGE 

S u m m a r y 

The article draws the reader’s attention to the category of intergenerational justice, that is 
justice concentrated on the space between two points that are distant from each other, and asks 
the question about how social relations improved during the life-time of one generation and 
how they deteriorated in the life-time of another; as well as one if one generation may burden 
another one that follows it with its own charges, in this way setting itself free of them. In a 
long-term perspective intergenerational justice is the main ethical challenge that concerns not 
only German and Polish demography, but practically that of all the European Union countries. 
In the worldwide scale especially the problem of ecology is significant, as well as the problem 
of dealing with natural resources. Since in the political process future generations do not yet 
have the right to make decisions, there is a threat that their interests will be neglected, and the 
present generation will make profits at the cost of the future ones. This is why drawing 
everybody’s attention to so important ethical issues is one of the Church’s significant tasks. 

Translated by: Tadeusz Kar owicz 

S owa kluczowe: sprawiedliwo  pokoleniowa, ekologia, rodowisko, zmiany klimatyczne, 
wzrost demograficzny, d ug publiczny, zaanga owanie Ko cio a.

Key words: intergenerational justice, ecology, environment, climatic change, demographic 
growth, public debt, engagement of the Church. 
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O POTRZEBIE REFLEKSJI ONTOLOGICZNEJ  
– TEORIA SPO ECZNA PAW A RYBICKIEGO  

Pomimo ogromnego rozwoju nauk o spo ecze stwie, a przede wszystkim 
socjologii, pojawiaj  si  nierzadko zasadne pytania powa nych my licieli, czy 
w powodzi zagadnie  szczegó owych nie zagubiono podstawowego problemu, 
a mianowicie samego poj cia spo ecze stwa. Wspó czesne teorie i kontrower-
sje w dziedzinie my li spo ecznej bynajmniej nie napawaj  w tym wzgl dzie 
optymizmem. St d te  pojawiaj ce si  tu i ówdzie nawo ywania do pewnej 
integracji nauk spo ecznych na bazie problemów podstawowych. Dodatkowo 
spraw  komplikuj  problemy zwi zane z wieloznaczno ci  poj  i j zyka
w teoriach spo ecznych. Jedn  z dróg przezwyci enia tych trudno ci jest nie-
w tpliwie powrót do ca o ciowych, zwartych teorii, skupiaj cych si  na onto-
logii zjawisk spo ecznych, z jednej strony, by móc okre li  prymarne cho by, 
wspólne za o enia przy wielo ci wyst puj cych obecnie paradygmatów, z dru-
giej strony dla eksplikacji podstawowych poj .

Post puj c t  wcale nie atw cie k , szybko mo na doj  do wniosku, e
podstawowe zagadnienia spo eczne zdezaktualizowa y si  w znacznie mniej-
szym stopniu, je li nie w ogóle, ni  niejedna wspó czesna teoria, tworzona 
cz sto na okre lony u ytek. Przyk adem skupienia si  na tych w a nie podsta-
wowych zagadnieniach s  nies usznie, moim zdaniem, zapomniane pogl dy
Paw a Rybickiego. 

Dr KRZYSZTOF SZTALT – adiunkt Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wroc awskiego; adres do 
korespondencji: e-mail: sztaltk@gmail.com 
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Jacek Szmatka swego czasu napisa :

Otó  s dz , e Pawe  Rybicki jest bodaj e jedynym, jak do tej pory, socjologiem pol-
skim, który tworz c tu, w kraju, zbudowa  nowatorsk , ca o ciow  koncepcj  socjolo-
giczn , zdoln  do konkurowania z tego typu koncepcjami powstaj cymi gdziekolwiek 
na wiecie. Jego linia uprawiania teorii socjologicznej jest nadto widoczna, ale dziw-
nym zrz dzeniem losu nie doczeka a si  takiej recepcji, jakiej powinna si  doczeka .
[…] Jego pozycja w socjologii polskiej by a (i jest) wyj tkowa: stworzy  ca o ciow
koncepcj  teoretyczn , godn  teoretyków tej miary, co Ossowski czy nawet Znaniecki. 
Ale koncepcja ta nie zosta a w a ciwie doceniona i zrozumiana1. 

Na czym owa niedoceniona koncepcja polega a? Na to pytanie postaram si
znale  odpowied , skupiaj c si  na dwóch – z mojego punktu widzenia – naj-
istotniejszych dla jej zrozumienia pracach: Arystoteles. Pocz tki i podstawy 
nauki o spo ecze stwie (1963) i przede wszystkim opus magnum Rybickiego
Strukturze spo ecznego wiata (1979), wiadomie pomijaj c, cenne, lecz nie 
wnosz ce wiele do tematu, prace z socjologii nauki, a tak e Spo ecze stwo 
miejskie (1972)2.

Teoria spo eczna P. Rybickiego stanowi prób  uj cia podstawowych za-
gadnie  z zakresu budowy i swoistego adu wiata spo ecznego. Niezmiernie 
istotne jest, jego zdaniem, wskazanie na potrzeb  rozwa a  ontologicznych. 
Przed badaniami ilustruj cymi konkretne wycinki rzeczywisto ci powinno po-
jawi  si  pytanie o to, jaki jest rzeczywisty byt, posta  istnienia badanych zja-
wisk i procesów spo ecznych. Bez odpowiedzi na tak sformu owane pytanie 
nie sposób jednoznacznie stwierdzi , czy teoria, wraz z towarzysz cym jej 
warsztatem badawczym, jest w stanie odzwierciedli  jak  cz  rzeczywisto-
ci spo ecznej.

Wielu badaczy zwraca dzi  uwag  na niejasny status teorii socjologicznej. 
Wydaje si , e wyst puj  w niej jakby dwa w tki my lowe. Jeden stanowi 
teoria dostosowana bezpo rednio do empirycznej weryfikacji, dzi ki niej mo-
emy pozna  lub przynajmniej stara  si  pozna  zwi zki mi dzy faktami, 

które potrafimy do wiadczalnie sprawdzi . Drugi w tek to nasze odczucia 
i spostrze enia ujawniane cz sto pod ró nymi postaciami: od wiedzy potocz-
nej po naukow . róde  tych spostrze e  mo na poszukiwa  w dzie ach klasy-
ków. W Arystotelesie czytamy:  

1 Pawe  Rybicki, „Studia Socjologiczne” 1988, nr 4, s. 8. 
2 Pe n  bibliografi  prac Rybickiego zamie ci  K.Z. Sowa w Szkicach z historii socjologii 

polskiej (red. K.Z. Sowa, Warszawa: PAX 1983, s. 31-36). 
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XX-wieczna socjologia jest i staje si  coraz bardziej rozproszona. Obok niejednolicie 
zreszt  pojmowanej socjologii ogólnej wyros y i rozrastaj  si  socjologie „specjalne”, 
takie jak socjologia sztuki, wiedzy, prawa, pracy, przemys u i inne. Rozrost wynika 
z widzenia wsz dzie spo ecznych czynników i spo ecznych zjawisk. Rozproszenie czy 
rozbicie nauki na szereg coraz silniej wyodr bniaj cych si  od siebie dzia ów jest jego 
konsekwencj . Teoria Arystotelesa opiera si  […] na szerokim widzeniu spo eczno ci
jako wspólnoty, w której dochodzi do zaspokojenia wszystkich potrzeb ludzkich. Wi-
dzenie to jest […] inne od nowoczesnego widzenia spo ecznych faktów czy zjawisk 
i jego konsekwencj  jest nie rozproszenie, lecz koncentracja teorii na pewnych w z o-
wych problemach. Mo na by je okre li  jako problemy organizacji ycia zbiorowego3.

Rybicki analizuje Polityk  Arystotelesa pod k tem ukazania istotno ci
ogólnej refleksji nad spo ecze stwem oraz pu apek, jakie niesie ze sob  sku-
pienie si  na w skiej, empirycznej problematyce. wiat spo eczny jest zasad-
niczo ró ny od wiata fizycznego i tym samym wymaga innego podej cia do 
badanych zjawisk. Je eli w ród teorii socjologicznych XIX i XX wieku nie ma 
niczego, co by by o podobne do Polityki, ma to swoje g bsze przyczyny. 
Przyczyny te tkwi  nie w samej zmienionej rzeczywisto ci spo ecznej, lecz 
i w g boko zmienionym poznawczym wobec niej nastawieniu. Na nowo ytn
metodologi  nauk spo ecznych oddzia a a silnie metodologia nowo ytnego 
przyrodoznawstwa, wykszta cone przez ni  wzory badania i poznania nauko-
wego. W XIX-wiecznych pozytywistycznych teoriach socjologicznych znaj-
dowa o to wyraz w d eniu do determinacji spo ecze stwa i jego zmian przez 
jakie  prawa, które by yby podobne i podobnie wa ne, jak ówczesne prawa 
przyrodnicze. W XX wieku wyra a si  to raczej w tendencji do abstrakcyj-
nego, ahistorycznego ujmowania procesów spo ecznych, tworzenia sztucznie 
izolowanych uk adów, przeprowadzania quasi-laboratoryjnych bada , budo-
wania na tych podstawach przy u yciu matematycznych metod nauki w typie 
nowo ytnej fizykalnej teorii. W ten sposób w d eniu do formalnej doskona-
o ci, niejednokrotnie zreszt  w tpliwej, dokonywa o si  oddalenie jednego 

nurtu nowoczesnej nauki od podstaw i wzorów arystotelizmu. Dokonywa o si
zarazem oddalenie nurtu teorii spo ecznej od wiata rzeczywistych spo eczno-
ci. Rybicki by wiadomy, e wiedza o wiecie ludzkim mo e mie  tylko 

ograniczony stopie cis o ci. Dlatego rezygnowa  – podobnie jak Stagiryta  
– z doskona ych uj  formalnych. W zamian za to zyskiwa  zbli enie do rze-
czywisto ci spo ecznej, widzia  i by  zdolny opisa  jej wielo  i zmienno .

3 P. R y b i c k i, Arystoteles. Pocz tki i podstawy nauki o spo ecze stwie, Wroc aw–War-
szawa–Kraków: Zak ad Narodowy im. Ossoli skich. Wydawnictwo PAN 1963, s. 252-253. 
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I w a nie to zbli enie do rzeczywisto ci stanowi najcenniejszy jego wk ad do 
nauki o spo ecze stwie4.

Rybicki wskazuje tezy autora Polityki le ce u podstaw jego teorii. Te tezy, 
nawet je li tak nienazwane, s  za o eniami natury ontologicznej – twierdze-
niami ogólnymi, które Arystoteles przyjmuje jako prawdziwe i oczywiste, i na 
rzecz których nie rozwija szerszej i bardziej szczegó owej argumentacji, orze-
kaj c arbitralnie o istocie rzeczywisto ci spo ecznej. Rybicki wymienia sze
takich podstawowych twierdze : 1. Cz owiek jest istot  spo eczn , 2. Polis
jest ca o ci  spo eczn , 3. Polis jako samowystarczalna wspólnota istnieje 
z natury, 4. Celem spo eczno ci jest dobro, z którym uto samia Arystoteles 
dobro jednostki, 5. Polis-wspólnota sk ada si  z ludzi wolnych i niewolnych, 
równych i nierównych z natury i nie tylko z natury, którzy w ró nym stopniu 
uczestnicz  w spo eczno ci, 6. Ka de polis jest spo eczno ci  ograniczon .
Socjolog ten wiele uwagi po wi ca omówieniu tych za o e , wyja niaj c
nieporozumienia, zw aszcza te, które bra y si  z literalnego rozumienia my li 
Stagiryty. Podkre la znaczenie ontologii w rozumieniu poj  i kategorii spo-
ecznych, dotyczy to na przyk ad arystotelesowskiego i nowo ytnego rozumie-

nia terminu fisis – natura, porównania polis do organizmu bez odniesie  do 
klasycznego pojmowania organicyzmu, czy w a ciwe u wiadomienie wyra e-
nia, e ze swojej natury polis jest pierwsze od rodziny i jednostki. Wa ne jest 
spostrze enie dotycz ce teleologicznego aspektu w ujmowaniu polis i zjawisk 
spo ecznych, podkre lenie, e my l Stagiryty jest nim naznaczona, wykazanie, 
e niedostrzeganie tego sta o si ród em wypacze  i nieporozumie  w inter-

pretacjach jego teorii spo ecznej. Zaakcentowanie teleologizmu jest wa ne
przy porównaniu arystotelizmu z XIX- i XX-wiecznymi teoriami, które zwy-
kle wyklucza y poj cie celu z pola refleksji naukowej. Bra o si  to st d, e
nowo ytne teorie inaczej pojmowa y cel, wi c go z warto ciowaniem, nie-
dopuszczalnym w empirii spo ecznej, a nie z telos – celem, jak u Arystotelesa, 
który jest nieodzown  cz ci  rzeczywisto ci spo ecznej, natur  zjawisk, ich 
spe nieniem, do którego wszystko to, co si  staje, zmierza w swoim rozwoju. 
Wraz z poj ciem celu pojawia si  problem dobra i szcz cia. Arystoteles wi -
e go zarówno ze wspólnot , jak i jednostk . Nie jest to w prosty sposób wy-
o one w Polityce, tym wi ksze uznanie dla Rybickiego, który to zagadnienie 

wyja nia, dowodz c, e polis powstaje i istnieje nie tylko dla umo liwienia 
ycia ludzkiego, ale tak e po to, by to ycie w a ciwie kszta towa . Kwestia 

bene vivere ma w pogl dach Stagiryty na spo eczno  podstawowe znaczenie, 

4 Tam e, s. 258-259. 
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zatem warto odró ni  szcz cie w sensie psychologicznym od szcz cia 
w sensie ontologicznym. To szcz cie w sensie ontologicznym zwi zane jest 
z Arystotelesowskim bene vivere – zaleceniem ycia cnotliwego i rozumnego: 
„Ka demu przypada w udziale tyle szcz cia, ile wykazuje cnoty i rozumu”. 
Dla tak poj tego dobra i szcz cia pod o em umo liwiaj cym rozwój osobo-
wo ci spo ecznej jest spo eczno . Tre , kszta t i dynamik  spo eczno ci wy-
ja nia autor Etyki Nikomachejskiej poprzez kategorie materii, formy i aktu. Na 
materi  sk ada si  to, co okre lamy dzi  morfologi  spo eczn , forma to prze-
de wszystkim ustrój, akt – kultura, z podkre leniem prawa i etyki5. Mo na tu 
dostrzec aktualno  wielu zagadnie  i dzi , po up ywie wieków, teoria Rybic-
kiego, która dzieli rzeczywisto  spo eczn  na trzy warstwy, w oczywisty spo-
sób wyrasta z tej samej tradycji intelektualnej. 

Arystoteles, poprzez wyra ne wyodr bnienie przedmiotu formalnego teorii 
spo ecznej, którym jest polis – wspólnota samowystarczalna, stanowi ca ramy 
innych wspólnot i zwi zków, ocali  swoj  teori  spo eczn  przed up ywaj cym
czasem. Jedno  jej przedmiotu jest dyrektyw  dla tych, którzy pragn  dzi  in-
tegracji w naukach o spo ecze stwie.  

Tak  jedno  postuluje Rybicki w swej w asnej koncepcji. Widzi dwie war-
stwy zagadnie  naukowych, przyznaj c im status teorii: ontologiczn , w której 
mieszcz  si  problemy tego, co istnieje rzeczywi cie, i zwi zan  z empiryz-
mem warstw  tego, co mo emy stwierdzi  na temat zale no ci mi dzy faktami 
mierzalnymi. Rozró nienie tego typu nie jest nowe, by przywo a  cho by te-
ori  Kopernika, któr  przez d ugie lata rozumiano w empirycznej, nie onto-
logicznej postaci. Mo emy wi c o spo ecze stwie my le  dwojako i rozwija
te dwie zachodz ce na siebie warstwy – mówi c o tym, co jest, i o tym, czego 
udaje si  nam dowie . Rybicki podkre la u yteczno  podej cia ontologicz-
nego. Wniosek jest znamienny – socjologowie-empirycy przedstawiaj  cz sto
tak ubogi obraz wiata spo ecznego, gdy  nie potrafi  udowodni  jego wi k-
szej z o ono ci, cho  je eli s wiadomi ogranicze  socjologii ankietowej 
wiedz , e jest on znacznie bogatszy ni  ten, który ukazuj  ich ankiety. Ry-
bicki podkre la, e winni oni ten alternatywny obraz rzeczywisto ci rozwija ,
je eli ich praca ma by  twórcza. Ca okszta t uk adów rzeczywisto ci spo ecz-
nej wyra aj  struktury spo ecznego wiata. wiat spo eczny nie jest wed ug 
Rybickiego nieuporz dkowanym zestawem zjawisk, wydarze  i procesów, lecz 
jest to wiat ustrukturalizowany, tzn. e znajduj  si  w nim obszary rzeczywis-

5 Zob. A r y s t o t e l e s, Etyka Nikomachejska, t um. D. Gromska, Warszawa: PWN 1982. 
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to ci nacechowane wzgl dn  sta o ci  i wzgl dnym adem. Obszary te nazwa
mo na strukturami spo ecznymi. Rybicki wyró nia w nich trzy warstwy: 

1. warstw  materialn  – ilo ciowe i jako ciowe cechy zbiorowo ci spo e-
cznej, cechy demograficzne, warunki ycia spo eczno ci. Ta warstwa, cz sto 
pomijana przez socjologów (nies usznie wed ug autora) jest „fundamentem” 
istnienia i funkcjonowania spo eczno ci. 

2. warstw  symboliczn  – kultura traktowana jako zespó  znacze , symboli 
i warto ci. 

3. warstw  dzia a  spo ecznych – reguluj c  stosunki  spo eczne i tworz c
spo eczn  organizacj .

Jest tu Rybicki bliski Znanieckiemu, Weberowi i ca ej perspektywie huma-
nistycznej w socjologii. Podkre la rol  znaczenia w dzia aniach spo ecznych, 
dzia anie okre la jako wiadom  czynno , która jest zwrócona ku okre lonej 
warto ci i zmierza do jakiej  zmiany w tej relacji. Sfera dzia alno ci ludzkiej 
jest bardzo szeroka. Obejmuje czynno ci skierowane ku ró nym warto ciom: 
gospodarczym, politycznym, moralnym, religijnym, estetycznym, poznawczym. 
Jest zrozumia e, e dzia ania w ró nych dziedzinach ró ni  si  mi dzy sob :
charakterem sytuacji, w której dzia anie zostaje podj te; rodzajem celów, do 
których mo e ono zmierza , rodzajem rodków, które mog  s u y  do reali-
zacji celu. Dzia aniem indywidualnym jest dzia anie jednostki, osobnika; przez 
dzia anie spo eczne rozumiem natomiast dzia anie grupy6. Podobny punkt wi-
dzenia, podkre laj c emergentyzm spo eczny, przyjmuje M. Zió kowski, pisz c:

Cho  podstawowym sk adnikiem rzeczywisto ci spo ecznej s  jednostki kszta tuj ce
swoje w asne dzia ania, to istniej  jednak pewne odr bne i nieredukowalne prawid o-
wo ci na poziomie ponadjednostkowym. Cz owiek kszta tuje swoj  wiedz  i kieruje si
w swych dzia aniach spo ecznie ukszta towanymi i nabytymi przez siebie w trakcie so-
cjalizacji informacjami i wzorami post powania, dostosowuje si  do spo ecznie ukszta -
towanych warunków otoczenia i do stosunków spo ecznych b d cych uk adami dzia a
ludzkich, które s  od niego jako jednostki niezale ne. Bez uwzgl dnienia tego faktu nie 
mo na opisa  ani zrozumie  sensu jednostkowych dzia a  ludzkich7.

Trzy warstwy zagadnie  wyró nione przez Rybickiego przenikaj  si  wza-
jemnie: „W spo eczno ci ca kowicie rozwini tej trzy warstwy rzeczywisto ci

6 P. R y b i c k i, Struktura spo ecznego wiata. Studia z teorii spo ecznej, Warszawa: PWN 
1979, s. 140-141. 

7 Wiedza, jednostka, spo ecze stwo. Zarys koncepcji socjologii wiedzy, Warszawa: PWN 
1989, s. 122. 
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– jej substrat materialny, sfera wspólno ci kulturowej i sfera aktywno ci spo-
ecznej – nak adaj  si  na siebie i dope niaj  si  wzajemnie”8.

Ka da odr bna i w pe ni ukszta towana spo eczno  spe nia pewne warun-
ki: 1. Ka da jest ograniczona, ma sk ad zbiorowo ci wyznaczony takimi ce-
chami, jak: pochodzenie, zamieszkanie, rodzaj spe nianych czynno ci lub te
jest okre lona przez inne cechy: istnieje w pewnych danych przez natur  i prze-
kszta conych przez cz owieka warunkach materialnych, posiada ramy czasowe 
i przestrzenne, 2. Jest ukierunkowana. Rybicki powo uje si  tu na twierdzenie 
Arystotelesa, e koinonia zmierza do jakiego  dobra, tzn. ma w a ciwy sobie 
system warto ci, który jej uczestnicy uznaj  i ku któremu d , 3. Spo eczno
urzeczywistnia si  przez indywidualne i zbiorowe dzia ania. Zdaniem Rybic-
kiego czynna realizacja wspó ycia ludzi w ich wzajemnych odniesieniach do 
siebie jest najbardziej istotnym rysem spo eczno ci. Zachodzi zwi zek mi dzy 
trzema sferami rzeczywisto ci spo ecznej i trzema cechami, które stanowi
o istnieniu i trwaniu spo eczno ci. Sfera materialna we wszystkich swych as-
pektach – jako czas, przestrze , wielko  i g sto  zbiorowo ci – jest sfer ,
która ogranicza spo eczno , wyznacza to, co mo e w niej zachodzi  i co mo-
e by  urzeczywistniane. Sfera symboliczna – system przyj tych znacze

i uznawanych warto ci – wyznacza zakres i hierarchi  ludzkich d e . W tej 
sferze mieszcz  si  tak e czynniki ograniczaj ce ycie spo eczne – tradycja, 
prawo, wzory spo eczne. Sfera dzia a  kszta tuje stosunki mi dzy lud mi
i tworzy organizacj ycia zbiorowego. Ka da ze sfer rzeczywisto ci spo ecz-
nej ma wi c sw  zasadnicz  funkcj , wszystkie one jednak przenikaj  si  wza-
jemnie – dzia ania przeobra aj  ludno ciowy, ekonomiczny i techniczny ob-
szar ycia. Zmiany tego obszaru wp ywaj  za  na system warto ci panuj cy
w danej spo eczno ci9.

W dzisiejszym wiecie ruchliwo ci, dynamiki i zmian warto przypomnie
za Rybickim o problemie ci g o ci w spo eczno ci. Decyduje o niej przede 
wszystkim przestrze  symboliczna. Oczywi cie, elementy ci g o ci spo ecznej 
nie s  wieczne, ulegaj  z o onym zmianom, wyznaczonym przez nast pstwo
pokole , nowe podzia y spo eczne, przemieszczanie si  ludno ci, rodzaj dzia-
a  spo ecznych. Nie s  to jednak zmiany, których istnienie zaprzecza oby 

wzgl dnej trwa o ci struktury spo ecznego wiata. Wyodr bnienie trwania ja-
ko statyki, a zmiany jako dynamiki spo ecznej jest – zdaniem Rybickiego – za-
biegiem nieuzasadnionym; zakresy zjawisk wyra aj cych tak ci g o  struktury, 

8 Struktura spo ecznego wiata, s. 167. 
9 Zob. tam e, s. 168-171. 
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jak i jej zmienno , wspó wyst puj  i dope niaj  si  wzajemnie, stanowi c
komplementarne cechy spo eczno ci. W ka dej spo eczno ci ci g o  i zmien-
no  przejawiaj  si  inaczej. Zwykle jednak struktura spo eczna utrzymuje 
swoj  ci g o  poprzez wch anianie zmian, jakie wewn trz niej zachodz . Do-
piero, kiedy zmiany przekraczaj  pewien hipotetyczny próg mo liwo ci wch a-
niania, mo na mówi  o jej przemianie. Ci g o  wi c to paradoksalnie ci g
zmian: sytuacji i dzia a  ludzkich okre lonych czasem, miejscem, wi ziami spo-
ecznymi, systemem kultury i spo ecznej organizacji. 

W koncepcji Rybickiego dostrzec mo na zasadnicze idee my li spo ecznej, 
przewijaj ce si  w ró nych postaciach, od staro ytno ci po dzie  dzisiejszy, 
i kszta tuj ce w dalszym ci gu sposób widzenia wiata. Punkty jej odniesienia 
wyznaczone zosta y przez projekty takich postaci, jak: R. K. Merton, T. Par-
sons, Ch. W. Mills, M. Weber, F. Znaniecki. Emanuj  z niej dwie my li prze-
wodnie. Ukazanie specyfiki ontologii wiata spo ecznego niedaj cego si
sprowadzi  pod adnym pozorem, nawet w postaci analogii do wiata przy-
rodniczego10 (st d w tki polemiczne z organicyzmem, fizykalizmem, pozyty-
wizmem, przy równoczesnym podkre laniu znaczenia nurtu humanistycznego 
w socjologii11) oraz unaocznienie poznawczej roli teorii naukowych, skupiaj -
cych si  na podstawowych zagadnieniach budowy spo ecznego wiata, ró ni -
cego si  zasadniczo od rzeczywisto ci przyrodniczej i psychicznej, w prze a-
mywaniu potocznych wyobra e  o wiecie spo ecznym (st d motywy krytycz-
ne wobec formalizmu jako tworzenia „teorii dla teorii” i neopozytywizmu jako 
ustalania „faktów dla faktów”). Wobec sporów tocz cych si  we wspó czesnej 
my li spo ecznej w zakresie okre lenia specyfiki ontologii spo ecznej i odr b-
no ci perspektywy poznawczej rzeczywisto ci spo ecznej od przyrodniczej, 
Rybicki konsekwentnie wskazuje na aktualno  realistycznych idei Ary-
stotelesa12.

Godne podkre lenia s  trzy kwestie ewokowane przez autora Nauki a formy 
ycia spo ecznego: rozumienie bytu spo ecznego, struktury spo ecznej i roli 

teorii w wyja nianiu spo ecznej rzeczywisto ci. Rybicki stara si  na wietli  je 
w sposób jak najbardziej przyst pny, daj c równocze nie ich w asn  oryginal-
n  interpretacj .

Byt spo eczny nie przejawia cech organicznej i duchowej jednorazowo ci, które zna-
mionuj  byt indywidualny. Spo eczno  obejmuje wielo  osobników, utrzymuje si

10 Tam e, s. 554, 586. 
11 Tam e, s. 22-23, 42-43. 
12 Tam e, s. 44, 48, 52, 545, 561-562, 579-580. 
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przez pokolenia. Nie ma jasnych, wyra nie okre lonych pocz tków, nie ma zakre lo-
nego z góry kresu. […] Byt ten jest tak e konkretny, lecz jego konkretno  jest innego 
rodzaju. Jest to kszta t, jaki przybieraj  zbiorowo ci ludzkie – kszta t okre lony przez 
ich wielko , przez ich zag szczenie, przez ich cechy jako ciowe. Jest to z o ona 
i zmienna ca o  symboli i tre ci kulturalnych, które nasycaj ycie tych zbiorowo ci 
i nadaj  mu jego orientacje i kierunki. Jest to wreszcie organizacja ycia zbiorowego, 
która stanowi o jego najszerzej rozumianym ustroju13.

Przeciwstawne pogl dy nominalistów i realistów14 godzi Rybicki odwo uj c
si  do analogii, cho  – jego zdaniem – nie maj  one wielkiego znaczenia w nau-
ce, ich poznawcza warto  jest ograniczona, a obok trafnych nasuwaj  lub przy-
najmniej mog  nasuwa  nietrafne asocjacje. Spo eczno  jest wielowarstwowa, 
tworzy si  z powi zania ró nych sfer rzeczywisto ci ludzkiej; co jest istotne 
w tym porównaniu, to zawarta w nim charakterystyka p ynnego toku rzeczy-
wisto ci spo ecznej. Rzeczywisto  jest p ynna, bowiem wszystko co w niej 
trwa i co wydaje si  sta e – instytucje, ustroje, system w adzy – trwa tylko 
dzi ki temu, e jest ustawicznie odnawiane przez ludzkie zachowania i dzia ania 
w strumieniu ycia zbiorowego, w toku wyst puj cych w nim uk adów i sytu-
acji. Tok rzeczywisto ci odró nia spo eczno  od gotowego i zamkni tego wy-
tworu kultury, od wszelkiego niezmiennego bytu. Jednostka i spo eczno
przedstawiaj  dwie postacie bytów cz owieka. Byt indywidualny ma znami
jednej, niepowtarzalnej osobowo ci i jednej ci le niepowtarzalnej kolei ycia.
Byt spo eczny przedstawia powi zan  wielo  jednostek ludzkich. W p ynny 
tok ycia jednostki byt spo eczny wprowadza elementy bardziej trwa e: trady-
cje, zwyczaje, ró nego typu stanowienia, które jednostka ju  zastaje i które 
umieraj c pozostawia nast pnemu pokoleniu15.

Wed ug Paw a Rybickiego zadaniem teorii jest zbli a  si , w formach od-
powiadaj cych jej przedmiotowi, do poznania wiata, który wci  zmienia si
i wzrasta. Zgodnie z tym postulatem socjolog wyja nia, co oznacza dyna-
miczne uj cie spo eczno ci. Przede wszystkim adna spo eczno  nie istnieje 
w podobny sposób, w jaki istniej  jakie  wzgl dnie sta e i trwa e przedmioty 
materialne lub gotowe i zamkni te w swej postaci twory kulturowe. Spo ecz-
no  nie istnieje, spo eczno  raczej „dzieje si ”: struktura spo eczna to ci g
sytuacji, procesów, dzia a  ludzkich. Elementy ci g o ci spo ecznej same nie 

13 Tam e, s. 570-571. 
14 Szerzej na temat opozycji nominalizm–realizm w pogl dach Paw a Rybickiego zob.: 

J. L i p i e c, Podstawy ontologii spo ecze stwa, Warszawa: PWN 1972, s. 1-11. 
15 R y b i c k i, Struktura spo ecznego wiata, s. 568-570. 
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wyznaczaj  dynamicznego charakteru spo ecznej struktury, mog  one nawet, 
oderwane od tego, co zachodzi rzeczywi cie, stawa  si  narz dziem ustatecz-
nienia struktur spo ecznych, i tak te  dzieje si  niejednokrotnie w teoriach 
socjologicznych. Dopiero pytanie, jak struktura spo eczna si  urzeczywistnia, 
prowadzi do przedstawienia jej dynamicznego modelu. Struktura spo eczna 
jest uk adem wielu elementów: uk adem z o onym, bo wyst puj  w nim ele-
menty ró nego rodzaju, ich powi zania s  wielop aszczyznowe. Taki uk ad, 
jaki struktura spo eczna przedstawia w danej chwili, stanowi sytuacj  spo-
eczn  dla ludzi znajduj cych si  w jej zasi gu. Sytuacja oznacza pole mo li-

wo ci zdarze , które mog  nast pi , i dzia a , które mog  by  dokonane w jej 
ramach16.

Taka koncepcja struktury prowadzi autora Spo ecze stwa miejskiego do 
polemiki z teori  typów idealnych Maxa Webera. Typy idealne bowiem na-
rzucaj  – wed ug Rybickiego – statyczn  wizj  struktury spo ecznej, poprzez 
ró nicowanie jej w zale no ci od stopnia, w jakim zbli a si  lub oddala od 
typu idealnego. Kardynalny postulat metodologiczny Maxa Webera – postulat 
rozumienia sensu dzia a  ludzkich zachowuje – zdaniem Rybickiego – wa -
no  w odniesieniu do rzeczywisto ci spo ecznej, jednak z zastrze eniem, e
socjologia rozumiej ca powinna uwzgl dnia  dziejowy charakter struktur spo-
ecznych. W przeciwnym razie operowanie poj ciem typu idealnego ma nieko-

rzystne funkcje dla widzenia i poznawczego ujmowania rzeczywisto ci. Zda-
rza si  bowiem tak, e zró nicowanie struktur jednego rodzaju sprowadza si
do stopnia, w jakim oddalaj  si  one lub zbli aj  do typu idealnego, i w rezul-
tacie pozostajemy przy statycznym modelu struktury spo ecznej. Fakt, e jedna 
i ta sama struktura spo eczna mo e jednocze nie zbli a  si  i oddala  od stanu 
struktury uj tego przez jej typ idealny, uchodzi w takim uj ciu uwadze17.

W wietle tych rozwa a  Rybicki formu uje tez  o niemo liwo ci przes -
dzania przez teori  spo eczn  przysz ych form spo ecznego wiata. Wychodzi 
z za o enia, e: „Wiedza o spo ecze stwie jest wiedz  o jego formach ju
spe nionych i formach, które s  w toku realizacji. Z natury rzeczywisto ci
spo ecznej i zmian w niej zachodz cych wynika, e teoria spo eczna nie mo e
przes dza  w sposób definitywny przysz ych postaci spo ecznego wiata”18.
Wszelka futurologia spo eczna, jak e dzi  modna, jest wi c wed ug niego ni-
czemu nies u c  spekulacj  my low .

16 Tam e, s. 572-573. 
17 Tam e, s. 576, 578. 
18 Tam e, s. 586. 
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Struktura spo ecznego wiata nale y do najlepszych (jako drug  wymieni -
bym prac  Stanis awa Ossowskiego O osobliwo ciach nauk spo ecznych), 
a jednocze nie najbardziej niedocenionych prac z zakresu teorii spo ecznej, ja-
kie powsta y w Polsce w okresie wszechw adnie panuj cego marksizmu. Po-
winna ona wej  w sk ad obowi zkowej listy lektur ka dego adepta socjologii. 
Kazimierz Z. Sowa, przedstawiaj c dokonania twórcze swego mistrza, napisa
o jego dzie ach:  

[…] nale  one – zw aszcza „Arystoteles” i „Struktura spo ecznego wiata” – do naj-
bardziej oryginalnych i warto ciowych dzie  w powojennej humanistyce polskiej. Jest 
tak dlatego, poniewa  w czasie, kiedy socjologia polska, a tak e inne nauki spo eczne, 
uleg a pozytywistycznemu (popperowskiemu lub marksistowskiemu) paradygmatowi 
nauki – Rybicki konsekwentnie i programowo reprezentowa  stanowisko antypozytywi-
styczne. Ksi k  o Arystotelesie napisa  w a nie dlatego, aby pokaza , czego brak 
wspó czesnej nauce o spo ecze stwie i co powoduje, e ulega ona rozproszeniu lub 
wr cz zagubieniu w rzeczywisto ci spo ecznej. […] Uj cie rzeczywisto ci spo ecznej 
reprezentowane przez Rybickiego mo na najkrócej okre li  jako historyczne, dyna-
miczne, polideterministyczne i holistyczne. By o to wreszcie – co warto tu szczególnie 
wydoby  – uj cie wyra nie personalistyczne, podkre laj ce rol  i znaczenie wolnej 
woli cz owieka w dzia aniu spo ecznym. W dyskusji nad Jego ksi k  „Struktura spo-
ecznego wiata”, która odby a si  w redakcji „Znaku” w 1981 roku, Pawe  Rybicki 

powiedzia : „W yciu spo ecznym dzia aj  ró ne determinanty: materialne, kulturowe, 
ustrojowo-spo eczne. Ale te determinanty nie ustanawiaj cis ego determinizmu, zaw-
sze istnieje przestrze  dla spontanicznego dzia ania jednostek i grup. Te dzia ania mog
zmienia  istniej ce determinanty, mog  stwarza  nowe”19.

Socjologia Rybickiego ma charakter optymistyczny. Wed ug niego adna 
forma struktury zbiorowego ycia ludzi – jej najwa niejsze elementy nazywa 
on tak e niekiedy ustrojem spo ecznym20 (a bywa ten e czasami opresywny)  
–  nie jest w stanie w sposób absolutny przes dzi  o przebiegu ycia jednostki. 
Pisze: „Struktura ycia spo ecznego […] to schematy sytuacyjne, formalne 
wzory post powania, typowe relacje. Tworz  one pod o e mo liwych dzia a ,
ramy ograniczaj ce swobod  dzia alno ci ludzkiej. To jednak, co dzieje si
faktycznie, nie jest ju  struktur , lecz ywym przebiegiem, ywym dzia aniem 
ludzkim”21. Nic w wiecie spo ecznym nie jest gotowe, sko czone, niezmien-
ne i zamkni te; nic nie jest konieczne – wszystko jest mo liwe, zmienne, 

19 Pawe  Rybicki, „Znak” 1989, nr 4, s. 92. 
20 Problem uspo ecznienia, w: Sto lat socjologii polskiej. Od Supi skiego do Szczepa -

skiego, red. J. Szacki, Warszawa: PWN 1995, s. 781. 
21 Tam e. 
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otwarte. Otwarto  jego teorii stoi w opozycji do wykorzenienia, nostalgii i 
sprzeczno ci jako zasadniczych rysów wspó czesnej ludzkiej egzystencji, ge-
neruj cych aur  niepewno ci i niezadowolenia22.

Na koniec jeszcze jedno pytanie: jakie s ród a jego wiedzy, skoro empi-
rycznie zorientowana socjologia nie mog a jej uzyska ? Tu znów wróci  trze-
ba do owego podstawowego rozró nienia na warstw  empiryczn  i onto-
logiczn . Empiria stwierdza to, co mierzalne. Warstwa ontologiczna to pro-
dukt obserwuj cego ycie spo eczne my liciela. I co najwa niejsze, dobra em-
piria nie mo e si  rozwija  bez ontologicznej refleksji. 
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ON NEED OF ONTOLOGICAL REFLECTION 
–THE PAWEL RYBICKI`S SOCIAL THEORY 

S u m m a r y 

The author presents Pawe  Rybicki's original ideas regarding basic social issues, concen-
trating on ontological problems. He presents Rybicki’s holistic -  unique, yet not fully appre-
ciated – theory in polish sociology. Theory which refer  primarily to Aristotle and also to con-
cept of prominent humanistic sociology person-ages like Weber, Znaniecki, Merton etc. 

S owa kluczowe: Pawe  Rybicki, ontologia spo eczna, teoria socjologiczna, Arystoteles, 
struktura wiata spo ecznego. 

Key words: Pawel Rybicki, social ontology, sociological theory, Aristotle, structure of social 
world. 
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SYNTETYZM SOCJOLOGICZNY LUIGIEGO STURZO 

1. SOCJOLOG I POLITYK W SUTANNIE 

Ósmego sierpnia 2009 min a 50. rocznica mierci Luigiego Sturzo, w o-
skiego ksi dza, spo ecznika, polityka i socjologa. Urodzi  si  26 listopada 
1871 roku w Caltagirone na Sycylii. Z zami owania i tradycji rodzinnych hu-
manista, filozof, poeta, muzyk, koneser sztuki rozmi owany w retoryce, grece 
i acinie. Podczas studiów doktoranckich w Rzymie wszed  w rodowisko za-
anga owanych spo ecznie katolików, zaprzyja ni  si  z ksi dzem Murrim1

i rzuci  w wir pracy na rzecz polepszenia warunków socjalnych wspó ziom-
ków. Rozwija  w nich poczucie odpowiedzialno ci za w asny los, du o publi-
kowa , zak ada  nowe czasopisma, organizowa  spó dzielnie rzemie lnicze, 
korporacje rolnicze oraz jedne z pierwszych kas ch opskich we W oszech. 
Pomimo papieskiego non expedit za o y  ruch spo eczny, który w wyborach 
lokalnych 1902 roku okaza  si  trzeci  si  polityczn  w prowincji, a trzy lata 
pó niej do licz cej 40 miejsc Rady wprowadzi  wszystkich swoich 32 kandy-
datów. Sturzo  zosta  wówczas burmistrzem i piastowa  ten urz d przez ko-
lejnych 15 lat. 

W styczniu 1919 roku powo a  do ycia i stan  na czele Partito Popolare 
Italiano – pierwszej w oskiej demokratycznej „partii ludzi wolnych i odwa -

Ks. dr MAREK JE OWSKI – adiunkt Katedry Socjologii Religii w Instytucie Socjologii KUL; 
adres do korespondencji: Al. Rac awickie 14, 20-950 Lublin. 

1 Romolo Murri (1870-1944), lider Chrze cija skiej Demokracji, suspendowany (16.04.1907) 
i ekskomunikowany (22.03.1909) za dzia alno  polityczn  i pogl dy modernistyczne. W po-
miertnym wspomnieniu na amach „Il Popolo” Sturzo wyzna  otwarcie: „To Murri pchn  mnie 

ostatecznie w kierunku chrze cija skiej demokracji”. L. S t u r z o, Per la commemorazione di 
Romolo Murri, w: Politica di questi anni. Consensi e critiche, t. I, Bologna 1954, s. 16.  
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nych”, czyli niekonfesyjnej partii katolików2. Zaledwie 10 miesi cy pó niej, 
w pierwszych po wojnie wyborach politycznych, ugrupowanie to uzyska o po-
nad 1/5 g osów i 100 miejsc w parlamencie, staj c si  trzeci  si  polityczn
w kraju, a dwa lata pó niej umocni o t  pozycj  o 7 kolejnych mandatów. Tru-
dno odmówi  Sturzo racji, e po upadku kolejnych rz dów Giolittiego, Bono-
miego i Facty, minimum kultury politycznej nakazywa o powierzy  misj  sfor-
mowania nowego rz du w a nie jemu. Sta o si  inaczej. Król przekaza  tek
premiera Mussoliniemu, Sturzo za  zosta  zmuszony do szukania schronienia 
na emigracji. Znalaz szy si  w Londynie, kontynuowa  dzia alno  spo eczno-
-polityczn  i publicystyczn  oraz wznowi  zaniedbywan  dot d dzia alno
badawczo-naukow . Przyst pienie W och do dzia a  wojennych zmusi o go do 
szukania nowego schronienia w Ameryce. Malum nullum est sine aliquo bono:
w ci gu pe nego goryczy wygnania, trwaj cego ostatecznie 22 lata, powsta y
jego najwa niejsze dzie a z dziedziny polityki i socjologii. 

Sturzo jest autorem m.in. takich prac, jak: L’organizzazioni di classe e le 
unioni professionali (Roma 1901), La lotta sociale legge di progresso (Roma 
1903), Sintesi sociali (Roma 1906), Italy and fascism (London 1926), The inter-
national community and the right of war (London 1929), Essai de Sociologie
(Paris 1935), L’Eglise et l’Etat. Essai de sociologie historique (Paris 1937), 
Politics and morality (London 1938), The True Life. Sociology of the Super-
natural (Washington 1943), Nazionalismo e internazionalismo (Roma 1946), 
Del metodo sociologico (Bergamo 1950)3.

Do ojczyzny wróci  dopiero po referendum konstytucyjnym w 1946 roku. 
Wielu widzia o w nim kandydata na prezydenta republiki, ale on usun  si  ze 
sceny politycznej, postanawiaj c ograniczy  sw  aktywno  do dzia alno ci na-
ukowej i publicystycznej. Jednak w 1952 roku przyj  prezydenck  nominacj
na do ywotniego senatora, tote  w pami ci rodaków pozosta  przede wszystkim 
politykiem w sutannie. Bezkompromisowo  jego zaanga owania spo eczno- 
-politycznego sprawi a, e jeszcze za ycia nazywano go moralnym sumieniem 
narodu, zw aszcza elit politycznych. 

2 T e n e, L’appello al paese (18.01.1919), w: t e n e, I discorsi politici, Roma 1951, 3-5; 
t e n e, Il programma, s. 5-7. 

3 Wi cej informacji na ten temat w: M. J e o w s k i, Socjologia historyczna Luigiego Stu-
rzo, Lublin–Roma 2003, s. 47-90; tam e bibliografia ród owa, s. 431-443. 
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2. STURCJA SKI SYNTETYZM SOCJOLOGICZNY  
– ZARYS PROBLEMATYKI 

Przebywaj cy na przymusowej emigracji Sturzo, po przej ciu w Niem-
czech w adzy przez Hitlera, zintensyfikowa  dzia alno  demaskuj c  niebez-
piecze stwo rz dów totalitarnych, wspieranych b dn  doktryn  o rzekomej 
dychotomii mi dzy jednostk  a spo ecze stwem. Nie mog c uczestniczy
w obradach Mi dzynarodowego Kongresu Filozoficznego w Pradze (1934), 
przes a  jego uczestnikom tekst swego wyst pienia, w którym stanowczo pod-
kre li , e

fundament spo eczny znajduje si  nie gdzie indziej, jak tylko w jednostce ludzkiej, wi-
dzianej w jej konkretnej sytuacji, w jej z o ono ci, w jej oryginalnej nieupraszczalno ci
(irriducibilità). Spo ecze stwo nie jest istot  lub organizmem poza lub ponad jed-
nostk . Cz owiek jest jednocze nie indywidualny i spo eczny. Jest indywidualny do 
tego stopnia, e b d c niepodzieln  osobowo ci  nie uczestniczy w adnym innym y-
ciu, jak tylko swoim; jednocze nie jest tak bardzo spo eczny, e poza spo ecze stwem 
nie móg by istnie : nie móg by rozwin  jakiejkolwiek zdolno ci, ani ycia jako ta-
kiego. Zasada asocjacji znajduje si  wewn trz cz owieka i jest komplementarna do jego 
indywidualnej rzeczywisto ci. Spo ecze stwo jest wypadkow  (risultante) jednostek. 
Konkretne urzeczywistnianie ycia spo ecznego nie ró ni si  od tego indywidualnego 
inaczej jak tylko w sensie abstrakcyjnym, poprzez przypisanie im celów i znacze .
Ka dy akt jednostki jest sam w sobie aktem asocjacyjnym, to znaczy zak ada relacje 
interindywidualne. Prosty akt my lenia, nawet zanim zostanie wyra ony na zewn trz, 
ma charakter spo eczny; nie mo e istnie  komunikacja, a w konsekwencji spo ecze -
stwo, bez my li. Spo ecze stwo nie jest niczym innym jak komunikowan  i aktualizo-
wan  my l . W aktywno ci ludzkiej nie istnieje zatem nic co – aczkolwiek posiadaj c
indywidualn  genez  – nie mia oby warto ci spo ecznej; nie ma nic mi dzy lud mi co 
mog oby zaistnie  bez konieczno ci pewnej formy jakiejkolwiek asocjacji4.

T  posiadaj c  zarówno antykolektywistyczne, jak i antynominalistyczne 
akcenty teori 5 Nicholas Timasheff okre la mianem syntetyzmu socjologicz-

4 Sociologia e storicismo, w: t e n e, Del metodo sociologico. Studi e polemiche di socio-
logia, Bologna 1970, s. 152-153. Wszystkie t umaczenia i wyró nienia kursyw  w cytatach s
nasze. 

5 Sturzo wielokrotnie podkre la, e „spo ecze stwo jako obiektywny byt nie istnieje w so-
bie, lecz w asocjuj cych si  jednostkach” (t e n e, La società, sua natura e leggi. Sociologia 
storicista, Bologna 1960, s. 7-8, 62; t e n e, Del metodo sociologico, s. 28-29; t e n e, Socio-
logia e storicismo, s. 153. Por. A. D i  G i o v a n n i, La «concezione organica» come esigenza 
politico-morale, w: Politica e sociologia in Luigi Sturzo, Milano 1981, s. 13-105, zw . s. 17, 
43, 79; D. B u s o, Il diritto naturale nel pensiero di Luigi Sturzo, Padova 1970, s. 13) i jedno-
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nego, uwa aj c Sturzo za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tego 
kierunku6. Syntetyzmu sturcja skiego nie nale y jednak myli  z eklektyzmem: 
cz owiek i spo ecze stwo nie s  dwiema odr bnymi rzeczywisto ciami skaza-
nymi na wzajemn  koegzystencj , lecz jedn  i t  sam  rzeczywisto ci  mani-
festuj c  si  na dwa ró ne sposoby. Indywidualno  pojmowana sama w sobie 
jako rzeczywisto  odr bna lub wr cz przeciwna spo eczno ci jest tylko my-
low  abstrakcj , skonstruowan  w celu znalezienia fundamentalnych i kon-

stytutywnych elementów tej e jednostki. Identyczna jest te  przyczyna po-
s ugiwania si  logiczn  abstrakcj  spo ecze stwa samego w sobie jako czego
odr bnego albo nawet przeciwnego indywidualno ci7.

Przyk adem takiego abstrakcyjnego my lenia jest pytanie o pierwsze stwo, 
o to czy jednostka jest przed spo ecze stwem, czy te  na odwrót. Sturzo od-
powiada, e „je eli «przed» i «po» ma okre la  porz dek chronologiczny, to 
odpowied  jest negatywna, je eli za  porz dek logiczny, to najpierw jest jed-
nostka, a potem spo ecze stwo, lecz nale y uwa a , aby nie da  si  zwie
tym abstrakcyjnym sformu owaniom”8. Socjologowi musi zatem towarzyszy

cze nie stanowczo stwierdza, e nie istnieje nic wewn trznego, co by nie by o spo eczne, ani 
nic obiektywnego, co by nie by o subiektywne (L. S t u r z o, La vera vita. Sociologia del so-
prannaturale, Bologna 1960, s. 37), a ycie spo eczne obejmuje ca ego cz owieka do tego 
stopnia, e nawet jego znikni cie, jego mier  jest cz ci ycia spo ecznego (t e n e, La so-
ciologia come scienza, w: Del metodo sociologico, s. 270). 

6 Por. N. S. T i m a s h e f f, La sociologia di Luigi Sturzo, Napoli 1966, s. 82. 
7 S t u r z o, La società, sua natura e leggi, s. 5. 
8 Tam e, s. 28. Zastanawiaj ca jest interpretacja tej my li Sturzo podana przez Timasheffa: 

„Teraz mo na zada  kluczowe pytanie: kto jest pierwszy, spo ecze stwo czy jednostka? «Ma-
j c na my li czas – mówi Sturzo – nie mo na odpowiedzie  na to pytanie». W a nie dlatego, e
spo ecze stwo i jednostka s  dwoma sposobami widzenia tej samej rzeczywisto ci. Ale «we-
d ug porz dku logicznego jednostka jest najpierw, a potem spo ecze stwo». To jest bardzo 
wa na deklaracja, daj ca jeszcze jeden argument za tym, e syntetyzm socjologiczny Sturzo 
jest bli szy personalizmowi ni  kolektywizmowi”. Jest to t umaczenie wersji w oskoj zycznej: 
„Ora si può porre la domanda cruciale: chi viene prima, la società o l’individuo? «Riguardo al 
tempo – dice Sturzo – non si può rispondere a questa domanda». Proprio perché la società 
e l’individuo sono due modi di osservare la stessa realtà. Ma «secondo l’ordine logico 
l’individuo viene prima, e poi la società». Questa è una dichiarazione importante che offre un 
motivo di più per considerare che il sintetismo sociologico di Sturzo è più vicino al 
personalismo che al collettivismo” (La sociologia di Luigi Sturzo, s. 88). W oryginale 
angloj zycznym czytamy: „Now a crucial question may be posed on the primacy of society or 
of the individual. «In the order of time», says Sturzo, «the question... cannot be answered», 
just because society and the individual are two looks at the same reality. But «in the logical 
order, the individual comes first and society afterward». This is an important statement offer-
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wiadomo , e pomimo powtarzaj cej si  cz sto w jego badaniach metodolo-
gicznej konieczno ci rozró nienia mi dzy yciem indywidualnym a spo ecz-
nym, w uprawianej przeze  dyscyplinie tak naprawd  nie ma ró nicy mi dzy 
tym, co indywidualne, a tym, co spo eczne, mi dzy tym, co obiektywne, a tym, 
co subiektywne9.

Poj cie syntetyzmu sta o si  modne pod koniec XIX wieku za spraw  Paula 
Gauguina, zw aszcza w malarstwie i architekturze, ale do socjologii przesz o
z j zyka filozoficznego. Pos ugiwa  si  nim niemiecki filozof Wilhelm Tra-
ugott Krug, w którego teorii koncepcja syntetyzmu transcendentalnego odgry-
wa a fundamentalne znaczenie. G osi a ona, e zasad  naszej wiadomo ci jest 
pierwotna i transcendentna synteza rzeczywisto ci z idea em. Przekonany 
o tym, e bytu idealnego w aden sposób nie da si  wyprowadzi  z realnego, 
ani te  realnego z idealnego, Krug uwa a , e po czenie dwóch elementów, 
bytu i ducha, zachodzi w duchu rozpatrywanym w jego pierwotnym ródle, 
tudzie  w wiadomo ci. Stwierdziwszy nierozdzielno  absolutnej identyczno-
ci, doszed  do wnioski, e jedno  musi by  syntez  dualno ci. 

Nieco pó niej poj cie syntetyzmu pojawi o si  w twórczo ci w oskiego 
ksi dza i filozofa Antonio Rosminiego, którego pogl dy przez pó tora wieku 
wzbudza y liczne kontrowersje. Sta y si  one, wraz z jego pogl dami poli-
tycznymi, przedmiotem ostrej krytyki konserwatywnych przedstawicieli Ko-
cio a, i to pomimo cz cej go z papie ami przyja ni. Co wi cej, zosta y po-

ing a second reason to consider that Sturzo’s sociological harmonism is closer to personalism 
than to collectivism” (The Sociology of Luigi Sturzo, Baltimore–Dublin, 1962, s. 271). Tym-
czasem Sturzo nie napisa  „nie mo na odpowiedzie  na to pytanie”, lecz e „odpowied  jest 
negatywna”, co mo e, lecz nie musi, oznacza  mniej wi cej to samo, a poza tym jest interpre-
tacj , a nie cytatem my li, któr  by mo na wzi  w cudzys ów. Orygina  Sturzo brzmi bowiem 
nast puj co: „Si domanda se venga prima l’individuo e poi la società, prima la coscienza 
individuale e poi la collettiva. Se con il prima e il poi si vuole indicare un ordine temporale, la 
risposta sarà negativa: se si vuole indicare un ordine logico, in una causalità coesistente, la 
risposta sarà che prima è l’individuo e poi la società. Ma bisogna non farsi deviare da queste 
formule astratte”. Maj c na uwadze fakt, i  Sturzo pyta o to, czy „jednostka poprzedza spo e-
cze stwo” – a nie odwrotnie, jak chce Timasheff – a nast pnie deklaruje, e „odpowied  b -
dzie negatywna”, owa negacja dotyczy  mo e zarówno samej mo liwo ci udzielenia odpowie-
dzi na postawione pytanie, jak i tre ci odpowiedzi: jednostka nie poprzedza spo ecze stwa, 
a wi c (by  mo e) spo ecze stwo poprzedza jednostk . Co na pewno chcia  powiedzie
Sturzo? Prawdopodobnie to pierwsze; drugie przeczy oby nast pnemu zdaniu. Najwa niejsza 
w tym wszystkim wydaje si  wi c przestroga, aby nie da  si  zwie  podobnym abstrakcyjnym 
rozwa aniom, podczas gdy Timasheff to w a nie rozwa anie uwa a za kluczowe. 

9 La vera vita, s. 37. 
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t pione jako heretyckie zarówno przez Piusa IX (1849, 1864 – Syllabus), jak 
i Leona XIII (1889). Doceni  je dopiero Jan Pawe  II w encyklice Fides et 
ratio (1998). Trzy lata pó niej (2001) Rosmini zosta  ostatecznie zrehabili-
towany, oficjalnie otwarto jego proces beatyfikacyjny i ostatecznie wyniesio-
no na o tarze, ju  za pontyfikatu Benedykta XVI (2007). 

Syntetyzm Rosminiego, którego metafizyk  charakteryzuj  trzy fundamen-
talne kategorie jedno ci, dialektyczno ci i ró norodno ci ontologicznej, polega 
na korelacji wzajemnie siebie potrzebuj cych i porz dkuj cych, a przy tym za-
chowuj cych sw  odr bno  bytów, lecz pod zasadniczym warunkiem, e sta-
nowi  one jedno . Jest to, innymi s owy, „prawo potrzebowania i odpowia-
dania”, gdzie ka dy byt jest relatywny w stosunku do drugiego, tworz c z nim 
jednolity organizm. Syntetyzm rozminia ski aplikuje si  zarówno do natury 
cielesnej (syntetyzm naturalny), jak i duchowej (syntetyzm ontologiczny).  

Na prze omie XIX i XX wieku rozwa ania nad w asnym neosyntetyzmem
podj  z zapa em Mario Sturzo, starszy brat Luigiego, filozof i od 1903 roku 
biskup Piazza Armerina. Niestety, po wydaniu w 1928 roku ksi ki Il neosin-
tetismo come contributo alla soluzione del problema della conoscenza i opu-
blikowaniu w periodyku „Rivista di Autoformazione” kilku artyku ów o neo-
syntetyzmie, Stolica Apostolska zakaza a mu wszelkiej dzia alno ci publicy-
stycznej. W latach 1929-1940 jego jedynym, ale za to bardzo wiernym inter-
lokutorem w dziedzinie nauki i kultury pozostawa  przebywaj cy na wygnaniu 
brat Luigi. Wydaje si , e w a nie bogata korespondencja mi dzy Mario i Lu-
igim Sturzo wp yn a ostatecznie na przekonanie m odszego brata do koncep-
cji rozminia skich, ugruntowa a pogl dy dotycz ce relacji jednostki do spo e-
cze stwa w jego teorii socjologicznej i wp yn a na powstanie kluczowej w tej 
teorii koncepcji wiadomo ci indywidualno-spo ecznej. Z tez  t  zgadza si
znawca socjologii sturcja skiej Felice Battaglia, wed ug którego znaczenie 
syntetyzmu zosta o zaakceptowane przez Sturzo w a nie dzi ki po rednictwu 
jego brata Mario, przy czym jego róde  nale y szuka  bezpo rednio w filozofii 
rozminia skiej10.

Sturzo faktycznie zna  doskonale dzie a Rosminiego. W latach seminaryj-
nych napisa  nawet pamflet poddaj cy ostrej krytyce jego pogl dy, ale ju
kilka lat pó niej, na pocz tku swej kariery naukowej, seminarzystom w Calta-
girone wyk ada  w a nie jego logik . Mario D’Addio i Alfred Di Lascia, wy-
bitni badacze spu cizny naukowej Luigiego Sturzo zauwa aj , e typologia 
i morfologia jego socjologii przesi kni te si  filozoficzn  my l  Rosmi-

10 Prefazione, w: A. D i  L a s c i a, Filosofia e storia in Luigi Sturzo, Roma 1981, s. XIX, XXI. 



SYNTETYZM SOCJOLOGICZNY LUIGIEGO STURZO 109

niego11. Du e podobie stwo teorii sturcja skiej do jego koncepcji filozoficz-
nych podkre laj  te  Felice Battaglia i Giuseppina Nirchio12.

3. U YTECZNA METAFORA  
DUALIZMU FALOWO-KORPUSKULARNEGO 

Zrozumienie sturcja skiej tezy, mówi cej o tym, e cz owiek jest jedno-
cze nie indywidualny i spo eczny w ka dym najmniejszym przejawie ycia 
osobowego, e nie ma w nim nic indywidualnego, co by jednocze nie nie by o
spo eczne, tak jak w spo ecze stwie nie ma nic spo ecznego, co by nie wyp y-
wa o z istnienia konkretnego bytu ludzkiego13, u atwi  mo e metafora odwo-
uj ca si  do nauk przyrodniczych. 

Sturzo, chocia  by  zdeklarowanym antypozytywist , nie unika  zapo ycze
z j zyka matematycznego i fizycznego (risoluzione, proiezione, riflesso)14.
B d c antyabstrakcjonist  uprawiaj cym dialektyczno-historyczn  socjologi
spo ecze stwa in concreto (w konkretnej rzeczywisto ci), podwa aj cym war-
to  szczegó owych socjologii analitycznych, przeprowadza  – podobnie jak 
Georg Simmel, chocia  niezale nie od niego15 – abstrakcyjne analizy nie spo e-
cze stwa jako takiego, lecz form socjalno ci, szukaj c ich syntez i praw rz -
dz cych yciem spo ecznym, które w istocie jest tym samym, co ycie indy-
widualne. T umacz c jedn  z fundamentalnych kategorii jego socjologii – wia-
domo  indywidualno-spo eczn , przez d ugi czas stosowa  poj cie „wzajemnej 
refleksji” (odbicia), ale znalaz szy trafniejsz  metafor refrakcji (za amanie 
fal na granicy dwóch o rodków), zacz  si  pos ugiwa  „inter-refrakcj ”. Gdy-
by nie to, e prawie na pewno nie zna  pism Ludwika Gumplowicza, mo na by 
s dzi , e koncepcj  t  przej  wprost od polskiego socjologa z Grazu16. Nie 

11 Zob. M. D ’ A d d i o, Libertà e totalitarismo in Sturzo, w: Problemi sociologici, politici 
e istituzionali in Luigi Sturzo, Roma 1987, s. 70; D i  L a s c i a, Filosofia e storia in Luigi Sturzo,
s. 50. 

12 F. B a t t a g l i a, Luigi Sturzo e il pensiero sociologico, „Sociologia” 3(1959), s. 375; 
G. N i r c h i o, Il pensiero sociale di Luigi Sturzo, Palermo 1964, s. 50-61, 68. 

13 S t u r z o, Sociologia e storicismo, s. 152; t e n e, La società, sua natura e leggi, s. 6. 
14 Odpowiednio: „rozwi zanie”, „projekcja”, „odbicie” (La società, sua natura e leggi,

s. 31, 40, 43; La vera vita, s. 145, 162, 165; Del metodo sociologico, s. 58, 70). 
15 J e o w s k i, Socjologia historyczna Luigiego Sturzo, s. 246-248. 
16 Po raz pierwszy w roku 1953 roku, ju  po napisaniu g ównych dzie  socjologicznych, 

w dodatku ca e 66 lat po Gumplowiczu, który pisa : „W procesie powstania i tworzenia my li, 
jednostka odgrywa tylko rol  pryzmatu odbieraj cego z zewn trz promienie, ami cego je 
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mamy pewno ci, czy ta pó na zmiana by a podyktowana ch ci  unikni cia 
zbie no ci fonetycznej terminów riflessione i riflesso (odpowiednio refleksja 
jako my l, zastanowienie oraz refleks czyli odbicie), którym ponadto odpo-
wiada ten sam czasownik riflettere (jako przechodni – odbija ; jako nieprze-
chodni – my le , rozwa a ), czy te  wynika a ze znalezienia terminu, który 
znaczenie lepiej oddaje koncepcj  autora. Odbita od powierzchni cia a fizycz-
nego fala nie przenika jego wn trza, podczas gdy inter-refrakcja oznacza nie 
tylko przenikanie, lecz równie  zwi zan  z tym zmian  samej fali, na przyk ad
skupienie, rozproszenie czy w ko cu rozszczepienie wiat a, które pozwala na 
analiz  jego widma. 

Wnikaj c w tok sturcja skiego rozumowania i na laduj c sposób argumen-
tacji w oskiego socjologa wraz z jego tendencj  do ilustrowania wypracowa-
nych teorii metaforami zaczerpni tymi z nauk cis ych, mo na spróbowa
rzuci  wi cej wiat a na koncepcj  jego syntetyzmu, odwo uj c si  do wspó -
czesnej wiedzy o naturze wiat a i materii.  

Dawno temu, w 1672 roku, m odziutki Isaac Newton sformu owa  korpu-
skularn  (cz steczkow ) teori wiat a, na któr  znacznie starszy Christian 
Huygens odpowiedzia  dopiero po dwóch dekadach, publikuj c w roku 1690 
konkurencyjn  teori  falow . Istota problemu tkwi w tym, e wiat o – w za-
le no ci od punktu widzenia, a dok adniej zastosowanych technik obserwacji 
– raz jawi si  nam jako fala elektromagnetyczna, to znów jako strumie  cz -
steczek. W a ciwo ci falowe wiat a ujawniaj  si  w takich zjawiskach, jak 
odbicie i za amanie wiat a, dyfrakcja, interferencja czy polaryzacja, natomiast 
w a ciwo ci korpuskularne ujawniaj  si  m.in. w absorpcji wiat a powodu-
j cej luminescencj , w zjawiskach fotoelektrycznych i jonizacji oraz w ci nie-
niu kinetycznym wywieranym przez wiat o.  

Potrzebne by y ca e dwa stulecia, aby obie te teorie zosta y ostatecznie 
udowodnione i uzupe nione przekonywuj c  argumentacj  w odniesieniu do 
materii, która przecie  w yciu codziennym jawi si  nam zawsze jako cz -
steczki, podczas gdy w laboratoriach fizyków molekularnych i w obserwato-
riach astronomicznych postrzegana jest równie  jako fala elektromagnetyczna. 
Dopiero w 1900 roku m ody Max Planck sformu owa  prawo rozk adu energii 
w widmie promieniowania cia a doskonale czarnego. Pi  lat pó niej jeszcze 
m odszy Albert Einstein wysun  hipotez  istnienia fotonu (konsekwencja 
szczególnej teoria wzgl dno ci). W roku 1924 m odziutki hrabia Louis de 

w sobie i przepuszczaj cego nast pnie w innym kierunku” (System socjologii, w: Filozofia i my l
spo eczna w latach 1865-1895, red. A. Hochfeldowa, B. Skarga, t. I, Warszawa 1980, s. 613.  
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Broglie przedstawi  hipotez  fal materii (falowe w a ciwo ci cz steczek), 
a trzy lata pó niej najm odszy z nich wszystkich Werner Heisenberg sformu o-
wa  s ynn  zasad  nieoznaczono ci, która ostatecznie potwierdzi a teori  du-
alizmu falowo-korpuskularnego, czyli w a ciwo ci materii polegaj cej na tym, 
e w pewnych zjawiskach ujawnia si  jej natura falowa, w innych za  korpu-

skularna. Podwójna natura materii jest podstaw  wspó czesnej fizyki, zw asz-
cza mechaniki kwantowej i kwantowej teorii pola. 

Luigi Sturzo, który w teorii swojego historyzmu zak ada  pocz tek czasu, 
notabene bardzo oryginalnie zdefiniowanego (ta odwa na hipoteza zosta a
udowodniona na gruncie nauk cis ych przez Stephena Hawkinga i Roberta 
Penrose’a dopiero w roku 1970) nie by  fizykiem i w rzeczywisto ci nie on 
jest autorem prezentowanej teraz metafory wiat a. Jeste my jednak przeko-
nani, e wiernie ledzi ona tok jego my lenia i mo e dopomóc w zrozumieniu 
jego syntetycznej koncepcji jednostki i spo ecze stwa.  

Otó  jednostka i spo ecze stwo s  (w a ciwie: jest) jak wiat o i materia, 
postrzegane jako takie w zale no ci od punktu widzenia, jednak w rzeczywi-
sto ci b d ce jednym i tym samym bytem. Obserwuj c t  rzeczywisto  po-
strzegamy j  czasem w wymiarze kolektywnym (jako spo ecze stwo), czasem 
jednostkowym (jako osoby). Faktycznie istnieje jednak tylko jedna rzeczywi-
sto , jeden proces, jedno dzia anie: zawsze indywidualno-spo eczne (albo 
jednostkowo-spo eczne). Jakkolwiek stosunkowo atwo potrafimy uchwyci
intuicj  Newtona i Huygensa, e wiat o ma natur  korpuskularno-falow , to 
jednak znacznie trudniej przychodzi nam zrozumie  korpuskularno-falow
natur  materii (sugeruje nam to racjonalna logika, ale zdecydowanie mniej 
empiryczne do wiadczenie). Podobnie te , jakkolwiek nie bez zastrze e ,
jeste my w stanie zaakceptowa  tez , e dzia ania jednostki s  zawsze indy-
widualno-spo eczne, znacznie trudniej przychodzi nam zgodzi  si  z tym, e
chocia  podmiot dzia a  indywidualno-spo ecznych jawi si  nam raz jako 
jednostka, to znów jako spo ecze stwo, to faktycznie istnieje tylko jedna rze-
czywisto .

Ze wzgl du na charakter tej metafory, odwo uj cej si  do w a ciwo ci ma-
terii, nale y zachowa  szczególn  ostro no , by nie ulec pokusie pomieszania 
dualizmu indywidualno-spo ecznego (jednostkowo-spo ecznego) z dualizmem 
materialno-duchowym. Pytanie o relacj  cz owieka do spo ecze stwa nie jest 
pytaniem o dualizm w porz dku materii i ducha – byt materialny posiada tylko 
cz owiek, nie za  spo ecze stwo, i tego nie podwa a aden socjolog – ale 
w porz dku jednostki i spo ecze stwa (pojmowanego jako co  ponadjed-
nostkowego).  
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Có  zatem istnieje: wiat o czy materia? Mo na odpowiedzie , e jedno 
i drugie, ale tylko z zastrze eniem, e tak naprawd  okre lamy w ten sposób 
ró ne przejawy jednej i tej samej rzeczywisto ci. To, e wiat o jest zarazem 
fal  i materi , jeszcze jako  do nas przemawia, ale ju  druga strona tego sa-
mego medalu – e materia jest jednocze nie fal  ( wiat em), wydaje si  prze-
czy  naszemu do wiadczeniu. Nad udowodnieniem tej prawdy uczeni praco-
wali dwa i pó  wieku.  

Czy istnieje jednostka czy spo ecze stwo? Mo na odpowiedzie , e jedno 
i drugie, pami taj c wszak e, e s  to ró ne przejawy jednej i tej samej rze-
czywisto ci. Zazwyczaj dostrzegamy tylko cz owieka. Historia odnotowuje 
tylko jego dzia ania, a my staramy si  je „materializowa ” – z przyzwyczaje-
nia, sentymentu, albo praktycznej niemo no ci innego sposobu odtworzenia 
minionych faktów. Przyzwyczaili my si  tak robi , a nawyk ten grozi niebez-
piecznym pomieszaniem rozwa anych dualizmów. ycie cz owieka i ka de
jego dzia anie jest zawsze dzia aniem indywidualno-spo ecznym. „Materiali-
zuj c” je w naszym umy le, dostrzegamy jego podmiot czasem jako cz o-
wieka, czasem jako spo ecze stwo. Jest to jednak tylko poznawcza analiza, 
bardziej lub mniej metodologicznie uzasadniona abstrakcja. St d ju  tylko 
krok do b dnego przyznania spo ecze stwu bytu sui generis... materialnego. 
Krok tym atwiejszy, e w rzeczywisto ci nie istniej  oddzielnie: materialna 
jednostka i ponadjednostkowe realne spo ecze stwo (ani tym bardziej jedno 
bez drugiego), lecz jedna rzeczywisto  przejawiaj ca dualizm jednostkowo-
spo eczny, podobnie jak w wiecie przyrody dualizm korpuskularno-falowy 
decyduje o tym, e w ostatecznym rachunku fala jest materi , a materia fal .

W tych rozwa aniach mo na by pój  jeszcze dalej, stawiaj c pytanie, któ-
rego jednak Sturzo nie odwa y  si  ju  postawi . Otó  dyskusj  nad dualiz-
mem korpuskularno-falowym mo na spróbowa  zamkn  konkluzj , e w osta-
tecznym rachunku fala i materia s  po prostu energi . Czym zatem, per ana-
logiam, jest synteza naszej indywidualno-spo ecznej natury? Czy przypadkiem 
Platon i Augustyn z Hippony nie byli bli si prawdy od Arystotelesa i Tomasza 
z Akwinu? Niestety w pismach Luigiego Sturzo, który nigdy nie pa a  entu-
zjazmem do tomizmu, a nawet otwarcie krytykowa  tomistów (nie Tomasza, 
lecz jego interpretatorów) i ulega  raczej wp ywowi niezale nej my li Giam-
battisty Vico, Antonio Rosminiego i Maurice Blondela, nie znajdziemy odpo-
wiedzi na to pytanie. 
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4. PRAKTYCZNA APLIKACJA DO MORALNO CI 

Syntetyzm socjologiczny podwa a racj  bytu wielu utartych, lecz zdaniem 
Sturzo bezzasadnych podzia ów na indywidualne i spo eczne: moralno ci, grze-
chów, religijno ci, wiary itd. Z naciskiem podkre la on, e „moralno  jest jed-
na i jest zawsze jednocze nie indywidualna i spo eczna, personalna i kolek-
tywna, tak jak cz owiek jest w tym samym czasie indywidualny i spo eczny, i na 
tyle spo eczny, na ile indywidualny, i vice versa”17. Dzielenie przez moralistów 
uprawianej przez nich dyscypliny na moralno  indywidualn  i spo eczn  nie 
tylko uwa a za bardzo niepoprawne18, ale potrafi te  wskaza  mechanizm 
powstania tego b du.

Ci, którzy przypisuj  s owu moralno  znaczenie neutralne – pisze Sturzo – rozumiej
przez moralno  pewne dane abstrakcyjne, jak kierowanie woli do aktów wolnych; kie-
rowanie, które mo e by  dobre lub z e. Je eli si  przyjmie takie jej znaczenie, zabrak-
nie tam miejsca na fundamentaln  ide  zwyczaju. Z przyzwyczajenia lub ze wzgl du na 
metod  czysto dydaktyczn , wielu czyni rozró nienie mi dzy moralno ci  indywidu-
aln  a moralno ci  spo eczn ,

tymczasem cz owiek in concreto nie jest ani indywidualny, ani spo eczny, lecz 
zawsze indywidualno-spo eczny: naruszaj c, chocia by tylko w my li, jaki
nakaz moralny, narusza jednocze nie moralno  indywidualn  i spo eczn 19.

Sturzo identyfikuje i obala ró ne b dne za o enia, które sk aniaj  morali-
stów do odró niania moralno ci spo ecznej od indywidualnej. Jedno z nich 
polega na uto samianiu moralno ci indywidualnej z moralno ci  wewn trzn ,
a spo ecznej z moralno ci  zewn trzn . Tymczasem moralno , b d ca zgod-
no ci  dzia ania ludzkiego z prawym sposobem my lenia, zawsze jest we-
wn trzna. Nie istnieje co  takiego, jak moralno zewn trzna. Problem spro-
wadza si  do pytania o to, czy istnieje taka moralno , która nie by aby mo-
ralno ci  spo eczn . Tutaj za  odpowied  w oskiego socjologa jest jedno-
znaczna: nie istnieje20. Bywa, e podzia  na moralno  indywidualn  i spo-
eczn  jest prób  ochrony tego obszaru dzia alno ci prywatnej, w który nigdy 

17 Il problema di una concezione morale della politica, w: t e n e, Politica e morale. 
Coscienza e politica, Bologna 1972, s. 268. 

18 T e n e, La società, sua natura e leggi, s. 195. 
19 Tam e, s. 195. W innym miejscu Sturzo precyzuje, e dzieje si  tak wtedy, gdy si  zapo-

mina, e „ ycie moralne pochodzi od wiadomo ci, a jego celem na tym wiecie s  stosunki 
mi dzyludzkie” (Il problema di una concezione morale della politica, s. 269). 

20 La società, sua natura e leggi, s. 195-197. 
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i pod adnym pozorem nie powinna ingerowa  w adza polityczna (na przyk ad
narzucaj c obyczaje i karz c za ich nieprzestrzeganie). W tym przypadku b d
polega na niew a ciwym okre leniu dziedziny samego zagadnienia: problem 
nie dotyczy moralno ci, ale stosunku w adzy do wolno ci21. Niektórzy doko-
nuj  jeszcze innego podzia u, rozwa aj c moralno  indywidualn  jako su-
biektywn , a spo eczn  jako obiektywn . Pierwsza zmierza u nich do przyj cia 
formy absolutnie obowi zuj cej normy – obowi zku, podczas gdy konkrety-
zacja drugiej zale y od potrzeb danej zbiorowo ci. W takim przypadku za eg-
nywanie permanentnego kontrastu polega na ci g ym poszukiwaniu kompro-
misów22.

Nie pozostawiaj c cienia w tpliwo ci co do wniosków p yn cych z analizy 
rzeczywisto ci spo ecznej, wbrew utartym opiniom, lecz w perfekcyjnej zgodzie 
z w asn  teori  cz owieka w spo ecze stwie, Sturzo deklaruje z naciskiem:  

Dla nas moralno  jest jedna, indywidualno-spo eczna, z tego powodu, e nie istnieje 
jakiekolwiek spo ecze stwo ekstra-indywidualne ani jednostka ekstra-spo eczna. Kto 
akceptuje nasz  tez  o naturze spo ecze stwa i jego konkretyzacji, nie mo e dzieli
moralno ci na indywidualn  i spo eczn . Moralno  jest zawsze indywidualna, ponie-
wa  wszystkie czyny ludzkie pochodz  od jednostki, i jest zawsze spo eczna, poniewa
wszystkie czyny ludzkie uzewn trzniaj  si  w spo ecze stwie23.

Sturzo wychodzi  z generalnego za o enia, e „ca a dzia alno  ludzka, na ile 
racjonalna, [na tyle] przenikni ta jest etyczno ci ; jest w sobie i dla siebie mo-
ralno ci , poniewa  moralno  nie jest niczym innym jak racjonalno ci  ludz-
kiego dzia ania; tylko pseudoracjonalno  i irracjonalno , przenikaj ce do 
ludzkich czynów, powoduj  dewiacje, których skutkiem jest zagubienie celu 
i etycznej charakterystyki ludzkiego dzia ania”24. Dlatego „etyka stymuluje, mo-
na powiedzie , prost  motywacj  moraln  dzia ania, jest zwi zana z ka dym 

zachowaniem ludzkim i przejawia si  w ka dym fakcie spo ecznym”25.
Powy szym obserwacjom nie przeczy teza Alfreda Di Lascia, który zauwa-

ywszy podczas analizy korespondencji Luigiego Sturzo do jego brata Mario 
zbie no  koncepcji w oskiego socjologa odno nie do moralno ci z pogl dami 

21 Tam e, s. 195. 
22 Tam e, s. 198. 
23 Tam e, s. 195. 
24 Eticità delle leggi economiche, w: Del metodo sociologico, s. 283. 
25 L’influenza dei fatti sociali sulle concezioni etiche, w: Del metodo sociologico, s. 203. 
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Henri Bergsona26, za najbardziej ewidentne uzna  podobie stwo podzia u
moralno ci na zamkni t  i otwart . Pierwsza mia aby by  pochodn  zewn trz-
nej presji spo ecznej, podczas gdy druga owocem poruszenia lub zapa u p yn -
cego z mi o ci27. Rozró nienie to pozostaje bowiem w ca kowitej harmonii 
z koncepcj  jedno ci moralno ci spo eczno-indywidualnej. 

Wiele wskazuje na to, e w sturcja skiej socjologii jedno  moralno ci in-
dywidualno-spo ecznej ma charakter bardziej historyczny ni  ontologiczny28.
Mo na to zauwa y  zestawiaj c dwa teksty powsta e przed i po drugiej wojnie 
wiatowej. „Moralno  pochodzi od mos, tak jak etyka od ethos; dwa s owa, 
aci skie i greckie, oznaczaj : pierwsze zwyczaj, drugie ducha wspólnoty”29

oraz: „Dzisiaj s owo etyka i moralno  s  synonimami i oznaczaj  moralno
czynów indywidualnych wynikaj cych z postulatów wiadomo ci, kolektywi-
zowanych przez wspólne przekonanie w pewnej koncepcji duchowej”30.
Bezpo rednie wiadectwo takiego stanowiska znajdujemy tymczasem na stro-
nach Chiesa e stato. W pierwszym tomie tego dzie a Sturzo zauwa a, e „hie-
rarchizacja doprowadzi a Ko ció  do autonomicznej i niezale nej od w adzy 
wieckiej organizacji, podczas gdy uznanie wolnej woli i konieczno ci do-

brych uczynków (oprócz wiary) dla wiecznego zbawienia spoi o zwi zek mi -
dzy moralno ci  indywidualn  a wewn trzn  oraz moralno ci  publiczn  a spo-
eczn , tak i  powsta a z nich tylko jedyna”31. Tote  w drugim tomie Sturzo 

pozwala sobie nawet na stwierdzenie, e „nie ma moralno ci ludzkiej, która by 
nie by a domy lnie chrze cija ska”32.

 Oczywi cie socjolog z Caltagirone zdaje sobie doskonale spraw  z tego, 
e je li w konkretnym przypadku dana osoba nie strze e w asnej warto ci, nie 

realizuje w asnej odpowiedzialno ci lub te  zostaje pozbawiona wolno ci ko-
niecznej do wiadomego zaakceptowania norm moralnych i przepisów prawa, 

26 Les deux sources de la morale et de la réligion, Pary  1932 (Dwa ród a moralno ci 
i religii, t um. P. Kosty o i K. Skorulski, Kraków 1993). 

27 Filosofia e storia in Luigi Sturzo, s. 155, nota 121. 
28 Zwracanie uwagi na filozoficzny fundament tych rozwa a  w a ciwe jest autorom ogra-

niczaj cym si  do analizy jednego, wybranego dzie a Sturzo, bez uwzgl dniania pozosta ych
jego publikacji. Por. D i  G i o v a n n i, La «concezione organica» come esigenza politico-mo-
rale, s. 93-98. 

29 S t u r z o, La società, sua natura e leggi, s. 194. 
30 T e n e, Politica e morale. Coscienza e politica, s. 60. 
31 Chiesa e Stato. Studio sociologico storico, t. I, Bologna 1958-1959, s. 210. 
32 Tam e, t. II, s. 272. 
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to nie mo na mówi  o moralno ci ani ludzkiej, ani chrze cija skiej33. ycie
moralne zak ada bowiem istnienie etycznego porz dku. Jednak nie istnieje 
jeden porz dek, jeden model, jeden doskona y system etyczny. Przeciwnie, 
historia ludzko ci dowodzi, e ka da kultura i ka da cywilizacja posiada od-
r bny, w asny system moralny34. Ka dy z nich, aby zas ugiwa  na to miano, 
musi bazowa  na szacunku do osoby ludzkiej35.

We my na przyk ad mniej „indywidualn ” od moralno ci, grzechu, religij-
no ci czy wiary, bardzo „spo eczn ” kategori  prawa36. Sturzo rozumie ko-
nieczno  rozró nienia prawa przedmiotowego i podmiotowego, które wraz 
z ide  racjonalnego porz dku leg y u podstaw koncepcji prawa naturalnego, 
zwracaj c przy tym uwag  na to, e prawnicy odró niaj  prawo natury (legge 
di natura) od prawa naturalnego (diritto naturale), które uto samiane jest 
z prawem moralnym, a dok adniej z jego szczególnym przypadkiem w odnie-
sieniu do porz dku prawnego. Zatem w istocie nie chodzi tu o nic innego, jak 
o „racjonalno  porz dku prawnego”. Dla prawników bowiem moralno  na-
turalna, rozwa ana sama w sobie, jest tym samym co prawo sumienia; wi-
dziana za  jako warto  spo eczna nazywana jest po prostu prawem. Ze swej 
strony, mówi c o prawie naturalnym, Sturzo woli pos ugiwa  si  nie podmio-
towym diritto ( ac. ius), lecz przedmiotowym legge ( ac. lex), które w znacze-
niu cis ym wskazuje na pewien sposób wyra ania w adzy politycznej, ale 
w j zyku powszechnym stosowane jest równie  na okre lenie porz dku zak a-
daj cego jednocze nie autorytet w adzy oraz ad spo eczny37.

Zdaniem Sturzo, dla którego w a nie „moralno  jest fundamentem prawa”38,
a które ze swej strony „mo e by  uwa ane za organiczno-spo eczny wyraz 
moralno ci”39, nale y pami ta  o tym, e chocia  „ka dy pozytywny porz dek
prawny zak ada istnienie porz dku moralnego, który by by dla niego opar-
ciem”, to jednak „nie ka dy pozytywny porz dek prawny odpowiada do-

33 Politica e morale. Coscienza e politica, s. 140. 
34 La società, sua natura e leggi, s. 198. 
35 Politica e morale. Coscienza e politica, s. 74. 
36 Jedn  z kluczowych kategorii socjologii sturcja skiej jest synteza moralno ci i prawa.

Zob. J e o w s k i, Socjologia historyczna Luigiego Sturzo, s. 303-314. 
37 La società, sua natura e leggi, s. 202-203. Sturzo cytuje tutaj zarówno Tomasza z Akwinu 

(„un ordine elaborato dalla ragione in vista del bene comune e promulgato da chi ha cura della 
comunità”), jak i Monteskiusza („la loi, en général, est la raison humaine en tant qu’elle 
gouverne tous les peuples de la terre”). 

38 Politica e morale. Coscienza e politica, s. 64. 
39 La società, sua natura e leggi, s. 201. 
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k adnie moralno ci naturalnej”, a istnienie na tym polu dewiacji jest nieza-
przeczalnym faktem historycznym40. Tote  w rzeczywisto ci prawo wype nia
swoj  reguluj c  funkcj  jedynie wtedy, gdy wyra a o ywiaj cego je ducha, 
czyli moralno  danego spo ecze stwa; w przypadku od czenia si  ducha od 
litery prawo powoli, lecz nieuchronnie staje si  jedynie pust  formu 41. Co 
wi cej, porz dek prawny i etyczny in concreto, podobnie jak racjonalno
spo ecze stwa w ogóle, jest w istocie porz dkiem relatywnym, w permanent-
nej formacji i ruchu, bardziej tendencj  lub aspiracj  idealnego porz dku ni
nim samym, w rzeczywisto ci nigdy w pe ni nieosi galnym42. Jednak e
„prawo, które nie by oby moralne, nie istnieje – podkre la Sturzo z ca  sta-
nowczo ci  – prawo niemoralne jest niewyobra alne, poniewa  od chwili, 
w której prawo sta oby si  niemoralne, przesta oby by  prawem”43. Ten bar-
dzo kategoryczny imperatyw chyba najlepiej wyra a sturcja sk  koncepcj syn-
tezy prawa i moralno ci, b d c  jedn  z dróg realizacji racjonalno ci w yciu 
spo ecznym i – jak zauwa a Rino Calligaris – odpowiedzi  na kontrast mi dzy
dynamiczn  tendencj  moralno ci a statycznym charakterem prawa44.

Trudno nie dostrzec daleko id cych konsekwencji tego stanowiska, ale 
jeszcze trudniej zanegowa  trafno  takiego w a nie uj cia naszej jednost-
kowo-spo ecznej rzeczywisto ci. 

LUIGI STURZO’S  
SOCIOLOGICAL SYNTHETISM 

S u m m a r y 

The article presents the conception worked out by Luigi Sturzo, the Italian priest, community 
worker, politician and sociologist. His theory, having both anti-collectivist and anti-nominalistic 
features, is defined as sociological synthetism. Sturzo’s synthetism, however, should not be mis-
taken for eclecticism: man and society are not two separate realities doomed to mutual coexistence, 
but it is one reality manifesting itself in two different ways.  Hence a sociologist has to be aware that 
although there is the necessity to distinguish between individual and social life, which is often re-
peated in his studies, in his research discipline there is really no difference between what is individ-

40 Tam e, s. 206-207. 
41 Tam e, s. 209. 
42 Tam e, s. 207; por. D i  G i o v a n n i, La «concezione organica» come esigenza politico-

-morale, s. 98-103. 
43 Politica e morale. Coscienza e politica, s. 64. 
44 Contributo allo studio delle relazioni tra politica e morale nell’opera di Luigi Sturzo,

Roma–Udine 1973, s. 194. 
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ual and social, between what is objective and subjective. Sociological synthetism undermines the 
raison d’ tre of many widely-held, but according to Sturzo groundless divisions into individual and 
social: those of morality, sins, religiousness, faith, etc. On the other hand Sturzo stresses that “there 
is one morality, at the same time individual and social, personal and collective, just like a man is 
individual and social at the same time”. 

S owa kluczowe: Luigi Sturzo, syntetyzm socjologiczny, moralno , ontologia spo eczna. 
Key words: Luigi Sturzo, sociological synthetism, morality, social ontology. 
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JANA PAW A II NAUCZANIE O RODZICIELSTWIE 

Kategoria rodzicielstwa, rozwa ana w aspekcie filozoficznym, religijnym, 
spo ecznym, moralnym czy kulturowym, zawsze w my li Jana Paw a II znajduje 
swój integralnym zwi zek z poj ciem ma e stwa i rodziny. czy si  równie
z poj ciami ojcostwa i macierzy stwa, które w sposób konieczny odnosz  si  do 
kategorii potomstwa. Znaczenia tych s ów wpisuj  si  w prawd  o cz owieku, 
maj c  swoj  podstaw  w naturze ludzkiej i g bokie wyja nienie w Objawieniu 
chrze cija skim.

Przytoczona uwaga wydaje si  niezb dna dla uchwycenia w a ciwej perspek-
tywy niniejszych rozwa a . Chocia  maj  one charakter fragmentaryczny, to jed-
nak staraj  si  rzuci wiat o na najwa niejsze elementy papieskiego nauczania 
o rodzicielstwie, ukazuj c je w kluczu dwóch podstawowych poj  o znaczeniu 
filozoficznym i teologicznym zarazem, mianowicie: „osoby” i „daru”. 

PODSTAWA RÓD OWA 

Jan Pawe  II niestrudzenie g osi  prawd  o ludzkim rodzicielstwie przez 
ca y okres swojego d ugiego, obejmuj cego prawie 27 lat pontyfikatu. O jego 
wielkim zaanga owaniu wiadczy powo ana przeze  Papieska Rada ds. Ro-
dziny. Uczyni  to na mocy motu proprio „Familia a Deo instituita” z 9 maja 
1981 roku. W tym miejscu nie sposób przeoczy  faktu, e Ojciec wi ty zosta
ugodzony kul  zamachowca 13 maja 1981 roku, akurat wtedy, gdy dos ownie 

Dr hab. JAN MAZUR OSPPE, prof. KUL – kierownik Katedry Polityki Spo ecznej i Etyki 
Politycznej KUL; adres do korespondencji: Al. Rac awickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: 
jm.osppe@wp.pl 
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za chwil  mia  og osi  powo anie Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz Instytutu 
Studiów nad Ma e stwem i Rodzin . Przygotowany tekst nie zosta  wprawdzie 
wyg oszony, ale zamach nie zdo a  udaremni  zamiarów Piotra naszych czasów. 
Rada i tak powsta a, zast puj c ustanowiony w 1973 roku przez Paw a VI 
Komitet ds. Rodziny. Zajmuje si  ona wspieraniem duszpasterstwa i aposto-
latu rodzin w wietle nauki moralnej Ko cio a, a jednym z jej wa nych celów 
dzia alno ci jest promocja wiadomego rodzicielstwa, opartego na naturalnych 
sposobach regulowania p odno ci. Powsta  tak e Instytut Studiów nad Ma -
e stwem i Rodzin , który ostatecznie zosta  ustanowiony konstytucj  apo-

stolsk Magnum matrimonii sacramentum z 7 pa dziernika 1982 roku i nosi 
imi  Jana Paw a II. Natomiast 11 lutego 1994 roku Ojciec wi ty powo a  Pa-
piesk  Akademi ycia (Pro Vita) – rodzaj towarzystwa naukowego, które 
podejmuje studia nad zagadnieniami dotycz cymi obrony ludzkiego ycia.

O rodzicielstwie, ujmowanym w wietle prawdy o ma e stwie i rodzinie, 
mo na znale  obszern  informacj  w ogromnej spu ci nie pastoralnej Papie-
a: przemówieniach, homiliach, kazaniach, listach, or dziach czy innych wy-

powiedziach, ale wydaje si , i  zasadniczy ich zr b doktrynalny kryj  w sobie 
nast puj ce dokumenty: adhortacja apostolska Familiaris consortio (o zada-
niach rodziny chrze cija skiej w wiecie wspó czesnym) z 22 listopada 1981 
roku, list apostolski Mulieris dignitatem (o godno ci i powo aniu kobiety) z 15 
sierpnia 1988 roku, List do Rodzin Gratissimam sane z 2 lutego 1994 roku, 
encyklika Evangelium vitae (o warto ci i nienaruszalno ci ycia ludzkiego) 
z 25 marca 1995 roku. 

Do tego rodzaju dokumentów nale y jeszcze do czy  przynajmniej dwa, 
mianowicie Kart  Praw Rodziny z 1983 roku i najnowszy Katechizm Ko cio a
Katolickiego. Chocia  nie s  one dzie em w asnym Jana Paw a II, to jednak 
jego wk ad w ich powstanie jest ogromny. Z pewno ci  kryj  w sobie wiele 
inspiracji zawartych w nauczaniu Jana Paw a II. 

Poniewa  nauczanie papieskie na temat rodzicielstwa zawarte jest w tak 
wielu materia ach ród owych, to niejako z konieczno ci trzeba by o dokona
ich selekcji. Wydaje si  jednak, e zaproponowane ród a s  na tyle repre-
zentatywne, i  daj  pewn  gwarancj , e obraz analizowanego nauczania jest 
w miar  spójny, cho  niew tpliwie tu i ówdzie obci ony fragmentaryczno-
ci . Jest to wszak e rozwa anie na miar  mo liwo ci, jakie kryj  w sobie 

ograniczenia typowe dla tego rodzaju wyst pie  czy publikacji.  
Analizuj c to nauczanie, nie sposób nie dostrzec w nim jakby dwóch rów-

noleg ych warstw: filozoficznej i teologicznej. Pierwsza z nich odwo uje si
do antropologii personalistycznej, druga za  bazuje na objawieniu chrze cija -
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skim (biblijnym). Chocia  w rozwa aniach naukowych nie nale y tych warstw 
miesza  ze sob , podobnie jak trzeba uszanowa  jako ciow  ró nic  pomi dzy 
rozumem i wiar , to jednak w rozwa aniach papieskich nie sposób nie uzna
uderzaj cej wprost harmonii pomi dzy tymi dwiema p aszczyznami. Jan Pa-
we  II potrafi  powi za  je w ca o , nadaj c im charakter pastoralnego prze-
s ania. W tek antropologiczny jest komplementarny w stosunku do przemy-
le  teologicznych, dzi ki czemu refleksje na temat rodzicielstwa stanowi

– rzec by mo na – blask integralnej prawdy o cz owieku; prawdy, która doma-
ga si  afirmacji tak ze strony rozumu, jak i wiary. 

TAJEMNICA LUDZKIEGO RODZICIELSTWA 

U podstaw rozumienia rodzicielstwa, na które sk ada si  macierzy stwo 
i ojcostwo, znajduje si  odpowiednia koncepcja cz owieka. Jak podkre la Jan 
Pawe  II we wst pie Listu do Rodzin, rodzina jest pierwsz  i z wielu wzgl dów
najwa niejsz  drog , po której pielgrzymuje cz owiek podczas swojej ziem-
skiej egzystencji1. U jej pocz tków znajduje si  ma e stwo, przez które si
ona konstytuuje. 

Papie , odwo uj c si  do nauczania ostatniego Soboru, napisa , e rodzina 
bierze pocz tek z przymierza osób, w którym m czyzna i kobieta wzajemnie 
si  sobie oddaj  i przyjmuj 2. Komunia (communio personarum) ma onków 
daje pocz tek wspólnocie, jak  jest w a nie rodzina3. Jednak e urzeczywistnia 
si  ona – „w pewnym i specjalnym sensie” – przez wydarzenie, jakim jest 
rodzicielstwo. Jan Pawe  II podkre la w tym miejscu, e „macierzy stwo urze-
czywistnia si  za spraw  ojcostwa, a równocze nie ojcostwo za spraw  macie-
rzy stwa jako owoc tej yciodajnej dwoisto ci, jak  Stwórca obdarzy  istot
ludzk  «od pocz tku»”4.

Cz owiek jako m czyzna i kobieta «od pocz tku» nosi znami  owej pier-
wotnej dwoisto ci, która rozci ga si  na ca e ycie ludzkiej zbiorowo ci, 

1 List do Rodzin Gratissimam sane (2 II 1994 r.), 2. 
2 Por. S o b ó r  W a t y k a s k i  I I, Konstytucja Gaudium et spes (7 XII 1965 r.), 48. 
3 Jan Pawe  II (List do Rodzin Gratissimam sane, 7) wyra nie rozró nia sens bliskoznacznych 

sk din d poj : komunii i wspólnoty. „«Komunia» – jak wyja nia – dotyczy relacji mi dzy-
osobowej pomi dzy «ja» i «ty». «Wspólnota» natomiast zdaje si  ten uk ad przekracza  w kie-
runku «spo eczno ci», w kierunku jakiego  «my». Rodzina jako wspólnota osób jest równo-
cze nie pierwsz  ludzk  «spo eczno ci »”. 

4 Tam e. 
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wspólnoty, spo eczno ci. O tej dwoisto ci stanowi m sko  i kobieco  po-
szczególnych osób, za  ka da wspólnota czy spo eczno  czerpie z niej „sw
szczególn  charakterystyk  i szczególne bogactwo we wzajemnym dope nia-
niu si  osób”5, co Biblia wyra a w stwierdzeniu: „m czyzn  i niewiast  stwo-
rzy  ich” (Rdz 1, 27). Wedle Jana Paw a II, wspomniane s owa Ksi gi Rodzaju 
s  pierwszym stwierdzeniem  

jednakowej godno ci obojga: oboje na równi s  osobami. Osobowa konstytucja obojga 
oraz osobowa godno  jest „od pocz tku” wyznacznikiem dobra wspólnego ludzko ci
w ró nych wymiarach i zakresach. Do tego dobra wspólnego wnosz  oboje: m czyzna 
i kobieta, w a ciwy sobie wk ad. Dzi ki temu dobro wspólne ludzi posiada u samych 
podstaw charakter komunijny i komplementarny zarazem6.

Jan Pawe  II, ujmuj c rodzicielstwo w kategoriach religii objawionej, wy-
odr bnia je niejako z analogii do ojcostwa samego Boga. Kluczem do tego 
wyodr bnienia jest bardzo mocno uwydatniona w Biblii zasada „obrazu” i „po-
dobie stwa” cz owieka wzgl dem Boga. Papieskie przemy lenia na ten temat 
stanowi  niezwykle przejrzysty rodzaj antropologii biblijnej. W Li cie do Ro-
dzin pisze:

Bóg stwarza moc  swego s owa: „Niechaj si  stanie” (np. Rdz 1, 3). Rzecz  znamienn
jest, i  to stwórcze s owo Boga – w przypadku stworzenia cz owieka – dope nione jest 
zwrotem: Uczy my cz owieka na Nasz obraz, podobnego Nam (Rdz 1, 26). Stwórca jak 
gdyby wchodzi  w siebie przed stworzeniem cz owieka, szukaj c wzoru i natchnienia 
w tajemnicy swojego Bytu, która poniek d ju  tutaj objawia si  jako Boskie „My”. 
Z tej tajemnicy Bóg wyprowadza stwórczo ludzk  istot . Czytamy: Stworzy  wi c Bóg 
cz owieka na swój obraz, na obraz Bo y go stworzy : stworzy m czyzn  i niewiast
(Rdz 1, 27). Do tych nowych istot Stwórca mówi, b ogos awi c: B d cie p odni i roz-
mna ajcie si , aby cie zaludnili ziemi  i uczynili j  sobie poddan  (Rdz 1, 28)7.

Nast pnie Jan Pawe  II wskazuje na analogi  rodzicielstwa, jaka zachodzi 
pomi dzy dzie em stwórczym Boga i ludzkim rodzicielstwem. Zauwa a bo-
wiem, e Ksi ga Rodzaju w opisie stworzenia cz owieka „u ywa tych samych 
s ów, co przy stworzeniu innych istot yj cych: «rozmna ajcie si » – równo-
cze nie jednak ich sens analogiczny jest bardzo wyra ny. Czy  nie jest to w a-
nie analogia rodzenia i rodzicielstwa, któr  trzeba odczytywa  poprzez ca y

kontekst? adna z istot yj cych poza cz owiekiem nie zosta a stworzona «na 

5 Tam e, 6. 
6 Tam e. 
7 Tam e. 
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obraz i podobie stwo Boga». Ludzkie rodzicielstwo jest biologicznie podobne
do prokreacji innych istot yj cych w przyrodzie, ale istotowo jest «podobne» 
– ono jedno – do Boga samego” 8.

Wedle my li Papie a, takie w a nie rodzicielstwo stoi u podstaw wspólnoty 
m czyzny i kobiety – osób zjednoczonych w mi o ci (communio persona-
rum). Jego zdaniem, pierwowzoru tej ludzkiej wspólnoty ycia „nale y szuka
w Bogu samym. Zawiera si  on w trynitarnej tajemnicy Jego ycia. Boskie 
«My» jest przedwiecznym prawzorem dla ludzkiego «my» – tego przede 
wszystkim, jakie maj  stanowi  m czyzna i kobieta, stworzeni na obraz 
i podobie stwo Boga samego”9.

RODZICIELSTWO A GENEALOGIA OSOBY 

Jan Pawe  II, odwo uj c si  do my li personalistycznej, któr  sam jako kra-
kowski filozof rozwija  w ramach swojej aktywno ci naukowo-dydaktycznej, 
wyra a jednak przekonanie, e ów „kosmiczny” wymiar podobie stwa cz o-
wieka do Boga nie definiuje w pe ni ludzkiego rodzicielstwa. Gdy z ma e -
skiej komunii osób, jedno ci dwojga, m czyzny i kobiety, rodzi si  nowy 
cz owiek, to – jak zaznacza Autor Listu do Rodzin – „przynosi on z sob  na 
wiat szczególny obraz i podobie stwo Boga samego: w biologi  rodzenia 

wpisana jest genealogia osoby”10.
To, e ma onkowie jako rodzice s  wspó pracownikami Boga-Stwórcy 

w pocz ciu i zrodzeniu nowego cz owieka, oznacza zarówno fakt poddania si
prawom biologii, jak i obecno  samego Boga w ludzkim rodzicielstwie. 
Obecno  ta jest jedyna w swoim rodzaju, inna ni  ma to miejsce w ka dym
innym rodzeniu w wiecie widzialnym, gdy  tylko od Boga, jak przy stworze-
niu, mo e pochodzi  „obraz i podobie stwo”, które jest w a ciwe istocie ludz-
kiej. St d rodzenie Jan Pawe  II, podobnie zreszt  jak Pius XII w encyklice 
Humani generis, uwa a za kontynuacj  stworzenia11.

Maj c to wszystko na uwadze, Papie  pisze, i

wraz z pocz ciem nowego cz owieka, wraz z jego urodzeniem, rodzice staj  prawdzi-
wie wobec wielkiej tajemnicy (por. Ef 5, 32). Nowa ludzka istota jest – tak jak oni sami 

8 Tam e. 
9 Tam e. 

10 Tam e, 9. 
11 Por. tam e.
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– powo ana do istnienia osobowego, jest powo ana do ycia w prawdzie i mi o ci. Po-
wo anie za  otwiera si  nie tylko na ca  doczesno . Otwiera si  ono na wieczno
w Bogu. Jest to ten wymiar genealogii osoby, który ostatecznie ods oni  nam Chrystus12.

Kontynuuj c t  my l, Autor Listu do Rodzin stwierdza, e cz owiek jest 
stworzony przez Boga dla niego samego, jest „jedynym na ziemi stworzeniem, 
którego Bóg chcia  dla niego samego”13. Oznacza to, e

Bóg „chcia ” cz owieka od pocz tku – i Bóg go „chce” w ka dym ludzkim pocz ciu 
i narodzeniu. Bóg „chce” cz owieka jako istoty do siebie podobnej, jako osoby. […] 
Bóg daje cz owieka rodzinie i spo ecze stwu. Rodzice, staj c wobec nowej ludzkiej 
istoty, maj  lub winni mie  pe n wiadomo  tego, e Bóg „chce” tego cz owieka „dla 
niego samego”. […] Nowy cz owiek od chwili pocz cia, a potem urodzenia, przezna-
czony jest do tego, a eby w pe ni wyrazi o si  jego cz owiecze stwo – a eby si  ono 
„urzeczywistni o”. […] „By  cz owiekiem” – to podstawowe powo anie cz owieka: 
„by  cz owiekiem” na miar  daru, jaki otrzyma . Na miar  tego „talentu”, którym jest 
samo cz owiecze stwo, a z kolei dopiero na miar  wszystkich talentów, jakimi zosta
obdarzony. W tym znaczeniu Bóg chce ka dego cz owieka „dla niego samego”. Jed-
nak e w zamy le Boga powo anie ludzkiej osoby si ga dalej, poza granice czasu. [...] 
Bóg chce cz owieka obdarzy  uczestnictwem w swym Boskim yciu14.

W prawd  o rodzicielstwie wpisuje si  wi c prawda o cz owieku, o którym 
tak zwi le i zarazem dog bnie wyrazi  si  Sobór Watyka ski II, mówi c, e
Bóg „chce cz owieka dla niego samego”. W tym miejscu Jan Pawe  II pisze:  

Trzeba, a eby w to chcenie Boga w cza o si  ludzkie chcenie rodziców: aby oni 
chcieli nowego cz owieka, tak jak go chce Stwórca. Ludzkie chcenie zawsze poddane 
jest prawu czasu, prawu przemijania. Bo e – jest odwieczne. […] Genealogia osoby 
jest naprzód zwi zana z wieczno ci  Boga, a potem dopiero z momentem ludzkiego ro-
dzicielstwa. Ju  w samym pocz ciu cz owiek jest powo any do wieczno ci w Bogu15.

Analizuj c problem rodzicielstwa w kontek cie genealogii osoby, rodzi si
pytanie o to, jak Jan Pawe  II postrzega ojcostwo i macierzy stwo w kontek-
cie dobra wspólnego ma e stwa i rodziny. W Li cie do Rodzin mo na zna-

le  takie oto stwierdzenia:  

12 Tam e. 
13 Por. S o b ó r  W a t y k a s k i  I I, Konstytucja Gaudium et spes, 24. 
14 Gratissimam sane, 9. 
15 Tam e. 
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S owa przysi gi ma e skiej orzekaj  o tym, co stanowi wspólne dobro – naprzód ma -
e stwa, z kolei za  rodziny. Dobrem wspólnym ma onków jest mi o , wierno

i uczciwo  ma e ska oraz trwa o  ich zwi zku „a  do mierci”. To dobro obojga jest 
równocze nie dobrem ka dego z nich. Ma z kolei sta  si  dobrem ich dzieci. Nale y do 
istoty dobra wspólnego, e cz c poszczególnych ludzi, stanowi zarazem prawdziwe 
dobro ka dego16.

Zatem s owa przysi gi ma e skiej nie tylko odnosz  si  do dobra wspól-
nego ma onków – m a i ony, ale tak e wyra aj  dobro wspólne przysz ej
rodziny, czyli ojca, matki i dzieci. W celu uwydatnienia tej prawdy nowo-
e cy pytani s  o to, czy s  gotowi przyj  i po chrze cija sku wychowa

dzieci, którymi Bóg ich obdarzy. Pytanie to, jak podkre la Jan Pawe  II  

ma na uwadze genealogi  osób, która wpisana jest w sam  konstytucj  ma e stwa oraz 
rodziny. Dodatkowe pytanie o potomstwo i wychowanie pozostaje w cis ej czno ci ze 
lubowaniem mi o ci, wierno ci i uczciwo ci ma e skiej oraz dozgonno ci ich zwi zku. 

Przyj cie i wychowanie potomstwa – dwa spo ród podstawowych celów rodziny – s
uwarunkowane wype nieniem tego lubu. Rodzicielstwo jest zadaniem natury duchowej  
– nie tylko fizycznej. Przebiega przez nie zawsze genealogia w Bogu i która do Boga 
tak e ma prowadzi 17.

Tak wi c genealogia osoby znajduje swój ostateczny wyraz w Bogu i do 
Boga prowadzi. W ni  w a nie wpisana jest genealogia rodziny. Cz owiek 
z samego faktu, e przychodzi na wiat, staje si  darem dla rodziców i rodze -
stwa, darem dla spo ecze stwa. Jest „cz stk ” wspólnego dobra, bez którego 
ludzkie wspólnoty rozpadaj  si  i umieraj .

Dar ycia – wedle nauczania Jana Paw a II – staje si  równocze nie darem dla samych 
dawców. Nie mog  nie odczu  jego obecno ci, jego uczestnictwa w ich yciu, tego, co 
wnosi do dobra wspólnego ma e stwa i wspólnoty rodzinnej. Poprzez wszystkie me-
andry ludzkiej psychologii prawda ta pozostaje oczywista w swej prostocie oraz w swej 
g bi. Cz owiek jest dobrem wspólnym ka dej ludzkiej spo eczno ci18.

Szczególnie dobro wspólne rodziny urzeczywistnia si  w nowo narodzonym. 
„Tak jak dobro wspólne ma e stwa – jak zauwa a Autor Listu do Rodzin
– urzeczywistnia si  poprzez mi o  oblubie cz , która gotowa jest dawa

16 Tam e, 10. 
17 Tam e. 
18 Tam e, 11. 
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i przyjmowa  nowe ycie – tak dobro wspólne rodziny urzeczywistnia si
przez t  sam  oblubie cz  mi o  spe nion  w nowo narodzonym19.

„BEZINTERESOWNY DAR Z SAMEGO SIEBIE” 

W tym miejscu Jan Pawe  II wskazuje na niezwykle g boki, ale jednocze-
nie kluczowy rys owego bytowania w dobru ma e stwa i rodziny, które winno 

by  „bezinteresownym darem z siebie samego”. Jak rozumie  ów dar? Otó  od-
wo uj c si  do nauczania soborowego20, Papie  wyja nia, e cz owiek – jak ju
by a o tym mowa powy ej – jest jedynym na wiecie stworzeniem, którego Bóg 
chcia  i chce dla niego samego. Jednak e cz owiek nie mo e odnale  si
w pe ni inaczej jak tylko poprzez „bezinteresowny dar z samego siebie”. Cho
wydaje si  to sprzeczno ci , gdy  jest g bokim paradoksem ludzkiego byto-
wania, to jednak sprzeczno ci  nie jest. Oznacza, wed ug s ów Jana Paw a II  

bytowanie w prawdzie, które s u y mi o ci. To mi o  w a nie sprawia, e cz owiek 
urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Mi o  bowiem jest dawaniem 
i przyjmowaniem daru. Nie mo na jej kupowa  ani sprzedawa . Mo na si  ni  tylko 
wzajemnie obdarowywa . Dar osoby z istoty swojej jest trwa y i nieodwo alny. Niero-
zerwalno  ma e stwa wynika nade wszystko z samej istoty tego daru: „dar osoby dla 
osoby”. W tym darze wzajemnym wyra a si  oblubie czy charakter mi o ci21.

W przekonaniu Autora Listu do Rodzin, logika bezinteresownego daru 
wkracza równie  w ycie ma e skie, kiedy m czyzna i kobieta wzajemnie 
si  sobie oddaj  i wzajemnie przyjmuj  jako „jedno cia o” i jedno  dwojga.  

Bez tej logiki – jak zaznacza Papie  – ma e stwo by oby puste. Komunia osób na tej 
logice zbudowana staje si  komuni  rodzicielsk . Ma onkowie daj ycie w asnemu
dziecku. Jest to nowe ludzkie «ty», które pojawia si  w orbicie ich rodzicielskiego 
„my”. […] Ca y ten proces – pocz cia, rozwoju w onie matki, wreszcie zrodzenia, wy-
dania na wiat – s u y do stworzenia stosownej jakby przestrzeni, aby ten nowy cz o-
wiek móg  si  objawi  jako „dar”. Albowiem równie  on – ten nowy cz owiek – jest od 
pocz tku takim w a nie darem22.

19 Tam e. 
20 Por. S o b ó r  W a t y k a s k i  I I, Konstytucja Gaudium et spes, 24. 
21 Gratissimam sane, 11. 
22 Tam e. 
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Pod tym wzgl dem rodzina, któr  stanowi  m  i ona, ojciec i matka wraz 
ze swoim potomstwem, jest spo eczno ci  niezast pion  i niezast powaln 23,
w której cz owiek, bardziej ni  w jakimkolwiek innym rodowisku, mo e by-
towa  „dla niego samego” poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. Jedno-
cze nie Jan Pawe  II podkre la ewangeliczny charakter prawdy o darze z sie-
bie, bez którego cz owiek nie mo e urzeczywistni  siebie samego. Ów „bez-
interesowny dar” g boko jest osadzony w Darze Trójcy wi tej, a szczególnie 
w Duchu wi tym, który w sakramencie ma e stwa zapraszany jest do „na-
wiedzenia serc”. Wedle nauczania Papie a, bez tego „nawiedzenia” trudno by-
oby ów dar spe ni  jako powo anie cz owieka, zw aszcza powo anie do ro-

dzicielstwa24.
Kontynuuj c powy sz  my l, Jan Pawe  II zauwa a, e wiadomo  bez-

interesownego daru z siebie, przez który cz owiek „urzeczywistnia siebie sa-
mego”, musi by  stale odnawiana i stale zabezpieczana. Nale y to czyni  na-
wet za cen  wszystkich sprzeciwów, które w wiecie wspó czesnym szczegól-
nie si  nasilaj  ze strony rzeczników cywilizacji mierci25. Rodzina bowiem 
zawsze wyra a nowy wymiar dobra, a przez to te  rodzi now  odpowiedzial-
no . Jest to odpowiedzialno  za szczególne dobro wspólne, w którym zawarte 
jest dobro ka dego uczestnika rodzinnej wspólnoty26. Na kanwie tej odpowie-
dzialno ci jawi si  szczególny jej rodzaj: odpowiedzialne rodzicielstwo. 

RODZICIELSTWO ODPOWIEDZIALNE 

Ma e stwo niesie ze sob  szczególn  odpowiedzialno  za dobro wspólne. 
Chodzi przede wszystkim o dobro ma onków, a co za tym idzie, o dobro 
wspólne ca ej rodziny, obejmuj cej potomstwo, które przychodzi na wiat.  

Tym wspólnym dobrem – jak naucza Jan Pawe  II – jest cz owiek, jest „warto
osoby”, która jest miar  godno ci cz owieka. Cz owiek nosi z sob  t  w a nie miar
wsz dzie, w ka dym uk adzie spo ecznym czy polityczno-ekonomicznym. Jednak e w 
uk adzie ma e stwa i rodziny odpowiedzialno  [za „warto  osoby”] staje si  z wielu 
wzgl dów jeszcze bardziej zobowi zuj ca27.

23 T e n e, Centesimu annus (1 V 1991 r.), 39. 
24 Gratissimam sane, 11. 
25 Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 XII 1987 r.), 25. 
26 Gratissimam sane, 11. 
27 Tam e, 12. 
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Jest ona zadaniem polegaj cym na popieraniu godno ci ma e stwa i rodziny, 
za  popieranie to w ka dej kulturze pozostaje nade wszystko zadaniem osób, 
które same tworz  ma e stwo i rodzin . Odpowiedzialne rodzicielstwo – wy-
ja nia Papie  – jest konkretyzacj  tego zadania, anga uj cego zawsze osoby 
i spo ecze stwa, które w wiecie wspó czesnym sta o si  zadaniem „w nowej 
mierze i poniek d w nowy sposób”28.

W nauczaniu Jana Paw a II, odpowiedzialne rodzicielstwo rozumiane jest 
bardzo konkretnie. Szczególny aspekt tej odpowiedzialno ci dotyczy regulacji 
pocz 29. Dotyczy on bezpo rednio i wprost tego momentu, w którym m czy-
zna i kobieta poprzez akt cielesny mog  sta  si  rodzicami. 

Moment ten – jak wyja nia Autor Listu do Rodzin – ma szczególn  warto  dla ich 
wi zi mi dzyosobowej. Równocze nie niesie on z sob  mo liwo  rodzicielsk . Jest to 
ten moment, w którym oboje mog  sta  si  rodzicami – ojcem i matk  – przekazuj c
ycie nowej ludzkiej istocie. Dwa aspekty zjednoczenia ma e skiego: jednocz cy oraz 

prokreacyjny nie mog  by  rozdzielane w sposób sztuczny bez naruszenia wewn trznej 
prawdy samego aktu30.

Papie  nie poprzestaje tylko na stwierdzeniu owej prawdy moralnej, doty-
cz cej odpowiedzialnego rodzicielstwa, ale podaje jej interpretacj  w wietle 
antropologii biblijnej, która jest na wskro  personalistyczna. Jednocze nie bro-
ni tej prawdy wobec przeciwnych trendów wspó czesno ci. Pod tym wzgl dem
pos uguje si  argumentem zaczerpni tym z nauczania ostatniego Soboru, e
cz owiek jest „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chcia  dla niego 
samego” i e ten sam cz owiek „nie mo e odnale  si  w pe ni inaczej jak 
tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”31. Jest to prawda, która 
wynika z faktu stworzenia cz owieka na obraz i podobie stwo Boga samego 
oraz odkupienia go przez Syna Bo ego, który dla zbawienia rodzaju ludzkiego 
sam sta  si  cz owiekiem. 

Maj c to wszystko na uwadze, Jan Pawe  II wraz z Ojcami Soboru Waty-
ka skiego II naucza, e zjednoczenie ma e skie nie mo e by  w pe ni zro-
zumiane i wyja nione inaczej, jak tylko w kategoriach „osoby” i „daru”. Warto 
w tym miejscu wzi  pod uwag  nieco d u szy passus z Listu do Rodzin:

28 Tam e. 
29 Por. Katechizm Ko cio a Katolickiego, [Pozna ]: Pallottinum 2002, n. 2368. 
30 Gratissimam sane, 12; por. P a w e  V I, Encyklika Humanae vitae (25 VII 1968 r.), 12. 
31 S o b ó r  W a t y k a s k i  I I, Konstytucja Gaudium et spes, 24. 
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Ka dy m czyzna i ka da kobieta nie urzeczywistnia si  w pe ni inaczej, jak tylko 
przez bezinteresowny dar z siebie. Moment zjednoczenia ma e skiego jest najbardziej 
szczególnym do wiadczeniem tego w a nie daru. M czyzna i kobieta, w ca ej „praw-
dzie” swej m sko ci i kobieco ci, staj  si  w tym momencie wzajemnym darem dla 
siebie. Ca e ycie w ma e stwie jest darem, ale odnosi si  w sposób szczególny do 
tego w a nie momentu, kiedy ma onkowie oddaj  si  sobie wzajemnie w mi o ci […] 
Jest to równocze nie moment – rzec mo na – szczególnej odpowiedzialno ci ze wzgl du
na potencjalne rodzicielstwo zwi zane z aktem ma e skim. Oto w tym w a nie momen-
cie mog  sta  si  ojcem i matk , daj c pocz tek procesowi nowego ludzkiego istnienia, 
który z kolei dokonuje si  w samej kobiecie. To ona jako pierwsza wie, e sta a si
matk , a dzi ki jej wiadectwu m czyzna, z którym czy a j  „jedno  w ciele”, 
u wiadamia sobie z kolei, e sta  si  ojcem. Za to potencjalne, a nast pnie zak-
tualizowane rodzicielstwo, on jest odpowiedzialny wspólnie z ni . Nie mo e nie uzna
czy te  nie przyj  tego, do czego on sam równie  si  przyczyni . […] Zjednoczenie 
ma e skie w ka dym przypadku anga uje odpowiedzialno  obojga. Jest to odpowie-
dzialno  potencjalna, trzeba jednak, a eby potwierdzi a si  ona jako aktualna w kon-
kretnych okoliczno ciach. […] Za nowe, wzbudzone przez nich ycie m czyzna i ko-
bieta s  wspólnie odpowiedzialni32.

Reasumuj c, trzeba stwierdzi , e zarówno akt ma e ski, jak i samo rodzi-
cielstwo wpisane w natur  tego aktu, Jan Pawe  II analizuje w wietle dwóch 
wspomnianych kategorii – „osoby” i „daru”. Logika ca kowitego daru z siebie 
dla drugiego cz owieka potencjalnie otwiera m czyzn  i kobiet  na rodzi-
cielstwo. Chocia  celem ich wzajemnego daru nie jest tylko zrodzenie dzieci, 
lecz równie  wzajemna kontynuacja mi o ci i ycia, to jednak trzeba, a eby
w  sposób integralny zosta a zabezpieczona wewn trzna prawda tego daru. Co 
to oznacza? Wedle Jana Paw a II, chodzi w tym miejscu o zabezpieczenie nie 
tylko subiektywnej prawdy, ale równie  prawdy obiektywnej m czyzny i ko-
biety, którzy przekazuj  dar. W tej perspektywie osoba nie mo e by  nigdy 
traktowana jako rodek do celu, rodek „u ycia”, gdy  sama jest celem dzia a 33.

Przypomnienie to jest ogromnie wa ne z uwagi na wspó czesn  sytuacj
cywilizacyjn  ludzko ci, w której zagro ona jest owa „wewn trzna”, „obiek-
tywna” prawda na temat osobowego daru. Jan Pawe  II dostrzega powa ne 
niebezpiecze stwo w nieprawid owym rozwoju wspó czesnej cywilizacji, 
który zbyt jednostronnie zwi zany jest z post pem naukowo-technicznym, ma-
j c charakter czysto pozytywistyczny. W dziedzinie teorii pozytywizm (po-
znawczy) prowadzi do agnostycyzmu, za  w dziedzinie dzia ania i moralno ci
– do utylitaryzmu. Z kolei utylitaryzm – w przekonaniu Jana Paw a II – to 

32 Gratissimam sane, 12. 
33 Por. tam e.
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„cywilizacja skutku, u ycia – cywilizacja «rzeczy», a nie «osób»; cywilizacja, 
w której osoby staj  si  przedmiotem u ycia, podobnie jak u ywa si  rzeczy. 
Tak wi c – na gruncie cywilizacji u ycia kobieta bywa przedmiotem dla 
m czyzny. Dzieci staj  si  przeszkod  dla rodziców. Rodzina staje si  insty-
tucj  ograniczaj c  wolno  swoich cz onków”34.

Wspomniane zagro enia bynajmniej nie stanowi  teoretycznych wizji ode-
rwanych od konkretnego ycia. Papie  wskazuje na realne przejawy owej cy-
wilizacji u ycia, opartej na utylitaryzmie. W Li cie do Rodzin podaje tylko 
niektóre, cho  ma wiadomo , e ich przyk ady mo na by mno y . Pisze 
o obecno ci ducha tej cywilizacji w „pewnych programach wychowania seksu-
alnego, które wprowadzane bywaj  w szko ach, cz sto mimo sprzeciwu, a na-
wet protestów ze strony wielu rodziców”. Wspomina tak e o „ca ym trendzie 
proaborcyjnym, który usi uje si  ukry  poza poj ciami «prawa wyboru» (pro 
choice) ze strony obojga ma onków, a w szczególno ci kobiety”35.

Analizuj c papieskie nauczanie na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, 
nie sposób pomin  cywilizacyjnego kontekstu, na który sk ada si  nie tylko 
duch utylitaryzmu, ale problem znacznie g bszy, a mianowicie kryzys praw-
dy. Jan Pawe  II pisze, i yjemy w epoce, która jest czasem wielkiego kry-
zysu prawdy. Wedle jego s ów, kryzys prawdy to przede wszystkim kryzys 
poj . W tym miejscu stawia on pytanie o to, czy takie poj cia, jak: „mi o ”,
„wolno ”, „dar bezinteresowny”, a nawet samo poj cie „osoby” i zwi zane 
z nim „prawa osoby” – istotnie znacz  to, co wyra aj ? W odpowiedzi Papie
odsy a do swojej encykliki „O niektórych podstawowych problemach naucza-
nia moralnego Ko cio a”36, ywi c nadziej , e je li prawda o wolno ci, 
o komunii osób w ma e stwie i rodzinie odzyska swój blask, wówczas po-
jawi si  szansa na skuteczn  realizacj  cywilizacji mi o ci37.

WYCHOWANIE JAKO KONTYNUACJA RODZICIELSTWA 

Rodzicielstwo, które wyra a si  w macierzy stwie i ojcostwie, nie polega 
wy cznie na wydaniu potomstwa na wiat, lecz swoje rozwini cie odnajduje 
w procesie wychowania. Jan Pawe  II, nauczaj c na ten temat, odwo uje si  do 

34 Tam e, 13. 
35 Tam e. 
36 Encyklika Veritatis splendor (6 VIII 1993 r.). 
37 Gratissimam sane, 13. 
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wspomnianych ju  dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, e cz owiek 
jest powo any do ycia w prawdzie i mi o ci; po drugie, e ka dy urzeczywist-
nia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Odnosi si  to zarówno do 
tych, którzy wychowuj , jak i do tych, którzy s  wychowywani. Wychowawca 
– wedle nauczania papieskiego – jest osob , która „rodzi” w znaczeniu du-
chowym. Wychowanie w tym uj ciu, to wspólne uczestnictwo w prawdzie 
i mi o ci, w realizacji ostatecznego celu, jakim jest powo anie cz owieka przez 
Boga38. Innymi s owy, wychowanie to proces obdarzania cz owiecze stwem, 
u podstaw którego kryje si  w a ciwe wspó istnienie i wspó dzia anie samo-
dzielnych osób, wspólnie uczestnicz cych w tym procesie. Do ich grona nale-

 przede wszystkim matka, ojciec oraz ich dzieci. 
Proces wychowania rozpoczyna si  z chwil , kiedy poczyna si  nowy 

cz owiek.  

Pierwsze miesi ce jego bytowania zwi zane z onem matki stwarzaj  szczególn  wi ,
która w znacznej mierze ma ju  charakter wychowawczy. Matka – jak pisze Jan Pawe
II – ju  w prenatalnym okresie kszta tuje nie tylko organizm dziecka, ale po rednio ca e
jego cz owiecze stwo. […] Jest [jednak] spraw  zasadnicz , a eby m czyzna czu  si
obdarzony macierzy stwem kobiety, swojej ony. I to ma z kolei ogromny wp yw na 
ca y proces wychowawczy. Ogromnie wiele zale y od tego, czy i w jaki sposób uczest-
niczy on w tej pierwszej fazie obdarzania cz owiecze stwem, czy i jak anga uje sw
m sko  i swoje ojcostwo w macierzy stwo w asnej ony39.

W my li Jana Paw a II do istoty wychowania nale y wi c „obdarzanie 
cz owiecze stwem”, i to obdarzanie dwustronne.  

Rodzice – jak pisze on w Li cie do Rodzin – obdarzaj  swym dojrza ym cz owiecze -
stwem nowo narodzonego cz owieka, a ten z kolei obdarza ich ca  nowo ci  i wie o-
ci  cz owiecze stwa, które z sob  przynosi na wiat. Nie przestaje to by  aktualne 

równie  w przypadku dzieci u omnych i niedorozwini tych fizycznie lub psychicznie. 
Pod t  postaci  równie  objawia si  cz owiecze stwo, które mo e by  wychowawcze 
i to w sposób szczególny. […] Ucz c cz owiecze stwa swoje dziecko, [rodzice] sami 
te  poznaj  je na nowo i ucz  si  go na nowo. […] Rodzicielskie «my» m a i ony 
rozbudowuje si  przez zrodzenie potomstwa i wychowanie w „my” rodziny. […] O ile 
rodzice obdarzaj c yciem uczestnicz  w dzia aniu stwórczym Boga, o tyle przez wy-
chowanie staj  si  oboje uczestnikami Jego ojcowskiej, a zarazem macierzy skiej pe-
dagogii. […] Przez Chrystusa ka de wychowanie w rodzinie i poza rodzin  zostaje 
wprowadzone w zbawczy wymiar Boskiej pedagogii skierowanej do wszystkich ludzi 

38 Por. tam e, 16. 
39 Tam e. 
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i wszystkich rodzin i osi gaj cej sw  pe ni  w paschalnej tajemnicy mierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. W tym szczytowym punkcie naszego Odkupienia rozpoczyna 
si  ca y i ka dy proces chrze cija skiego wychowania, które jest zarazem wychowa-
niem do pe ni cz owiecze stwa40.

Rodzicielstwo w gruncie rzeczy oznacza pierwszy i podstawowy fakt obda-
rzania cz owiecze stwem. Zrodzenie co do cia a oznacza pocz tek dalszego, 
stopniowego i wielostronnego „rodzenia” poprzez ca y proces wychowania. 
Dlatego Jan Pawe  II stanowczo stwierdza, e bezpo rednimi wychowawcami 
w stosunku do swoich dzieci pozostaj  zawsze na pierwszym miejscu rodzice. 
Maj  oni prawo i obowi zek wychowania swoich dzieci do istotnych warto ci
ycia ludzkiego. Najg bszym za  elementem okre laj cym to zadanie jest 

mi o  rodzicielska (ojcowska i macierzy ska), wyra ana w takich warto-
ciach, jak: czu o , sta o , dobro , us u no , bezinteresowno  i ofiarno 41.

Ca o ciowo rozumiane wychowanie nowego cz owieka winno zawiera
w sobie dwoisty wk ad rodzicielski: wk ad macierzy ski i ojcowski. Jednak e
– zdaniem autora listu apostolskiego Mulieris dignitatem – wk ad macierzy -
ski jest decyduj cy dla budowania podstaw nowej osobowo ci ludzkiej42.

W dziedzinie wychowania rodzice maj  pierwsze i podstawowe uprawnie-
nia43. Jan Pawe  II pisze:  

S  wychowawcami, poniewa  s  rodzicami. Je li zadanie to rodzice z kolei dziel  z in-
nymi lud mi, a tak e z instytucjami, na przyk ad z Ko cio em i pa stwem, to zawiera 
si  w tym prawid owe odzwierciedlenie zasady pomocniczo ci. Rodzice nie s  w stanie 
zaspokoi  wszystkich zapotrzebowa  ca o ciowego procesu wychowawczego, zw asz-
cza gdy chodzi o wykszta cenie, ale równie  gdy chodzi o ca  szerok  dziedzin  uspo-
ecznienia. W tych dziedzinach, gdzie rodzina nie mo e skutecznie dzia a  sama, zasa-

da pomocniczo ci wspiera mi o  rodzicielsk , odpowiada dobru rodziny. Pomocni-
czo  dope nia w ten sposób mi o  rodzicielsk , a równocze nie potwierdza jej funda-
mentalny charakter. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego dzia aj  ponie-
k d w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgod , a w pewnej mierze nawet na ich 
zlecenie44.

40 Tam e. 
41 Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22 XI 1981 r.), 36. 
42 Mulieris dignitetem (15 VIII 1988 r.), 18. 
43 Por. Karta Praw Rodziny – przed o ona przez Stolic  Apostolsk  wszystkim ludziom, insty-

tucjom i w adzom zainteresowanym misj  rodziny w wiecie wspó czesnym, Pelplin: Komisja 
Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Pelpli skiej 1993, art. 5. 

44 Gratissimam sane, 16. 
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W KR GU „CYWILIZACJI MI O CI” 

Problem „odpowiedzialnego rodzicielstwa” wpisany jest w ca  tematyk
„cywilizacji mi o ci”. Jan Pawe  II wyra a przekonanie, e rodzicielstwo le y
u podstaw tego, co Pawe  VI nazwa  w a nie cywilizacj  mi o ci. Jej ide  pro-
klamowa  podczas s ynnej homilii wyg oszonej 25 grudnia 1975 roku z okazji 
zako czenia Roku wi tego. Jest to poj cie, które przyj o si  i w pewnym 
sensie utrwali o w nauczaniu Ko cio a do tego stopnia, e dzi  trudno by oby
znale  bardziej no ny odpowiednik. Idea tego rodzaju cywilizacji g boko 
jest zwi zana z mi o ci , jaka – wedle biblijnego Objawienia – rozlana jest 
w sercach naszych przez Ducha wi tego, który zosta  nam dany (Rz 5, 5),  
i – jak wyja nia Papie  – „wzrasta dzi ki systematycznej uprawie, o czym tak 
przejmuj co mówi przypowie  ewangeliczna o krzewie winnym i latoro lach:
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] 
uprawia. Ka d  latoro l, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a ka d ,
która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosi a owoc obfitszy (J 15, 1-2)”45.

Rodzina bowiem w wielorakim wymiarze zale y od cywilizacji mi o ci
i odnajduje w niej w a ciwe racje swego bycia rodzin . Jednocze nie jest ona 
centrum i sercem cywilizacji mi o ci. W uzasadnieniu tej prawdy Jan Pawe  II 
pisze: „Cywilizacja mi o ci oznacza rado  – rado  mi dzy innymi z tego, e
si  cz owiek rodzi na wiat (por. J 16, 21). A wi c rado  tak e i z tego, e ma -
onkowie staj  si  rodzicami”46.

Uzasadnienie filozoficzne (antropologiczne) Ojciec wi ty czy z argu-
mentacj  religijn  (teologiczn ). Zauwa a, i  nie istnieje prawdziwa mi o

bez wiadomo ci, e Bóg przede wszystkim jest Mi o ci  – oraz e cz owiek jest tym 
jedynym stworzeniem, którego Bóg powo a  do istnienia dla niego samego. Ten za
stworzony na obraz i podobie stwo Boga cz owiek nie mo e si  w pe ni urzeczywistni
inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Bez takiego poj cia cz o-
wieka, osoby oraz komunii osób w rodzinie nie mo e by  cywilizacji mi o ci. Ale te
takie poj cie osoby i komunii osób niemo liwe jest bez cywilizacji mi o ci47.

Jednak e cywilizacja mi o ci niejako skazana jest na zmaganie z ideologiami, 
które usi uj  tworzy  jakby jej zaprzeczenie. Z ich strony w szczególno ci zagro-
ona jest rodzina, tak e jej funkcja rodzicielska: ojcostwo i macierzy stwo. Owa 

45 Tam e, 13. 
46 Tam e. 
47 Tam e. 
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podstawowa komórka spo ecze stwa zagro ona jest od wewn trz i od zewn trz 
cywilizacyjnym wykorzenieniem. Oto co na ten temat pisze Jan Pawe  II:  

Je li z jednej strony istnieje „cywilizacja mi o ci”, to równocze nie te  zachodzi mo -
liwo „anty-cywilizacji” destrukcyjnej, co niestety w naszej epoce sta o si  faktem 
dokonanym o bardzo szerokim zasi gu. W tym wszystkim rodzina nie mo e si  nie 
czu  zagro ona. Wszystko to uderza w same jej podstawy. Wszystko to jest przeciwne 
cywilizacji mi o ci. Jest przeciwne ca ej prawdzie o cz owieku, nie pozwala mu odna-
le  siebie i czu  si  bezpiecznym jako m  czy ona, jako ojciec czy matka, jako syn 
czy córka. Propagowany przez „cywilizacj  techniczn ” tak zwany „bezpieczny seks” 
jest w a nie najgruntowniej niebezpieczny. W niebezpiecze stwie bowiem znajduje si
tutaj ka dy cz owiek, a z kolei w niebezpiecze stwie znajduje si  rodzina. Co jej grozi? 
Grozi jej utrata prawdy o sobie samej. A je eli prawdy – to i wolno ci, i konsekwentnie 
utrata mi o ci48.

Cywilizacja, która wydaje owoce w postaci mentalno ci konsumpcyjnej, 
antynatalistycznej, nie jest i nie mo e by  nigdy cywilizacj  mi o ci. W tym 
miejscu Ojciec wi ty przestrzega, i  rodzina zniewolona duchem tego rodzaju 
mentalno ci, nie tylko przestaje wiadczy  na rzecz cywilizacji mi o ci, ale 
mo e si  stawa  jej zaprzeczeniem, „przeciw- wiadectwem”. Zdaniem Papie-
a, taka rodzina mo e z kolei wzmacnia  swoist  „anty-cywilizacj ”, niszcz c

mi o  w ró nych kr gach wiadomo ci, powoduj c nieuniknione reperkusje 
w ca ym yciu spo ecznym49.

Warto na koniec obecnych rozwa a  jeszcze doda , e cywilizacja mi o ci
zwi zana jest z personalizmem, za  indywidualizm stanowi dla niej zagro e-
nie. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza analiza natury „bezintere-
sownego daru z siebie”. Indywidualizm oznacza bowiem takie u ycie wolno-
ci, w którym podmiot czyni to, co sam chce. Nie przyjmuje, aby kto  „chcia ”,

wymaga  od niego czego  w imi  obiektywnej prawdy. Nie chce drugiemu 
„dawa ”, stawa  si  bezinteresownym darem w prawdzie. W opinii Jana 
Paw a II, indywidualizm jest egocentryczny i egoistyczny, personalizm za  al-
truistyczny. Antyteza pomi dzy indywidualizmem a personalizmem powstaje 
nie tyle na gruncie teorii, ile na gruncie „etosu”. W zasi gu personalizmu 
osoba nie tylko zdolna jest stawa  si  darem dla drugich, ale co wi cej – znaj-
duje w tym rado 50.

48 Tam e. 
49 Por. tam e.
50 Por. tam e, 14. 
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Na ide  cywilizacji mi o ci Jan Pawe  II spogl da z chrze cija sk  na-
dziej . W jego opinii nie jest ona projektem utopijnym, lecz realnym, mo li-
wym do urzeczywistnienia. Papie  jest przekonany, e mo e ona zaistnie
wtedy, i tylko wtedy, gdy ma miejsce „sta e i ywe odniesienie do Boga i Ojca 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego pochodzi wszelkie na wiecie ro-
dzicielstwo (por. Ef 3, 14-15)”51.

PRÓBA SYNTEZY 

Reasumuj c refleksje na temat macierzy stwa i ojcostwa w uj ciu Jana 
Paw a II, nie sposób nie odwo a  si  raz jeszcze do nauczanej przez Ko ció
prawdy o cz owieku, który jest stanowi cym o sobie podmiotem, osob . Cz o-
wiek – zarówno kobieta, jak i m czyzna – jest jedynym w wiecie stworze-
niem, które Bóg chcia  dla niego samego, a który nie mo e odnale  siebie ina-
czej, jak poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Uj cie to w pe ni odpo-
wiada podstawowej prawdzie biblijnej o stworzeniu cz owieka– m czyzny
i kobiety – na obraz i podobie stwo Bo e. W tym objawionym obrazie osoby 
ods ania si  w sposób zasadniczy sens bycia cz owiekiem i zarazem uwydatnia 
warto  daru z siebie, daru osobowego. Z kolei prawda o osobie otwiera drog
do pe nego zrozumienia macierzy stwa kobiety i ojcostwa m czyzny.

Rodzicielstwo jest owocem ma e skiego zjednoczenia m czyzny i ko-
biety, jakie odpowiada biblijnej „jedno ci dwojga w ciele” (por. Rdz 2, 24). 
W ten sposób rodzicielstwo urzeczywistnia – zarówno od strony kobiety, jak 
i m czyzny – szczególny „dar z siebie” jako wyraz mi o ci oblubie czej, 
dzi ki której ma onkowie cz  si  ze sob  tak ci le, e stanowi  „jedno 
cia o”. Biblijne „poznanie” tylko wówczas realizuje si  w ca ej prawdzie 
osoby, gdy wzajemny dar z siebie – jak zaznacza Jan Pawe  II – nie ulega 
zniekszta ceniu przez pragnienie m czyzny stania si  „panem” swej oblubie-
nicy ani te  przez zamkni cie si  kobiety we w asnych instynktach52.

Wzajemny dar osoby w ma e stwie otwiera si  na dar nowego ycia, no-
wego cz owieka, który równie  jest osob  na podobie stwo swoich rodziców, 
przekazuj cych mu obraz i podobie stwo samego Boga. W pocz ciu i urodzeniu 
dziecka wa ne jest, by rodzice – ojciec i matka – ka de na swój sposób, 
odnale li siebie przez bezinteresowny dar uczyniony z samego siebie. Najpierw 

51 Tam e, 15. 
52 List apostolski Mulieris dignitetem, 18. 
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jest to dar wewn trznej gotowo ci na przyj cie i wydanie na wiat dziecka, 
zwi zany ze zjednoczeniem ma e skim, które winno stanowi  szczególny mo-
ment wzajemnego obdarowywania si  sob  ze strony kobiety i m czyzny. Na-
st pnie jest to dar przyj cia narodzonego dziecka i jego wychowania; wycho-
wania pojmowanego jako proces obdarzania cz owiecze stwem. W gruncie rze-
czy chodzi tu o odpowied  na dar ze strony Stwórcy, przez którego rodzice zo-
staj  obdarowani dzieckiem. Chodzi tak e o odpowied  na powo anie do ma -
e stwa, do którego istotnych celów nale y zrodzenie i wychowanie potomstwa. 

W macierzy stwie kobiety, z czonym z ojcostwem m czyzny, odzwier-
ciedla si  odwieczna tajemnica rodzenia, która jest w Bogu samym. Ludzkie 
rodzicielstwo jest wspólne m czy nie i kobiecie, cho  Jan Pawe  II przyznaje, 
e macierzy stwo kobiety stanowi „pe niej anga uj cy wymiar”53 tego wspól-

nego rodzicielstwa.  

Rodzicielstwo o wiele dos owniej poch ania energie cia a i duszy [kobiety]. Trzeba wi c, 
aby m czyzna by  tego w pe ni wiadom, e w tym wspólnym ich rodzicielstwie zaci ga 
on szczególny d ug wobec kobiety. aden program „równouprawnienia” kobiet i m -
czyzn nie jest gruntowny, je li tego nie uwzgl dnia w sposób zupe nie zasadniczy54.

Rodzicielstwo zawiera w sobie szczególne obcowanie z tajemnic ycia 
ludzkiego, które dojrzewa w onie kobiety, a nast pnie wzrasta i dojrzewa 
w rodzinie. Tajemnica rodzicielstwa le y u podstaw cywilizacji mi o ci, ale 
w tym kontek cie szczególnym rysem tej cywilizacji winna by  kultura ycia 
– „nowa kultura ycia ludzkiego”. Jan Pawe  II zabiega  o t  kultur  podczas 
ca ego swojego pontyfikatu, a nawet wcze niej – jako duszpasterz w diecezji 
krakowskiej. Czyni  to w ramach proklamacji „Ewangelii ycia”, apeluj c
o to, by chrze cijanie w obliczu szerz cej si  kultury mierci, stali si  „ludem 
ycia i ludem dla ycia”55, czyli podj li s u b  w obronie i promocji ludzkiego 
ycia, u którego podstaw le y sprawa rodzicielstwa. 

Ojciec wi ty wskazuj c niestrudzenie na warto  i godno  ma e stwa 
i rodziny, podkre la  ich wyj tkowo  w odniesieniu do spo eczno ci chrze ci-
ja skiej. Rodzice wraz ze swoimi dzie mi tworz  rzeczywisto  „Ko cio a
domowego”56 czy „domowe sanktuarium Ko cio a”57, które winno stanowi

53 Tam e. 
54 Tam e. 
55 Evangelium vitae (25 III 1995 r.), rozdz. IV.
56 Lumen gentium (21 XI 1964 r.), 11. 
57 Por. J a n  P a w e  I I, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 55. 
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„sanktuarium ycia”58. Albowiem to, e rodzi si  cz owiek, jest dla chrze cija-
nina „znakiem paschalnym”. Narodzenie cz owieka znajduje swój odpowied-
nik w zwyci stwie ycia nad mierci , w Chrystusowym zmartwychwstaniu, 
które jest objawieniem ycia poza progiem mierci59.

Funkcja rodzicielska pozostaje w s u bie yciu, prowadzi do objawienia y-
cia, co ma miejsce na forum rodziny, która jest sanktuarium ycia. Dzi , kiedy 
ta prawda spotyka si  ze sprzeciwem ze strony rzeczników „cywilizacji u ycia”
czy zwolenników „cywilizacji mierci”, cz sto sanktuaria ycia pogr one s
w wielorakim kryzysie. Ojcostwo i macierzy stwo zdaj  si  by  w samym cen-
trum tego kryzysu, g ównie z uwagi na profanacj  owego sanktuarium na skutek 
antykoncepcji, aborcji, zap odnienia in vitro, rozwodów, bezideowej sekseduka-
cji itp. Niekiedy sanktuaria ycia s  w stanie zupe nej ruiny, z której nie mog
wyd wign  si  o w asnych silach. Ich niszczenie jest procesem zamierzonym 
przez wiele o rodków mi dzynarodowych, które nawet nie kryj  si  ze swoimi 
planami. Wystarczy wspomnie  o organizacjach feministycznych, proaborcyj-
nych czy homoseksualnych. Wiele do yczenia pozostawia sprawa respektowa-
nia przez poszczególne pa stwa Karty Praw Rodziny, odwo uj cej si  przecie
do wspólnie uznawanych ogólnoludzkich warto ci.

Chrze cijanie, maj cy do dyspozycji katolick  nauk  spo eczn , z racji wy-
znawanej wiary religijnej nie mog  nie podejmowa  szczególnego zaanga owania 
na rzecz promocji „zdrowej” nauki o rodzicielstwie. Pod tym wzgl dem wiat 
jakby oczekuje od Ko cio a ewangelicznego wiadectwa. Toczy si  bowiem 
walka o sanktuaria ycia, które tworz  konkretni ludzie – powo ani do ycia przez 
Boga w prawdzie i mi o ci. Ka dy cz owiek, uczestnik tego sanktuarium, jest 
stworzeniem, które Bóg chce dla niego samego. Uszanowa  to sanktuarium, to 
znaczy uzna  Bo y zamys  wzgl dem ma e stwa i rodziny, szczególnie za
wzgl dem ojcostwa i macierzy stwa. Oto tre  podstawowego or dzia chrze ci-
ja skiego, stanowi cego inspiracj  dla w a ciwego rozumienia rodzicielstwa. 

w. Pawe  Aposto  w Pierwszym Li cie do Koryntian przypomina: „Czy
nie wiecie, e cie wi tyni  Boga i e Duch Bo y mieszka w was?” (3, 16), 
a nast pnie ostrzega: „Je eli kto  zniszczy wi tyni  Boga, tego zniszczy 
Bóg!” (3, 17). Trzeba wi c ogromnego wysi ku Ko cio a, aby wiat uwierzy
w wi ty charakter rodziny, by uzna  w niej sanktuarium ycia, by w rodzinie 
chrze cija skiej dostrzeg  misterium Ko cio a domowego – przedziwn wi -
tyni  Boga. W a ciwie prze ywane rodzicielstwo jest znakiem rozpoznaw-

58 Por. t e n e, Gratissimam sane, 11; t e n e,  Encyklika Evangelium vitae, 94. 
59 Por. t e n e,  List do Rodzin Gratissimam sane, 11. 
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czym stanu, w jakim znajduje si  sanktuarium ycia. Zwa ywszy na obecne 
trendy cywilizacyjne, wywieraj ce przemo ny wp yw na rozumienie rodzi-
cielstwa, Ko ció  z racji swego pos annictwa nie mo e nie l ka  si  o nad-
przyrodzony los tych wszystkich, którzy wiadomie, w sposób zaplanowany 
podejmuj  dzie o niszczenia owego sanktuarium, profanuj  ojcostwo i macie-
rzy stwo, konfliktuj  rodziców z ich dzie mi, albowiem s owa Pisma wi -
tego brzmi  jasno: kto zniszczy t wi tynie, tego zniszczy Bóg! 

JOHN PAUL II’s  TEACHING  ON  PARENTHOOD 

S u m m a r y 

In the teachings of John Paul II the category of parenthood, considered from a philosophi-
cal, religious, social, moral or cultural perspective, is always integrally connected with such 
concepts as marriage and family, fatherhood, motherhood and posterity. The meaning of these 
notions blends with the truth about man which has its roots in the human nature and its deeper 
meaning in the Christian Revelation. The Pope’s teaching in this respect may and should be 
interpreted in the light of Christian personalism, with special focus on two key notions – that 
of a person and a gift (the sincere gift of self). 

John Paul II devotes much attention to the issue of responsible parenthood, connected with 
the idea of the civilization of love, and education which can be viewed as continuation of par-
enthood. Education then is before all else a reciprocal “offering” on the part of both parents. 
The Pope sees the parental function as a service to life, which leads to revelation of life. This 
takes place in the family circle, envisioned as the “sanctuary of life”. He shares the observation 
that nowadays these sanctuaries of life not infrequently undergo deep and manifold crisis. 
Fatherhood and motherhood seem to be in the very centre of this crisis, especially due to 
profanation of family’s sacredness resulting from contraception, abortion, in vitro fertilization, 
divorces, sexual education devoid of ideals and the like. These sanctuaries of life are at times 
entirely devastated. Their dilapidation is a process intended by various international centres – 
numerous feminist, pro-abortion and gay organizations, just to mention some. 

Source materials which serve as a basis for presented reflections are first and fore most the 
following: The apostolic exhortation Familiaris consortio of November 22, 1981; the apostolic 
Letter Mulieris dignitatem of August 15, 1988; the letter to Families from Pope John Paul II 
Gratissimam sane of February 2, 1994 and the encyclical Evangelium vitae of March 25, 1995. 
Attached to the abovementioned documents is also 1983 Charter of the Rights of the Family,
aimed especially at the countries, organisations and institutions responsible for the situation of 
the family in today’s world. 

S owa kluczowe: ma e stwo, rodzina, rodzicielstwo, macierzy stwo, ojcostwo, ycie ludzkie, 
osoba, dar, wychowanie, cywilizacja mi o ci. 

Key words: marriage, family, parenthood, motherhood, fatherhood, human life, person, gift, 
education, civilization of love. 
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BEZDOMNO  RODZIN  
– SOCJOLOGICZNY SZKIC PROBLEMU

Bezdomno  w Polsce posiada oczywi cie swoj  specyfik ,
cho  wpisuje si  w panoram  analogicznych zjawisk  

stanowi cych problem o zasi gu wiatowym.  
Wymaga starannego rozeznania  

i zarazem konkretnych dzia a  pomocowych1.

WST P

Bezdomno  nie jest problemem nowym, ale bardzo trudnym do zbadania, 
niekiedy tak e niebezpiecznym dla badacza. Ci gle jeszcze zbyt ma o uwagi 
po wi ca si  temu zjawisku spo ecznemu. Polscy naukowcy prowadzili m.in. 
badania i analizy kwestii bezdomno ci, problemu marginalizacji, wiata spo-
ecznego bezdomnych, heterotopii bezdomno ci czy prezentacji praktycznych 

rozwi za  skierowanych do tej grupy beneficjentów (np. dzia alno  konkret-
nych instytucji, programy pomocy, strategie rozwi zywania problemów spo-
ecznych). Przeprowadzone badania pozwalaj  na stwierdzenie, e podejmo-

wane przez instytucje dzia ania nale y zaliczy  przede wszystkim do tzw. wspo-
magaj cych i ratowniczo-opieku czych, gwarantuj cych zaspokojenie podsta-

Dr hab. BEATA SZLUZ – prof. UR; wyk adowca w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. 
w. J. S. Pelczara w Rzeszowie; adres do korespondencji: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut 

Socjologii, Al. T. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów; e-mail: bszluz@univ.rzeszow.pl 
1 J. M a z u r, Przedmowa, w: Bezdomno . Szkice z socjologii, polityki spo ecznej i katolic-

kiej nauki spo ecznej, red. J. Mazur, Lublin: KUL 2006, s. 6. 
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wowych potrzeb, ale nie usamodzielnienie2. W ostatnich kilkunastu latach 
zbudowany zosta  system placówek, który pozwala podopiecznym na tzw. 
prze ycie. Wydaje si , e cz ciej utrwala on zaistnia  sytuacj , ni  pozwala 
na jej rozwi zywanie. Zasadniczym zadaniem staje si  zatem minimalizo-
wanie tendencji wzrostowych bezdomno ci, konstruowanie strategii rozwi -
zywania problemu, innowacyjnych programów oraz skoncentrowanie si  na 
dzia aniach prewencyjnych.  

Bezdomno  jest trudnym do wiadczeniem dla jednostek, ale niepokojem 
napawa równie  problem bezdomno ci rodzin w Polsce. Na ten fakt na terenie 
S owacji zwróci  uwag  A. Plachý, który stwierdzi , e: „bezdomnymi nie s
tylko m czy ni, ale s  to tak e kobiety, matki z dzie mi, samotne dzieci, a no-
wym fenomenem, który zaczyna narasta , a na który jeszcze nie jeste my przy-
gotowani, jest bezdomno  ca ych rodzin”3. Zak óca ona ich ycie, niejedno-
krotnie prowadzi do dezintegracji. W sytuacji bezdomno ci rodziny zdarza si ,
e dzieci trafiaj  do placówki opieku czo-wychowawczej. Zjawisko bezdom-

no ci utrudnia rozwój i edukacj  dzieci. Ponadto niszczy ono fizyczne i psy-
chiczne zdrowie cz onków rodziny. W zwi zku z jawi cymi si  problemami, 
tak e bardzo rzadkim poruszaniem tej problematyki przez badaczy, w niniej-
szym artykule podj to prób  zaprezentowania zagadnienia bezdomno ci rodzin. 
Dokonano analizy dokumentów, tzn. ankiet sporz dzanych od 1999 roku (regu-
larnie, co dwa lata) na terenie województwa podkarpackiego przez Wydzia
Polityki Spo ecznej Podkarpackiego Urz du Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

1. WIZERUNEK SOCJO-DEMOGRAFICZNY 

W literaturze przedmiotu spotykamy wiele definicji bezdomno ci4. Klarown
z socjologicznego punktu widzenia definicj  sformu owa  A. Przyme ski:

2 Por. D. Z a l e w s k a, Raporty z bada  nad bezdomno ci  w Polsce, w: D. Z a l e w s k a, 
M. O l i w a - C i e s i e l s k a, I. S z c z e p a n i a k - W i e c h a, S. G r z e g o r s k i, Formy pomocy 
bezdomnym. Analiza u atwie  i ogranicze  problemu, Warszawa: IRSS, WRZOS 2005, s. 92-103. 

3 A. P l a c h ý, Najsme p ipraveni na bezdomovectví celých rodin, „Sociálna Práca” 2006, 
nr 4, s. 3-6 (t um. B. Szluz). 

4 Przegl du definicji dokonali m.in. nast puj cy autorzy: A. Duracz-Walczak (O ujedno-
licenie poj  dotycz cych bezdomno ci w Polsce, w: W kr gu problematyki bezdomno ci pol-
skiej, red. A. Duracz-Walczak, Warszawa–Gda sk: Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym – War-
szawa, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarz dowych 
w Gda sku, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomno ci – Gda sk, Towarzystwo 
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bezdomno  rozumiem zatem jako sytuacj  osób, które w danym czasie nie posiadaj
i w asnym staraniem nie mog  zapewni  sobie takiego schronienia, które spe nia oby 
minimalne warunki, pozwalaj ce uzna  je za pomieszczenie mieszkalne.  
Za bezdomne uwa am osoby i rodziny: 

1. korzystaj ce ze schronienia w ró nego rodzaju o rodkach udzielaj cych im po-
mocy, a tak e zaspokajaj ce swoje potrzeby paramieszkaniowe w ró nego rodzaju obiek-
tach niemieszkalnych lub pozostaj ce pod go ym niebem, 

2. maj ce lub nie maj ce zameldowania w jakim  pomieszczeniu mieszkalnym, je-
eli ich faktyczna sytuacja mie ci si  w ramach okre lonych w definicji bezdomno ci, 

3. tylko osoby z obywatelstwem polskim oraz maj ce zezwolenie na pobyt sta y
w Polsce lub status uchod cy (tak e w czasie procedury starania si  o ten status), 

4. tylko osoby doros e lub te dzieci, które znajduj  si  w sytuacji bezdomno ci wraz 
ze swoimi rodzicami lub prawnymi opiekunami5.

Cytowany autor zaznaczy , e bezdomne mog  by  zarówno jednostki, jak 
i rodziny (pe ne i niepe ne).  

W polskiej literaturze przedmiotu brakuje bada  nad problemem bezdom-
no ci rodzin, dlatego skorzystano z obserwacji prowadzonych za granic . Zja-
wisko wymaga zdefiniowania, lecz – podobnie jak w Polsce – na terenie Sta-
nów Zjednoczonych nie ma jednolitej definicji tego problemu spo ecznego6.
Z prowadzonych w tym kraju analiz wynika wniosek, e najszybciej posze-
rzaj cym si  segmentem populacji bezdomnych s  rodziny z dzie mi. W 2007 
roku stanowi y one oko o 23% wszystkich bezdomnych. Badania wskazuj , e
rodziny samotnych matek tworz  najwi ksz  grup  osób bezdomnych na 
terenach wiejskich. Tego typu rodziny tworz  najcz ciej kobiety w wieku 
oko o dwudziestu lat z dwójk  dzieci. Szacuje si , e w 1995 roku liczba bez-
domnych dzieci mie ci a si  w przedziale od 800 tys. do 1,2 mln. Oko o 4,2% 
dzieci nie uko czy o pierwszego roku ycia, a co najmniej po owa pi tego ro-
ku ycia. Niepokoj cy jest fakt, na który wskazuj  najnowsze dane, i  pro-

Pomocy im. w. Brata Alberta Ko o Gda sk 2001/2002, s. 20-23; J. Mazur (Bezdomno  jako 
przedmiot polityki spo ecznej, w: Bezdomno , s. 11-17). 

5 Bezdomno  jako kwestia spo eczna w Polsce wspó czesnej, Pozna : AE 2001, s. 29. 
6 W Stanach Zjednoczonych nie ma jednej uzgodnionej definicji bezdomno ci. W 1987 

roku przyj to, e jest to osoba fizyczna, która nie ma sta ego, regularnego i w a ciwego porze 
nocnej miejsca zamieszkania oraz osoba, która ma podstawowe miejsce nocnego pobytu, któ-
rym jest publiczne lub prywatne schronisko maj ce na celu zapewnienie tymczasowego za-
kwaterowania, b d  instytucja czasowego pobytu dla osób, które maj  przej  do okre lonej 
placówki, a tak e zamieszkuj ca publiczne lub prywatne miejsca nieprzeznaczone b d  zwykle 
nieu ywane jako regularne miejsca do spania dla ludzi. Homelessness in the United States,
www.en.wikipedia.org./wiki/Homelessness_in_the_United_ States, z dnia 24.10.2009. 
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blem bezdomno ci rodzin wzrasta. Ilo  wniosków z o onych w zwi zku ze 
staraniem si  o pomoc rodzinom zwi kszy a si  w latach 2006-2007 bardziej, 
ni  w przypadku innych grup osób z problemami, w niektórych miastach ame-
ryka skich nast pi  wzrost ich liczby nawet o 15%. Wzrost liczby rodzin 
z dzie mi szukaj cych pomocy w trudnej sytuacji odnotowano w oko o 71% 
badanych miast. W 2005 roku wzros a o 8% liczba tzw. awaryjnych ó ek, 
zapewniaj cych schronienie bezdomnym rodzinom, ale oko o 32% wniosków 
o schronienie dla bezdomnych rodzin odrzucon. Przyczyn  tego by  brak do-
statecznych rodków finansowych7. Nasuwa si  wniosek, e najcz ciej wyst -
puj c  form  bezdomno ci rodzin jest w tym kraju bezdomno  ma ych rodzin 
niepe nych, które sk adaj  si  z jednego rodzica (najcz ciej matki) i dzieci.   

Ze wzgl du na brak danych nie mo na dokona  porówna  z sytuacj , która 
ma miejsce w Polsce (celem by o ukazanie przyk adu niepokoj cego wzrostu 
udzia u rodzin w analizowanej populacji). Skala wyst powania zjawiska bez-
domno ci ma ych rodzin pe nych i ma e stw jest w naszym kraju trudna do 
oszacowania. Jest to zwi zane z ich rozpraszaniem si  w sytuacji kryzysowej. 
A. Przyme ski zauwa y , e pe ne rodziny skuteczniej broni  si  przed bez-
domno ci , ni  rodziny z o one z jednego z rodziców i dzieci, a tym bardziej 
ni  jednostki. Niepokojem napawa stwierdzenie, e udzia  rodzin w populacji 
polskich bezdomnych ro nie. Wymieniony autor okre li  przedzia  liczbowy 
od 12% do 20% przypadków bezdomno ci8. Badacze problemów spo ecznych
wskazuj  jeszcze wy szy wska nik, tzn. oko o jednej trzeciej bezdomnych9.

Jako przyk ad mog  tu pos u y  dane gromadzone od roku 1999 na terenie 
województwa podkarpackiego, które obrazuj  liczb  bezdomnych rodzin (tab. 1). 

7 Niepokojem napawaj  wnioski wynikaj ce z bada  prowadzonych w ród bezdomnych ro-
dzin. Okazuje si , e  u dzieci cz ciej wyst puj  dolegliwo ci o dkowe, astma, infekcje uszu, 
l k, depresja, zaburzenia rozwoju mowy. Z kolei w ród kobiet wyst puj  cz ciej ni  w ogólnej 
populacji e skiej zaburzenia depresyjne, a ponad jedna trzecia matek dokona a przynajmniej 
jednej próby samobójczej. Szerzej zob.: National Coalition for the Homeless, Homeless families 
with children, Washington, June 2008 p. l, www.nationalhomeless.org z dnia 24.09.2008. 

8 Bezdomno  jako kwestia spo eczna w Polsce, s. 102-104. 
9 Por. P. A. B e l l, T. C. G r e e n e, J. D. F i s h e r, A. B a u m, Psychologia rodowiskowa,

Gda sk:  GWP 2004, s. 433. 
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Tab. 1. Bezdomne rodziny w województwie podkarpackim (w liczbach) 

Rok 
Bezdomne kobiety 

samotnie  
wychowuj ce dzieci 

Bezdomni m czy ni
samotnie  

wychowuj cy dzieci 

Bezdomne 
pe ne rodziny

Bezdomne 
 bezdzietne  
ma e stwa,  
konkubinaty

Bezdomne 
rodziny 
ogó em

1999 brak danych brak danych brak danych brak danych 17 

2001 23 0 5 0 28 

2003 17 1 27 0 45 

2005 5 0 7 0 12 

2007 7 0 2 6 15 

2009 13 0 0 5 18 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Ankiet Wydzia u Polityki Spo ecznej Podkarpac-
kiego Urz du Wojewódzkiego (WPS PUW) na temat osób bezdomnych w województwie podkar-
packim za rok 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 (mps).  

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, e w ród bezdomnych rodzin prze-
wa aj  kobiety samotnie wychowuj ce dzieci, w 2001 roku na terenie woje-
wództwa by o ich 23. Po up ywie dwu lat ich liczba zmniejszy a si  do 17, a w 
kolejnych latach utrzymywa a si  na poziomie 5 (w 2005 roku) i 7 (w 2007 
roku), natomiast w 2009 roku wzros a do 13. Bezdomni m czy ni samotnie 
wychowuj cy dzieci nale  do odosobnionych przypadków. Taka sytuacja 
mia a miejsce w 2003 roku i dotyczy a jednej osoby. Niepokój budzi zaobser-
wowany w 2003 roku nag y wzrost liczby bezdomnych pe nych rodzin (27). 
Z najnowszych danych wynika, e ich liczba w 2007 roku uleg a zmniejszeniu 
do 2, a w 2009 roku spad a do 0, ale pojawi  si  problem bezdomnych bez-
dzietnych ma e stw, b d  konkubinatów (6 w 2007 roku, 5 w 2009). Bior c
pod uwag  liczebno  bezdomnych rodzin mo na spostrzec, e by o ich naj-
wi cej w latach 2001-2003. W kolejnych latach zauwa alne jest zmniejszenie 
ich liczby (utrzymuje si  na poziomie 12-18 rodzin). Mo na przypuszcza , i
w przypadku bezdomno ci rodzin doszed  do g osu m.in. problem eksmisji 
ustawowych i wymeldowa , co wi e si  bezpo rednio z wprowadzonymi roz-
wi zaniami prawnymi. Ma on swoje uzasadnienie w nowelizowanej w kolej-
nych latach ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego10, która da a

10 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r., nr 71, poz. 733); ustawa z dnia 15 
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mo liwo  eksmitowania lokatorów za d ugi i zaleg o ci w p aceniu czynszu. 
Jest to równie  zwi zane z niew a ciwym u ytkowaniem lokalu, nieprzed u e-
niem umowy najmu przez w a ciciela, jest tak e konsekwencj  konfliktów 
zaistnia ych w rodzinie. W ostatniej z wymienionych sytuacji mieszkanie opu-
szcza najcz ciej ofiara, np. przemocy domowej, któr  zazwyczaj jest kobieta 
wraz z dzie mi. 

Niepokój budzi fakt wchodzenia w bezdomno  i pozostawania dzieci w sta-
nie bezdomno ci wraz z rodzin . Dane liczbowe obrazuj ce ten problem za-
warto w tabelach 2 i 3.  

Tab. 2. Charakterystyka bezdomnych rodzin ze wzgl du na liczb  dzieci w województwie pod-
karpackim 

Liczba dzieci  
w rodzinie 

Liczba rodzin w latach 

1999 2001 2003 2005 2007 2009 

0 0 0 13 1 5 3 

1 7 11 10 3 3 6 

2 2 13 16 1 5 5 

3 5 3 3 1 0 2 

4 i wi cej 3 1 3 6 2 2 
Ogó em 17 28 45 12 15 18 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Ankiet WPS PUW na temat osób bezdomnych w wo-
jewództwie podkarpackim za rok 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 (mps).  

Na podstawie danych zawartych w tabeli 2 mo na zauwa y , e najlicz-
niejsze s  bezdomne rodziny z dwojgiem dzieci (13 w 2001 roku, 16 w 2003, 
5 w 2007) b d  z jednym dzieckiem (7 w 1999 roku, 11 w 2001, 10 w 2003, 
6 w 2009). Jedynie w 2005 roku po ow  stanowi y rodziny z czworgiem 
i wi ksz  liczb  dzieci. Tworzy to szczególny problem, poniewa  zachodzi ko-
nieczno  zapewnienia im odpowiednich warunków, np. okre lonej powierzchni 
mieszkaniowej, co w zwi zku z mo liwo ciami instytucji wspieraj cych bez-
domnych nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w praktyce, a w konsekwencji 
mo e doprowadzi  do rozdzielenia rodziny i umieszczenia dzieci w placówce 
opieku czo-wychowawczej. 

grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (DzU z 2006, nr 249, poz. 1833). 



BEZDOMNO  RODZIN – SOCJOLOGICZNY SZKIC PROBLEMU 145

Tab. 3. Liczba dzieci wed ug ich wieku w bezdomnych rodzinach w województwie podkarpackim 

Wiek dzieci 
Liczba dzieci w latach 

1999 2001 2003 2005 2007 2009 

Do 3 lat 11 14 10 1 7 9 
4-6 lat 7 11 22 2 6 8 

7-13 lat 9 16 27 7 9 6 
14-16 lat 4 6 3 1 1 3 

Powy ej 16 lat 6 5 4 3 0 2 
Ogó em 37 52 66 14 23 28 

Liczb  dzieci podano cznie w rodzinach pe nych i niepe nych 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Ankiet WPS PUW na temat osób bezdomnych w woje-
wództwie podkarpackim za rok 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 (mps).  

Dokonuj c analizy danych zebranych w tabeli 3, mo na spostrzec, e w bez-
domnych rodzinach przewa aj  liczbowo dzieci w przedziale wiekowym od 
urodzenia do 13. roku ycia (27 w 1999 roku, 41 w 2001, 59 w 2003, 10 
w 2005 roku, 22 w 2007 roku, 23 w 2009 roku). Bezdomnymi zostaj  wraz 
z rodzicami ma e dzieci, co powoduje wiele modyfikacji w ich yciu; wywo-
uje konieczno  zmiany miejsca zamieszkania, przedszkola czy szko y. Jest 

zwi zane z wchodzeniem w nowe, nieznane dotychczas rodowisko. Szczegól-
nie trudna jest sytuacja dzieci, które urodzi y si  podczas pobytu matki w pla-
cówce, poniewa  od pierwszych chwil swojego ycia sta y si  bezdomne. Nie 
nawi za y wi zi z biologicznym ojcem, niejednokrotnie nie mia y kontaktu 
z bli sz  i dalsz  rodzin , b d  kontakt ten by  bardzo ograniczony. Zdaniem 
M. Oliwy-Ciesielskiej nieumiej tno  przewidywania rzeczywisto ci, niosko-
wania na podstawie przebytych zdarze , bezradno yciowa doros ych osób 
bezdomnych ma swoje ród o w a nie w wieku szkolnym, co ukazuje braki 
w ich socjalizacji11. Pomimo e bezdomno  rodzin jest zdecydowanie rzad-
szym zjawiskiem, ni  bezdomno  jednostek, to jej skutki mog  by  zdecy-
dowanie bardziej dotkliwe. Rodziny pozbawione dost pu do dóbr material-
nych wypracowuj  modele adaptacyjne, które w procesie socjalizacji przeka-
zuj  w postaci wzorów zachowania swoim dzieciom. Mo e dochodzi  zatem 

11 Pi tno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu spo ecznym bezdomnych, Pozna : UAM 
2004, s. 64. 
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do dziedziczenia i powielania si  problemu bezdomno ci w kolejnych poko-
leniach.  

2. PRZYCZYNY BEZDOMNO CI RODZIN 

Ze wzgl du na deficyt bada  w Polsce, maj c na celu szersze ukazanie 
problematyki, ponownie odniesiono si  do bada  przeprowadzonych w Sta-
nach Zjednoczonych, które wykaza y, e g ówn  przyczyn  bezdomno ci ro-
dzin jest ubóstwo i brak tanich mieszka . W latach 1993-2000 nast powa
spadek liczby osób ubogich, ale od 2000 roku ta liczba zacz a wzrasta
z 11,3% do 12,1% w 2002 roku. W porównaniu z rokiem 2000 liczba osób 
ubogich wzros a o oko o 4,3 mln w 2004 roku. Wspó cze nie oko o 35,2% 
osób yj cych w ubóstwie stanowi  dzieci. Okazuje si , e pomimo faktu tzw. 
przechodzenia rodzin spod opieki spo ecznej do pracy, wiele z nich jest nieza-
dowolonych z powodu niskich p ac. W wyniku niskich p ac, utraty wiadcze ,
niestabilnego zatrudnienia, wiele rodzin zmaga si  z problemem braku miesz-
ka , ywno ci i opieki medycznej. Dla przyk adu w 2000 roku ponad 725 tys. 
pracowników po zwolnieniu z pracy straci o ubezpieczenie zdrowotne, ponad 
9 mln ameryka skich dzieci nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Kolej-
nym czynnikiem le cym u podstaw bezdomno ci rodzin jest malej ca poda
tanich mieszka . W 2006 roku owo zapotrzebowanie wynosi o oko o 4,5 mln 
mieszka . Rodziny z dzie mi stanowi  oko o 40% gospodarstw domowych 
o najwi kszym zapotrzebowaniu na mieszkania. D ugie kolejki rodzin ocze-
kuj cych na przyznanie mieszkania publicznego wywo uj  konieczno  pozo-
stawania w schroniskach lub przebywania w nieodpowiednich warunkach 
mieszkaniowych. W konsekwencji w placówkach jest mniej miejsca dla ro-
dzin, co powoduje niekiedy konieczno  ich przebywania na ulicy. W ród 
przyczyn bezdomno ci rodzin wskazano problem przemocy domowej, która 
dotyka najcz ciej kobiety i dzieci. W badaniach przeprowadzonych w dzie-
wi ciu miastach Stanów Zjednoczonych w ród 777 osób bezdomnych rodzi-
ców (w gronie badanych wi kszo  stanowi y matki) 22% respondentów od-
powiedzia o, e opu cili oni w asne domy z powodu przemocy domowej. 
W kolejnych badaniach stwierdzono, e w przybli eniu po owa bezdomnych 
kobiet i dzieci do wiadcza bezdomno ci na skutek przemocy w rodzinie12.

12 Szerzej na ten temat zob.: National Coalition for the Homeless, Homeless families with 
children. Washington, June 2008, p.2-3, www.nationalhomeless.org z dnia 24.09.2008. 



BEZDOMNO  RODZIN – SOCJOLOGICZNY SZKIC PROBLEMU 147

Z kolei A. Przyme ski, analizuj c przyczyny bezdomno ci w Polsce, po-
stawi  nast puj c  tez : „do utraty w asnego dachu nad g ow  bezpo rednio 
prowadz  na ogó  typowe przyczyny z poziomu makrospo ecznego, lecz ofia-
rami padaj  ludzie, których podatno  na to ukszta towa a si  wcze niej na 
poziomie mikrospo ecznym”13. Wskaza  te  dwa wzgl dnie sta e sk adniki syn-
dromu podatno ci na bezdomno : zaburzenia osobowo ci, w pewnym jego 
aspekcie identyfikowane jako spo eczne niedostosowanie utrudniaj ce prawi-
d owe wykonywanie ról spo ecznych i utrzymywanie wi zi, w tym ci kie 
uzale nienie od alkoholu; nieuczestniczenie w jakimkolwiek systemie efek-
tywnych wi zi spo ecznych, zw aszcza rodzinnych, ale tak e przyjacielskich 
czy oferowanych przez zak ady pracy. Z kolei do wa niejszych przyczyn ma-
krospo ecznych problemu bezdomno ci w Polsce zaliczy : konkurencyjny ry-
nek pracy z wysok  stop  bezrobocia; deficyt lokali mieszkalnych dost pnych 
dla ludzi ubogich; niewystarczaj ce przeciwdzia anie wykluczeniu spo eczne-
mu ubogich i maj cych problemy z adaptacj  spo eczn 14.

Zmiany polityczne, spo eczne i ekonomiczne determinuj  nowe warunki 
funkcjonowania polskich rodzin. W ród przejawów wspó czesnych przeobra-
e  rodziny dostrzega si  pog biaj ce si  nat enie zjawisk patologicznych 

lub dewiacyjnych. Przyk adem przytoczonych my li mog  by  wyniki uzyska-
ne w badaniu przeprowadzonym przez A. Bia as. W ród przyczyn bezdom-
no ci maj cych zwi zek z transformacj  ustrojow  w Polsce w latach 1989-
1999, bezdomne kobiety (N=103 matki z dzie mi; N=62 kobiety samotne) 
wskaza y: utrat  pracy (2,30%), eksmisj  na bruk (3,20%), bied /ubóstwo 
(6,8%) oraz po rednio alkoholizm partnera (13%). Badane osoby wymieni y
nast puj ce zjawiska wyst puj ce w rodzinie: konflikty rodzinne (26%), alko-
holizm (23%), ubóstwo (18%), przemoc fizyczna (17%), niezaradno ycio-
wa (5%), choroba psychiczna w rodzinie (1%). Autorka stwierdzi a, i  uchwy-
cony zosta  zwi zek mi dzy makrospo ecznymi uwarunkowaniami bezdom-
no ci (utrata pracy) a mikrospo ecznymi (dysfunkcja rodziny) i w efekcie 
z indywidualn  sytuacj  badanych. Problem bezrobocia w rodzinach i kon-
kubinatach pog bia  konflikty, prowadzi  do dalszej degradacji rodziny. 
A. Bia as zwróci a uwag  na nast puj cy mechanizm zjawiska: bezrobocie po-
wodowa o frustracj  z powodu braku dochodów, co stawa o si  zarzewiem wza-
jemnych sporów, konfliktów i obustronnej agresji mi dzy ma onkami lub kon-

13 Bezpiecze stwo socjalne bezdomnych w Polsce, w: Bezpiecze stwo socjalne, red. L. Fr c-
kiewicz, Katowice: AE 2003, s. 267. 

14 Tam e, s. 267-271. 
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kubentami. Brak pracy i pieni dzy mia  wp yw na zachowanie obronne w po-
staci „ucieczek w alkohol”. Mi dzypokoleniowe przenoszenie choroby alkoho-
lowej w rodzinach dysfunkcyjnych, zdaniem autorki, prowadzi do pog bienia 
konfliktów rodzinnych, degradacji osobowo ci cz onków rodziny i  wspó -
uzale nienia15.

Przyk adem docieka , w których wskazano przyczyny bezdomno ci rodzin 
(pe nych i niepe nych) mog  by  dane gromadzone na terenie województwa 
podkarpackiego, których wyniki zamieszczono w tabeli 4.  

Tab. 4. Przyczyny bezdomno ci rodzin w województwie podkarpackim (w procentach) 

Przyczyny bezdomno ci 2001 2003 2005 2007 2009 

Eksmisje 19 8 3 6 12 

Deficyt mieszkaniowy 5 10 1 3 3 

Likwidacja hoteli robotniczych 0 4 0 0 0 

Bezrobocie 0 23 1 4 4 

Przemoc w rodzinie 6 8 1 8 6 

Zdarzenia losowe 4 5 3 2 3 
wiadomy wybór innego sposobu ycia i odmiennego 

systemu warto ci 5 9 6 1 8 

Odrzucenie przez rodzin  i rodowisko osób zagro onych 
wirusem HIV i chorob  AIDS

0 0 1 0 0 

Ró ne rodzaje patologii – alkoholizm, przest pczo  itp. 3 11 2 7 18 

Obja nienia: w ankiecie dopuszczono wielokrotno  wyboru, dlatego procenty nie sumuj  si
do 100; w tab. 4 pomini to rok 1999 ze wzgl du na brak danych. 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Ankiet WPS PUW na temat osób bezdomnych w wo-
jewództwie podkarpackim za rok 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 (mps). 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 4 mo na zauwa y , e
w 2001 roku g ówn  przyczyn  bezdomno ci rodzin by y eksmisje (19). Mo -
na przypuszcza , e by o to zwi zane z wprowadzeniem wspomnianych ju
rozwi za  prawnych w tym zakresie. Po up ywie dwu lat najcz ciej wska-
zywan  przyczyn  okaza o si  bezrobocie (23). Mo e to by  zwi zane ze 

15 Empiryczna weryfikacja przyczyn bezdomno ci kobiet, www.bratalbert.org.pl z dnia 
16.07.2008. Na temat przyczyn bezdomno ci wynikaj cych z dysfunkcjonalno ci rodziny sze-
rzej pisze m.in. J. ledzianowski (Przyczyny bezdomno ci spowodowane dysfunkcjonalno ci
rodziny, „Roczniki Naukowe Caritas” 1(1997), s. 57-70). 
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wzrostem liczby osób bezrobotnych w Polsce, która ustabilizowa a si  w 2002 
roku, nast pi o zahamowanie wzrostu liczby osób bezrobotnych (na poziomie 
ponad 3,1 miliona osób)16. Podobny poziom zanotowano w listopadzie 2003 r., 
bowiem zarejestrowanych bezrobotnych by o 3 096 851 osób17. Dane uzyska-
ne we wrze niu 2004 r. pokaza y spadek liczby bezrobotnych poni ej 3 milio-
nów. Niepokój budzi fakt, e w 2005 roku 6 bezdomnych wymieni o wiadomy 
wybór innego sposobu ycia i odmiennego systemu warto ci, co w przypadku 
bezdomno ci rodzin jest szczególnie niepokoj ce. Z kolei w 2007 roku jako 
przyczyn  bezdomno ci wskazano w przewa aj cej liczbie przemoc w rodzinie 
(8), w nast pnej kolejno ci patologie spo eczne (7). Natomiast w 2009 roku 
wymieniono: ró ne rodzaje patologii (18) i eksmisje (12). Za g ówne uznano 
zatem przyczyny o charakterze mikrospo ecznym.

3. MIEJSCE PRZEBYWANIA,  
RÓD A RODKÓW UTRZYMANIA  

I FORMY POMOCY BEZDOMNYM RODZINOM 

O trudnych sytuacjach rodzin informuje polska prasa codzienna. Przyk a-
dem mo e by  przytoczony fragment wypowiedzi: „Uciek a od m a z dwójk
synów. – Awanturowa  si  po pijanemu, bi  nas, nie da o si  tak y  – t uma-
czy Halina B. Przez kilka tygodni mieszka a z dzie mi w namiocie. Ale zna-
laz  si  kto , kto da  dach nad g ow ”18. Bezdomnej rodzinie pomóg  rzeszow-
ski naukowiec, poeta, który bezp atnie udost pni  swój niezamieszka y drew-
niany dom. W naszym kraju rzadko zdarza si  sytuacja przebywania rodzin 
„na ulicy”, poniewa  pracownicy instytucji pomocowych umieszczaj  je 
w placówkach, np. domach samotnej matki, o rodkach interwencji kryzyso-
wej, b d  poszukuj  dla nich lokalu mieszkalnego. W przypadku braku odpo-
wiedniego o rodka dla rodziny, rodzica umieszcza si  w schronisku dla bez-
domnych, a dzieci trafiaj  do placówki opieku czo-wychowawczej. Tego typu 
okoliczno ci, tzn. pozostawanie rodziny „na ulicy”, znacznie cz ciej maj
miejsce np. w Stanach Zjednoczonych czy niektórych krajach europejskich, 

16 Por. J. W i t k o w s k i, Demograficzne i przestrzenne aspekty bezrobocia, w: Przeciw ubó-
stwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa: ISP 2002, s. 31. 

17 Por. K. G b i c k a, Polityka spo eczna pa stwa polskiego u progu cz onkostwa w Unii 
Europejskiej, Radom: ITE 2004, s. 55. 

18 W. B o r o w i e c, Koczowa a w namiocie, przenios a si  do chatki, „Nowiny” 2008, 
nr 189, s. 19. 
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gdzie spotykamy okre lenie carawaningu, które oznacza sta e zamieszkiwanie 
w przyczepie kempingowej.  

W celu zobrazowania miejsca przebywania bezdomnych rodzin w tabeli 5 ze-
stawiono dane zebrane na terenie województwa podkarpackiego. 

Tab. 5. Miejsce pobytu bezdomnych rodzin w województwie podkarpackim (w liczbach) 

Miejsce pobytu bezdomnej rodziny 2001 2003 2005 2007 2009 

Schronisko 7 2 0 1 9 

Wynaj ty lokal mieszkalny 9 26 6 7 7 

Lokal zast pczy 3 3 1 0 2 

Schronienie u rodziny 2 5 2 0 5 

Schronienie u znajomych 3 8 1 4 11 

Inne: hotel, krajowy o rodek socjalno-szkoleniowy, 
specjalistyczny o rodek dla ofiar przemocy, o rodek 
interwencji kryzysowej; 
w 2009 roku: 1 pomieszczenie gospodarcze, 2 barak,  
1 zak ad opieku czo-leczniczy, 1 zaj ty opuszczony 
budynek, 1 namiot. 

4 1 2 3 6 

Ogó em 28 45 12 15 40 

Obja nienia: w tab. 5 pomini to rok 1999 ze wzgl du na brak danych. 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Ankiet WPS PUW na temat osób bezdomnych 
w województwie podkarpackim za rok 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 (mps).  

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 5 mo na zauwa y , e
miejscem, w którym najcz ciej przebywaj  bezdomne rodziny jest wynaj ty 
lokal mieszkalny (9 w 2001 roku, 26 w 2003, 6 w 2005, 7 w 2007). Niepoko-
jem napawa fakt, e w 2001 roku 7 rodzin, z kolei w 2009 roku a  9 przeby-
wa o w schroniskach dla bezdomnych. Szczególnym problemem jest to, e wraz 
z rodzin  trafiaj  do nowego rodowiska dzieci. Niedoskona e rozwi zania 
w dziedzinie polityki mieszkaniowej skutkuj  ci g ym brakiem lokali za-
st pczych. Z zaprezentowanych danych wynika, e w 2007 roku adna z bez-
domnych rodzin nie korzysta a z przydzielonego lokalu zast pczego. Z kolei 
w 2009 roku zamieszka y w nim 2 rodziny. Cz ciej znajdowa y one schro-
nienie u znajomych (4 w 2007 roku, 11 w 2009 roku) czy w ró nego rodzaju 
placówkach (3 w 2007 roku, 10 w 2009 roku).  
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Istotne wydaje si  odniesienie do stwierdze  opublikowanych w 1994 roku, 
odnosz cych si  do sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju. Ju  wtedy zwró-
cono bowiem uwag  na wzrost kosztów nabycia i u ytkowania mieszkania, 
dostrze ono, e owe koszty rosn  w szybkim, niewspó miernym do wzrostu 
dochodów tempie, co przyczynia si  do trudno ci wielu rodzin w utrzymaniu 
mieszkania. Z kolei tym rodzinom, które nie posiadaj  mieszkania, szansa na 
jego uzyskanie zosta a niemal e w zupe no ci odebrana19. Natomiast zgodnie 
z najnowszymi wst pnymi danymi statystycznymi, w okresie stycze -wrze-
sie  2009 roku oddano do u ytkowania o 6,7% wi cej mieszka  ni  przed 
rokiem i o 31,9% wi cej ni  w analogicznym okresie 2007 roku. Najwi kszy 
udzia  w przyro cie nowych zasobów mieszkaniowych mieli deweloperzy, któ-
rzy w okresie stycze -wrzesie  2009 roku oddali ich o 18,5% wi cej ni
w poprzednim roku, co stanowi o 47% ogólnej liczby mieszka  oddanych do 
u ytkowania. Z kolei inwestorzy indywidualni wybudowali o 1,8% mniej lo-
kali mieszkalnych ni  przed rokiem. Spó dzielnie mieszkaniowe w okresie 
trzech kwarta ów 2009 roku odda y do u ytkowania tak e o 17,7% mniej mie-
szka  ni  przed rokiem. Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, spo-
eczne czynszowe i zak adowe) oddali w ci gu dziewi ciu miesi cy 2009 roku 
cznie o 20,6% wi cej ni  w 2008 roku, a ich udzia  w ogólnej liczbie 

mieszka  oddanych do u ytkowania by  wy szy ni  przed rokiem i wyniós
4,3%. W porównaniu z okresem stycze -wrzesie  poprzedniego roku w bu-
downictwie komunalnym oddano o 33,3% wi cej mieszka , spo ecznym czyn-
szowym o 3,5% i zak adowym tak e wi cej o 75,3%20. Zauwa alna jest zatem 
tendencja wzrostowa, lecz wysoki odsetek lokali proponowany jest przez de-
weloperów (prawie po owa), co w trudnej sytuacji finansowej bezdomnych ro-
dzin wyklucza mo liwo  ich nabycia. Nast puje stopniowy wzrost liczby 
mieszka  komunalnych, spo ecznych czynszowych oraz zak adowych, ale 
w stosunku do potrzeb mieszkaniowych jest on ci gle niewystarczaj cy.  

W rodzinach dotkni tych problemem bezdomno ci uzyskiwane dochody s
najcz ciej niskie, widoczne jest pog bianie si  niedostatku. Maj c to na 
uwadze podj to prób  zgromadzenia danych liczbowych obrazuj cych ród a
rodków utrzymania bezdomnych rodzin na terenie województwa podkarpac-

kiego (napotkano na pewne trudno ci, które wi  si  z brakiem danych obra-

19 Por. L. D y c z e w s k i, Rodzina – spo ecze stwo – pa stwo, Lublin: TN KUL 1994, s. 141. 
20 G ówny Urz d Statystyczny, Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IX 2009 roku,

www.stat.gov.pl/gus z dnia 25.10.2009. 
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zuj cych owo zagadnienie, dokonano przelicze  jedynie w odniesieniu do 
2001 roku).  

Tab. 6. ród a rodków utrzymania bezdomnych rodzin w województwie podkarpackim  
w 2001 roku (w liczbach) 

ród o utrzymania bezdomnych rodzin Kobiety M czy ni Ogó em 

Renta 7 1 8 

Emerytura 0 0 0 

Dochód z pracy 2 2 4 

Zasi ek dla bezrobotnych 1 0 1 

wiadczenia pomocy spo ecznej (obligatoryjne) 11 2 13 

wiadczenia pomocy spo ecznej (fakultatywne) 13 7 20 

rodki ze zbieractwa (w tym ebractwo) 0 0 0 

Inne (np. alimenty) 13 1 14 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Ankiet WPS PUW na temat osób bezdomnych w wo-
jewództwie podkarpackim za rok 2001 (mps). 

Na podstawie zebranych w tabeli 6 danych mo na zauwa y , e przewa-
aj ca cz  rodzin uzyskiwa a rodki utrzymania ze wiadcze  pomocy spo-
ecznej: fakultatywnych (20) i obligatoryjnych (13). Kobiety otrzymywa y
wiadczenia alimentacyjne (13) i rentowe (7). Zwraca uwag  ma a liczba ro-

dzin, które utrzymywa y si  z dochodów uzyskanych z pracy (4). W rodzinach 
bezdomnych niewiele osób pracuje, a tylko nieliczne maj  prawo do otrzy-
mywania zasi ków dla bezrobotnych (1). W konsekwencji bezdomne rodziny 
staj  si  klientami pomocy spo ecznej. Jednak udzielane wsparcie (zbyt du e, 
przed u aj ce si  w czasie) mo e prowadzi  do os abienia motywacji do 
przejawiania w asnej aktywno ci. Rodzi si  kolejny problem, tzw. wyuczonej 
bezradno ci. Zaistnia a sytuacja jest tym bardziej zatrwa aj ca, e bieda i ni-
ski status spo eczny s  dziedziczone, co jest szczególnie niebezpieczne dla 
dzieci wychowuj cych si  w tych rodzinach. 

Bezdomnym rodzinom przyznawana jest przez o rodki pomocy spo ecznej 
oraz organizacje trzeciego sektora pomoc w ró nych formach. Zestawienie 
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liczbowe udzielonych w 2001 roku bezdomnym rodzinom form pomocy za-
mieszczono w tabeli 7 (napotkano na trudno ci zwi zane z brakiem danych 
w ankietach, dlatego zaprezentowano dane jedynie z 2001 roku).  

Tab. 7. Formy pomocy przyznane rodzinom bezdomnym w województwie podkarpackim 
w 2001 roku (w liczbach) 

Formy pomocy O rodek pomocy 
spo ecznej 

Organizacja 
pozarz dowa 

Ogó em 

Finansowa 27 11 38 

Us ugi 0 0 0 

Rzeczowa (np. wyprawka, odzie ,
po ciel) 5 4 9 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Ankiet WPS PUW na temat osób bezdomnych w wo-
jewództwie podkarpackim za rok 2001 (mps). 

Z danych zestawionych w tabeli 7 wynika, e bezdomne rodziny korzysta y
przede wszystkim z pomocy finansowej udzielanej przez instytucje sektora 
publicznego (27), pobiera y równie wiadczenia pieni ne w placówkach 
prowadzonych przez organizacje non profit (11). Okazuje si , e cz  rodzin 
ubiega a si  o wspomniane wiadczenia wielokrotnie, zarówno w jednych, jak 
i w drugich instytucjach (w 2001 roku by o bowiem 28 bezdomnych rodzin). 
Zdecydowanie mniejsza liczba rodzin otrzymywa a pomoc rzeczow  (9), na-
tomiast adna z nich nie korzysta a z pomocy w formie us ug. Zauwa alna
w polskim systemie pomocy spo ecznej niedoskona o  w zakresie wspó -
pracy pomi dzy instytucjami poszczególnych sektorów, prowadzi niejedno-
krotnie do powielania udzielanych form pomocy beneficjentom. W niektórych 
przypadkach mo e to prowadzi  do wielorazowego pobierania wiadcze
w ró nych placówkach (niektóre rodziny tworz  jakby tygodniowy „harmono-
gram w drówek” do poszczególnych o rodków). Jest to zjawisko tym bardziej 
niepokoj ce, e istnieje du e prawdopodobie stwo powielania tych zachowa
przez wychowuj ce si  w tych rodzinach dzieci. M. Chodkowska i Z. Szyma-
nek stwierdzi y: „Ucz  si  bezradno ci, tym bardziej, e cz sto takie w a nie
wzory spo ecznego funkcjonowania obserwuj  w swoich rodowiskach ro-
dzinnych. […]. Patogenne mechanizmy mikro rodowisk kszta tuj ce postaw
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wyuczonej bezradno ci s  wzmacniane warunkami makrosystemu”21. W tym 
kontek cie przyczyn problemów mo na si  doszukiwa  m.in. w:  

– niedoskona o ci polskich rozwi za  prawnych czy te  niedocenianiu zna-
czenia organizacji trzeciego sektora w podejmowaniu dzia a  w zakresie po-
mocy spo ecznej i traktowaniu ich nie jako partnerów, lecz jako us ugodawców 

– ograniczaniu dzia a  prowadzonych wobec bezdomnych przez o rodki
pomocy spo ecznej do wype niania obowi zków ustawowych (ze wzgl dów 
ekonomicznych), lecz bez koncentrowania si  na pracy z zastosowaniem kon-
cepcji wykorzystuj cych idee empowerment, np. podej cia skoncentrowanego 
na rozwi zaniach 

– psychologii pozytywnej 
– zarz dzaniu zasobami przypadku 
– modelu zatrudnienia wspieranego 
– podej ciu opartym na budowaniu i rozwoju spo eczno ci
– ponadto nale y zwróci  uwag  na dialog motywuj cy czy konferencj

grupy rodzinnej. 

PODSUMOWANIE 

Bezdomno ci towarzysz : ubóstwo (bezdomno  jest syndromem ubóstwa), 
bezrobocie, zerwanie wi zi rodzinnych, k opoty zdrowotne, psychologiczne, 
kontakty ze rodowiskiem zdemoralizowanym, przest pczo . Wielokrotnie 
apeluje si , by dzia ania w dziedzinie polityki spo ecznej by y kierowane na 
profilaktyk  i minimalizowanie zaistnia ego problemu. W systemie pomocy 
spo ecznej w naszym kraju zbyt ma o uwagi po wi ca si  wspomnianej 
profilaktyce bezdomno ci, poniewa  wci  istnieje swoisty mit o zbyt du ych 
kosztach. Odnosi si  wra enie, e nie dostrzega si , i  koszty udzielanej 
pomocy dora nej okazuj  si  znacznie wy sze. Pomija si  tak e negatywne 
spo eczne skutki tego typu d ugotrwa ych oddzia ywa .

Istotne jest wprowadzanie nowych rozwi za  w zakresie polityki mieszka-
niowej, tzn. zwi kszanie ogólnej dost pno ci mieszka , a szczególnie trenin-
gowych i socjalnych oraz promowanie zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa 
tworzy realn  szans  dla ludzi bezdomnych, je eli zostanie zapewnione wspar-

21 Socjopedagogiczne konteksty wyuczonej bezradno ci, w: Bezradno . Interdyscyplinarne 
studium zjawiska w kontek cie zmiany spo ecznej i edukacyjnej, red. Z. Gajdzica, M. Rembierz, 
Katowice:  U  2005, s. 33. 
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cie rodziny. W celu aktywizowania zawodowego doros ych cz onków bez-
domnych rodzin niezb dna jest pomoc w zorganizowaniu opieki nad dzie mi 
(szczególnie w przypadku bezdomno ci rodzin samotnych matek, b d  ojców). 
Jednym z wa nych elementów w systemie wsparcia bezdomnej rodziny jest 
edukacja oraz ró nego rodzaju szkolenia zawodowe.  

Doskonalenia wymaga tworzenie i realizacja programów pomocy bezdom-
nym (np. rozk ad realizacji w czasie, finansowanie, monitorowanie, ewalu-
acja), wdro enie zró nicowania w standardzie placówek (noclegownie, schro-
niska, domy dla bezdomnych, hostele)22. Konieczne jest tak e zatrudnianie 
profesjonalnie przygotowanej do pracy z t  grup  beneficjentów kadry, nie 
tylko pracuj cej w instytucjach, ale tak e wychodz cej zza biurka, tzw. stre-
etworkerów. Wydaje si , e wprowadzanie tego typu rozwi za  mo e stwo-
rzy  realne szanse umo liwiaj ce minimalizowanie jak e dotkliwych skutków 
bezdomno ci rodzin. 
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FAMILY HOMELESSNESS  
– SOCIOLOGICAL OUTLINE OF THE PROBLEM 

S u m m a r y 

The problem of homelessness is not new, however it was only after 1989 that research re-
garding this issue started in Poland. Only very sparse publications connected with this subject 
matter appeared in preceding years. That situation was caused predominantly by the tendency 
to conceal the existence of certain social issues. The research related to this significant phe-
nomenon conducted in the period of less than 20 years turned out to be extremely difficult, 
time and work consuming and very costly. A preliminary survey of the subject related litera-
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ture showed that a research connected with family homelessness is undertaken very rarely. 
This phenomenon is a dangerous experience for an individual, but also the issue of family 
homelessness is becoming an alarming problem. Family's life is disturbed, which often leads to 
its disintegration. When a family faces homelessness, children are often placed in welfare 
institutions. Homelessness has negative impact on children's growth and education. Moreover 
it ruins physical and mental well being of the family members. In relation with the occurring 
problems, the herein article attempts an analysis of the issue of family homelessness. The 
analysis focused on the socio-demographic image of homeless families, causes of the problem, 
place of stay, ways for providing for the family, and forms of assistance for homeless families. 

S owa kluczowe: problem spo eczny, bezdomno , rodzina. 
Key words: social problem, homelessness, family. 
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Rodzinna edukacja telewizyjna wpisuje si  w ramy szeroko rozumianej 
edukacji medialnej. Zadaniem edukacji medialnej jest wykszta cenie w od-
biorcy okre lonych kompetencji medialnych. Edukacja telewizyjna, realizowa-
na na p aszczy nie rodziny, ma na celu przygotowanie najm odszych odbior-
ców do prawid owej percepcji przekazów telewizyjnych. W a ciwy odbiór 
telewizji to odbiór aktywny, krytyczny i selektywny.  

W artykule zostan  wskazane drogi realizacji rodzinnego wychowania tele-
wizyjnego, a w jego ramach kszta cenia kompetencji w a ciwego odbioru tele-
wizji. Rozwa ania o rodzinnej edukacji telewizyjnej zostan  poprzedzone ana-
liz  relacji na p aszczy nie dziecko – telewizja. Bez okre lenia kierunku wp y-
wu przekazów telewizyjnych na najm odszego odbiorc  nie sposób mówi
o kszta towaniu kompetencji medialnych dziecka. Nauka w a ciwego odbioru 
telewizji jest odpowiedzi  na nieprawid owe relacje dziecka z tym rodkiem 
medialnego przekazu. 

Wychowanie telewizyjne w rodzinie napotyka na swej drodze wiele trud-
no ci. Niew a ciwe wzory odbioru, jak równie  nadmierne ogl danie telewizji 
przez rodziców, czasem wr cz ich uzale nienie od telewizji i innych mediów, 
zak óca proces rodzinnego kszta cenia telewizyjnego. Traktowanie przez ro-
dziców telewizji jako elektronicznej nia ki w opiece nad dzieckiem stanowi 
równie  wielk  przeszkod  w prawid owym zbudowaniu relacji dziecka ze 
wiatem telewizji. 

Mgr WIOLETTA SMYL – doktorantka w Katedrze Socjologii Kultury KUL; adres do kore-
spondencji: e-mail: wsmyl@wp.pl 
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WP YW TELEWIZJI NA ROZWÓJ DZIECKA 

Kontakt dziecka z mediami rozpoczyna si  od najwcze niejszych lat jego 
ycia. Spo ród wszystkich rodków masowego przekazu najwi cej czasu dzieci 

po wi caj  telewizji. Najm odsi odbiorcy zaczynaj  ogl da  telewizj  oko o
drugiego roku ycia. Badania wskazuj , i  dziecko sp dza wówczas przed 
telewizorem rednio 45 minut dziennie1. Wraz z wiekiem intensywno  kon-
taktów dziecka z tym medium znacznie wzrasta. Dziecko w wieku szkolnym 
w dni powszednie przed telewizorem sop dza od dwóch do czterech godzin. 
W dni wolne od zaj  szkolnych czas ten wzrasta do pi ciu godzin2. Z uwagi na 
to, i  m odzi widzowie codziennie mnóstwo czasu po wi caj  na odbiór prze-
kazów telewizyjnych, dzieci stwo wspó czesnych dzieci cz sto nazywane bywa 
dzieci stwem telewizyjnym3. Ta codzienna, cz sto wielogodzinna percepcja 
tre ci telewizyjnych przez m odych odbiorców ma niew tpliwie wielki wp yw 
na ich rozwój psychiczny i spo eczny. 

Korzystanie przez m odego odbiorc  z telewizji i innych mediów elektroni-
cznych w sposób nieprawid owy mo e prowadzi  do negatywnych zmian 
w jego osobowo ci. Kierunek wp ywu przekazów telewizyjnych na dziecko 
zale y od charakteru odbioru ich tre ci, który mo e by : aktywny – bierny, 
krytyczny – bezkrytyczny, selektywny – nieselektywny (czynniki wewn trz-
ne), a tak e od zakresu korzystania z telewizji, a wi c od wymiaru czasu po-
wi canego na jej ogl danie i pory odbioru oraz od rodzaju i tematyki ogl -

danych programów (czynniki zewn trzne)4. Okre lone skutki odbioru tre ci
telewizyjnych przez dziecko zale  od poziomu jego rozwoju umys owego, 
moralnego i etycznego. 

1 Dzieci poni ej trzeciego roku ycia nie powinny w ogóle ogl da  telewizji. Dzieci w wieku 
przedszkolnym nie powinny ogl da  telewizji d u ej ni  pó  godziny dziennie (L. D y c z e -
w s k i, Rodzina twórc  i przekazicielem kultury, Lublin: TN KUL 2003, s. 173). 

2 J. I z d e b s k a, Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagro enia telewizji,
Bia ystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana 1996, s. 17, 23. Pod wzgl dem czasu, 
który polskie dzieci po wi caj  na odbiór telewizji, nale  one do czo ówki europejskiej (tam-
e, s. 213). 

3 Tam e, s. 5. 
4 L. D y c z e w s k i, Media elektroniczne a proces wychowania w rodzinie. Wyzwania dla 

edukacji medialnej, w: Rodzina, dziecko, media, red. L. Dyczewski, Lublin: Wydawnictwo 
Gaudium 2005, s. 139; M. W r o s k a, Telewizja jako medium oddzia ywania na dzieci i m o-
dzie , „Edukacja Medialna” 1(1998), s. 12. 



 RODZINNA EDUKACJA TELEWIZYJNA 161

Niedojrza o  psychiczna i emocjonalna dziecka, nieustabilizowany system 
warto ci oraz brak krytycyzmu w odbiorze programów telewizyjnych sprawia-
j , i  m ody odbiorca nie potrafi selekcjonowa , a tak e krytycznie ocenia
ich tre ci5. Ze wzgl du na brak odpowiedniej wiedzy i do wiadczenia dziecko 
cz sto nie potrafi zrozumie , co jest istotne i warto ciowe, a co drugorz dne 
w przekazach telewizyjnych6. Najm odszy odbiorca, mniej wi cej do szóstego 
roku ycia, nie potrafi wyznaczy  granicy pomi dzy fikcj  prezentowan  w te-
lewizji a rzeczywisto ci 7.

Nadmierne ogl danie telewizji przez m odych odbiorców nie sprzyja kszta -
towaniu odpowiednich postaw w relacji z tym rodkiem medialnego przekazu. 
Negatywne skutki nieprawid owych relacji na p aszczy nie dziecko – tele-
wizja mo na wr cz mno y : pot gowanie postawy bierno ci, bezkrytycyzmu 
i umys owego lenistwa, os abienie rozwoju wyobra ni u dziecka oraz umie-
j tno ci abstrakcyjnego my lenia, obni enie zdolno ci kojarzenia i wniosko-
wania, kszta towanie relatywizmu poznawczego i moralnego8. Bierny i bez-
krytyczny charakter korzystania przez m odych odbiorców z mediów, zw asz-
cza z telewizji, mo e zatem budzi  uzasadniony niepokój. Podkre lenia wy-
maga jednak fakt, i  si a wp ywu negatywnych tre ci telewizyjnych zale y od 
tego, jaki wiat warto ci posiada m ody telewidz. 

Niektóre programy telewizyjne mog  zak óci  w a ciwy rozwój psychiczny 
i emocjonalny najm odszych odbiorców. Tre ciami przekazywanymi przez tele-

5 D. J u s e w i c z, Dziecko i reklama telewizyjna, w: rodowiska wychowawcze i edukacja 
doros ych w dobie przemian, red. T. Aleksander, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lo skiego 2003, s. 47. 

6 Wed ug bada  ameryka skich „mniej ni  po owa dzieci w wieku przedszkolnym rozumie 
zaledwie po ow  tego, co ogl da w telewizji” (D y c z e w s k i, Rodzina twórc  i przekazicielem 
kultury, s. 166). Kilkuletnie dziecko bezgranicznie wierzy w to, i  wszystko, co prezentuj
media, jest wiarygodne i prawdziwe. Dziecko z wiekiem uczy si  odró nia  rzetelne tre ci od 
tych, które s  nieprawdziwe. O w a ciwych wyborach w ród komunikatów medialnych mo na 
mówi  dopiero wówczas, gdy odbiorca potrafi w sposób rozwa ny i krytyczny selekcjonowa
docieraj ce do niego przekazy oraz ma wzgl dem nich odpowiedni dystans (P a w e  V I, In-
strukcja pastoralna Communio et progressio, w: Ko ció  o rodkach komunikowania my li,
red. J. Góral, K. Klauza, Cz stochowa 1997, s. 222). 

7 Z. G r z e g o r s k i, Dialog rodzinny – formacja i korektura wp ywu masowego przekazu,
w: Wychowanie w rodzinie chrze cija skiej, red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo Apostol-
stwa Modlitwy 1982, s. 476. 

8 D y c z e w s k i, Rodzina twórc  i przekazicielem kultury, s. 166-167; J. I z d e b s k a, Ro-
dzinna edukacja medialna dziecka, w: Kompetencje medialne spo ecze stwa wiedzy, red. 
W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Pozna : Wydawnictwo eMPi2 2004, s. 381. 
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wizj , które negatywnie oddzia uj  na rozwój dziecka, s : nadmiernie ekspo-
nowane obrazy przemocy, przest pczo ci i pornografii9, propaganda, promo-
wanie konsumpcyjnego stylu ycia oraz dominacja obrazu w telewizji, a w kon-
sekwencji marginalizacja s owa10.

Przedstawiane w telewizji obrazy przemocy stopniowo kszta tuj  osobo-
wo  m odego odbiorcy. Oczywi cie ogromne znaczenie ma ilo  czasu po-
wi canego na percepcj  tego typu przekazów. Je eli dziecko jest cz stym

odbiorc  programów nasyconych agresj , to wówczas ich wp yw mo e pro-
wadzi  do niekorzystnych zmiany w ró nych sferach jego osobowo ci. Zbyt 
cz ste ogl danie w telewizji obrazów grozy, przemocy i okrucie stwa mo e
prowadzi  do wzrostu agresywno ci u dziecka11.

Najbardziej niepokoj cym skutkiem oddzia ywania na dziecko scen prze-
mocy prezentowanej w telewizji jest obni enie jego wra liwo ci moralnej  
– zjawisko to zwane jest desensytyzacj . Agresywne tre ci telewizyjne, szcze-
gólnie, gdy s  wielokrotnie powtarzane i nasycone emocjonalnie, z wielk  si
oddzia uj  na dzieci c  psychik . U m odych odbiorców telewizji mo na za-
obserwowa  zmniejszenie lub utrat  wra liwo ci na ból, cierpienie i nieszcz -
cie drugiego cz owieka, jak równie  nieczu o  na agresj  w yciu spo ecz-

nym12. Co prawda, prezentowane w telewizji sceny brutalno ci i destrukcji nie 
zawsze s  czynnikiem popychaj cym m odych ludzi do aktów przemocy, jed-
nak niew tpliwie przyzwyczajaj  one odbiorców do agresywnych i drastycz-

9 Media cz sto kreuj  fa szywy obraz wiata poprzez „wyolbrzymianie obrazu patologii spo-
ecznej – nadmierne eksponowanie scen gwa tu, grozy, przemocy i seksualizmu przy jednoczes-

nym braku gruntownej analizy spo ecznej sytuacji” (J. G a j d a, Media audiowizualne – wp y-
wowe rodowisko wychowawcze dziecka: zagro enia, szanse, profilaktyka, w: Dziecko i media 
elektroniczne – nowy wymiar dzieci stwa. Telewizja i inne mass media w yciu dziecka – wy-
zwaniem dla edukacji medialnej, red. J. Izdebska, T. Sosnowski, t. I, Bia ystok: Wydawnictwo 
Uniwersyteckie Trans Humana 2005, s. 144). 

10 A. W r ó b e l, Pedagogika wobec medialnej manipulacji, w: Pedagogiczne drogowskazy,
red. B. Jura -Krawczyk, B. liwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2000, s. 129. 

11 J. G a j d a, S. J u s z c z y k, B. S i e m i e n i e c k i, K. W e n t a, Edukacja medialna, To-
ru : Wydawnictwo Adam Marsza ek 2004, s. 121; I z d e b s k a, Rodzinna edukacja medialna 
dziecka, s. 381. 

12 „Cz sto […] powtarzane bod ce przestaj  by  stymuluj ce, pojawia si  zoboj tnienie na 
tego typu sceny, które, aby mog y wywo a  reakcj  dziecka, musz  by  coraz bardziej dra-
styczne” (J. I z d e b s k a, Multimedia zagra aj ce wspó czesnemu dziecku, w: Dziecko i media 
elektroniczne – nowy wymiar dzieci stwa. Komputer i Internet w yciu dziecka i obraz jego 
dzieci stwa, red. J. Izdebska, T. Sosnowski, t. II, Bia ystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie 
Trans Humana, 2005, s. 111). 
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nych zachowa 13. Telewizja ma ogromny wp yw na m odego widza przede 
wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, e na jej odbiór dziecko 
po wi ca mnóstwo czasu, po drugie dlatego, e psychika dziecka jest bardzo 
plastyczna i w konsekwencji bardzo podatna na wp ywy14. A zatem nieracjo-
nalne korzystanie z telewizji, a w szczególno ci percepcja negatywnych prze-
kazów, mo e by  szkodliwa dla dopiero kszta tuj cej si  osobowo ci dziecka. 

Analizuj c relacje na p aszczy nie dziecko–telewizja nie sposób pomin
zjawiska, jakim jest uzale nienie od telewizji. Obecnie coraz wi cej m odych 
odbiorców jest uzale nionych od korzystania z mediów elektronicznych, tj. od 
telewizji i komputera (gier komputerowych, Internetu). Odbiorcy uzale nieni 
od telewizji korzystaj  z niej nawet po kilkadziesi t godzin tygodniowo. Kon-
sekwencj  tego jest ograniczenie czasu po wi canego na prac  i aktywny od-
poczynek. Nie pozostaje to równie  bez wp ywu na sfer  kontaktów interper-
sonalnych m odych telewidzów15. W sytuacji, gdy codzienne ogl danie telewi-
zji poch ania m odemu odbiorcy wiele godzin, wypieraj c inne, wa ne dla jego 
prawid owego rozwoju zaj cia, dominuj  negatywne skutki na p aszczy nie 
relacji dziecka z tym medium16.

PRZYGOTOWANIE DZIECKA W RODZINIE DO ODBIORU TELEWIZJI 

Percepcja programów prezentowanych w telewizji zale y od osobowo ci
dziecka, a wi c przede wszystkim od tego, jaki ma ono system warto ci. Naj-
m odszy odbiorca tre ci telewizyjnych znajduje si  dopiero na pocz tku drogi 
ku rozwojowi w asnej osobowo . Dla jej ukszta towania wielkie znaczenie 
ma rodzina, która jest najlepszym i najbardziej naturalnym rodowiskiem, ko-
niecznym dla prawid owego rozwoju dziecka oraz odpowiedniego ukszta -
towania jego osobowo ci17.

13 M. B r a u n - G a k o w s k a, Potrzeba pedagogiki mediów, w: Kultura w kr gu warto ci,
red. L. Dyczewski, Lublin: TN KUL 2001, s. 156; J. C h w a s z c z, M. P i e t r u s z k a, D. S i -
k o r s k i, Media, Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Gaudium 2005, s. 119-120, 129; 
I z d e b s k a, Media elektroniczne, s. 140. 

14 W r o s k a, Telewizja jako medium..., s. 13-14. 
15 B r a u n - G a k o w s k a, Potrzeba pedagogiki mediów, s. 156. 
16 J. K o m o r o w s k a, Telewizja a wychowanie w rodzinie i zdrowie psychiczne dziecka,

w: Ko ció  a rodki spo ecznego przekazu, red. J. Chrapek, Warszawa: Pallottinum 1990, s. 124. 
17 E. K a s z t e l a n, Stan zareklamowania. Reklama wobec dziecka w rodkach masowego 

przekazu, Wroc aw: Atla 2 1999, s. 168. 
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Negatywne oddzia ywanie telewizji na dziecko, b d ce skutkiem nieracjo-
nalnego z niej korzystania, jak równie  cz stego odbioru negatywnych tre ci,
jest wyzwaniem dla rodzinnej edukacji telewizyjnej. Nale y chroni  dziecko 
przed zagro eniami, jakie stwarza telewizja. Konieczne jest podj cie dzia a
wychowawczych, maj cych na celu przygotowanie dziecka do odbioru prze-
kazów telewizyjnych, a tym samym z agodzenie negatywnych skutków ich 
oddzia ywania. Rodzina stanowi podstawowe i najwa niejsze rodowisko wy-
chowania dziecka, które jako pierwsze i najbli sze najintensywniej na nie od-
dzia uje. Rodzinne rodowisko ycia dziecka stanowi fundamentalne miejsce 
jego rozwoju i kszta towania si  struktur osobowo ci. Najwi kszy wp yw for-
macyjny w dziedzinie przygotowania dzieci do korzystania z telewizji i in-
nych mediów maj  w a nie rodzice18. Z uwagi na to edukacja telewizyjna 
dziecka powinna by  realizowana przede wszystkim na p aszczy nie rodziny. 

Podstawowym celem rodzinnego wychowania telewizyjnego powinno by
przygotowanie dziecka do korzystania z telewizji. Proces rodzinnej edukacji 
telewizyjnej powinien zmierza  do ukszta towania w m odych odbiorcach 
okre lonych kompetencji odbioru telewizji. Kompetencje medialne19, które 
powinny by  kszta towane i rozwijane w ramach wychowania audiowizual-
nego dzieci, to przede wszystkim umiej tno  selektywnego wyboru mediów 
i przekazów medialnych oraz krytycznego i aktywnego ich odbioru20.

Fundamentaln  funkcj  rodziny jest socjalizacja, a w jej ramach przygoto-
wanie dziecka do aktywnego uczestnictwa w kulturze medialnej. Rodzice, 
wprowadzaj c dziecko w rodowisko medialne, z pe n  odpowiedzialno ci
powinni wyznacza  m odym odbiorcom zakres kontaktów z ró nymi ród ami

18 Najwi ksze i najbardziej znacz ce oddzia ywanie na dziecko ma rodowisko rodzinne, 
gdy  jego wp yw rozpoczyna si  ju  w najwcze niejszym etapie ycia, w którym osobowo
dziecka jest bardzo plastyczna i bardzo podatna na otoczenie (L. D y c z e w s k i, Rodzina polska 
i kierunki jej przemian, Warszawa: O rodek Dokumentacji i Studiów Spo ecznych 1981, s. 208). 

19 Kompetencja medialna to „[…] wyposa enie dzisiejszego cz owieka w takie umiej tno-
ci, które w nowoczesnym spo ecze stwie pomagaj  mu wszechstronnie korzysta  z mediów dla 

swojego pe nego rozwoju” (t e n e, Konieczno  kompetencji medialnej w rodzinie, w: Rodzi-
na, dziecko, media, red. L. Dyczewski, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2005, s. 345). G ów-
nym celem kompetencji medialnej jest „nie tyle ochrona siebie przed negatywnymi skutkami 
oddzia ywania mediów, co przede wszystkim wszechstronne przygotowanie do coraz lepszego 
wykorzystywania mediów […] dla rozwoju swojej osobowo ci” (tam e, s. 348). 

20 J. I z d e b s k a, Dziecko i rodzina polska wobec zagro e  telewizji i innych mediów, w: 
Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka, t. II: W s u bie dziecka, red. J. Wilk, Lublin: Katedra 
Pedagogiki Rodziny KUL 2003, s. 416. 
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wp ywów spo ecznych, a w szczególno ci z telewizj 21. Odbiór telewizji przez 
dzieci odbywa si  przewa nie w rodowisku rodzinnym. Stwarza to rodzicom 
doskona  okazj  do prawid owego ukierunkowania relacji, jakie zachodz  po-
mi dzy dzieckiem a telewizj . Podkre lenia wymaga fakt, i  rodzinna eduka-
cja telewizyjna powinna by  prowadzona systematycznie, od pierwszych lat 
ycia dziecka, bowiem tylko wtedy b dzie ona mia a szans  na pe n  realizacj .

Niezb dny jest udzia  rodziców w procesie przygotowania dziecka do ko-
rzystania z telewizji i kszta towania jego kompetencji audiowizualnych. Zain-
teresowanie rodziców tym, w jaki sposób dziecko korzysta z telewizji, po-
woduje, i  sposób i zakres odbioru przekazywanych przez ni  tre ci jest pra-
wid owy, je li chodzi o wymiar czasu korzystania z telewizji, por  odbioru 
programów, rodzaj i tematyk  odbieranych programów oraz charakter odbioru22.

Rodzice powinni wprowadzi  konkretne zasady dotycz ce dost pu dziecka 
do telewizji. Podstawow  zasad  korzystania z telewizji powinien by  umiar, 
czyli zdolno  wyboru niektórych tylko programów oraz okre lenie czasu, 
przeznaczonego na ich odbiór23. Doro li powinni kszta towa  w dziecku zdol-
no  wyboru w ród tre ci, które prezentuje telewizja24. Na rodzicach spo-
czywa odpowiedzialno  za to, ile czasu dziecko sp dza przed telewizorem 
oraz jakie informacje z niego odbiera. Wybór programu dla dziecka nie mo e
by  przypadkowy. Doro li powinni pozwala  dziecku na ogl danie tylko ta-
kich programów, które s  odpowiednie dla jego wieku i rozwoju psychicz-
nego. A zatem konieczne jest wprowadzenie zakazu ogl dania tre ci, które 
mog  zak óca  w a ciwy rozwój psychiczny i emocjonalny najm odszych od-
biorców (scen okrucie stwa, grozy, przemocy, erotyki). Kontrola ogl danych 
przez dziecko programów, prowadzona przez doros ych, mo e wp yn  na to, 

21 A. J a c h n i s, J. F. T e r e l a k, Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz: Oficyna 
Wydawnicza Branta 1998, s. 292-293. 

22 I z d e b s k a, Rodzinna edukacja medialna dziecka, s. 383. 
23 Dziecko nie powinno nigdy ogl da  w krótkim czasie wielu programów, gdy  nie ma 

wówczas miejsca na ich przeanalizowanie i w a ciwe zrozumienie (M. B r a u n - G a k o w -
s k a, Wykorzystanie rodków masowego przekazu w procesie wychowania rodzinnego, w: Wy-
chowanie w rodzinie chrze cija skiej, red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa 
Modlitwy 1982, s. 465). 

24 J. N a g ó r n y, Dziecko w ród mediów. Wychowanie w rodzinie do korzystania ze rod-
ków spo ecznego przekazu, Cz stochowa: wi ty Pawe  2004, s. 34-35. 
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i  odbiór przekazów telewizyjnych b dzie w pozytywny sposób kszta towa
m odego odbiorc , nie zubo aj c go psychicznie25.

Zadaniem rodziców jest aktywne wspó uczestnictwo razem z dzieckiem 
w odbiorze tre ci telewizyjnych. Dzi ki temu doro li b d  mogli oceni , w ja-
ki sposób dziecko odbiera programy telewizyjne oraz pozna  odczucia, jakie 
wywo uj  w nim tre ci zawarte w owych programach. Rodzice powinni by
wiadomi tego, jakie tre ci z telewizji odbiera ich dziecko. Wspólne ogl danie 

telewizji daje rodzicom mo liwo  kontroli nad tym, jakie informacje z tele-
wizji odbiera ich dziecko, a tak e mo liwo  wyja niania niezrozumia ych dla 
niego tre ci26. Wspólne uczestnictwo w odbiorze przekazów telewizyjnych jest 
równie  okazj  do zapoznania dziecka z tym, jaki system warto ci maj  ro-
dzice oraz jaki jest ich stosunek do warto ci propagowanych w telewizji. Ro-
dzice powinni przekazywa  dziecku okre lone normy, warto ci i wzory za-
chowa , a nast pnie pomaga  mu zbudowa  w asny system warto ci. 

Konieczny jest dialog na p aszczy nie rodziny ogniskuj cy si  wokó  tre ci 
zawartych w programach telewizyjnych. Oczywi cie niezb dnym warunkiem 
prowadzenia dyskusji jest wspólne obejrzenie programu. Dziecko czuje po-
trzeb  dyskusji o tre ciach, których dostarcza mu telewizja. Rozmowa z do-
wiadczonym odbiorc  mediów mo e by  bardzo pomocna w wyja nieniu 

dziecku niezrozumia ych dla niego zagadnie . Rozmowa nie tylko u atwia 
dziecku lepsze zrozumienie tego, co przekazuje telewizja, ale równie  uczy je 
aktywnej oceny etycznej tre ci, które do niego docieraj 27. W konsekwencji 
s u y to wychowaniu dziecka do „umiarkowanego, krytycznego, czujnego 
i ostro nego”28 korzystania z telewizji. Podkre li  nale y jednak, i  ma to by
dialog rodziców z dzieckiem (nie monolog osoby doros ej) dotycz cy wspól-
nie obejrzanego programu, oparty na wzajemnej wymianie s dów, opinii i re-
fleksji na temat problematyki moralnej i poznawczej tre ci telewizyjnych. 

Badania wskazuj , e analizowanie wspólnie z dzieckiem przekazów tele-
wizyjnych powoduje, i  nawet programy nasycone przemoc  i okrucie stwem 

25 M. B r a u n - G a k o w s k a, I. U l f i k - J a w o r s k a, Zabawa w zabijanie. Oddzia ywa-
nie przemocy prezentowanej w mediach na psychik  dzieci, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 
2002, s. 61; G a j d a, Media audiowizualne, s. 148-149; I z d e b s k a, Rodzina, dziecko, telewi-
zja, s. 274-275. 

26 J. G a j d a, Dziecko przed telewizorem, Warszawa: Instytut Wydawniczy Zwi zków 
Zawodowych 1983, s. 49; K a s z t e l a n, Stan zareklamowania, s. 164. 

27 M. S o k o o w s k i, Telewizyjny wiat agresji, „Edukacja Medialna” 4(1998), s. 18, 21. 
28 N a g ó r n y, Dziecko w ród mediów, s. 36. 
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maj  na najm odszych odbiorców mniejszy wp yw negatywny29. Jest to bardzo 
wa ny argument, przemawiaj cy za tym, i  dyskusja doros ych z m odym od-
biorc , dotycz ca przekazów telewizyjnych, jest rzecz  konieczn  i niezb dn .
Rodzice bowiem mog  minimalizowa  negatywne oddzia ywanie ró nych pro-
gramów poprzez rozmow  z dzieckiem na temat ich tre ci. 

Janusz Gajda wymienia trzy podstawowe powody, dla których powinno si
prowadzi  z dzie mi dyskusj  na temat ogl danego programu. Po pierwsze  
– dziecko po obejrzeniu programu znajduje si  pod wp ywem silnych prze y
emocjonalnych i czuje potrzeb  podzielenia si  swoimi wra eniami. Po drugie 
– dziecko cz sto nie jest w stanie odpowiednio zrozumie  ca ej tre ci pro-
gramu, dlatego konieczne jest wyja nienie mu niezrozumia ych kwestii. I wre-
szcie po trzecie – dyskusja pozwala lepiej zrozumie  przekaz telewizyjny, 
a konfrontacja argumentów innych domowników ogl daj cych program u at-
wia dokonanie jego trafnej oceny30.

UDZIA  RODZICÓW  
W PROCESIE KSZTA TOWANIA KOMPETENCJI MEDIALNYCH DZIECKA 

Skutki oddzia ywania tre ci telewizyjnych zale  przede wszystkim od 
kompetencji odbiorców. To, czy odbiór telewizji przyniesie takie czy inne re-
zultaty, zale y od tego, w jaki sposób dziecko korzysta z telewizji. Dlatego 
niezwykle wa n , cho  nie atw  kwesti  jest rozwijanie w dziecku zdolno ci
dokonywania wyboru przekazów telewizyjnych oraz zdolno ci oceny zawarto-
ci programu. Umiej tno  t  nale y rozwija  w dziecku ju  od najm odszych 

lat. W ci gu pierwszych lat ycia dziecka kszta tuj  si  okre lone nawyki od-
bioru telewizji. Je eli odbiorca w dzieci stwie nie nauczy si  korzysta  z te-
lewizji w sposób racjonalny, to pó niej trudno to zmieni .

W trosce o w a ciwy rozwój dziecka rodzice maj  za zadanie wskaza  mu 
prawid ow  drog  w obcowaniu ze wiatem telewizyjnym. Obowi zkiem rodzi-
ców jest edukacja dziecka w dziedzinie przekazów telewizyjnych. Przygotowa-
nie dziecka do odbioru telewizji polega na rozwijaniu w nim okre lonych kom-
petencji medialnych, tj. wyrabianiu umiej tno ci selektywnego wyboru okre-
lonych programów oraz aktywnego i krytycznego odbioru zawartych w nich 

tre ci.

29 I z d e b s k a, Rodzina, dziecko, telewizja, s. 229. 
30 G a j d a, Dziecko przed telewizorem, s. 43-44. 
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Rodzinna edukacja telewizyjna powinna mie  na celu ukszta towanie po-
stawy selektywnego wyboru mediów i tre ci przez nie przekazywanych. Roz-
wijanie postawy selektywnej wymaga du ego wysi ku intelektualnego i mo-
ralnego. Odbiorca wykazuj cy t  postaw , dokonuj c selekcji w ród przeka-
zów telewizyjnych, rezygnuje z odbioru szkodliwych tre ci i wybiera tylko te, 
które s  warto ciowe. Wybór okre lonego programu powinien by wiadomy, 
rozwa ny, odpowiedzialny i poprzedzony ocen . Wybór ten powinien by  opar-
ty na bazie sta ych kryteriów – moralnych, spo ecznych, religijnych i estetycz-
nych31. Rodzice w ramach rodzinnej edukacji telewizyjnej powinni uczy  dzie-
cko, jak dokonywa  s usznych wyborów w ród tre ci, które przekazuje tele-
wizja i w konsekwencji wykszta ci  w nim postaw  selektywn .

Kolejn  kompetencj  medialn , do której ukszta towania powinna zmierza
edukacja audiowizualna dziecka w rodzinie, jest krytyczny stosunek do tre ci
telewizyjnych. Postawa krytyczna wobec telewizji jest oznak  niezale nego 
my lenia odbiorcy. Osoba o tej postawie nie odbiera tre ci prezentowanych 
w telewizji w sposób atwowierny, lecz poddaje je g bokiej analizie. Jedno-
stka z ukszta towan  postaw  krytyczn  korzysta z telewizji w sposób do-
g bny, kreatywny i twórczy z odpowiednim dystansem emocjonalnym wobec 
przekazywanych w niej tre ci. Krytyczny odbiór programu polega na pe nym, 
ca o ciowym odbiorze zawartych w nim tre ci z du ym zaanga owaniem in-
telektualnym. Dla ukszta towania tej postawy konieczna jest znajomo  j zyka 
telewizji, jak równie  mechanizmów oddzia ywania telewizji na odbiorc 32.

Pierwszych kilka lat ycia jest takim okresem w rozwoju psychicznym 
cz owieka, w którym brak krytycyzmu jest czym  naturalnym. U najm od-
szego odbiorcy zdolno ci krytyczne nie s  jeszcze wykszta cone, dlatego bar-
dzo atwo ulega on sugestiom. Dziecko nie podwa a s uszno ci tego, co mówi
doro li – rodzice, nauczyciele, osoby wyst puj ce w telewizji – nawet wówczas, 
gdy s  to tre ci sprzeczne. Dzieje si  tak dlatego, gdy  dzieci nie maj  jeszcze 
wyrobionego zmys u oceny, a co za tym idzie, s  bardzo nara one na z e
wp ywy telewizji33.

31 B r a u n - G a k o w s k a, U l f i k - J a w o r s k a, Zabawa w zabijanie, s. 117; A. L e p a, 
Media a postawy, ód : Archidiecezjalne Wydawnictwo ódzkie 2003, s. 117-123. 

32 L e p a, Media a postawy, s. 110-116. 
33 Najm odsze dziecko szuka autorytetów i wzorów do na ladowania, które nast pnie bez-

krytycznie na laduje. Dziecko poszukuje wzorów do na ladowania zarówno w swoim bezpo-
rednim otoczeniu, jak i w rodowisku medialnym. Najm odszy odbiorca nie rozumie czy okre-
lone postacie z mediów s  godne tego, aby si  na nich wzorowa . Tymczasem niektóre z tych 

osób mog  mie  z y wp yw na rozwój i kszta towanie osobowo ci dziecka. Obowi zkiem ro-
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Cz owiek doros y powinien mie  wypracowany dystans wobec programów 
telewizyjnych, przejawiaj cy si  w krytycznej, roztropnej i wnikliwej ocenie 
ich zawarto . Niestety nie wszyscy doro li odbiorcy osi gaj  dojrza o  pod 
tym wzgl dem. Niektórzy z nich pozostaj  bezkrytyczni. Dla nich odbiór kul-
tury masowej „nie jest rodkiem do celu, ale celem samym w sobie”34. Odbiór 
telewizji nie mo e by  bierny i powierzchowny, powinien by  pe ny i ca o -
ciowy, charakteryzuj cy si  du ym zaanga owaniem intelektualnym i emocjo-
nalnym. Ju  od najm odszych lat nale y uczy  dziecko samodzielno ci my-
lenia w obcowaniu ze wiatem telewizji. Konieczne jest kszta towanie po-

stawy krytycznej i twórczej. Tylko wówczas kontakt odbiorcy z telewizj  b -
dzie przebiega  z po ytkiem dla jego rozwoju. Nale y wypracowa  w dziecku 
umiej tno  aktywnej oceny etycznej przekazów telewizyjnych, aby nie ule-
ga o ono biernie sugestiom tre ci przez nie przekazywanych35.

Niezb dn  postaw  wobec telewizji jest równie  postawa twórczej aktyw-
no ci. Osoba, która odbiera tre ci telewizyjne w sposób aktywny, nie ulega a-
two ich wp ywowi, lecz potrafi korzysta  z nich z po ytkiem dla w asnego 
rozwoju. Jednostka wykazuj ca t  postaw  nie ogranicza swojej aktywno ci 
jedynie do kontaktu z telewizj , lecz rozwija g ównie w asn  twórczo , przy-
pisuj c jej wy sz  pozycj  ni  aktywno ci zwi zanej z odbiorem przekazów 
telewizyjnych36.

Wy ej wymienione postawy wobec telewizji nale y rozwija  w dziecku ju
od najm odszych lat. W a ciwie ukszta towana postawa selektywnego wyboru 
mediów telewizyjnych i tre ci przez nie przekazywanych oraz postawa kry-
tycznego i aktywnego odbioru przekazów telewizyjnych jest niezb dnym wa-
runkiem prawid owego korzystania z telewizji. 

Kszta towanie powy szych kompetencji medialnych m odego odbiorcy, a tym 
samym przygotowanie go do spotkania z telewizj , mo e by  realizowane 
w ró nych rodowiskach. Edukacja telewizyjna powinna by  prowadzona nie 
tylko w rodzinie. Inn  instytucj  socjalizacji dziecka jest szko a, a w niej szkol-
na edukacja medialna, a wi c równie  edukacja telewizyjna, która mo e by

dziców jest os abienie wp ywu negatywnych postaw i zachowa  postaci z mediów poprzez ko-
mentarz u atwiaj cy ich w a ciwe zrozumienie oraz stosowan  ocen  (N a g ó r n y, Dziecko 
w ród mediów, s. 17). 

34 M. B r a u n - G a k o w s k a, Wychowanie do korzystania ze rodków masowego prze-
kazu, w: Ko ció  a kultura masowa, red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Mod-
litwy 1984, s. 198. 

35 N a g ó r n y, Dziecko w ród mediów, s. 24-25. 
36 L e p a, Media a postawy, s. 123-129. 
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realizowana w ramach samodzielnego przedmiotu lub poprzez cie k  mi -
dzyprzedmiotow  zorientowan  na wychowanie medialne, w tym telewizyjne. 
Edukacja telewizyjna powinna by  realizowana równie  przez pa stwo (w for-
mie okre lonej polityki spo ecznej i medialnej), przez Ko ció  (w ramach ka-
techez zogniskowanych wokó  problematyki medialnej), przez organizacje na 
szczeblu mi dzynarodowym (poprzez konferencje po wi cone tematyce me-
dialnej), a wreszcie przez sam  telewizj  (poprzez odpowiednie programy 
edukacyjne b d ce rodkiem wychowania telewizyjnego). 

ZAGRO ENIA DLA RODZINNEJ EDUKACJI TELEWIZYJNEJ 

Dzieci od najm odszych lat kszta tuj  pewien schemat relacji z mediami, 
a w szczególno ci z telewizj . Z uwagi na to, i  najcz stszym miejscem od-
bioru telewizji jest dom rodzinny, rodzice maj  decyduj cy wp yw na wy-
kszta cenie okre lonych nawyków ogl dania telewizji przez dzieci, dotycz cych
ilo ci czasu po wi canego na odbiór telewizji, rodzaju ogl danych programów 
oraz sposobu ich odbioru. Dzieci w tym wzgl dzie s  kopi  swoich rodziców. 
To w a nie od rodziców m odzi widzowie ucz  si  konkretnych wzorów ko-
rzystania z telewizji37.

Rodzice czasami nie s  w stanie nauczy  dziecka w a ciwego odbioru te-
lewizji, gdy  sami nie potrafi  umiej tnie z niej korzysta 38, a cz sto s  wr cz
uzale nieni od telewizji. W wielu domach telewizor zajmuje najwa niejsze 
miejsce. Je eli doro li codziennie mnóstwo czasu po wi caj  na odbiór tele-
wizji i jest to jedyna forma sp dzania przez nich wolnego czasu, to podobne 
nawyki wytwarzaj  si  równie  u ich dzieci39. Najskuteczniejsz  metod  wy-
chowawcz  jest osobisty przyk ad. Podstawowym warunkiem wychowania 
dziecka do w a ciwego korzystania z telewizji i innych mediów jest osobiste 

37 D y c z e w s k i, Rodzina twórc  i przekazicielem kultury, s. 163. Oddzia ywanie wzorów 
osobowych rodziców na dziecko odbywa si  poprzez obserwacj  i na ladowanie rodziców 
przez dziecko (I z d e b s k a, Rodzina, dziecko, telewizja, s. 276.). 

38  „Media gwa townie si  rozwijaj , lecz ich u ytkownicy […] pozostaj  na poziomie swo-
istego analfabetyzmu, tzn. nie potrafi  u ywa  mediów dla swojego rozwoju” (D y c z e w s k i, 
Konieczno  kompetencji medialnej w rodzinie, s. 337). 

39 Zale no  t  potwierdzaj  badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych przez A. Hus-
ton, D. Zillmanna, J. Bryanta (J. I z d e b s k a, Telewizja i inne media zagra aj ce wspó czesnej 
rodzinie, w: Media a edukacja, materia y II Mi dzynarodowej Konferencji, 18-21 kwietnia 
1998 r., red. W. Strykowski, Pozna : Wydawnictwo eMPi2 1998, s. 204). 
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odniesienie rodziców do rodków medialnego przekazu40. A zatem, je eli ro-
dzice odbieraj  przekazy telewizyjne selektywnie, wybieraj c tylko te, które 
s  warto ciowe, oraz krytycznie, poddaj c ich zawarto  wnikliwej ocenie, to 
mo na oczekiwa , i  kontakt dziecka z telewizj  równie  b dzie aktywny. 

Media elektroniczne cz sto zak ócaj  organizacj ycia rodzinnego, gdy
wype niaj  wi kszo  wolnego czasu wszystkim domownikom. Codzienne 
ogl danie telewizji zajmuje niekiedy dzieciom, jak równie  ich rodzicom tak 
du o czasu, i  utrudnia im wzajemny kontakt. Wielogodzinny odbiór progra-
mów telewizyjnych cz sto ca kowicie wype nia cz onkom rodziny ka d
woln  chwil , zabieraj c im czas, który powinien by  przeznaczony na wspólne 
przebywanie i rozmowy. Nieracjonalne korzystanie z telewizji mo e wi c sta
si ród em dezintegracji rodziny. W konsekwencji nadmiernego ogl dania 
telewizji wi zi rodzinne ulegaj  os abieniu. Skupienie si  domowników przed 
telewizorem wbrew pozorom nie przyczynia si  do integracji rodziny. Nawet 
wówczas, gdy telewizja ogl dana jest wspólnie przez cz onków rodziny, 
brakuje pomi dzy nimi kontaktu oraz rozmów zarówno w czasie emisji pro-
gramu, jak i po jego zako czeniu41. M. Braun-Ga kowska stwierdza, i  ogl -
daj c telewizj  cz onkowie rodziny mog  „sp dza  wi cej czasu obok siebie, 
ale nie z sob ”42.

Wp yw przekazów telewizyjnych na dziecko cz sto pozbawiony jest kon-
troli wychowawczej ze strony rodziców. Ogl dane programy telewizyjne do-
starczaj  dziecku tre ci do rozmów z rodzicami. Niestety rodzice rzadko roz-
mawiaj  z dzieckiem o odczuciach, jakie wywo uj  w nim przekazy telewi-
zyjne. Rodzicie nie wykorzystuj  szansy wychowawczej, jak  daje im co-
dzienne, wspólne ogl danie telewizji. Doro li rzadko pomagaj  dziecku zrozu-
mie  ogl dane programy. Tymczasem analizowanie razem z dzieckiem ró -
nych tre ci telewizyjnych rozwija jego krytycyzm i uczy go aktywnego odbio-
ru telewizji43. Dziecko bez pomocy doros ych cz sto nie jest w stanie w a -
ciwe zrozumie  tre ci programu. M ody odbiorca nieprzygotowany do kryty-
cznego odbioru przekazów telewizyjnych jest wobec nich zupe nie bezbronny. 

Telewizja cz sto zak óca proces socjalizacji dziecka w rodzinie. Niestety, 
obecnie coraz cz ciej to nie rodzice, ale telewizja i inne media maj  decydu-

40 N a g ó r n y, Dziecko w ród mediów, s. 31. 
41 D y c z e w s k i, Rodzina twórc  i przekazicielem kultury, s. 157-159, 166-167; I z d e b -

s k a, Dziecko i rodzina polska, s. 415. 
42 Wykorzystanie rodków masowego przekazu, s. 460. 
43 I z d e b s k a, Rodzina, dziecko, telewizja, s. 235-237. 
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j cy wp yw na modelowanie osobowo ci dziecka, a wi c równie  konstru-
owanie jego wiata warto ci. Telewizja staje si  coraz pot niejsz  instytucj
socjalizacji dzieci, oddzia uj c  na postawy m odych odbiorców znacznie sil-
niej, ni  wzory i modele postaw i zachowa  przekazywane im przez rodziców. 
Zast powanie albo wyr czanie rodziców przez telewizj  w pe nieniu przez nich 
funkcji socjalizacyjnej jest niepokoj ce z punktu widzenia rozwoju dziecka. 
Co gorsza, telewizja staje si  g ówn  agend  socjalizacji dziecka cz sto za 
zgod  i akceptacj  rodziców. Rodzice wiadomie rezygnuj  z najwa niejszej 
roli, jak  maj  do wype nienia – wychowawców w asnych dzieci44. Wychowa-
wc  dziecka, coraz cz ciej niestety jedynym, staje si  telewizja.

Doro li cz sto staraj  si  zaspokoi  jedynie materialne potrzeby dziecka 
nie dbaj c o jego potrzeby psychiczne. Telewizor jest czasem jedynym towa-
rzyszem dziecka w mieszkaniu. Samotnemu dziecku, pozbawionemu kontaktu 
z rodzicami, pustk  wype nia telewizja, w której dziecko szuka „przyjaciela, 
opiekuna i nauczyciela”45. Tym samym telewizja kompensuje dziecku brak kon-
taktów z rodzicami, brak rodowiska rodzinnego. 

Szczególnie niebezpieczne w procesie wychowania dziecka jest traktowa-
nie telewizji jako elektronicznej nia ki w opiece nad dzieckiem. Niektórzy ro-
dzice uwa aj  telewizj  za nia k , która zajmuje si  dzie mi wtedy, gdy 
doro li nie maj  na to czasu albo ochoty, gdy s  zm czeni albo zdenerwowani. 
Rodzice czuj  si  spokojni, gdy dziecko jest w domu. Niestety, nie zawsze 
zwracaj  oni uwag  na tre ci, które docieraj  do dziecka z ekranu telewizora. 
Tym samym tre ci telewizyjne bez przeszkód wkraczaj  w ycie najm od-
szego odbiorcy nie skupiaj c na sobie uwagi jego rodziców46. Kiedy rodzicom 
brakuje czasu na wychowanie dziecka, na ukszta towanie jego osobowo ci, 
robi to za nich telewizja. 

WNIOSKI KO COWE 

„W a ciwie wybiera  i czyni  godziwy u ytek z odbioru”47 – to podsta-
wowe zadanie wychowania telewizyjnego odbiorcy. Kszta towanie umiej tno-

44 T a , Media elektroniczne, s. 142; K a s z t e l a n, Stan zareklamowania, s. 96-97. 
45 I. S a m b o r s k a, Dziecko i telewizja. Reklamy i bajki telewizyjne a zachowania j zy-

kowe wspó czesnego przedszkolaka, Bielsko-Bia a: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej 2004, s. 115. 

46 S o k o o w s k i, Telewizyjny wiat agresji, s. 14, 21-22. 
47 G a j d a, J u s z c z y k, S i e m i e n i e c k i, W e n t a, Edukacja medialna, s. 76. 
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ci w a ciwego korzystania z telewizji wymaga przygotowania. Wychowanie 
dziecka do selektywnego, krytycznego i aktywnego odbioru telewizji jest pod-
stawowym zadaniem rodziców w ramach rodzinnej edukacji telewizyjnej. Ro-
dzice od najm odszych lat pomagaj  dziecku wybra  okre lon  drog  kontaktu 
z telewizj . Wybór tej drogi jest spraw  ogromnej wagi, bowiem odbiorca 
kroczy ni  pó niej ca e ycie. Pierwsze relacje dziecka z telewizj  s  nie-
zwykle wa ne, staj  si  bowiem drogowskazem do poruszania si  w wiecie 
telewizyjnym. Gdy doros y odbiorca ma problem z wyborem lub ocen  tre ci
telewizyjnych, czyli, mówi c dalej metaforycznie, staje na rozdro u i nie wie, 
któr  wybra  z dróg, pomoc  s u  mu wówczas do wiadczenia telewizyjne, 
jakie wyniós  z dzieci stwa. Niestety nie zawsze jest to pomoc, czasem jest to 
przeszkoda w prawid owym obcowaniu z telewizj .

Telewizja jest tylko „narz dziem w r ku” odbiorcy, którego mo e on u y-
wa  w sposób w a ciwy lub nieprawid owy. W literaturze dominuje przekona-
nie przede wszystkim o negatywnej roli telewizji w yciu m odego odbiorcy. 
Jej pozytywna rola jest zwykle pomijana, albo wr cz niedostrzegana. Podkre-
lenia wymaga jednak fakt, i  przekazy telewizyjne mog  dodatnio wp ywa

na proces edukacji telewizyjnej dziecka. Dziecko z komunikatów telewizyj-
nych mo e czerpa  wiele korzy ci. Programy dostosowane do jego wieku, 
zgodne z potrzebami rozwojowymi, mog  odgrywa  bardzo wa n  pozytywn
rol  w procesie kszta towania sfery poznawczej i emocjonalnej dziecka. Po-
zytywne tre ci telewizyjne mog  wzbogaca  wiedz  dziecka, s  bowiem ró-
d em zdobywania nowych informacji, a tak e wielu buduj cych do wiadcze
i prze y .
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FAMILY TELEVISION EDUCATION 

S u m m a r y 

Forming skills of appropriate reception of television transmission is a matter of great im-
portance. Family is first and fundamental link that have an effect in shaping  media compe-
tences of a child. It is a parents responsibility to help the child, since the youngest years, in 
proper shaping of his relationship with television. How the youngest recipient will use televi-
sion, not only in the childhood, but also in the adult life depends on how long and how much 
work parents  spend on preparation child to reception of the television. Child, since the young-
est years, should be prepared to critical, active and creative use of television. Education with 
the youngest recipients above-mentioned media competences should become essence of family 
television education. 

S owa kluczowe: dziecko, rodzina, media, telewizja, edukacja medialna, kompetencje me-
dialne. 

Key words: child, family, media, television, media education, media competences. 
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SPO ECZNEJ KRYTYKI TEGO ZJAWISKA 

Krytyka reklamy jest szeroko obecna zarówno w dyskursie akademickim1,
jak i publicystycznym. Reklam  krytykuje si  wieloaspektowo, wysuwaj c
ró ne argumenty i odnosz c je do zmiennych kontekstów. Jednak okazuje si ,
e ta rozproszona i chaotyczna debata obraca si  wokó  wniosków wcze niej 

ju  wielokrotnie formu owanych, czy te  stwierdze  do  trywialnych, nie-
wiele wnosz cych do relacji wiata biznesu z jego „otoczeniem” – konsu-
mentami. cieraj  si  tu argumenty obro ców reklamy, cz sto zaanga owa-
nych w przemys  reklamowy, a oskar anych o krótkowzroczno  i skrajny 
pragmatyzm oraz krytyków tego zjawiska, którym z kolei zarzuca si  demoni-
zowanie skuteczno ci stymulacji reklamowej. Z jednej strony mówi si  o ne-
gatywnych spo eczno-kulturowych konsekwencjach tego oddzia ywania, wska-
zuj c na reklam  jako ideologiczny dyskurs, zast puj cy dotychczasowe auto-
rytety i modeluj cy wi kszo  aspektów ycia spo ecznego. Z drugiej strony 
wylicza si  przyk ady kampanii, które nie zrealizowa y swojej misji, wskazuje 
na opornego widza, którego reklama nie tylko nudzi, czy denerwuje, ale te
który jest przekonany o w asnych kompetencjach medialnych, dzi ki czemu 
atwo rozpoznaje konwencje reklamowe, a wi c reklamy nigdy nie traktuje 

powa nie.  

Dr ANETA DUDA – adiunkt Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo ecznej KUL; adres 
do korespondencji: Al. Rac awickie 14, 20-950 Lublin; e- mail: aduda@kul.lublin.pl 

1 Dok adnie omawiam t  literatur  w: Reklama w teorii kultury – przegl d wybranych sta-
nowisk, „Kultura i Edukacja” 2005, nr 1, s. 32-47. 
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W niniejszym artykule spróbuj  uporz dkowa  pojawiaj ce si  w literatu-
rze przedmiotu argumenty „za i przeciw” reklamie poj tej jako fenomen na-
tury przede wszystkim spo ecznej i kulturowej. Postuluj , by w kolejnych de-
batach, które wydaj  si  ju  na sta e towarzyszy  praktyce reklamowej, zre-
zygnowano z powtarzanych wielokrotnie argumentów o reklamie jako narz -
dziu manipulacji na rzecz zagadnie  zwi zanych z konieczno ci  dodatko-
wych regulacji z zakresu ochrony prawnej konsumenta (cho  te, jak wiemy, 
nigdy nie s  wystarczaj cym rodkiem prewencyjnym), jak i dzia a  z zakresu 
formowania wiadomego i kompetentnego uczestnictwa w odbiorze reklamy.  

REKLAMA  
JEST WSZECHOBECNYM INTRUZEM 

Ju  prawie 50 lat temu magazyn „Fortune” poczyni  uwag , e „ adne 
miejsce na Ziemi nie pozosta o poza zasi giem sprzedawców, a jedyn  oaz
spokoju, uwolnion  od reklamy, s  pogr one w cieniu izolatki umieraj cych 
ludzi, którzy jako klienci nie s  warci zachodu, ewentualnie kilka ulic bez 
billboardów, czy parki narodowe”2. Twierdzi si , e marketingowcy agresyw-
nie komercjalizuj  wszystkie te obszary ycia, które pozostaj  jeszcze poza 
ich zasi giem. Reklamy zawiesza si  dzisiaj na cianach szkó  (g ównie ame-
ryka skich), czy dachach (je li w pobli u jest lotnisko), umieszcza na zabaw-
kach, w grach komputerowych, szkolnych autobusach, gabinetach lekarzy, ko-
rytarzach szpitali, bibliotek, kin, teatrów, wk ada za wycieraczki samocho-
dów, zostawia w skrzynkach pocztowych, okleja ubrania sportowców i miej-
sca, gdzie odbywaj  si  zawody, b d  imprezy kulturalne, tatuuje nimi cia o, 
rozwiesza na wysoko ci wzroku nad pisuarami w toaletach, emituje na pok a-
dach samolotów, czy laserowo rzutuje na niebo. 

Coraz powszechniejsze staj  si  reklamy typu infomercials, które udaj  re-
gularne programy telewizyjne, jak i advertorials, kilkustronicowe wk adki
redagowane przez kilku sponsorów, maj ce form  regularnego artyku u redak-
cyjnego. Ci gle pojawiaj  si  nowe, coraz bardziej wyrafinowane techniki: 
sponsorowanie programów telewizyjnych czy radiowych (w tym dla dzieci 
i m odzie y), podczas których bez odpowiednich zapowiedzi produkt przed-
stawia si  w pozytywnym wietle; techniki tzw. marketingu peer-to-peer opar-

2 M. F. J a c o b s o n, L. A. M a z u r, Marketing Madness. A Survival Guide for a Consumer 
Society, San Francisco–Oxford 1995, s. 12. 
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tego na przekazie informacji w grupie rówie niczej, np. wysy anie atrakcyj-
nych fizycznie nastolatków do pubów i dyskotek, gdzie ostentacyjnie u ywaj
promowanych marek; sponsorowanie materia ów edukacyjnych tworzonych 
pod k tem sprecyzowanych za o e  marketingowych; tworzenie „fa szywych” 
witryn w sieci, czy nawet w czanie si  do m odzie owych czatów przez 
agentów, którzy poznali wcze niej argon, zainteresowania i pogl dy nastolat-
ków, by potem namawia  ich do odwiedzenia strony, b d cej rzekomo ich 
osobist  stron , a gdzie w rzeczywisto ci chodzi o praktyki product place-
ment. Gary Ruskin, przewodnicz cy jednej z ameryka skich organizacji kon-
sumenckich Commercial Alert, konkluduje, e poszanowanie czasu konsu-
menta czy jego prawa do prywatno ci to warto ci, które zajmuj  ostatnie (je li 
w ogóle jakie )  miejsce w hierarchii praktyk biznesu3.

Z perspektywy rodowiska biznesu i reklamy fakty te maj  za wiadcza  je-
dynie o tym, e coraz trudniej dotrze  z przekazem do odbiorcy. Skoro reklam 
jest tak wiele i s  niemal wsz dzie, to trac  one na swej skuteczno ci, wza-
jemnie si  znosz , co prowadzi do tego, e odbiorca przestaje je dostrzega .
Podkre la si  równie , e to w a nie m odzi ludzie, których uwa a si  za naj-
bardziej podatnych na reklamowe wp ywy, najszybciej nabywaj  umiej tno ci 
filtrowania setek tysi cy reklam, natychmiast rozpoznaj c ich s abe strony4.

REKLAMA KSZTA TUJE  
STEREOTYPOWE I FA SZYWE WYOBRA ENIA  

NA TEMAT RZECZYWISTO CI SPO ECZNEJ 

Reklama pos uguje si  stereotypami, które umo liwiaj  jej oddawanie su-
biektywizmu w postrzeganiu wiata i porz dkowanie go wed ug kryteriów y-
czeniowych. Dychotomiczny podzia wiata, jasny rozk ad warto ci sprawia, 
e odbiorca w znacznym stopniu zostaje pozbawiony mo liwo ci oceny i ref-

leksji prezentowanych tre ci. Reklamowy obraz wiata jest przejrzysty, zde-
finiowany i uporz dkowany, w przeciwie stwie do pe nej konfliktów nie-
jednoznaczno ci rzeczywisto ci spo ecznej. Konfiguracje obrazów reklamy 
kszta tuj  si  w ca kowitym oderwaniu od logiki faktów. Reklama stwarza 
jakby w asn  faktografi  idylliczn  i fa szyw , naiwn  i tendencyjn , maj c

3 Much of What Advertisers Are Doing is An Invasion of Privacy, „Advertising Age” 2004, 
nr 26.  

4 Zob. szerzej: M. L i n d s t r o m, Dziecko reklamy, Warszawa 2005. 
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niewiele wspólnego z naturalnym do wiadczeniem. wiat taki, zawsze wype -
niony (finalnie) rado ci , zapa em i znakomitymi wró bami na przysz o ,
pe en utopijnego bana u, okazuje si  gro ny dla cz owieka. Stereotypowe wi-
zerunki cz owieka, które si  upowszechnia, a g ównie kobiet w roli gospody
domowych, prowadz  do obni ania ich poczucia warto ci5. Z kolei „seksis-
towskie” obrazy roznegli owanych modelek wywo uj  u m czyzn wyra ny
wzrost akceptacji wobec przemocy seksualnej i sk onno ci do instrumental-
nego traktowania kobiet, a u samych kobiet wzrost niezadowolenia z w asnego
wygl du6.

Równocze nie wskazuje si  na zauwa aln  ewolucj  w strategiach kre-
atywnych, za którymi idzie zmiana wizerunków kobiet maj cych coraz cz -
ciej odgrywa  role decydentów w relacjach spo ecznych. Przytacza si  tak e

przyk ady reklam niekonwencjonalnych, odchodz cych od atwo rozpozna-
walnych schematów w dos owno ci pokazywanego wiata i od zunifikowanej 
estetyki na rzecz ró nego rodzaju eksperymentów anga uj cych wyobra ni
odbiorcy, podwa aj cych w asne konwencje, si gaj cych po autoironi , hu-
mor, wielo  estetyk i odniesie  intertekstualnych.  

Relatywizuje si  te  poj cie gustu wskazuj c, e najcz ciej krytykowane 
formaty dramy, lekcji7, a tak e metaforyczne obrazy raju s  pozytywnie oce-
niane przez okre lone grupy docelowe. Dyrektorzy agencji przytaczaj  wyniki 
pre-testów reklamy, które wyra nie wykazuj , e kobiety po prostu lubi
„ wiat s odkiej telenoweli”8. A skoro podstawowym celem segmentacji jest 
minimalizowanie polisemii komunikatu, zmniejszanie komunikacyjnych strat, 
tote  w praktyce reklamowej d y si  do mo liwie dok adnego dopasowywa-

5 M. L. R i c h i n s, Social Comparison and the Idealized Images of Advertising, „Journal of 
Consumer Research” 1991, nr 18.  

6 H. L a v i n e, D. S w e e n e y, S. H. W a g n e r, Depicting Women as Sex Objects in Televi-
sion Advertising: Effects on Body Dissatisfaction, „Personality and Social Psychology” 1999, 
nr 8(25). 

7 Format, rozumiany jako pewien rodzaj, schemat, w przypadku lekcji dotyczy bezpo red-
niego zwracania si  do odbiorcy w prezentowaniu faktów czy argumentów. Aktor mo e gra
u ytkownika produktu (testimonial) lub kogo , kto ma podstawy twierdzi  (np. z racji wyko-
nywanego zawodu), e produkt jest dobry. Mo e to by  równie  znana posta  nak aniaj ca do 
zakupu (endorsement). Drama z kolei to krótkie scenki rodzajowe z fabu  opisuj c  co-
dzienne, „ yciowe” sytuacje. Widzowie maj  by  jedynie obserwatorami, a nie bezpo rednimi 
odbiorcami informacji, jak w formacie.  

8 P. C i a c e k, J. S z t e j n e r t, W poszukiwaniu ma ej stabilizacji, „Gazeta Wyborcza” 
2003, nr 221.  
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nia znacze  reklamowych do upodoba  odbiorcy. Reklama oceniona przez 
grup  docelow  jako dra ni ca czy nudna nie realizowa aby swoich celów.  

REKLAMA  
PROPAGUJE ETOS KONSUMPCJI 

Istot  ka dej reklamy jest traktowanie konsumpcji jako miary ludzkiej 
warto ci. W jej przekazach absolutyzowane s  te poj cia i obrazy, które cz
ludzkie aktywno ci z posiadaniem produktów9. W swoim raporcie Sean Mac-
Bride stwierdza, e promocja produktów maj cych satysfakcjonowa  wszyst-
kie potrzeby cz owieka sprzyja psychologicznej wierze w konsumpcj  jako 
ród o wszelkiej satysfakcji10. Wymienionych autorów czy przekonanie, e

rola konsumencka staje si  dzisiaj drug  natur  cz owieka, a produkty – j zy-
kiem komunikowania si  ludzi i to nie tylko w tradycyjnym sensie statusu, 
presti u czy zamo no ci, lecz o wiele g biej, jako wyraz osobowo ci, gustów 
i upodoba . Drogi samochód czy eleganckie pióro maj  pomaga  cz owiekowi 
potwierdza  unikalno  jego to samo ci, realno  tego, kim jest.  

Ro nie wi c wiadomo  i konieczno  rzucaj cej si  w oczy konsumpcji. 
Luksusowe, limitowane serie produktów staj  si  fetyszami lansowanego ko-
mercjalizmu. Takie produkty s  poza zasi giem wi kszo ci ludzi, ale i tak 
wielu kupuje wi cej, ni  mo e sobie na to pozwoli . Dla zobrazowania tez 
o rosn cych aspiracjach materialnych przytacza si  statystyki dotycz ce liczb 
zaci ganych kredytów, czy te  problemów z ich sp acaniem11. Przedstawia si

9 Zob. A.A. B e r g e r, Ads, fads and Consumer Culture: Advertising’s Impact on American 
Character and Society, Lanham 2004; S. E w e n, All consuming Images: The Politics of Style 
in Contemporary Culture, New York 1988; R. G o l d m a n, Reading Ads Socially, London 
1992; S. J h a l l y, Codes of Advertising, Fetishism and the Political Economy of Meaning in 
the Consumer Society, London 1987; t e n e, Advertising and the End of the World, Massa-
chusetts 2000; W. L e i s s, S. K l i n e, S. J h a l l y, Social Communication in Advertising. Per-
sons. Products & Images of Well-Being, New York 1986; R.W. P o l l a y, Measuring the Cul-
tural Values Manifest in Advertising, w: J. H. L e i g h, C. R. M a r t i n, Current Issue and Rea-
search in Advertising, Michigan 1983. 

10 S. M a c B r i d e, Many Voices, One World: Communication and Society Today and 
Tomorrow, New York 1980. 

11 Przeci tna rodzina w Stanach Zjednoczonych posiada oko o 10 kart kredytowych, 50% 
ameryka skich rodzin ma trudno ci w sp acaniu kredytów. rednia zad u enia mieszka ca USA 
na kartach kredytowych to 7 tysi cy dolarów. 1,3 miliona Amerykanów og osi o w 2000 roku 
bankructwo. Dane podaj  za M. Zawadk  (Uroki totalnej jawno ci, „Newsweek” 2001, nr 9), 
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diagnozy postaw Polaków, zgodnie z którymi najliczniejsz  grup  jest ta, 
któr  wyró nia ch  do szybkiego wzbogacenia si , ale bez wiadomo ci, e
osi gni cie materialnego sukcesu wymaga wzmo onego wysi ku12. Podkre la 
si  przy tym, e anga owanie ca ej swojej aktywno ci na rynku musi nie
negatywne konsekwencje dla wszystkich pozosta ych niekomercyjnych aspek-
tów ycia cz owieka. 

Artur Berger, Steward Ewen, Robert Goldman, William Leiss, Richard Pollay 
i Judith Williamson g ówny problem z reklam  widz  w tym, e czyni ona 
produkt autonomiczn , a potem zwierzchni  i dominuj c  warto ci 13. Twier-
dz , e reklama g boko dotyka najwa niejszych aspektów ludzkiego ycia, 
niesie tre ci, które nie s  jasno (logicznie) zwi zane z produktem i pe ni ak-
tywn , ideologiczn  funkcj . Nawi zuje si  tu do stale powracaj cej kontro-
wersji mi dzy stanowiskiem, zgodnie z którym reklama to ideologicznie mo-
nolityczne i zaw one psychologicznie pole ekspresji okre lonych tre ci, 
a stanowiskiem definiuj cym j  jako system ca kowicie pluralistycznej struk-
tury. S  to tak e kontrowersje dotycz ce tego, czy stanowi ona zwierciad o
istniej cych ju  warto ci i przekona , ewentualnie jedynie utwierdza te, które 
zosta y uznane przez odbiorc  za w asne, czy za  je kszta tuje i zmienia. Po-
jawia si  zatem pytanie, czy tre ci reklamy nale y traktowa  jak informacj
o stanie spo ecznej wiadomo ci, czy raczej propozycj  maj c  aktywne funk-
cje socjalizuj ce. Krytycy reklamy dostarczaj  dowody sk aniaj ce do pod -
ania w kierunku drugiego ze stanowisk. Korelacje mi dzy rankingami warto-
ci uwa anymi za dominuj ce, centralne14 a rankingami najcz ciej pojawiaj -

cych si  warto ci w reklamie s  negatywne15. Fakt, e zmiany strukturalne czy 
zmiany warto ci w spo ecze stwie nie s  odzwierciedlane w reklamie, rów-
nie  ma potwierdza  tez  Pollaya i Gallaghera. Reklama wskazuje jedynie na 

która z kolei powo uje si  na American Consumer Credit Counceling, non-profitow  orga-
nizacj , maj c  na celu pomoc Amerykanom w sp acaniu ich d ugów. 

12 C i a c e k, S z t e j n e r t, dz. cyt. 
13 B e r g e r, dz. cyt.; E w e n, dz. cyt.; G o l d m a n, dz. cyt.; L e i s s i in., dz. cyt.; P o l l a y, 

dz. cyt.; J. W i l l i a m s o n, Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising, Lon-
don–New York 1991. 

14 Warto ci centralne definiuj  – za Leonem Dyczewskim (Kultura polska w procesie prze-
mian, Lublin 1993, s. 60) – jako te „co do których panuje spo eczny konsensus i które s  pod-
staw  organizacji systemu spo ecznego oraz to samo ci kulturowej”. 

15 R. W. P o l l a y, K. G a l l a g h e r, Advertising and Cultural Values: Reflections in the 
Distorted Mirror, „International Journal of Advertising” 1990, nr 9. 
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niektóre centralne warto ci spo ecze stwa i tylko te, które mo na wykorzysta
w sprzeda y produktów.  

Stanowisko to krytykuje si  za lewicowo , radykalizm, a nawet puryta-
nizm. Podkre la si , e zachowanie cz owieka nie jest efektem dzia ania jedy-
nie jednego bod ca reklamowego (czy szerzej: promocyjnego), jest natomiast 
wynikiem z o onej konfiguracji ró norodnych uwarunkowa . Odbiorca dostrze-
ga i odtwarza te fragmenty przekazów, które stoj  w bezpo rednim zwi zku
z jego w asn  biografi . Podaje si  d ugie listy mo liwych uwarunkowa  od-
bioru reklamy: cechy osobowe odbiorcy, jego styl komunikowania si  i spo-
soby wychowywania, rodzicielskie koncepcje dotycz ce udzia u mediów w y-
ciu, poziom wykszta cenia, a tak e umiej tno  codziennego korzystania 
z mediów. Za Davidem Morley’em mo na uwarunkowania wymienia  dalej: 
style ogl dania, zaplanowane b d  spontaniczne ogl danie, ilo  czasu mu po-
wi conego, rozmowy na tematy zwi zane z ogl danym (obejrzanym) prze-

kazem, u ywanie magnetowidu, ogl danie „solo” i poczucie winy zwi zane 
z ogl daniem, preferencje okre lonych programów i kana ów, wybór telewizji 
lokalnej b d  ponadlokalnej16 i wiele innych uwarunkowa  sytuacyjnych. Stwo-
rzenie i weryfikacja wszechstronnego i pe nego modelu uwarunkowa  prefe-
rencji przekazów medialnych, ich efektywno ci, czy te  w ogóle postaw y-
ciowych, wydaje si  zadaniem niewykonalnym.  

Co wi cej, je eli szuka si  winnych wzrostu konsumpcyjnych aspiracji 
spo ecze stwa, to akt oskar enia nale y kierowa  ku systemowi kapitalistycz-
nemu z jego imperatywem ci g ego wzrostu gospodarczego, a nie ku reklamie. 
Ta jest bowiem tylko jednym z wielu jego narz dzi. 

REKLAMA WYWO UJE FRUSTRACJE  
I NIEZADOWOLENIE SPO ECZNE 

Z jednej strony mówi si  o wzro cie materialnych aspiracji Polaków, a z dru-
giej – wskazuje na zjawisko frustracji, rozd wi ku mi dzy tymi aspiracjami 
a rzeczywisto ci 17. Spo ecze stwo polskie jest bowiem relatywnie biedne. 

16 Family Television, London 1986. 
17 Na przyk ad bardzo podatny na reklam , mimo e ekonomicznie prawie z niej wyklu-

czony, jest wiat wsi. rodowiska wiejskie wbrew stanowi faktycznemu deklaruj  korzystanie 
z po danych przez nie, reklamowanych produktów: „Gdy na wsi pytasz, co pal , mówi , e
Marlboro, chocia  tak naprawd  pal  je tylko od wi ta, a codziennie kurz  jakie  papierosy 
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Wska niki biedy spo ecznej (Human Poverty Index – HPI) s  wy sze ni
w innych krajach europejskich. Dochód na jednego mieszka ca to oko o 30% 
redniego dochodu w Unii Europejskiej, a blisko 50% spo ecze stwa yje na 

poziomie minimum socjalnego. Tym w a nie ludziom – jak zauwa a Georges 
Elgozy – „reklama uprzytamnia […] wszystko to, czego im brakuje”18.

Przytacza si  tak e statystyki maj ce obrazowa  spo eczne usi owania, by 
sprosta  lansowanym wzorcom cz owieka. Chc c uprzedzi  to, co nieunik-
nione, kobiety w Stanach Zjednoczonych wydaj  szacunkowo 20 miliardów 
dolarów ka dego roku na rodki, które obiecuj  eliminowa  zmarszczki i za-
trzyma  proces starzenia (na kosmetyki w ogóle – 300 miliardów), a przemys
dietetyczny generuje rocznie 33 miliardy dolarów zysków. Badania przepro-
wadzone na próbie 33 000 ameryka skich kobiet wskazuj , e 75% respon-
dentek w wieku od 18 do 35 lat s dzi, e za du o wa y, mimo e ich waga 
jedynie o 25% jest wy sza, ni  podaje medyczny wska nik. Co wi cej, 45% 
kobiet z niedowag  twierdzi, e wa y za du o. Na szczup  sylwetk  jako 
upragniony cel ycia wskazuje oko o 30% badanych. 25% ameryka skich 
kobiet jest na diecie, nast pne 50% zaczyna j , przerywa, b d  ko czy. Wi cej
ni  po owa ameryka skich nastolatek twierdzi, e jest oty a, mimo e jedynie 
15% faktycznie wa y za du o19. 46% nastoletnich dziewczynek nie lubi swo-
jego cia a, 35% rozwa y oby mo liwo  operacji plastycznej, a 7% ujawnia 
zaburzenia i problemy z jedzeniem. Pokolenie dzisiejszych nastolatków, po-
mimo e najzasobniejsze spo ród wszystkich dotychczasowych, cechuje rów-
nie  niepewno  i sk onno  do depresji20. Tu równie  jako innych winnych 
tych procesów wskazuje si  przede wszystkim kolorowe magazyny m odzie-
owe, kobiece lansuj ce zawsze m ode i wr cz anorektyczne cia o, jak i pozo-

sta e formy kultury popularnej z jej filmami, programami rozrywkowymi, czy 
wideoklipami. 

bez filtra. W sferze deklaracji niby nie ma ró nicy, a w sferze realnej jest ona ogromna”  
– komentuj  wyniki swoich bada  Pawe  Ciacek i Jacek Sztejnert (dz. cyt.). 

18 Paradoksy reklamy. Perswazja legalna, Warszawa 1973, s. 40. 
19 J a c o b s o n, M a z u r, dz. cyt. 
20 L i n d s t r o m, dz. cyt. 
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REKLAMA  
MANIPULUJE ODBIORC

Spór ten mo na prowadzi  stawiaj c od nowa pytania o rol  odbiorcy 
w procesie komunikowania. Wci  aktualne okazuje si , trwaj ce ju  co naj-
mniej od pó  wieku, dialektyczne napi cie mi dzy obozami tzw. politycznych 
ekonomistów i kulturalistów. Upraszczaj c, mo na pyta , czy – zgodnie z tra-
dycjami szko y frankfurckiej – widzowie to pasywna masa konsumentów, 
swoisty „produkt” sprzedawany korporacjom przez telewizj , czy te  – si ga-
j c do opcji kulturowych studiów Uniwersytetu Birmingham, a potem idei 
Johna Fiske – twórcy znacze  i preferencji, „z o ona konstelacja spo eczna”, 
która w procesy interpretacji aktywnie w cza swoje unikalne do wiadczenia, 
uruchamia zakres wiedzy, emocji, intelektualnych zdolno ci i ustawicznie an-
ga uje si  w tzw. semiotyczn  partyzantk ?

Obro cy reklamy podkre laj , e to w a nie m odzie , grupa uwa ana za 
bardzo podatn  na reklamowe tre ci, najcz ciej podejmuje gr  z reklam , od-
rzucaj c preferowane przez nadawc  znaczenia na rzecz znacze  negocjowa-
nych czy wr cz sprzecznych z zamierzeniami nadawcy. Przywo uje si  wyniki 
bada  Jürgena Barthelmesa i Ekkeharda Bandera, które dowodz , e m odzie
bardzo dobrze potrafi rozró nia wiat fikcji i rzeczywisto ci, a odpowie-
dzialne korzystanie z mediów, w tym z przekazów reklamowych, zwi ksza jej 
kompetencje spo eczne: „[…] jest dla integracji spo ecznej nie tylko w rodzi-
nie, a tak e w grupach rówie niczych, wzgl dnie w relacjach przyjacielskich, 
pomocnicze i wspieraj ce”21. Autorzy ci wskazuj , e wraz z dorastaniem 
wzrasta tak e dystans do tre ci medialnych, co i tak nie zmienia faktu, e dalej 
mog  one przyczynia  si  do tworzenia poczucia wspólnoty w grupach rówie-
niczych, a jednocze nie, b d c czynnikiem odgraniczania wobec upodoba

rodziców i rodze stwa, pomagaj  w kszta towaniu w asnej to samo ci. Twier-
dzi si  zatem, i  w procesie socjalizacji dzieci i m odzie y reklama mo e od-
grywa  pozytywn  rol .

Z jednej strony akcentuje si  wi c wag  semiotycznej polisemii odbioru, 
aktywno ci jednostek w konstruowaniu w asnych interpretacji i znacze  rze-
czywisto ci spo ecznej, gdzie kultura popularna i wszystkie jej formy (w tym, 
co oczywiste, reklama) jawi  si  jako „mniej b d  bardziej autentyczny wyraz 

21 R. N a v e - H e r z, Socjalizacyjne oddzia ywanie telewizji na dzieci, w: L. D y c z e w -
s k i, Rodzina-dziecko-media, Lublin 2005, s. 92. 
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g osu ludzi”22. Z drugiej strony, ow  polisemi  okre la si  mianem „kulturo-
wego populizmu”, gdy  – jak twierdzi Jim McGuigan – przeczy mo liwo-
ciom jakiegokolwiek oddzia ywania na odbiorc 23. Znaczenia reklamowe s

tu bowiem ca kowicie zale ne od odbiorcy. „Ustawicznie” podwa a on spój-
no  tekstu, opieraj c si  na w asnej interpretacji, i odrzuca preferowane przez 
nadawc  znaczenia na rzecz znacze  negocjowanych czy wr cz sprzecznych 
z zamierzeniami nadawcy. W takim uj ciu reklama jawi si  jako polisemiczny 
przekaz dostarczaj cy odbiorcy jedynie dekonstrukcyjnej przyjemno ci wypa-
czania jego sensu. Jej istot  staje si  zabawa, art, do wiadczanie przyjemno-
ci z uczestnictwa w tej semiotycznej partyzantce. Nie mo e by  mowy o na-

rzucaniu znacze , upodoba , to samo ci spo ecznych, czy manipulacji, gdy
reklama spe nia wymogi jedynie dyskursu rozrywkowego, który odbiorca w pe -
ni kontroluje i z którym wiadomie podejmuje gr .

Jak godzi  te za o enia z podstawowym celem reklamy, którym jest wy-
wieranie wp ywu na odbiorc ? Na ile reklama jest niewiele znacz cym dla 
odbiorcy, zabawowym dyskursem w pe ni przez niego kontrolowanym, a przez 
to nieprzynosz cym adekwatnych do nak adów rezultatów? Na ile za  przy-
czynia si  w istotnym stopniu – jako dyskurs w mediach uprzywilejowany  
– do modelowania wa nych spo ecznie form aktywno ci cz owieka? Czy re-
klama to element agresywnej walki o rynek, manipulacyjna perswazja, i to 
najbardziej wyrafinowana, bo silnie zwi zana z zyskami finansowymi, taka 
„udawana gra w udawanie”, mog ca sprawia  wra enie wzgl dnej spo ecznej 
uczciwo ci i rzetelno ci, a w rzeczywisto ci si gaj ca po techniki „budz ce 
groz ”24? Czy mo e te  niedocenione w pe ni wiadectwo kreatywno ci jej 
twórców, wr cz dzie o sztuki? Reklama wydaje si  by  jednym i drugim jed-
nocze nie.

REKLAMA  
NIE DBA O INTERES DZIECKA 

Od lat 60. dzieci stanowi  odr bn target group w pozycjonowaniu pro-
duktów. Twierdzi si , e zaznajomienie dziecka z produktem daje producen-
towi lojalnego konsumenta równie  przez nast pne dziesi tki lat. I nie wystar-

22 D. S t r i n a t i, Wprowadzenie do kultury popularnej, Pozna  1995, s. 203. 
23 Cultural Populism, London 1992. 
24 J. B r a l c z y k, J zyk na sprzeda , Warszawa 1996, s. 191. 
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czy ju  reklama w mediach: „Musisz dosi gn  dziecko gdziekolwiek by nie 
by o i czegokolwiek nie robi o […]. Musisz sta  si  cz ci  rozk adu jego 
dnia”25 – zalecaj  marketingowcy. Wskazuje si  przy tym, e dzieci s  wyj t-
kowo atwym obiektem manipulacji. Do 6. roku ycia bardzo ywo, a nawet 
entuzjastycznie reaguj  na reklamy, s  wobec nich zupe nie bezkrytyczne 
i atwowierne, nie umiej  warto ciowa  i poddawa  ocenie tego, co ogl daj ,
traktuj  je jako usankcjonowan  porad , nawet wskazówk  na temat swoich 
oczekiwa  wobec rodziców. Niemal zawsze wierz , e mówi prawd  i pod-
chodz  do niej jak do informacji. Przekazy reklamowe podobaj  im si  bar-
dziej ni  same programy telewizyjne. Ich ogl danie staje si  dla nich nawy-
kiem, a z czasem utrwalon  potrzeb 26.

Ameryka scy rodzice niemal jednog o nie (92%) przyznaj , e reklama 
sprawia, i  ich dzieci staj  si  zbyt materialistyczne27. Podobnie my l  i pol-
scy rodzice, którzy s  przekonani, e wp yw reklamy na zachowania dzieci 
jest bardzo silny. Objawia si  on rozpoznawaniem, wskazywaniem i po da-
niem reklamowanych towarów. Równie  tych nieprzeznaczonych dla dzieci28.
Inne interesuj ce badania potwierdzaj , e dzieci s wiadome znaczenia ma-
rek i wska ników statusu, zanim jeszcze naucz  si  czyta . W wieku trzech lat 
wi kszo  prosi o markowe produkty, co wi cej, nim sko czy osiemna cie 
miesi cy, bezb dnie rozpoznaje logo produktów. W wieku pi ciu lat dzieci 
same potrafi  zdecydowa , co chc  kupi , a rodzice jedynie finansuj  ich y-
czenia29. Gdyby spyta  je, czy wol  zabaw  z niezbyt mi ym równolatkiem, 
który ma znan  (reklamowan ) zabawk , czy z o wiele milszym, który jednak 
zabawki tej nie ma, wi kszo  dzieci wybierze pierwsz  opcj 30. Badania 
„Dziecko a marka” przeprowadzone w grupie wiekowej 9-14 lat w siedmiu 

25 J a c o b s o n,  M a z u r, dz. cyt., s. 22. 
26 Wi cej na ten temat: M. B r a u n - G a k o w s k a, Reklama telewizyjna a dzieci, cz. 1, 

„Edukacja i Dialog” 1997, nr 5; cz 2, tam e, nr 6; E. K a s z t e l a n, Stan zareklamowania: 
reklama wobec dziecka w rodkach masowego przekazu, Wroc aw 1999; P. K o s s o w s k i, 
Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999; Dziecko we wspó czesnej kulturze medialnej,
red. B. aciak, Warszawa 2003; I. S a m b o r s k a, Dziecko i telewizja. Reklamy i bajki telewi-
zyjne a zachowania j zykowe wspó czesnego przedszkolaka, Bielsko-Bia a 2004. 

27 J a c o b s o n, M a z u r, dz. cyt. 
28 Raport CBOS, Reklama a konsument, kwiecie  2004. 
29 L i n d s t r o m, dz. cyt.  
30 J a c o b s o n, M a z u r, dz. cyt. 
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krajach dowodz , e na pierwszym miejscu marze  nastolatków (64,2%) znaj-
duje si  popularno  i s awa, za którymi id  marzenia o bogactwie31.

A  80% dzieci w wieku 5-10 lat bardzo pragnie mie  reklamowany pro-
dukt, jednak w wi kszo ci przypadków odmawia si  dziecku jego kupna. Je-
dynie 25% dzieci przyznaje, e wi kszo  ich materialnych pragnie  zostaje 
zaspokajana32. Komercyjne przes ania sytuuj  niezadowolone dzieci i ich nie-
zamo nych rodziców we wrogich sobie obozach. Dziecko czuje si  nieszcz -
liwe i pokrzywdzone b d c przekonanym, e nieposiadanie reklamowanego 

produktu obni a warto  jego samego i jego rodziny, uniemo liwia przynale -
no  do grupy rówie niczej i wyklucza z uczestnictwa w atrakcyjnej kulturze 
konsumenckiej33. Dobrze ilustruje to zjawisko wypowied  11-letniej dziew-
czynki: „Uwielbiam marki. Marki s  moim yciem. Nie tylko mówi , kim je-
stem, ale chroni  mnie przed k opotami z innymi kolegami z klasy”34. Blisko 
po owa ankietowanych dzieci potwierdza, e marki ubra , które nosz , okre-
laj  to, kim s  i definiuj  ich status spo eczny35.

Podobnie jak w przypadku argumentów dotycz cych krytycznych wobec 
reklam postaw m odzie y, tu równie  marketingowcy twierdz , e dzisiejsze 
pokolenie dzieci wykszta ci o umiej tno  filtrowania przekazów reklamo-
wych „zupe nie jakby mia o wrodzony instynkt pozwalaj cy na zrozumienie 
warto ci przekazu lub jego intencji”36. Jednog o nie przekonuj , e kognity-
wny (i psychiczny) rozwój dziecka przebiega dzi  du o szybciej i nieaktualne 
staj  si  wyniki bada  z lat 70., 80., zgodnie z którymi dzieci maj  ograni-
czone mo liwo ci rozumienia konwencji reklamy czy opierania si  jej presji. 
Geoffrey Roche, cz sto nagradzany kanadyjski creative director, nie wierzy, 
by ktokolwiek z jego rodowiska zawodowego zna  jakikolwiek sposób, by 
zmusi  dziecko do zrobienia czegokolwiek37.

Wskazuje si  równie  na pozytywne efekty reklamy i id cych za ni  decy-
zji o zakupie. Mi dzy innymi Gene Del Vecchio twierdzi, e dziecko dzi ki 
reklamom i produktom mo e zaspokoi  siln  w tym wieku potrzeb  niezale -

31 L i n d s t r o m, dz. cyt.  
32 J a c o b s o n, M a z u r, dz. cyt. 
33 A. D. K a n n e r, M. E. G o m e s, The all-consuming self, w: Ecopsychology: Restoring 

the earth, healing the mind, red. T. Roszak, M. E. Gomes, A. D. Kanner,  San Francisco 1995.  
34 L i n d s t r o m, dz. cyt., s. 236. 
35 Tam e.  
36 Tam e, s. 27 
37 J. S c h o r, Born to Buy: The Commercialized Child and the New Consumer Culture,

Scribner 2004. 
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no ci, osi gn  poczucie kontroli poprzez uczenie si  obs ugi zabawki, posia-
danie mo liwo ci wyboru mi dzy produktami, nawet je li wybór ten sprowa-
dza si  do decyzji o kolorze. Równie istotne w zaspokajaniu tej potrzeby jest 
ogl danie reklam, w których odgrywane przez dziecko role wskazuj  na jego 
wyra n  przewag  nad doros ym38. Nie widzi si  w zwi zku z tym potrzeby 
wprowadzania dodatkowych restrykcji dla ochrony dziecka przed praktykami 
marketingowców. Co wi cej, ci, którzy domagaj  si  tego, s  uwa ani za 
„nadopieku czych” ignorantów, moralistów bez odpowiedniej wiedzy i zrozu-
mienia zmieniaj cego si wiata dziecka. Faktycznie, trudno by oby dysku-
towa  z faktem, e obecne dzieci rozwijaj  si  szybciej ni  jakiekolwiek po-
kolenie dotychczas. Jednak zwi zek, jaki te nowo nabyte umiej tno ci maj  z 
ich zdolno ci  do opierania si  perswazyjnej sile reklamy, nie jest wcale tak 
oczywisty, jak sugeruj  marketingowcy. A nawet je li s  takie obszary, gdzie 
dziecko przeciwstawia si  perswazji reklamowej, to czy nie s  one natych-
miast przez marketingowców dok adnie eksplorowane?39 – pyta Juliet Schor. 

*

Podstawowy sens znacze  reklamowych nie powinien budzi  kontrowersji. 
Reklama promuje ideologi  konsumpcji. Oczywi cie na nic zdadz  si  tu zgo-
rzknia e narzekania na jej prostactwo, co wi cej mo na nawet dostrzega  tu 
pozytywne funkcje (spoiwo integruj ce poszczególne elementy systemu spo-
ecznego, narz dzie systemowe, umo liwiaj ce utrzymanie porz dku spo ecz-

nego, pole do wyra ania buntu i rozwijania semiotycznej aktywno ci spo e-
cznej itp.). Jednak, nie unikaj c – wydawa oby si  – niemodnej dzi  rozmowy 
o warto ciach, podkre l , e reklama to jeden ze wspó czesnych fenomenów 
zaw aszczenia przez pieni dz obszarów duchowych, które do tej pory by y
domen wiata kultury. Jest to zjawisko promuj ce produkty, których kon-
sumpcja nie wymaga wysi ku, intelektualnego zobowi zania niezb dnego na 
przyk ad do przeczytania ksi ki czy pój cia na koncert. Reklama kreuje po-

dane dla wielu wzorce zachowa  i wizerunków dost pne wraz z zakupem 
produktu w ka dej drogerii czy supermarkecie. 

Nie mo na równie  mie  w tpliwo ci co do tego, e reklama dzia a. Potrafi 
przy tym tak poinstruowa  konsumenta, e zapomina on, sk d t  instrukcj

38 Tam e. 
39 Tam e. 
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otrzyma . Reklama dzia a, cho  wcale nie kontroluje tak dok adnie naszego 
zachowania, jak wskazuje na to jej najsurowsza krytyka.  

Wobec tego pozostaje pytanie, jak silny jest spo eczny wp yw jej przeka-
zów? Bliskie jest mi stanowisko, które zarzuca niektórym krytykom reklamy 
swoiste uto samianie w asnych negatywnie warto ciuj cych, nieobiektywnych 
interpretacji tre ci reklamy (reklama jest seksistowska, stereotypowa, naiwna, 
zbyt liberalna, ofensywna i defensywna, propaguj ca indywidualizm, egalita-
ryzm itd.) z analizami z zakresu pragmatyki odbioru tych e tre ci. S dz c, e
demaskuj  oni (czy te  zgodnie z modnym dzi argonem – dekonstruuj )
sposoby odczytywania przez odbiorców znacze  reklamy, w rzeczywisto ci
nie wychodz  poza w asne ramy interpretacyjne i nie koncentruj  si  na pro-
cesie odbioru tekstu narracyjnego, czyli na relacjach mi dzy znakiem a jego 
odbiorc , a jedynie na samej narracji, czy te  znaku reklamy. Ma si  wi c
wra enie, e tego typu ogólne oceny s  pochodn  przyj tych wcze niej prze-
kona  i nabytych do wiadcze  krytyków, nie za  wynikiem rzetelnych i obie-
ktywnych bada .

Problem skuteczno ci reklamy nale y kierowa  ku pytaniom, jak reklama 
jest interpretowana przez publiczno . Sfer  bada  powinno si  umiejscawia
na przeci ciu wiata tekstu ze wiatem odbiorcy. Przy czym, podkre lmy raz 
jeszcze, interpretacja taka nie mo e koncentrowa  si  jedynie na ró norodno-
ci mo liwych skojarze  u poszczególnych odbiorców. Zaprzeczaliby my

wówczas mo liwo ciom jakiegokolwiek oddzia ywania reklamy. Skoro od-
biorca by by jedynym twórc  znacze , reklama sta aby si  polisemicznym 
przekazem bez adnej wewn trznej osi znacze  czy „g bszych” struktur or-
ganizuj cych ludzkie poznanie. Jedyn  jej warto ci  by by sam udzia  w od-
biorze obrazu, szeroki zakres wolno ci dla wyobra ni i osobistego zasobu 
skojarze .

Mo e zgodnie z sugestiami Aarona C. Ahuviego40 nale a oby dokona  pe-
wnej reorganizacji obszaru bada , tzn. przyj  wielowymiarow  p aszczyzn
interpretacji, umo liwiaj c  konfrontacj  perspektyw zarówno odbiorców, 
krytyków reklam, jak i ich autorów? Dopiero taka wielowymiarowa analiza 
mog aby dawa  podstawy do formu owania ogólnych wniosków o reklamie, 
a konfrontacja tych interpretacyjnych perspektyw mog aby zarówno obali
wiele mitów o tym zjawisku, jak te  przyczyni  si  do lepszego zrozumienia 
mechanizmów jej oddzia ywania. 

40 Social criticism of advertising: On the role of literary theory and the use of data, „Jour-
nal of Advertising” 1988, nr 3(22). 
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CONTROVERSIES OVER ADVERTISING 
AN ATTEMPT AT SUMMARIZING  

THE SOCIAL CRITIQUE OF THE PHENOMENON

S u m m a r y 

Advertising is criticized from many angles, offering a variety of arguments and referring 
them to different contexts. However, it turns out that this fragmented and chaotic debate is 
concentrated on conclusions that have been formulated many times in the past, or on rather 
trivial statements that do not contribute much to the relation between the world of business and 
its „environment” on the one hand and consumers on the other. The basic meaning of adver-
tisements should not arouse any controversies. Advertising promotes the ideology of con-
sumption. It creates the desired patterns of behavior and of images that are available along with 
the purchase of a product in any drugstore or supermarket. One also can have no doubts about 
the fact that advertising does work. It is also able to instruct the consumer in such a way that 
he forgets where he got the information from. Advertising does work, although it does not 
control our behavior so closely as its most severe critics say. 

Translated by: Tadeusz Kar owicz 

S owa kluczowe: reklama, marketing, media, stereotypy, manipulacja, perswazja. 
Key words: advertisement, marketing, media, stereotypes, manipulation, persuasion. 
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KONCEPCJA PEDAGOGIKI KULTURY NARODOWEJ  
W ODNIESIENIU DO KULTUR MNIEJSZO CI NARODOWYCH,  

GRUP ETNICZNYCH I KULTUR INNYCH NARODÓW  
(WYBRANE ASPEKTY) 

W artykule skrótowo zaprezentowano wybrane, przyk adowe aspekty kon-
cepcji pedagogiki kultury narodowej w odniesieniu do kultur mniejszo ci na-
rodowych, grup etnicznych i kultur innych narodów. Nale y wyja ni , e przez 
termin „kultury mniejszo ci narodowych” rozumie si  kultury grup narodo-
wych b d cych mniejszo ci  w stosunku do kultury narodu dominuj cego
w danym pa stwie. Natomiast przez termin „kultury grup etnicznych” rozumie 
si  kultury mniejszo ciowych grup etnicznych, nieb d cych mniejszo ciami 
narodowymi, w relacji do kultury narodu dominuj cego w danym pa stwie. 
Poprzez termin „kultury innych narodów” rozumie si  kultury narodów innych 
ni  naród w asny, tj. kultury narodów, które istniej  w pa stwach innych, ni
pa stwo w asne. Poprzez termin „pedagogika kultury narodowej” rozumie si
cz  „pedagogiki kultury” odniesion  do problematyki w asnego narodu, do 
w asnej, kulturowej wspólnoty narodowej. Termin „pedagogika kultury naro-
dowej”, jak dot d, nie pojawi  si  w znanej autorowi literaturze pedagogicznej 
(autor nie znalaz  tego terminu w tekstach innych badaczy).  

Niniejszy artyku  ma charakter koncepcyjny, bo dotyczy konceptualizacji 
de facto nowej dziedziny pedagogicznej, któr  proponuje si  okre li  jako 
„pedagogika kultury narodowej”. W tek cie podj to prób  ogólnej charaktery-
styki przedmiotu bada  wskazanej sfery pedagogicznej, jednak z powodu 
ograniczonych ram artyku u nie jest to wyczerpuj ce studium odno nej pro-
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blematyki badawczej. Koncepcj  pedagogiki kultury narodowej warto jednak 
chocia  skrótowo okre li  w innym miejscu w z o onym kontek cie dotych-
czas istniej cych nauk o kszta ceniu i wychowaniu. Wskazana dziedzina obej-
muje swoim zasi giem obszar danej kultury narodowej istniej cej na tle kultur 
innych narodów, kultur mniejszo ci narodowych oraz kultur mniejszo cio-
wych grup etnicznych, zarówno w warunkach (zwykle ograniczonej) tzw. de-
mokracji, wolno ci, suwerenno ci i niepodleg o ci, jak i w warunkach niewoli 
zaborów, podleg o ci okupantowi, niesuwerenno ci w czasach totalitaryzmu. 
Proponowana dziedzina (subdyscyplina?) pedagogiki obejmuje swoim zasi -
giem badawczym równie  problematyk  kszta cenia i wychowania w duchu 
kultury narodowej w warunkach realnych ruchów spo ecznych ludno ci, mi-
gracji, ró nych rodzajów wyborów (deklaracji) przynale no ci kulturowej, 
konwersji kulturowych, wspó czesnego wcielania w ycie takich koncepcji 
politycznych, które zak adaj  ró ne formy integracji mi dzynarodowych, 
oparte na idei wspólnotowo ci ponadnarodowej (np. Unia Europejska, NATO, 
ONZ itd.).  

W artykule przyj to, e najodpowiedniejsz  podstaw  pedagogiki kultury 
narodowej jest kulturalistyczna koncepcja narodu oraz kulturalistyczna kon-
cepcja kultury narodowej. Przyj cie kulturalistycznej, opartej jednak na reali-
stycznych za o eniach poznawczych, podstawy rozumienia narodu pozwala na 
unikni cie potencjalnych zarzutów o szerzenie idei rasistowskich, ksenofobicz-
nych, uniofobicznych, eurofobicznych, nazistowskich, antysemickich, antyger-
ma skich, antyrosyjskich, antyukrai skich itp. Realistyczno-kulturalistyczne 
podej cie do problematyki badawczej w zakresie pedagogiki kultury narodo-
wej mo na zakorzeni  w filozofii realistycznej, równie  w kulturowej teorii 
b . Jana Paw a II, któr  m.in. wyeksplikowa  w swojej ksi ce pt. Pami
i to samo (2005). Pedagogika kultury narodowej powinna wychodzi  z pew-
no ci  od definicji to samo ci narodowej, to samo ci etnicznej, maj cej swe 
korzenie w dziejach kultury w asnego narodu, w asnej wspólnoty etnicznej. 
Znaczenie procesów identyfikacyjnych w przesz o ci historycznej w wielo-
wiekowym continuum naturalnego kszta towania si  to samo ci poszczegól-
nych narodów lub grup etnicznych nie ulega w tpliwo ci. Historia, w rozu-
mieniu dziejów procesów kulturowych danych wspólnot, zawa y a na kszta -
cie j zyka, obyczajów, przyjmowanej religii, rozwoju sztuki, techniki, nauki, 
ustroju, edukacji itd., st d np. to samo  wspólnotowa narodów Europy oraz 
narodowa to samo  indywidualna pojedynczego cz owieka jest ka dorazowo 
wynikiem d ugiego, z o onego procesu historycznego, któremu podlega y dane 
wspólnoty czy konkretne rody, rodziny, osoby. Wszystkie czynniki narodo-
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twórcze s  tylko warunkami dla wy onienia si  danego narodu w trakcie 
dziejów. Kulturalistyczne uj cie narodu nie mo e jednak przyj  jako swojego 
punktu wyj cia tezy o mo liwo ci dowolnej, sztucznej kreacji narodu, w my l
jakichkolwiek za o e  apriorycznych, np. ideologicznych, politycznych. Dla-
tego nale y odrzuci  nierealistyczne, woluntarystyczne, subiektywistyczne, 
kreatywistyczne, aprioryczne stanowisko w odniesieniu do narodu czy grupy 
etnicznej. Nale y przyj  natomiast, jako realistyczne, aposterioryczne, za o-
enie o naturalnym, historycznym, wielowiekowym, d ugotrwa ym, z o onym 

procesie narodotwórczym.  
Przyk adem realistycznej teorii cywilizacji, kultury i narodu jest teoria wy-

pracowana przez Feliksa Konecznego, którego uj cie zas uguje na uwzgl d-
nienie w pedagogice kultury narodowej. Równie  elementy teorii kultury, te-
orii cywilizacji, teorii narodu i pa stwa, obecne w nauczaniu b . Jana Paw a II 
warto w czy  do pedagogiki kultury narodowej. B . Jan Pawe  II zaj  obiek-
tywne, rozumowe, realistyczne, aposterioryczne, kulturalistyczne stanowisko 
we wspó czesnej debacie nad procesami jednoczenia si  narodów europej-
skich, przy czym papie  akcentowa  wspólnotowo  Europy w ramach wielo-
wiekowej, cywilizacyjnej wspólnoty chrze cija skiej. Jako realista, obiekty-
wista, aposterioryk, sformu owa  koncepcj  kulturowej integracji Europy bez 
podwa ania w sposób zasadniczy ukszta towanych historycznie kultur narodo-
wych. Pami  i to samo  narodów Europy s  g boko naznaczone chrze ci-
ja stwem. Papieskie, realistyczne, obiektywistyczne, aposterioryczne uj cie
narodu i kultury narodowej, wbrew pozorom, nie jest bynajmniej „mi kkie”, 
bo papie  w ostatniej swojej ksi ce (Pami  i to samo ) twardo zaakcento-
wa  prawo ka dego narodu do w asnej to samo ci. Otwarto  papieskiego 
uj cia narodu i kultury narodowej nie polega jednak na rezygnacji z w asnej 
to samo ci narodowej czy etnicznej. Wr cz przeciwnie, papieska teoria kul-
tury g boko akcentuje potrzeb  wychowania patriotycznego przy jednoczes-
nym poszanowaniu innych nacji i ethnosów1. Tu pomija si  analiz  papieskiej 
koncepcji kultury narodowej, szczegó owe wnioski z jego nauczania o patrio-
tyzmie i ich aplikacj  do pedagogiki kultury narodowej, jakkolwiek w innym 
miejscu aplikacja takowa by aby wskazana; nale a oby w tym celu napisa  od-
r bne studium. Podobnie wskazane jest aplikowanie teorii Feliksa Konecz-
nego do pedagogiki kultury narodowej, wymaga oby to jednak osobnego arty-
ku u. Osi gni cia realistycznej, obiektywistycznej, aposteriorycznej, tzw. Filo-
zoficznej Szko y Lubelskiej (np. ks. Wincentego Granata, o. Mieczys awa 

1 P. J a r o s z y s k i, Patriotyzm, PEF X, Suplement, Lublin: PTTA 2009, s. 319-321.  
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Alberta Kr pca, Piotra Jaroszy skiego, Henryka Kieresia, o. Andrzeja Mary-
niarczyka, s. Zofii Zdybickiej itd.) równie  powinny by  brane pod uwag
przy aplikacji teorii kultury, teorii narodu, teorii pa stwa, teorii religii, teorii 
wychowania, teorii kszta cenia itd. do pedagogiki kultury narodowej w odno -
nym zakresie. „Pedagogika kultury narodowej” mo e by  formalnie ujmowana 
jako: a) naukowa dziedzina (subdyscyplina?) pedagogiki (cz  pedagogiki 
kultury), b) teoria pedagogiczna okre laj ca, opisuj ca, analizuj ca, wyja nia-
j ca ze zrozumieniem problematyk  ogóln  i szczegó ow  z zakresu dziedziny 
pedagogiki kultury narodowej, w nawi zaniu do poszczególnych subdyscyplin 
naukowych, c) praktyczna dzia alno  w zakresie kszta cenia, wychowania 
i opieki w ramach formowania to samo ci narodowej, pami ci o kulturze na-
rodowej, zr bów wiadomo ci kultury narodowej u poszczególnych osób (wy-
chowanków, uczniów, podopiecznych) lub wspólnot (grup osób). Praktyczn
dzia alno  w zakresie pedagogiki kultury narodowej nale a oby nazwa  „pe-
dagogi  kultury narodowej”, czyli praxis paidei w ramach kultury narodowej.  

Ka demu z trzech wymienionych aspektów pedagogiki kultury narodowej 
nale a oby po wi ci  osobne studium. Maj c wiadomo  ró nic w podej ciu
do tytu owej problematyki, w niniejszym artykule spróbowano jedynie ukaza
przyk adowe obszary badawcze, niejako sygnalizuj c niektóre zagadnienia, 
bez intencji ich wyczerpania. Skupiono si  jedynie na wybranych w tkach pe-
dagogiki kultury narodowej w odniesieniu do kultur mniejszo ci narodowych 
i kultur grup etnicznych, podaj c przyk adowe rozwi zania i stawiaj c kwestie 
do rozstrzygni cia. Zagadnienia pomini te lub zasygnalizowane warte s  g b-
szego uj cia w odr bnych studiach. Pedagogika kultury narodowej w relacji 
do innych kultur narodowych, do kultur mniejszo ci narodowych i kultur grup 
etnicznych powinna, w trakcie swojego rozwoju jako dziedzina (subdyscypli-
na?) pedagogiki, opracowa  szczegó owo dane zagadnienia wiadomego kszta -
towania to samo ci w ramach procesów wychowawczych. Nie nale y jednak 
myli  politycznej ideologii z pedagogik  jako nauk  o wychowaniu i kszta -
towaniu (formowaniu) cz owieka, bo nauka nie jest i nie mo e by  ideologi
polityczn , st d pedagogika jako nauka nie mo e przejmowa  funkcji polityki 
w wyznaczaniu po danego lub niepo danego kierunku zmian, np. tzw. inte-
gracji europejskiej. Zadaniem politologii jest okre la , analizowa  i wyja nia
poszczególne ideologie polityczne, natomiast zadaniem pedagogiki jako nauki 
jest opisywa , analizowa  i wyja nia  ze zrozumieniem kwestie dotycz ce np. 
wychowania i kszta cenia cz owieka jako osoby oraz wychowania i kszta -
cenia wspólnot ujmowanych jako grupy o okre lonych cechach kulturowych. 
W szczególno ci pedagogika kultury narodowej zajmuje si  kszta ceniem 
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i formowaniem to samo ci narodowej (i patriotyzmu) wychowanków, uczniów, 
podopiecznych, dzieci, m odzie y i doros ych, prac  nad wiadomo ci
narodow , nad u wiadamianiem sobie: kim jeste my, sk d przychodzimy, do-
k d zmierzamy jako naród w kontek cie innych narodów i grup etnicznych. 

Istotne jest pytanie, w jaki sposób praktycznie realizowa  kszta cenie i wy-
chowanie w zakresie kultury narodowej w perspektywie porównawczej, w kon-
tek cie innych kultur narodowych oraz kultur mniejszo ci narodowych i kultur 
grup etnicznych? Warto równie  zapyta  o struktur  i funkcj  kultur mniej-
szo ci narodowych oraz kultur grup etnicznych w ramach dominuj cej kultury 
narodowej, jak  np. w I/II/III/IV RP by a i jest kultura polska? Czy rzeczy-
wi cie jest tak, e dominuj ca kultura narodowa, czyli kultura wi kszo ci (np. 
Polaków w Polsce) i kultury narodowych mniejszo ci (np. Niemców, Litwi-
nów, Ukrai ców czy ydów w Polsce) s  u o one niejako w wymiarze „hory-
zontalnym”, tj. jedna obok drugiej, jedna oddzielona od drugiej? Czy rzeczy-
wi cie jest równie  tak, e dominuj ca kultura narodowa, tzn. kultura wi k-
szo ci (np. kultura Polaków w Polsce) i kultury grup etnicznych (np. Romów, 
Tatarów, Karaimów w Polsce) s  z kolei u o one niejako w wymiarze „wer-
tykalnym”, tj. jedna w drugiej, jedna w czona w drug , jedna podbudowana 
drug ? Czy istotnie takie uj cie jest prawdziwe? Czy kultury romska (cyga -
ska), tatarska, karaimska itd., jako kultury grup etnicznych, oparte s  na kul-
turze polskiej, na polskiej kulturze narodowej i czy jednocze nie polska kultu-
ra narodowa, jako kultura dominuj ca, opiera si  na kulturach poszczególnych 
grup etnicznych, a na kulturach mniejszo ci narodowych, zamieszkuj cych
Polsk  ju  si  nie opiera? Czy w ogóle podzia  na struktur  „wertykaln ”
i „horyzontaln ” w kulturze narodowej jest adekwatny do rzeczywisto ci, czy 
mo e jest tylko modelem teoretycznym, wyabstrahowanym, nieoddaj cym re-
alnie wyst puj cych zjawisk kulturowych2?

Procesy asymilacyjne powoduj , e kultura mniejszo ci narodowych zaczy-
na si  zmienia , o wieceni przedstawiciele mniejszo ci narodowych ubogacaj
kultur  dominuj c . Co na tego typu pytania odpowiedzie  mo e pedagogika 
kultury narodowej, która nie jest pedagogik  wielokulturow , czyli multikul-
turow , bo daleka jest od popularnego, lansowanego wspó cze nie modelu teorii 
edukacji typu „multi-kulti”? Maj c wiadomo  ró nicy pomi dzy mniejszo-
ci  narodow  a grup  etniczn , nale y równie  zapyta  przyk adowo, czy 

2 Jak w takim razie np. zakwalifikowa  koncepcj  pedagogiczn  pedagoga kultury Nafta-
lego Herza Kanarka, czyli Henryka Rowida, który pochodzi  z rodziny ydowskiej, jednak czu
si  Polakiem i pisa  po polsku? 
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dominuj ca wi kszo  polska w Polsce ma obecnie jakikolwiek obowi zek 
(moralny) finansowania szkolnictwa mniejszo ci narodowych (np. mniejszo ci 
niemieckiej w Polsce) w sytuacjach mi dzypa stwowych typu „bez wzajem-
no ci”3? Czy pedagogika kultury narodowej w tym przypadku lub w innych 
sytuacjach ma programowo pomija  problematyk  kszta towania i podtrzymy-
wania kultury narodowej Polaków za granic ? Czy jest to temat „niepoprawny 
politycznie”, a przez to nale y go przemilcze ? Czy nale y przemilcze  rów-
nie  – w kontek cie spraw polskiej edukacji – np. kwestie wspó czesnej li-
thuanizacji nazwisk polskich i polskich szkó  na Litwie, wbrew prawu mi -
dzynarodowemu? Czy nale y pomija  tego typu kwestie, w których zasto-
sowanie pedagogiki kultury narodowej do konkretnych rozwi za  praktycz-
nych by oby wskazane? Wspó cze nie, na pocz tku XXI w., gdy „modna” 
sta a si  tzw. pedagogika mi dzykulturowa (tj. interkulturowa4, nakierowana 
na inne kultury) oraz tzw. pedagogika wewn trzkulturowa (tj. intrakulturowa, 
nakierowana na podkultury regionalne, istniej ce wewn trz kultury narodo-
wej), podejmowanie tytu owego zagadnienia pedagogiki kultury5 narodowej 
nie jest obecne w dyskursach pedagogicznych, cho  stanowi centralne zagad-
nienie wychowawcze ka dego narodu6.

Wspó cze nie pisze si  o wychowaniu patriotycznym7, natomiast proble-
matyka pedagogiki kultury8 narodowej w kontek cie innych kultur naro-
dowych jest nieobecna w literaturze przedmiotu, nastawionej na wychowanie 

3 Na przyk ad w sytuacji, gdy Polacy wskutek ustaw hitlerowskich pod koniec lat trzydzie-
stych XX w. przez ówczesne, totalitarne pa stwo niemieckie (hitlerowsk , narodowo-socjali-
styczn  III Rzesz  Niemieck ) zostali bezprawnie pozbawieni statusu mniejszo ci narodowej, 
a obecny nast pca prawny III Rzeszy, tj. Republika Federalna Niemiec, nie przywróci  dot d
prawnego statusu mniejszo ci narodowej Polakom od wielu pokole  zamieszka ym w Niem-
czech?  

4 Por. J. N i k i t o r o w i c z, Edukacja mi dzykulturowa, w: Encyklopedia pedagogiki XXI 
wieku, t. I, Warszawa: „ ak” 2003, s. 934-942, bibliogr. 

5 Por. J. G a j d a, Pedagogika kultury, w: Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, t. IV, War-
szawa: „ ak” 2005, s. 160-166, bibliogr. 

6 Por. J a n  P a w e  I I, Pami  i to samo . Rozmowy na prze omie tysi cleci, Kraków: 
Znak 2005, s. 173. 

7 Por. J. F i l i p k o w s k i, Patriotyzm, w: Encyklopedia „bia ych plam”, t. XX: Suplement,
Radom: POLWEN 2006, s. 105-107, bibliogr. (dalej skrót: EBP). 

8 Por. M. N o w a k, Kultury pedagogika, w: Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin: TN KUL 
2004, kol. 213-215, bibliogr.  
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patriotyczne9, niepog biaj ce jednak tytu owej problematyki niniejszego arty-
ku u. Z tego powodu warto podj  wskazane w tytule zagadnienie, wychodz c
z za o e  pedagogiki kultury oraz zarysowa  niespenetrowany od tej strony, 
pedagogiczny obszar badawczy. Mowa jest m.in. o teoretycznym modelu, 
tj. o pewnym, wzorcowym, pokojowym rozstrzygni ciu, mo liwym do zreali-
zowania (ale i realizowalnym), cho  zosta  on de facto odrzucony w przesz o-
ci przez niektóre grupy mniejszo ci narodowych (np. nacjonalistyczn  cz

mniejszo ci ukrai skiej10, co zako czy o si  w efekcie rzezi 11 Polaków doko-
nan  przez nacjonalistów-Ukrai ców na dawnych Kresach Wschodnich w la-
tach 40. XX w., jako konsekwencja negatywna ideologii nacjonalizmu ukrai -
skiego12). Nie jest prawd , e polski, przedwojenny, utrakwistyczny system 

9 Por. K. C h a a s, S. K o w a l c z y k, Wychowanie ku warto ciom narodowo-patriotycz-
nym.: Elementy teorii i praktyki, t. II: Naród. Ojczyzna. Patriotyzm. Pa stwo. Pokój, Lublin 
–Kielce: Wydawnictwo Jedno  2006, s. 282. 

10 Por. T. S n y d e r, Tajna wojna: Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukra-
in , Kraków: Znak 2008, passim; J. J. K a s p r z y k, Józewski Henryk Jan, EBP, t. IX, Radom: 
POLWEN 2002, s. 39-43, bibliogr.; M. N o w a k, Narodowa Demokracja wobec mniejszo ci 
ukrai skiej w Polsce 1922-1939, Gda sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego 2007, s. 304, 
bibliogr.

11 Por. S. S i e k i e r k a, H. K o m a s k i, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów 
ukrai skich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, Wroc aw: Nortom 2004, 
s. 1182, bibliogr.; S. S i e k i e r k a, H. K o m a s k i, K. B u c z a c k i, Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukrai skich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947, Wroc aw: 
Atla 2, Stowarzyszenie Upami tnienia Ofiar Zbrodni Ukrai skich Nacjonalistów „Na Rubie y”
2006, s. 1269, bibliogr.; S. S i e k i e r k a, H. K o m a s k i, E. R ó a s k i, Ludobójstwo do-
konane przez nacjonalistów ukrai skich w województwie stanis awowskim 1939-1946, Wro-
c aw: Atla 2, Stowarzyszenie Upami tnienia Ofiar Zbrodni Ukrai skich Nacjonalistów „Na 
Rubie y” 2008, s. 879, bibliogr.; W. S i e m a s z k o, E. S i e m a s z k o, Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukrai skich na ludno ci polskiej Wo ynia 1939-1945, t. I-II, Warszawa: 
von borowiecky  2000 – t. I, s. 997, t. II, s. 1001-1433, bibliogr. 

12 Por. D. D o n c o v, Nacjonalizm, wst p, t um., komentarz i analiza W. Poliszczuk, przed-
mowa B. Grott, Kraków: Ksi garnia Akademicka 2008, s. 281; W. P o l i s z c z u k, Fa szowa-
nie historii najnowszej Ukrainy: Wo y  – 1943 i jego znaczenie, Toronto–Warszawa: wyd. 
autora 1996, s. 90; t e n e, Gorzka prawda: zbrodniczo  OUN-UPA (spowied  Ukrai ca),
Toronto–Warszawa: wiatowy Zwi zek o nierzy Armii Krajowej Okr g Wo y  1995/1997, 
s. 422; t e n e, Gwa t na prawdzie o zbrodniach OUN Bandery, Toronto–Warszawa: Stowa-
rzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich 2003, s. 296; 
t e n e, Ideologia nacjonalizmu ukrai skiego, Toronto–Warszawa: wyd. autora 1996, s. 218, 
bibliogr.; t e n e, Ideologia nacjonalizmu ukrai skiego wed ug Dmytra Doncowa, Warszawa: 

wiatowy Zwi zek o nierzy Armii Krajowej, Okr g Wo y  1999, s. 97; t e n e, Integralny 
nacjonalizm ukrai ski jako odmiana faszyzmu, t. I: Zasady ideologiczne nacjonalizmu ukrai -
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edukacji spowodowa  rzekomo wzrost nacjonalizmu ukrai skiego i antypolo-
nizmu w ród Ukrai ców, co w konsekwencji doprowadzi o do rzezi Polaków, 
dokonanej w okresie II wojny i po niej, przez Ukrai ców-nacjonalistów z lu-
dobójczej OUN-UPA. Zanim zosta  wprowadzony edukacyjny system utra-
kwistyczny (1924 r., tzw. lex Grabski) w Polsce, ju  istnia  terroryzm nacjo-
nalistów ukrai skich (1922-1939) w II RP, który pod wp ywem zbrodniczej, 
nacjonalistycznej ideologii ukrai skiej OUN-UPA w okresie II wojny za ze-
zwoleniem okupanta, tj. hitlerowskich Niemiec, zaowocowa  negatywnie rze-
ziami ukrai skimi na bezbronnych Polakach13 oraz w konsekwencji samo-
obron  ze strony Polaków przed rzeziami ukrai skimi (nie by a to bynajmniej 
„wojna domowa” ani „wojna bratobójcza”, nie mo na zrównywa  akcji obron-
nych polskiej samoobrony AK ze zbrodniczymi rzeziami OUN-UPA).  

Pedagogika kultury narodowej ma jednak po dzi  dzie  wiele do zrobienia, 
aby na gruncie prawdy obiektywnej, doprowadzi  do pokojowego wspó ycia 
mi dzy s siednimi narodami, w tym mi dzy Polakami a Ukrai cami, bez za-
k amywania prawdy historycznej, co obecnie si  czyni w imi  tzw. fa szywej 
„poprawno ci politycznej”. 

W niniejszym studium chodzi o pozytywny wzorzec pokazuj cy pewien 
typ humanistycznych rozwi za  narodowych, korzystny dla wszystkich stron, 
tj. zarówno dla mniejszo ci narodowych, jak i dla wi kszo ci dominuj cej. 
Ów wzorzec pozytywny pomijany jest jednak przez wspó czesnych badaczy, 
moim zdaniem, nies usznie, wszak chodzi o narodowy model wspólnotowy, 

skiego – Ukrai ski ruch nacjonalistyczny; struktura organizacyjna i za o enia programowe,
Toronto: wyd. autora 1998, s. 232, bibliogr.; t. II: Dowody zbrodni OUN i UPA, Toronto: wyd. 
autora 2000, s. 778, bibliogr.; t. III: Nacjonalizm ukrai ski w dokumentach, Toronto: wyd. 
autora 2002, s. 536; t. IV: Nacjonalizm ukrai ski w dokumentach, Toronto: wyd. autora 2002, 
s. 524; t. V: Nacjonalizm ukrai ski w dokumentach, Toronto: wyd. autora 2003, s. 510; t e n -

e, Problem nacjonalizmu ukrai skiego w Polsce w zarysie, Wroc aw: Biuro Poselskie 
A. Stryjewskiego 2003, s. 72; t e n e, 60 rocznica mordów wo y skich: nauka, polityka, ucz-
czenie ofiar, Wroc aw: Biuro Poselskie A. Stryjewskiego 2003, s. 12. 

13 L. K u l i s k a , Dzia alno  terrorystyczna i sabota owa nacjonalistycznych organizacji 
ukrai skich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodleg o ciowego, Ksi garnia Akademicka 2009, s. 743; Antypolska akcja nacjonalistów 
ukrai skich w Ma opolsce Wschodniej w wietle dokumentów Rady G ównej Opieku czej 
(1943-1944), oprac. L. Kuli ska, A. Roli ski, Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czy-
nu Niepodleg o ciowego, Ksi garnia Akademicka 2003, s. 526; Kwestia ukrai ska i ekster-
minacja ludno ci polskiej w Ma opolsce Wschodniej w wietle dokumentów Polskiego Pa stwa 
Podziemnego 1942-1944, oprac. L. Kuli ska, A. Roli ski, Kraków: Fundacja Centrum Doku-
mentacji Czynu Niepodleg o ciowego, Ksi garnia Akademicka 2004, s. 380.  
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o którym mówi  b . Jan Pawe  II w dniu 19 czerwca 1983 r. na Jasnej Górze: 
„Naród jest prawdziwie wolny, gdy mo e kszta towa  si  jako wspólnota 
okre lona przez jedno  kultury, j zyka, historii. Pa stwo14 jest istotnie suwe-
renne15, je li rz dzi spo ecze stwem i zarazem s u y dobru wspólnemu spo e-
cze stwa i je li pozwala narodowi realizowa  w a ciw  mu podmiotowo ,
w a ciw  mu to samo ”16. Papie  wielokrotnie podkre la  kulturowy wymiar 
narodu:  

Naród bowiem trwa w swojej duchowej substancji, duchowej to samo ci przez w asn
kultur . […] Naród jest t  wielk  wspólnot  ludzi, których cz  ró ne spoiwa, ale nade 
wszystko w a nie kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”… Jestem synem 
narodu17, który przetrzyma  najstraszliwsze do wiadczenia dziejów, którego s siedzi 
wielokrotnie skazywali na mier  – a on pozosta  przy yciu, i pozosta  sob . Zachowa
w asn  to samo  i zachowa  po ród rozbiorów18 i okupacji19 w asn  suwerenno  jako 
naród – nie w oparciu o jakiekolwiek inne rodki fizycznej pot gi, ale tylko w oparciu 
o w asn  kultur , która okaza a si  w tym wypadku pot g  wi ksz  od tamtych pot g. 
I dlatego te  to, co tutaj mówi  na temat praw narodu u podstaw kultury i jej przysz o-
ci, nie jest echem adnego „nacjonalizmu” 20, ale pozostaje trwa ym elementem ludz-

kiego do wiadczenia i humanistycznych perspektyw rozwoju cz owieka. Istnieje pod-
stawowa suwerenno  spo ecze stwa, która wyra a si  w kulturze21 narodu. Jest to 
zarazem ta suwerenno , przez któr  równocze nie najbardziej suwerenny staje si
cz owiek22.

14 A. W i e l o m s k i, Pa stwo, EBP, t. XIV, Radom: POLWEN 2004, s. 50-54, bibliogr.; 
M. A. K r p i e c, Pa stwo, PEF, t. VII, Lublin: PTTA 2006, s. 977-982, bibliogr. 

15 A. W i e l o m s k i, Suwerenno , EBP, t. XVII, Radom: POLWEN 2006, s. 31-32, bi-
bliogr. 

16 Cyt. za: Wychowanie ku warto ciom w wietle nauczania Jana Paw a II. Elementy teorii 
i praktyki, t. III: Solidarno . M dro . Wspólnota. Wierno . M odo , red. K. Cha as, Kiel-
ce–Lublin: Wydawnictwo Jedno  2006, s. 165. 

17 Por. Polska i Polacy, wybór, wst p B. Suchodolski, Warszawa: PWN 19832, s. 729. 
18 Por. L. W o j t o w i c z, Rozbiory Polski, EBP, t. XX, s. 237-239, bibliogr. 
19 Por. A. L. S z c z e n i a k, Generalne Gubernatorstwo, EBP, t. VI, Radom: POLWEN 

2001, s. 282-292, bibliogr.; t e n e, Generalny plan Wschód, tam e, s. 293-311, bibliogr. 
20 Por. J. B a r t y z e l, Nacjonalitaryzm, EBP, t. XII, Radom: POLWEN 2003, s. 229-236; 

P. T a r a s i e w i c z, A. W i e l o m s ki, Nacjonalizm, tam e, s. 242-249, bibliogr.; B. G r o t t, 
Nacjonalizm polski, EBP, tam e, s. 249-253, bibliogr; W. P o l i s z c z u k, Nacjonalizm ukrai -
ski, tam e, s. 253-263; J. F i l i p k o w s k i, Nacjonal-katolicyzm, EBP, t. XX, s. 44-46, bi-
bliogr. 

21 Por. Cz. B a r t n i k, D. C a p a a, L. D y c z e w s k i, S. K o w a l c z y k, Kultura, w: 
Encyklopedia Katolicka, t. X, kol. 188-201, bibliogr. 

22 Cyt. za: Wychowanie ku warto ciom…, t. III, s. 168-169.  



MAREK MARIUSZ TYTKO 204

Punktem wyj cia jest „naród”23, a nie „spo ecze stwo”, a naród to „naturalny, 
spo eczny zwi zek ludzi yj cych przez pokolenia we wspólnej kulturze, z któr
si  uto samiaj ”24. Dlatego pedagogika kultury narodowej jest niezb dna ka -
demu narodowi, a równie  mniejszo ciom narodowym i grupom etnicznym.  

W historii wychowania nale a oby wskaza  na mi dzywojenny spór teore-
tyczny w ród pedagogów kultury, który toczony by  m.in. przez Bogdana Su-
chodolskiego25 (UW) i Zygmunta Mys akowskiego26 (UJ) na temat alterna-
tywy: wychowanie narodowe czy wychowanie pa stwowe27? Spór powy szy 
(ok. 1931-1939), toczony by  w okre lonym kontek cie historycznym nara-
staj cego zagro enia dla Polski ze strony totalitaryzmów sowieckiego i nie-
mieckiego28, a jednocze nie w kontek cie etnicznym, ówcze nie stale aktual-
nym, tj. w zwi zku z tym, e w II Rzeczypospolitej (1918-1939) istnia y do
liczne, co do ilo ci osób, mniejszo ci narodowe, np. ydowska, ukrai ska,
bia oruska i mniej liczne: niemiecka, litewska, ormia ska, gruzi ska, czeska, 
s owacka, rosyjska itd., oraz grupy etniczne: tatarska, cyga ska, karaimska itd. 
Pa stwo polskie nie by o, rzecz jasna, jednonarodowe, lecz wieloetniczne, 
wielonarodowe, z dominuj c  narodowo ci  polsk  oraz m.in. z wymienio-
nymi mniejszo ciami narodowymi i grupami etnicznymi, np. ukrai skimi: 

emkowie, Bojkowie, czy cyga skimi. Cyganie s  zwani obecnie w XXI w., 
w my l politycznej poprawno ci, „Romanami”, cho  nie jest to grupa jedno-
lita. Te mniejszo ci narodowe czy grupy etniczne istniej  w Polsce do dzi 29,
cho  proporcjonalnie w obecnej III RP jest ich mniej w relacji do osób naro-
dowo ci polskiej, ni  to by o przed II wojn  w II RP.  

23 Por. M. A. K r p i e c, Naród, PEF, t. VII, s. 510-514. 
24 Tam e, s. 510. 
25 B. K i e r e , Suchodolski Bogdan, PEF, t. IX, Lublin: PTTA 2008, s. 263-264, bibliogr. 

J. G a j d a, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006, roz-
dzia  IV:. Problematyka wychowania narodowego, pa stwowego i obywatelskiego (s. 75-101), 
gdzie omówiono odno ne pogl dy przedwojennych teoretyków wychowania: Lucjana Zarzec-
kiego, Zygmunta Mys akowskiego, Bogdana Nawroczy skiego, Bogdana Suchodolskiego i Erne-
sta Kriecka. Por. B. S u c h o d o l s k i, Kultura wspó czesna a wychowanie m odzie y, Lwów 
–Warszawa: Ksi nica-Atlas [1935], s. 55; t e n e, Wychowanie moralno-spo eczne, Warsza-
wa: „Nasza Ksi garnia” 1936, s. 79; ten e, Uspo ecznienie kultury, Warszawa: „Rój” 1937, s. 384.  

26 B. K i e r e , Mys akowski Zygmunt Karol, PEF, t. VII, s. 457-459, bibliogr. 
27 Z. M y s a k o w s k i, Wychowanie pa stwowe a narodowe, „Muzeum” [Lwów], 46(1931), 

nr 1, s. 1-13. 
28 Z. M y s a k o w s k i, Totalizm czy kultura, Kraków 1938, s. 76. 
29 I. G r a b a r c z y k, Mniejszo ci narodowe, w: Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, t. III, 

Warszawa: „ ak” 2004, s. 345-366, bibliogr. 
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W niniejszych przyk adach chodzi o tylko o zwrócenie uwagi na ogólny 
problem mniejszo ci narodowych lub mniejszo ciowych grup etnicznych (a 
wi c i ich mniejszo ciowych kultur) w relacji do naturalnie dominuj cej (w I, 
II i III Rzeczypospolitej) kultury polskiej. Zasygnalizowane zagadnienie otwiera 
jednak pole badawcze z pogranicza pedagogiki kultury narodowej, etnologii 
kultury, antropologii kultury, socjologii kultury, historii kultury i kulturo-
znawstwa. Mniejszo ci narodowe i grupy etniczne by y kontekstem i t em dla 
dyskusji, która toczy a si  przed II wojn  w zasadzie na poziomie antro-
pologicznym: co wa niejsze – pa stwo czy naród? Czy naród jest dla pa stwa, 
czy pa stwo dla narodu? A je li w pa stwie jest wi cej, ni  jeden naród, to co 
wtedy? A je li jest tak, to co wtedy z wychowaniem? Komu i czemu s u y
wychowanie w pa stwie wielonarodowym, z dominuj c  w sposób oczywisty 
pozycj  jednego narodu? Czy wychowanie30 ma s u y  narodowi dominuj -
cemu czy równie  mniejszo ciom narodowym, niedominuj cym, ale tak e nie-
recesywnym? Czy wychowanie mniejszo ci narodowych jest dla pa stwa czy 
dla adaptacji do narodu dominuj cego, a mo e dla asymilacji w ramach naro-
du dominuj cego, czy mo e dla (kulturowej) konwergencji narodów, tj. wza-
jemnego przenikania si , obopólnego wp ywu, ubogacenia si  nawzajem? 
Takie ogólne pytania nasuwaj  si  wspó cze nie badaczowi po lekturze 
ówczesnych pism Z. Mys akowskiego, B. Suchodolskiego, cho  wy ej
wyszczególnione pytania tam wprost nie pad y. Mo na, oczywi cie, sformu-
owa  owe pytania w sposób bardziej „elastyczny”, „mi kki”, w sposób „roz-

myty”, „zamazuj cy rzeczywisto ”, ale postawione tak wyra nie, „twardo”, 
krystalizuj  precyzyjniej problem i koncentruj  tytu ow  problematyk  w spo-
sób przejrzysty, jasny, precyzyjny, konkretny w odniesieniu do istotnych, 
maj cych konkretne desygnaty, kategorii „pa stwa” i „narodu”, skoro mowa 
by a rzeczywi cie o „wychowaniu pa stwowym” i „wychowaniu narodowym” 
w wielonarodowej i wieloetnicznej II RP z dominuj c  narodowo ci  polsk .
Dyskusja pedagogiczna by a ograniczona, cho  do 1939 r. zabierali w niej 
g os przedstawiciele pedagogiki kultury (Bogdan Nawroczy ski, Kazimierz 
So nicki, Bogdan Suchodolski) oraz teoretycy wychowania, pedagodzy nale-

cy do innych nurtów (np. Ernest Krieck, Zygmunt Mys akowski, Lucjan 
Zarzecki). Poruszano si  w obszarze: pa stwo-naród-wychowanie. Spór ów 

30 B. K i e r e , Wychowanie, EBP, t. XVIII, Radom: POLWEN 2006, s. 185-188, bibliogr. 
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dotyczy  przed II wojn  w zasadzie filozoficznych podstaw antropologicz-
nych31, filozofii wychowania32, w obr bie cywilizacji33 aci skiej.  

W niniejszym artykule nie omówiono racji poszczególnych stron histo-
rycznego sporu przedwojennego34, ograniczono si  jedynie do samego zasyg-
nalizowania problemu pedagogicznego jako pragenezy pedagogiki kultury 
narodowej, ale bez przeprowadzania dyskusji szczegó owych, historycznych 
stanowisk. Rzecz wymaga aby osobnego, obszernego studium, przedstawiaj -
cego szczegó owo wszystkie racje stron sporu i konsekwencje owych stano-
wisk pedagogicznych dla dzisiejszej pedagogiki kultury narodowej, po sto-
sownej interpolacji i aktualizacji terminologicznej, w relacji do kultur mniej-
szo ci narodowych, kultur mniejszo ciowych grup etnicznych i kultur innych 
narodów.  

Moim zdaniem, najogólniejsze, najistotniejsze pytanie brzmia o: czy w pa -
stwie, które realizuje polityk  propa stwow , prounitarn , wychowanie po-
winno mie  charakter propa stwowy, prounitarny, czy narodowy, pronaro-
dowy, propolski? Nale y w tym kontek cie przypomnie , e suwerenem35 jest 
nie pa stwo, lecz naród36 jako podmiot, tj. jako spo eczno  kulturowo-j zy-
kowa osób przynale cych do danego narodu. To naród ustanawia pa stwo 
i jego Konstytucj , natomiast pa stwo nie „ustanawia” narodu. Nale a oby
odes a  do rozró nie  w pojmowaniu poj cia „naród”37. Naród to równie
m.in.: 1. wspólnota egzystencjalna (bytuj ca na jednym obszarze, korzystaj ca
ze wspólnych dóbr materialnych), 2. wspólnota symboliczna (maj ca wspólne 
warto ci, zakorzeniona duchowo-historycznie w danej kulturze). Obydwa te 
uj cia narodu (egzystencjalno-geograficzno-materialne i kulturowo-symbolicz-
ne, czyli aksjologiczno-historyczne, duchowo-to samo ciowe), mog  by  u y-
wane komplementarnie przez pedagogik  kultury narodowej w odniesieniu do 
kultur mniejszo ci narodowych, mniejszo ciowych grup etnicznych i do kultur 
innych narodów. Rzecz wymaga aby rozwini cia w osobnym artykule. Dysku-

31 Por. S. K a m i s k i, M. A. K r p i e c, Antropologia filozoficzna, PEF, t. I, Lublin: PTTA 
2000, s. 251-263, bibliogr. 

32 Por. B. K i e r e , Wychowania filozofia, PEF, t. IX, s. 857-864, bibliogr.  
33 Por. P. S k r z y d l e w s k i, Cywilizacja, PEF, t. II, Lublin: PTTA 2001, s. 339-348, bi-

bliogr. 
34 Por. J. G a j d a, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006 

(rozdz. IV Problematyka wychowania narodowego, pa stwowego i obywatelskiego, s. 75-101). 
35 Por. A. W i e l o m s k i, Suweren, EBP, t. XVII, s. 29-31, bibliogr. 
36 Por. M. A. K r p i e c, Naród, PEF, t. VII, s. 510-514. 
37 Tam e. 
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sja wszystkich rozumie  poj cia „narodu”, spotykana u ró nych autorów we 
wspó czesnej literaturze przedmiotu, oraz konsekwencje przyj cia takiego, 
a nie innego rozumienia terminu „naród” dla „pedagogiki kultury narodowej” 
to temat na osobne studium.  

W tworzeniu podstaw pedagogiki kultury narodowej pomin  nale y rasi-
stowskie, nazistowskie uj cia „narodu” zwi zane z ras , jako uj cia nienau-
kowe. W wietle wspó czesnych bada  genetycznych, prowadzonych na po-
ziomie DNA, pseudonaukowe koncepcje rasistowskie38, nazistowskie39 nie 
znajduj  potwierdzenia, podzia y id  w poprzek b dnych schematów antro-
pologicznych, znanych z koncepcj  rasizmu czy nazizmu. Z tych powodów 
p aszczyzna kulturowa – moim zdaniem – jest jedyn  w a ciw  sfer  dla pe-
dagogicznych rozwa a  o narodzie i dla pedagogiki kultury narodowej. W przy-
padku pa stwa wielonarodowego, republika skiego ze znacznym odsetkiem 
osób innego pochodzenia narodowego, ni  pochodzenie wi kszo ci obywateli, 
prawa obywatelskie40, w tym prawa wyborcze, przys uguj  ludziom reprezen-
tuj cym ró ne narodowo ci. Tym samym istotne dla pa stwa decyzje nale
nie tylko do suwerena, tj. do narodu stanowi cego jego podmiot jako wyzna-
cznik ci g o ci historycznej, ale równie  do obywateli, którzy owo pa stwo 
wybrali jako miejsce swego wzgl dnie sta ego osiedlenia. Je eli relacje mi -
dzy tymi grupami s  przyjazne, mog  wspólnie wp ywa  na pomy lno  pa -
stwa. Je eli pozostaj  antagonistyczne, mo e to stwarza  zagro enie dla przy-
sz o ci pa stwa, a w tym równie  dla narodu, który jest jego suwerenem, gdy
pa stwo to stanowi jedyn  w a ciw  przestrze  jego rozwoju.  

Przed II wojn  pa stwo polskie mia o ustrój republika ski. Wtedy równie
toczy a si  w istocie nierozstrzygni ta dyskusja o wychowaniu narodowym 
i pa stwowym w okre lonych okoliczno ciach historycznych demokracji repu-
blika skiej (Rzeczpospolita demokratyczna). Wychowanie narodowe, propol-
skie natrafia o na trudno  metodologiczn : jak wychowywa , w duchu pol-
skiej kultury, obywateli pa stwa polskiego, nale cych jednak do innych na-
rodów? Funkcjonowa a wtedy np. koncepcja tzw. utrakwizmu41, tj. wychowa-

38 Por. A. W i e l o m s k i, Rasizm, EBP, t. XV, Radom: POLWEN 2005, s. 186-193, bi-
bliogr.  

39 T e n e, Nazizm, EBP, t. XIII, Radom: POLWEN 2004, s. 9-15, bibliogr.  
40 T e n e, Prawa cz owieka, EBP, t. XV, s. 12-15, bibliogr. 
41 Szkolny system dwuj zyczny dla mniejszo ci narodowych w Polsce wprowadzi a

Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawieraj ca niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa,
Dz. U. R. P., z 1924 r., nr 79, poz. 766. Na temat szkolnictwa utrakwistycznego, polsko-ukra-
i skiego zob.: R. T o r z e c k i, Kwestia ukrai ska w Polsce w latach 1923-1939, Kraków 1989; 
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nia niejako „dwunarodowego”, dwuj zycznego, np. polsko-ukrai skiego w wo-
jewództwach wschodnich, m.in.: stanis awowskim, lwowskim i tarnopolskim. 
Mieszka cy Rzeczypospolitej, nale cy do mniejszo ci narodowych, to byli 
obywatele w du ej cz ci „rodzimi”, „zasiedziali”, „tutejsi” od setek lat, np. 
Ukrai cy, Bia orusini, Rusini, ydzi, Tatarzy, Ormianie, Karaimi42, Litwini itp., 
zachowuj cy i piel gnuj cy jednak swoj  odr bn  to samo  narodow  lub (i) 
religijn . Nie chodzi o tu o wie ych imigrantów (w pierwszym pokoleniu), 
ale o spo eczno ci yj ce nie tyle „horyzontalnie” „obok” spo eczno ci pol-
skiej (bez asymilacji, bez adaptacji i bez akceptacji), ile w rozlicznych rela-
cjach do spo eczno ci polskiej (we wzajemnych powi zaniach). Mo na by 
w tym miejscu wysun  koncepcj  zwan  „trzy razy a” („asymilacja”, „adap-
tacja”, „akceptacja”) jako opisuj c  owe rozliczne relacje mi dzy przedstawi-
cielami ró nych narodowo ci w ramach jednego pa stwa. 

 Omawiany spór (wychowanie pa stwowe czy narodowe?) jest rozstrzy-
galny (rozwi zywalny) w sposób oryginalny na gruncie teorii cywilizacji sfor-
mu owanej przez Feliksa Karola Konecznego43, który wskazywa 44 na istnienie 
tzw. cywilizacji polskiej, a nie tylko „narodu polskiego”. W tak szerokim uj -
ciu traktowanie „polsko ci” jako kategorii cywilizacyjnej, a nie jako kategorii 
etnograficznej (etnologicznej), pozwala na unikni cie owego (pozornego, z tej 
perspektywy patrz c) sporu: wychowanie pa stwowe czy narodowe? Skoro 
cywilizacja jest metod  ustrojow ycia zbiorowego, to w wypadku potrakto-
wania wychowania propolskiego (narodowego) jako wychowania w duchu 
„cywilizacji polskiej” znika kontrowersja pomi dzy wychowaniem narodowym 
a wychowaniem pa stwowym, bo chodzi o wychowanie cywilizacyjne w duchu 
cywilizacji charakteryzuj cej si  relatywnie od tysi ca lat tolerancyjno ci 45,

t e n e, Polacy i Ukrai cy. Sprawa ukrai ska w czasie II wojny wiatowej na terenie II Rze-
czypospolitej, Warszawa 1993, s. 12; M. Nowak, Narodowa Demokracja wobec mniejszo ci 
ukrai skiej w Polsce 1922-1939, Gda sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego 2007, passim. 

42 P. B o r a w s k i, Gmina Karaimska w ucku, „Rocznik Muzu ma ski” 6(2006), 1427 h, 
s. 154-163; t e n e, Samorz d ludno ci Karaimskiej w Wielkim Ksi stwie Litewskim, „Rocznik 
Muzu ma ski” 6(2006), 1427 h, s. 88-131; t e n e, Uwag kilka o Karaimach z ziem litewsko-
ruskich, „Rocznik Muzu ma ski” 6(2006), 1427 h, s. 132-146; t e n e, Wk ad prof. Juliana 
Talko-Hryncewicza do bada  nad Karaimami oraz Tatarami polsko-litewskimi, „Rocznik Mu-
zu ma ski” 6(2006), 1427 h, s. 56-70, bibliogr 

43 Por. R. P o l a k, Koneczny Feliks Karol, EBP, t. IX,. Radom: POLWEN 2002, s. 296-
301, bibliogr. 

44 Por. P. S k r z y d l e w s k i, Koneczny Feliks Karol, PEF, t. V, Lublin: PTTA 2004, 
s. 777-781, bibliogr. 

45 Por. J. R. N o w a k, My li o Polsce i Polakach, Katowice: Wydawnictwo Unia 1994, passim. 
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wolno ci , otwarto ci  na „innych”. Przyk adowo rzecz bior c, Polska nazy-
wana by a w XVI w. paradisus iudeorum, poniewa ydzi sefardyjscy 
i aszkenazyjscy masowo uciekali do niej z innych krajów europejskich przed 
krwawymi prze ladowaniami. Rzeczpospolita by a dla nich oaz  wolno ci.
Ch opi rosyjscy masowo zbiegali do Rzeczypospolitej w XVII/XVIII w. przed 
uciskiem carskim.  

W Polsce przez setki lat znajdowali schronienie prze ladowani przedstawi-
ciele wielu ró nych nacji i ethnosów, obcokrajowcy osiedlali si  swobodnie 
i rozwijali jako polscy obywatele przez setki lat (np. Niemcy w miastach,  
Holendrzy [Olendry] w Wielkopolsce, W osi i inne nacje stanowili cz  na-
szego mieszcza stwa), to s  fakty z doby staropolskiej. „Cywilizacja polska” 
dopuszcza a i dopuszcza nadal osoby o ró nym pochodzeniu narodowym, et-
nicznym do wspó tworzenia rzeczywisto ci kulturowej (polskiej kultury naro-
dowej), spo eczno-kulturowej w pa stwie, pod minimalnym warunkiem „tech-
nicznym”: akceptacji podstawowych zasad ycia spo ecznego w Polsce i pod 
warunkiem porozumienia si , komunikacji w j zyku polskim, co nie znaczy, 
e j zyk polski ma by  j zykiem ojczystym dla mniejszo ci narodowych czy 

mniejszo ciowych grup etnicznych, które do ko ca nie zasymilowa y si
w Polsce.  

„Cywilizacja polska” jest terminem szerszym, ni  „kultura polska”, ponie-
wa  „cywilizacja” obejmuje szereg obszarów poza sam  „kultur ”, np. tech-
nik , prawo, ustrój polityczny i system spo eczny pa stwa (wszystkie aspekty 
duchowe i materialne zbiorowo ci). „Cywilizacja” u Konecznego jest metod
ycia zbiorowego, dotyczy wszelkich, materialnych i duchowych aspektów 

spo eczno ci. Jedna cywilizacja, np. aci ska, mo e w swoich ramach pomie-
ci  wiele kultur (np. narodowych). Podobnie do modelu personalistycznej, 

aposteriorycznej, realistycznej cywilizacji aci skiej F. Koneczny uku  termin 
symboliczny: „cywilizacja polska”. „Cywilizacja polska” pomie ci  w sobie 
mog a wiele kultur, tj. kultur  polsk , ale równie  kultury mniejszo ci narodo-
wych i kultury mniejszo ciowych grup etnicznych, zamieszkuj cych przez setki 
lat Polsk . Oczywi cie, w sensie dos ownym „cywilizacji polskiej” nie mo na
stawia  obok „cywilizacji aci skiej”, bo Polska jest od tysi ca lat cz ci  cy-
wilizacji aci skiej, sensu stricto. Chodzi oby zatem o ukazanie pojemnego mo-
delu teoretycznego, do którego termin „cywilizacja polska” nadaje si  jako 
pewna, wzorcowa realizacja „cywilizacji aci skiej” w naszej cz ci Europy.  

Cywilizacja aci ska w modelu polskim praktycznie od tysi ca lat funkcjo-
nuje na styku „cywilizacji bizanty skiej”, „cywilizacji tura skiej” i „cywiliza-
cji ydowskiej” (terminy okre laj ce cztery „cywilizacje” obecne w Europie, 
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terminy u ywane przez F. Konecznego). Nale a oby w osobnym, obszernym 
studium po wi conym tzw. cywilizacji polskiej w uj ciu Feliksa K. Konecz-
nego przedstawi  szczegó owe za o enia teoretyczne, odnosz c je jednocze-
nie szczegó owo do problematyki ycia publicznego, w kwestii tak istotnej 

dla pedagogiki kultury narodowej, jak  jest zagadnienie relacji „cywilizacji 
polskiej” (w modelu-odmianie personalistycznej cywilizacji aci skiej) do kul-
tur mniejszo ci narodowych, mniejszo ciowych grup etnicznych w Polsce. 
W Koneczna skiej teorii „cywilizacji polskiej” nie chodzi bynajmniej o kon-
cepcj , która, rzekomo z pozycji wy szo ci cywilizacyjnej Polski i Polaków 
wobec mniejszo ci narodowych i mniejszo ciowych grup etnicznych, definio-
wa aby w gruncie rzeczy konieczno  organizowania nowych form asymilacji 
lub inkulturacji owych narodowych mniejszo ci i mniejszo ciowych grup et-
nicznych do polskiej cywilizacji. Koneczny uzasadni  poj cie modelowe tzw. 
cywilizacji polskiej, wyst puj cej w obr bie jednego pa stwa (zw aszcza I Rze-
czypospolitej), jako sprawdzon  przez setki lat metod  ustroju ycia zbio-
rowego. Chodzi oby o „cywilizacj  polsk ”, która historycznie wyros a zw asz-
cza na styku cywilizacji aci skiej (Korona, ziemie polskie, chrystianizowane 
przez chrze cija stwo „ aci skie”) i cywilizacji greckiej (Wielkie Ksi stwo Li-
tewskie, obejmuj ce m.in. ziemie ruskie, dawn  Ru  Kijowsk  itd., chrystiani-
zowane wcze niej przez Bizancjum, czyli chrze cija stwo „greckie”). 

W okresie mi dzywojennym (1918-1939) nie dosz o ostatecznie do roz-
strzygni cia sporu pedagogicznego o wychowanie „dla narodu czy dla pa -
stwa?”, który toczony by  na p aszczy nie niepozwalaj cej na adekwatne do 
rzeczywisto ci historycznej, jednoznaczne wybory, decyzje. Kiedy pozostaje 
si  na gruncie „narodu” i „pa stwa”, a pomija fundament „cywilizacji” i wy-
rastaj cej z niej lub zwi zanej z ni  kultury, problem wychowania: „narodowe 
- pa stwowe?” ma równoleg e rozwi zania alternatywne, obydwa pozytywne, 
cho  niedoskona e. 1. Wychowanie pa stwowe powinno uwzgl dni  wycho-
wanie narodowe, np. w Polsce: kultur  polsk  oraz kultury innych narodowo-
ci (mniejszo ci narodowych) i mniejszo ciowych grup etnicznych, które 

wchodz  w sk ad pa stwa. Nadrz dno  wychowania propa stwowego nie 
oznacza wszak degradacji poszczególnych kultur narodowych, lecz ich auto-
nomi . Dobrem wspólnym jest wspólne pa stwo, tu: Rzeczpospolita Polska. 
2. Wychowanie narodowe wi kszo ci dominuj cej, tu: propolskie, powinno 
uwzgl dnia  wychowanie narodowe mniejszo ci – innych spo eczno ci za-
mieszkuj cych pa stwo, np. wychowanie proukrai skie, probia oruskie, proli-
tewskie, pro ydowskie, proniemieckie, proormia skie itd. w ród mniejszo ci
narodowych czy mniejszo ciowych grup etnicznych na zasadzie sprawdzo-
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nego przed II wojn  w systemie szkolnym utrakwizmu, ale tylko w wymiarze 
kulturowym, gdy chodzi o zachowanie charakterystycznych, oryginalnych 
wierze , obyczajów, obrz dowo ci, sztuki, j zyka itp., przy jednoczesnej ak-
ceptacji rzeczywisto ci, a to znaczy, e mniejszo ci narodowe i mniejszo cio-
we grupy etniczne nie mog  domaga  si  dla siebie przywilejów przewy sza-
j cych uprawnienia ka dego obywatela-Polaka. Jednocze nie jednak w na-
szych realiach wszystkie owe partykularne rodzaje wychowania, tj. np. pro-
polskie dla Polaków, proukrai skie dla Ukrai ców, probia oruskie dla Bia o-
rusinów, prolitewskie dla Litwinów, pro ydowskie dla ydów, proniemieckie 
dla Niemców, proormia skie dla Ormian itd., powinny by y w przesz o ci 
i powinny w przysz o ci uwzgl dnia  nadrz dn  zasad  dobra wspólnego Rze-
czypospolitej Polskiej jako Pa stwa Polskiego, tj. pa stwa nale cego do na-
rodu Polaków. 

Nale y jednak zaznaczy , e dobra narodowe (dobro wspólne wszystkich 
Polaków), które s  w asno ci  wspóln  narodu polskiego, tj. ziemia, bogactwa 
naturalne (równie  z o a surowcowe i surowcowo-energetyczne, np. w giel 
kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny i upkowy itd., lasy, parki na-
rodowe, wody geotermalne itd.) i kapita  narodowy (w tym strategiczne przed-
si biorstwa pa stwowe, wa ne dla bezpiecze stwa pa stwa, np. energetyczne, 
wojskowe, wydobywcze, paliwowe, czno ciowe, banki i inne) jako sk adniki 
bezpiecze stwa narodowego, jako podpory ca o ci terytorialnej i suwerenno-
ci ekonomicznej pa stwa, nie mog  nale e  do w a cicieli obcych, zagranicz-

nych, którzy nie gwarantuj  zarz dzania nimi, tj. wspólnym dobrem wszystkich 
Polaków, zgodnie z interesami polskiego pa stwa i narodu polskiego. O inte-
res narodowy, precyzyjnie i d ugomy lnie definiowany, zawsze dba y i nadal 
dbaj  równie  rozmaite, inne pa stwa, jak np.: Niemcy, Francja itd., wprowa-
dzaj c w praktyce odpowiednie zapisy prawne, skutecznie zabezpieczaj ce 
odpowiednio narodowe, pa stwowe dobro wspólne Niemców w Niemczech, 
Francuzów we Francji itd. Dlaczego zatem Polska mia aby nie chroni  sku-
tecznie swojego dobra wspólnego, swojego interesu narodowego? Pedagogika 
kultury narodowej powinna uwzgl dni  równie  kategorie takie, jak: „interes 
narodowy”, „narodowe dobro wspólne” w systemie edukacji Polaków. Ka da
teoria powinna mie , po rednio lub bezpo rednio, zastosowanie w praktyce, 
zatem pedagogika kultury narodowej powinna mie  zastosowanie praktyczne 
w konkretnych realiach danego narodu i pa stwa.

Wskazana jest aplikacja ustale  pedagogiki kultury narodowej do rzeczy-
wisto ci kulturowej, cywilizacyjnej, w tym równie  do „kultury gospodar-
czej”, „kultury prawnej”, czyli do sposobów post powania w sprawach go-
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spodarczych i prawnych, istotnych dla narodu i pa stwa, traktowanych jako 
ca o ci (naród-suweren i pa stwo-instrument w r kach narodu-suwerena). 
W adnym ze znanych, powa nych pa stw na wiecie nie powierza si  pieczy 
nad ywotnymi, strategicznymi interesami narodowymi obcym przedsi bior-
stwom, obcym kapitalistom, mniejszo ciom narodowym czy mniejszo ciowym 
grupom etnicznym, bo ka dy kapita  ma swoj  narodowo  czy etniczno ,
o czym przekonujemy si  przy okazji ka dego kryzysu finansowego 
i gospodarczego na wiecie. Pa stwa powa ne i ich banki wspieraj  wtedy 
swój rodzimy kapita  narodowy, kapita  w asnych obywateli, kosztem innych 
pa stw oraz kosztem innych narodów (np. wycofywanie kapita u z rynków 
obcych do kraju macierzystego, do centrali, aby wzmocni  rodzimy potencja
gospodarczy w czasie kryzysu). Nie jest natomiast prawd  stereotypowe stwier-
dzenie libera ów, e kapita  nie ma narodowo ci, poniewa  kapitalista zawsze 
pochodzi z jakiego  narodu, grupy etnicznej, z jakiego  konkretnego pa stwa 
i kieruje si  okre lonymi interesami narodowymi. Mniejszo ci narodowe i et-
niczne nie gwarantuj , e dba  b d  o interes narodowy narodu dominuj cego,
dominuj cej wi kszo ci narodowej, np. w RFN nie zdarzy o si  jeszcze, aby 
jakiekolwiek istotne stanowisko pa stwowe piastowa  Serbo u yczanin, Du -
czyk czy Fryzyjczyk, a tylko te trzy grupy maj  wspó cze nie prawny status 
mniejszo ci narodowej w Niemczech. Tym bardziej nie powierza si  tam 
strategicznych przedsi biorstw energetycznych czy zdecydowanej wi kszo ci
banków albo wa nych bogactw naturalnych (np. z ó  geotermalnych) w r ce 
mniejszo ci narodowych czy kapita u zagranicznego. Dobro narodowe jest 
istotne dla ka dego narodu i ka dego pa stwa. Jest to stanowisko jak naj-
bardziej demokratyczne, poniewa  to wi kszo  demokratycznie decyduje, 
kogo dopu ci do w adzy (wolne wybory) i komu powierzy zarz dzanie dobra-
mi narodowymi. Demokracja polska (rz dy wi kszo ci polskiej w Polsce) 
s u y  ma Polakom, a nie pa stwom o ciennym. Oczywiste jest, e Niemcy 
demokratycznie (czyli wi kszo ci  w akcie wyborczym) wybieraj  w swoim 
pa stwie do w adz landów czy do w adz federalnych Niemców, a nie Fryzyj-
czyków, Du czyków czy Serbo u yczan. Dlaczego zatem wybieranie w spo-
sób demokratyczny (demokratyczn  wi kszo ci ) Polaków do w adz w Polsce 
by oby czym  nienaturalnym, czym  nie na miejscu, czym  „niedemokraty-
cznym”? Polacy, dbaj c, tak samo jak Niemcy czy Francuzi itd., o swój 
interes narodowy, maj  prawo wybiera  Polaków i tylko Polaków do w adz 
i nikt nam tego nie zabroni, bo naród polski jest (i powinien by ) suwerenny 
tak samo, jak inne, suwerenne narody. Przyk ady wymienionych pa stw do-
wodz , e kieruj c si  interesem narodowym, a w konsekwencji interesem 
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pa stwowym, rozumianym jako pochodna interesu narodowego w demokra-
tycznym pa stwie prawa, nale y wspiera  narodowe dobro wspólne, chroni
rodzimy interes narodowy, przeciwstawia  si  natomiast wszelkim tenden-
cjom antynarodowym, od rodkowym, separatystycznym, które s  wymierzone 
przeciwko suwerenowi-narodowi. Wyborcy, g osuj c w demokratycznych wy-
borach, wybieraj , generalnie, kto (jaka opcja polityczna) i gdzie ma ich repre-
zentowa , kto i gdzie, w jakiej instytucji ma broni  rodzimego interesu narodo-
wego? Selekcja narodowych elit politycznych i gospodarczych pa stwa (naro-
dowych elit pa stwa bezpo rednio w sferze polityki, a po rednio – w sferze 
gospodarki pa stwowej) na te, które kieruj  si  interesem narodowym oraz te, 
które nie kieruj  si  interesem narodowym w pa stwach „demokratycznych”, 
do których nale y przynajmniej de nomine, wed ug Konstytucji, Polska, na-
st puje w wolnym akcie wyborczym, przy urnach. 

Nale a oby równie  zrewidowa  obecny stan prawny, dotycz cy mniejszo-
ci narodowych i grup etnicznych, by dostosowa  prawo do obrony i ochrony 

polskiego interesu narodowego w kontek cie innych narodowo ci i etniczno-
ci. Pewnym wzorem (modelem) ochrony w asnego interesu narodowego s

obecnie Niemcy. Niemiecki interes narodowy jest praktycznie chroniony nie-
mieckim prawem, kosztem interesów narodowych innych wspólnot narodo-
wych (narodowo ciowych) i etnicznych w RFN. Polska powinna pój ladem 
RFN i zmieni  swoje prawo tak, aby uszczelni  ochron  polskiego interesu 
narodowego (z dodaniem ustawy o antypolonizmie, penalizuj cej wszelkie 
antypolskie dzia ania podejmowane wobec pa stwa polskiego i narodu pol-
skiego jako dobra wspólnego). Polska powinna wzmocni  ochron  narodu 
polskiego jako dobra wspólnego przez uchwalenie ustawy o antypolonizmie. 
Antypolonizm nie powinien mie  przyzwolenia w prawie polskim. Kultura 
obowi zuje wszystkich ludzi cywilizowanych i dzia a w obydwie strony 
w pa stwie cywilizowanym: obowi zuje zarówno wi kszo  dominuj c , jak 
i mniejszo ci narodowe oraz etniczne.  

Znana jest specyfika to samo ci narodowych obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz specyfika narodowo ciowa mieszka ców Polski, nieposiadaj -
cych obywatelstwa polskiego. Wed ug „twardych”, ilo ciowych danych ofi-
cjalnych Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka  z 2002 r.46

46 Por. Ludno . Stan i struktura demograficzno-spo eczna 2002, Warszawa: G ówny Urz d
Statystyczny, Zak ad Wydawnictw Statystycznych 2003, s. 218-223; Raport z wyników Naro-
dowego Spisu Ludno ci i Mieszka  2002, Warszawa: G ówny Urz d Statystyczny, Zak ad Wy-
dawnictw Statystycznych 2003, s. 36-41; G. G u d a s z e w s k i, Demograficzno-spo eczna
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(w momencie oddawania artyku u do druku najnowsze dane Narodowego 
Spisu Powszechnego z 2011 r. nie by y jeszcze dost pne), og oszonych przez 
G ówny Urz d Statystyczny (VI 2003), sytuacja przedstawia a si  nast pu-
j co. Na 38 230 080 mieszka ców Polski (tzw. ludno faktycznie zamiesz-
ka  przez co rozumie si  równie  m.in. cudzoziemców, wy cznych obywa-
teli pa stw innych, ni  Rzeczpospolita Polska), w tym na 37 529 751 osób 
posiadaj cych obywatelstwo polskie – a 36 983 720 mieszka ców Polski (w 
tym – 36 895 241 posiadaj cych obywatelstwo polskie) zadeklarowa o naro-
dowo polsk  (96,51% ludno ci faktycznie zamieszka ej, 98,30% obywa-
teli RP). 471 475 mieszka ców Polski (w tym – 444 590 posiadaj cych oby-
watelstwo polskie) zadeklarowa o narodowo niepolsk (1,23% ludno ci fak-
tycznie zamieszka ej, 1,18% obywateli RP). Spo ród mieszka ców dekla-
ruj cych narodowo  niepolsk  GUS przedstawi  dane liczbowe na temat osób 
pi dziesi ciu czterech „narodowo ci” („etniczno ci”) niepolskich (wed ug sta-
nu z 2002 r.). Mniejszo ci narodowe (niepolskie) stanowi  znikomy procent 
ogó u obywateli RP, co wiadczy o unitarno ci narodowej Polski. Wyniki tego 
spisu wskazuj  jasno, e Polska jako pa stwo jest jednorodna pod wzgl dem
narodowo ciowym i etnicznym, w zasadzie unitarna47. l zacy, Romowie, 
Kaszubi, emkowie, Tatarzy, Karaimi – nie maj  w asnych, odr bnych pa stw, 
a skoro mniejszo  narodowa uto samiana jest z innym narodem zorganizo-
wanym we w asnym pa stwie, zatem w wietle prawa mi dzynarodowego te 
grupy etniczne nie mog  by  uznane za mniejszo ci narodowe wed ug po-
wy szych, prawnych kryteriów formalnych. Za o enie, e ka dy obywatel RP 
przynale y tylko do jednego narodu lub tylko do jednej grupy etnicznej jest 
merytorycznie zasadne, wszak wymienionymi kryteriami ilo ciowymi (zasada: 
jedna „osoba” to jedna „przynale no ” narodowa lub etniczna) kierowano si
w metodologii badawczej wykorzystanej w Narodowym Spisie Powszechnym 
w 2002 r., aby suma procentowa spisanych osób da a 100% obywateli RP. W 
niniejszym artykule nie przyj to za o enia naturalistycznego, e przynale -
no  narodowa czy etniczna dana jest przez urodzenie (aby unikn  zarzutu 
o rasizm czy nacjonalizm). W niniejszym artykule przyj to natomiast, w my l

charakterystyka obywateli polskich deklaruj cych „narodowo  niepolsk ” w Narodowym Spi-
sie Powszechnym w 2002 roku, w: Mniejszo ci narodowe w Polsce w wietle Narodowego 
Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adamczuk i S. odzi ski, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe „Scholar”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne 2006, s. 89-141, bibliogr., tam e da-
ne w tabelach, tab. 1 na s. 92, tab. 3 na s. 96. 

47 . K a m i e r c z a k, Trzy procent odmienno ci, http://www.opoka.org.pl/biblioteka 
/P/PS/trzy_procento.html?no_header=1&no=1 (dost p 30 V 2011).  
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zasad kulturalistycznych, e przynale no  narodowa czy etniczna wynika 
z osobistych, indywidualnych deklaracji, np. z deklaracji osób spisywanych 
w Narodowym Spisie Powszechnym, przez co uzyskuje si  obiektywne dane 
ilo ciowe (procentowe) w stosunku do ca o ci populacji.  

W omawianym spisie ka dy cz owiek sam osobi cie decydowa  w akcie 
wolnej deklaracji o tym, do jakiej kultury narodowej (lub etnicznej) nale y, tj. 
do jakiej narodowo ci lub etniczno ci (ethnosu) nale y, zgodnie z subiektyw-
nym poczuciem w asnej to samo ci. Nie mo na zatem zaprzeczy , e obywa-
tele polscy deklarowali w 2002 r. tak  lub inn  narodowo  albo tak , a nie 
inn  etniczno  i e otrzymane liczby bezwzgl dne s  zgodne ze stanem fak-
tycznym, tj. e s  prawdziwe, w my l klasycznej definicji prawdy jako zgod-
no ci poznania z rzeczywisto ci . Nie jest zatem prawd , w wietle podanych 
twardych wyników bada  GUS-u, mityczne twierdzenie, tj. bezpodstawne 
mniemanie, e jakoby zdecydowana wi kszo  obywateli pa stwa polskiego 
by a jednocze nie cz onkami mniejszo ci narodowych lub etnicznych. Na ca -
kowicie przeciwny owemu mitowi stan rzeczy wskazuj  liczby bezwzgl dne
podane przez GUS oraz odpowiadaj cy im rzeczywisty, narodowo ciowo-et-
niczny sk ad procentowy Polski, wg stanu z 2002 r. Skoro w deklaracjach 
spisowych ponad 98% obywateli Pa stwa Polskiego deklaruje si  jako Polacy 
(obywatele polscy narodowo ci polskiej), a tym samym deklaruje swoj  przy-
nale no  w konsekwencji do kultury polskiej, do Narodu Polskiego, to zna-
czy, e pedagogika kultury narodowej jako dziedzina (subdyscyplina?) peda-
gogiki jest najistotniejsz  cz ci  teorii edukacji narodowej, poniewa  okre la
problematyk  wychowania do kultury narodowej, czyli w III RP – prawie 
wszystkich Polaków (ponad 98% obywateli polskich). To nie pedagogika mi -
dzykulturowa, teoria edukacji wielokulturowej itd., zajmuj ce si  marginesem 
(owym ponad jednym procentem obywateli III RP innych narodowo ci lub 
etniczno ci, ni  polska), ale pedagogika kultury narodowej (wraz z wycho-
waniem patriotycznym) ma wyznacza  model polskiej edukacji w pa stwie 
unitarnym narodowo. Nie mo e by  tak, e próbuje si  z pa stwa unitarnego 
kulturowo uczyni  pa stwo typu „multi-kulti”, z dominuj cymi lub równo-
rz dnymi, obcymi kulturami, w którym to pa stwie pedagogika mi dzykultu-
rowa, wielokulturowa itd. ma by  g ównym wyznacznikiem teoretycznym, 
wskazuj c na model edukacji multikulturowej jako na model docelowy eduka-
cji wszystkich Polaków.  

W niniejszym artykule nie by o konieczno ci przyjmowania za o enia o wy-
st powaniu rzekomo „mieszanego” charakteru to samo ci narodowej lub etni-
cznej w III RP, poniewa  oparto si  na twardych, ilo ciowych  danych Naro-
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dowego Spisu Powszechnego z 2002 r., w którym nie odnotowano ani jednej 
zadeklarowanej „mieszanej” to samo ci narodowej lub etnicznej. Kategorie 
narodowo ciowe „mieszane” w ogóle nie pojawi y si  jako deklarowane w spi-
sie z logicznych powodów. Nie ma np. narodowo ci polsko-ukrai skiej, polsko-
niemieckiej, polsko- ydowskiej czy polsko-litewskiej. Jakakolwiek utrwalona, 
„mi kka”, jako ciowa metodologicznie, wiedza z perspektywy kulturalistycz-
nego pojmowania narodu nie mo e zaprzeczy  „twardym”, ilo ciowym wy-
nikom Narodowego Spisu Powszechnego, który nie wykaza  istnienia ani jed-
nego przypadku rzekomo „mieszanej” narodowo ci. Twierdzenie, e przedsta-
wiciele mniejszo ci narodowych w Polsce nie s  tylko Ukrai cami, Bia oru-
sinami, Niemcami, ydami, Litwinami, Rosjanami, Czechami, S owakami, ale 
równie  Polakami, to znaczy, e maj  jakoby jednocze nie dwie narodowo ci, 
nie znalaz o potwierdzenia w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 r., nie 
tylko ze wzgl dów metodologicznych (metoda liczenia osób i przynale no ci
narodowych lub etnicznych), ale równie  z logicznego punktu widzenia. 
Nale y stwierdzi , e deklaracja przynale no ci do Narodu Polskiego by a
dobrowolna, nikt w jakikolwiek sposób (moralny, prawny itp.) nie zmusza
Ukrai ców, Bia orusinów, Litwinów, Niemców, ydów, Czechów, S owaków 
i innych, b d cych pe noprawnymi obywatelami III Rzeczypospolitej Polskiej, 
do tego, aby zrzekli si  w akcie deklaratywnym swojej polsko ci jako swojej 
wybranej narodowo ci, je li czuj  si  Polakami, tj. nie tylko obywatelami pa -
stwa polskiego, ale równie  cz onkami Narodu Polskiego. Stanowisko kultura-
listyczne dopuszcza opcjonalizm narodowy, w wyniku zmiany to samo ci na-
rodowej, je li traktuje si  narodowo  kulturowo, a nie biologicznie, natu-
ralistycznie.  

W niniejszym artykule starano si  konsekwentnie prezentowa  stanowisko 
kulturalistyczne, oparte jednak na twardych badaniach ilo ciowych wspó cze-
snej populacji obywateli III RP. Nikt w Polsce nie odmawia przedstawicielom 
mniejszo ci narodowych lub grup etnicznych wybierania (czynnego prawa 
wyborczego) i bycia wybieranym (bierne prawo wyborcze). Wspomnie  o tym 
trzeba, bo kultura polityczna w pewnym zakresie równie  nale y do obszaru 
badawczego pedagogiki kultury narodowej. W demokratycznym pa stwie pra-
wa nikt nie mo e odbiera  komukolwiek jego narodowo ci czy etniczno ci;
wybór deklaracji narodowo ci czy etniczno ci nale y do obywatela, maj cego
zdolno  do czynno ci prawnych, deklaracja natomiast odbywa si  w akcie 
wolnej woli i zdrowego rozs dku. Z kolei wcze niejsze przyk ady empiryczne 
wielokrotnych zmian deklaracji narodowo ciowych w okresie zaborów mo na
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sprawdzi , np. w zachowanych dokumentach UJ48. Je li osoba pochodzenia 
ydowskiego deklarowa a, e jest Polakiem i wpisa a narodowo  polsk  do 

dokumentu, to urz dnik uniwersytecki mia  obowi zek to przyj  do wiado-
mo ci. Tym bardziej obecnie nikt nie broni obywatelom polskim pochodzenia 
ydowskiego, niemieckiego, ukrai skiego, bia oruskiego, litewskiego, czeskie-

go, s owackiego, rosyjskiego czy innego wpisywa  w dokumentach, e s  naro-
dowo ci polskiej. Nikt nie zabiera im deklarowanej polsko ci, nikt nie redukuje 
ich tak czy inaczej ukszta towanej to samo ci narodowej li tylko do to samo ci
mniejszo ci narodowej. Nale y pami ta , e istnieje pewna ró nica pomi dzy 
teoretycznym modelem naukowym w zakresie okre lenia z o ono ci wewn trz-
nej struktury to samo ci narodowej u danych osób – przedstawicieli mniejszo-
ci narodowych, a rzeczywist  praktyk  w poszczególnych przypadkach w 

relacjach mi dzyludzkich mi dzy konkretnymi osobami, czyli w sferze obycza-
jowej, spo ecznej, moralnej, religijnej. Przedstawiciele mniejszo ci narodo-
wych, którzy s  obywatelami III RP, np. w urz dniczej i edukacyjnej praxis 
maj  niezbywalne prawo by  traktowani na równi z innymi jako obywatele 
polscy. Deklaratywne uzewn trznianie narodowo ci polskiej przez obywateli 
polskich – osoby pochodzenia innego, ni  polskie, nie ma wp ywu i takowego 
wp ywu mie  nie powinno, je li chodzi o nale ne prawa obywatelskie.  

Konstytucja Polski gwarantuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej 
równe prawa, m.in. niezale nie od przynale no ci narodowej (art. 31, art. 32, 
art. 60). Nie przeczy to jednak tezie zasadniczej, e Polsk  powinni rz dzi
Polacy, wybrani w demokratycznych wyborach, a nie osoby innych narodo-
wo ci, bo „My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” (jak 
stanowi to Preambu a Konstytucji) mamy, je li tego chcemy, demokratyczne 
prawo wybiera  Polaków i tylko Polaków, patriotów do Sejmu, Senatu, jako 
G ow  Pa stwa itd. i nikt nam w tym nie mo e przeszkodzi , nikt nam, Pola-
kom, tego nie mo e zabroni , nikt nie mo e nam, Polakom, nakaza , aby my
wybierali do Parlamentu Polskiego osoby innych narodowo ci, ni  polska, bo 
Polacy s  narodem suwerennym, wolnym i demokratycznie mog  wybra  so-
bie kogo sami chc , a nie tego, kogo nam, Polakom wska  polskoj zyczne, 
antypolskie z ducha, obce narodowo mass media tzw. g ównego nurtu w III 
RP, które systematycznie dekonstruuj  (albo usi uj  dekonstruowa ) polsko
w Polakach i katolicyzm w katolikach w III RP, aby trwale zmieni  nasz

48 M. M. T y t k o, Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae. Zmiany to samo ci naro-
dowo ciowej studentów UJ w latach 1850-1918, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik” 2009, nr 2(71), 
s. 88-97, bibliogr. 
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to samo . Polacy s , mimo to, narodem, który wspania omy lnie, cho  bez 
wzajemno ci ze strony RFN, umo liwia nawet wybór jednego pos a z mniej-
szo ci narodowej niemieckiej do polskiego Sejmu. Natomiast w Konstytucji
czytamy: „Rzeczpospolita Polska strze e niepodleg o ci i nienaruszalno ci 
swojego terytorium, zapewnia wolno ci i prawa cz owieka i obywatela oraz 
bezpiecze stwo obywateli, strze e dziedzictwa narodowego […]” (art. 5. Kon-
stytucji), „1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i rów-
nego dost pu do dóbr kultury, b d cej ród em to samo ci narodu polskiego, 
jego trwania i rozwoju. 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom 
zamieszka ym za granic  w zachowaniu ich zwi zków z narodowym dzie-
dzictwem kulturalnym” (art. 6. Konstytucji). „Obywatelstwo polskie nabywa 
si  przez urodzenie z rodziców b d cych obywatelami polskimi. Inne przy-
padki nabycia obywatelstwa polskiego okre la ustawa” (art. 34, ust. 1 Kon-
stytucji). Wszak to Naród Polski, jako wszyscy obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej, tak postanowi  poprzez swoich wybranych przedstawicieli Zgroma-
dzenia Narodowego.  

Trzeba uczniom, w ramach wychowania patriotycznego, ukazywa  bogac-
two kultury narodowej. Nikt nas, Polaków, nie zmusi do posiadania kom-
pleksów z tytu u przynale no ci do Narodu Polskiego. Nasz naród, owszem, 
jako suweren, ceni sobie wolno  i zapewnia j  nawet mniejszo ciom narodo-
wym w Pa stwie Polskim, czyli nie-Polakom, b d cym obywatelami pol-
skimi. Jednak nale y pami ta , e to nie mniejszo ci narodowe (marginalne) 
w Polsce uchwali y Konstytucj  dla Polaków, ale to Polacy, „demokratyczn ”
wi kszo ci  Zgromadzenia Narodowego uchwalili Konstytucj  równie  z my-
l  o owych marginalnych mniejszo ciach narodowych. To nie spo ecze stwo, 

ale suweren-Naród Polski poprzez instrument, jakim jest Zgromadzenie Naro-
dowe, nada  Konstytucj  Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Pa stwu Polskiemu 
(a nie ydowskiemu, Ukrai skiemu, Niemieckiemu czy jakiemukolwiek in-
nemu), tj. nada  Konstytucj  instrumentowi w r kach Narodu Polskiego, a in-
strument ów nazywa si  Rzeczpospolita Polska (Pa stwo Polskie). Pa stwo 
Polskie jako rodek (instrument, narz dzie) dla Narodu Polskiego powo any, 
traktuje owe marginalne mniejszo ci narodowe i etniczne w sposób odpo-
wiedni. „1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim nale cym 
do mniejszo ci narodowych i etnicznych wolno  zachowania i rozwoju w a-
snego j zyka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju w asnej kultury. 
2. Mniejszo ci narodowe maj  prawo do tworzenia w asnych instytucji eduka-
cyjnych, kulturalnych i instytucji s u cych ochronie to samo ci religijnej 
oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotycz cych ich to samo ci kul-
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turowej” (art. 35. Konstytucji). Mniejszo ci narodowe i etniczne w III RP ko-
rzystaj  z praw i wolno ci obywateli polskich, ale równie  podlegaj  obowi z-
kom, jakie ci  na wszystkich obywatelach polskich. „Kto znajduje si  pod 
w adz  Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolno ci i praw zapewnionych 
w Konstytucji” (art. 37, ust. 1 Konstytucji). „Ka dy ma obowi zek przestrze-
gania prawa Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 84. Konstytucji). „Obowi zkiem 
obywatela polskiego jest wierno  Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o do-
bro wspólne” (art. 82. Konstytucji). „Obowi zkiem obywatela polskiego jest 
obrona Ojczyzny” (art. 85, ust. 1 Konstytucji).  

Równie  wszyscy cz onkowie mniejszo ci narodowych i etnicznych w Pol-
sce maj  obowi zek obrony Ojczyzny polskiej, obrony Rzeczypospolitej jako 
pa stwa (instrumentu w r kach suwerena-Narodu Polskiego), a zarazem obro-
ny ojczyzny rozumianej jako suweren-Naród Polski, najwy sze dobro wspólne 
wszystkich Polaków. Ka dy cz onek mniejszo ci narodowej lub etnicznej 
w Rzeczypospolitej, czyli ka dy nie-Polak (osoba narodowo ci lub etniczno ci
innej, ni  polska), ma obowi zek wierno ci Ojczy nie, czyli Rzeczypospolitej 
Polskiej i Narodowi Polskiemu (rozumianemu kulturowo), a nie obcym pa -
stwom, a nie obcym narodom, bo gdyby obywatele ci s u yli obcym pa -
stwom albo obcym narodom, dzia aj c przeciwko Polsce, na szkod  Polski 
(Narodu Polskiego i Pa stwa Polskiego), to wtedy by aby to ich zdrada naro-
dowa i zdrada polskiej racji stanu. Obowi zkiem wszystkich cz onków mniej-
szo ci narodowych i etnicznych jest nie tylko troska o „dobro wspólne”, jakim 
jest pa stwo (Rzeczpospolita Polska), czyli instrument w r kach suwerena- 
Narodu Polskiego, ale równie  troska o najwy sze dobro wspólne, jakim jest 
sam suweren-Naród Polski, o którym wprost mówi Preambu a Konstytucji
(„My, Naród Polski”). Owo „My, Naród Polski” jest najwy szym dobrem 
wspólnym (doczesnym, naturalnym, przyrodzonym a zarazem kulturowym), 
jakie wymienia Konstytucja.  

Powo ywanie si  na Naród Polski jako na kulturowo najwy sze dobro 
wspólne w III RP nie jest bynajmniej nacjonalizmem, ksenofobi , antysemity-
zmem, ale patriotyzmem. W przeciwnym razie musieliby my uzna  Konstytu-
cj  za nacjonalistyczn , a tak wszak wcale nie jest, eby Konstytucj  III RP 
móc nazwa  „nacjonalistyczn ” z tego powodu, e Naród Polski j  uchwali
(naród „kulturowy”, a nie naród „polityczny”).  

Polacy jako naród tworz  jedn  kultur  polsk , z ducha tej kultury wyra-
staj  nasze rozwi zania cywilizacyjne i ustrojowe. Pedagogika kultury naro-
dowej ma silne oparcie w Konstytucji. Stosownym ograniczeniem instytucjo-
nalnym, s usznym wytyczeniem granic, równie  dla rozwoju pedagogiki kul-
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tury narodowej w odniesieniu do mniejszo ci narodowych, mniejszo ciowych 
grup etnicznych albo w relacji do innych narodów, mo e by  i jest Konstytu-
cja, która stanowi m.in. w sposób nast puj cy: „Zakazane jest istnienie […] 
organizacji odwo uj cych si  w swoich programach do totalitarnych metod 
i praktyk dzia ania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a tak e tych, których 
program lub dzia alno  dopuszcza nienawi  rasow  i narodowo ciow , sto-
sowanie przemocy w celu zdobycia w adzy lub wp ywu na polityk  pa stwa
albo przewiduje utajnienie struktur lub cz onkostwa” (art. 13. Konstytucji). 
Jawne programy wychowania narodowego, wychowania pa stwowego, wy-
chowania patriotycznego, programy pedagogiki kultury narodowej wcale nie 
s  zakazane w wietle Konstytucji. Pytanie zatem: dlaczego nie powstaj ?
Dlaczego nie s  wcielane w ycie w ca ej Rzeczypospolitej Polskiej, równie
w szko ach mniejszo ci narodowych i etnicznych, je li takowe istniej ? Czy 
kto  broni rozwoju to samo ci Polaków w Polsce, równie  rzeczywistego na-
uczania polskiego patriotyzmu w szko ach polskich oraz w szko ach mniejszo-
ci narodowych i etnicznych? Czy kto  nie pozwala kszta towa  w sposób 

zgodny z polskim interesem narodowym sektora edukacji narodowej? Je li tak, 
to kto? Je li nie, to dlaczego instytucjonalnie nie rozwija si  rzeczywi cie wy-
chowania narodowego, pa stwowego, patriotycznego na wszystkich mo li-
wych p aszczyznach i we wszystkich mo liwych sferach i stopniach edukacji 
w Polsce? Czy Polacy maj  by  bezpolscy, beznarodowi, bezpa stwowi, nie-
patriotyczni, bezideowi, pozbawieni korzeni i to samo ci, w dodatku pozba-
wieni w asno ci jako Naród Polski? Je li kto  pragnie jednocze nie by  Pola-
kiem i nie-Polakiem (narodowo ci polskiej i nie-narodowo ci polskiej) to jest 
w tym sprzeczno  logiczna (klasyczne, logiczne prawo sprzeczno ci, prawo 
wy czonego rodka, logicznie rzecz bior c, nie mo e by  jednocze nie „a” 
i „nie-a”, to nieusuwalna, logiczna sprzeczno ). Deklaracja narodowo ci jest 
jednak wolnym wyborem ka dego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który 
kieruje si  nie tylko woln  wol , ale i logik , zdrowym rozs dkiem w okre le-
niu kultury, do której chce przynale e .

Powinna istnie  tolerancja49 kultury narodowej (polskiej) wobec innych 
kultur wspó istniej cych na gruncie rodzimym, czyli kultur mniejszo ci naro-
dowych, kultur grup etnicznych. Pe na autonomiczno  kulturowa w najbar-
dziej optymalnym przypadku lub zaledwie tolerancja kulturowa w najmniej 
optymalnym przypadku stanowi  granice do przyj cia, pomi dzy którymi si
poruszamy, mówi c o mniejszo ciach narodowych, etnicznych oraz ich wy-

49 J. B a r t y z e l, Tolerancja, EBP, t. XVII, s. 158-164, bibliogr. 
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chowaniu. O ile jednak tolerancja50 – zgodnie z prawdziw , aci sk  etymolo-
gi  ( ac. tolerare – cierpie , znosi , wytrzymywa ) – oznacza znoszenie obec-
no ci innych (z trudem), cierpienie obecno ci innych (z ledwo ci ) przez ko-
go , wytrzyma o  kogo  na co , o tyle autonomiczno  kulturowa w grani-
cach prawa pa stwowego i mi dzynarodowego jest rozwi zaniem korzystniej-
szym dla obydwu stron (wi kszo ci i mniejszo ci). Owe dwa rozwi zania na 
gruncie wychowania pa stwowego i wychowania narodowego s  zawsze ak-
tualne i b d  nadal wskazaniem pewnych dróg wyj cia w sytuacji wspó ist-
nienia lub zderzenia si  co najmniej dwóch ró nych kultur narodowych albo 
etnicznych na jednym obszarze i w jednym czasie, w jednym pa stwie.  

W pozytywnej, modelowej, wzorcowej, po danej sytuacji relacje pomi -
dzy kultur  mniejszo ci a kultur  wi kszo ci uk adaj  si  harmonijnie nie na 
mocy sztucznej umowy spo ecznej51, bo wszelkie umowy spo eczne s  sztu-
czne, maj  charakter nietrwa y, zw aszcza je li godz  w przyrodzone prawo 
(prawo naturalne), ale na mocy przyrodzonego prawa kulturowej wspólnoty 
osób przynale nych do ka dego narodu (ma ego albo wielkiego) do kulturo-
wego samookre lenia siebie i kulturowego samodecydowania o sobie u siebie. 
Zasada ta nie dotyczy imigrantów, którzy ju  w pierwszym pokoleniu uzur-
puj  sobie prawo do bycia gospodarzami w kraju, gdzie jako imigranci s
przyjmowani na prawach go ci, a nie na prawach gospodarzy.  

Je li to mo liwe, warto szuka  rozwi za  solidarnych, daj cych wi cej 
wszystkim, a wi c lepszych, pozytywnych dla wszystkich stron i przede wszyst-
kim: zgodnych z prawem naturalnym52, przyrodzonym (ius53, w odró nieniu
od ius gentium54), co do którego nie ma, bo nie mo e by , umowy spo ecznej, 
skoro prawo naturalne, przyrodzone jest wpisane w istot  cz owiecze stwa. 
Zawsze rodzimy si  w jakim  narodzie lub w jakiej  grupie etnicznej, yjemy 
w konkretnej kulturze narodowej czy etnicznej i umieramy, przynale c do 
danej kultury narodowej lub etnicznej. Antynarodowy kosmopolityzm55, anty-
etniczny kosmopolityzm jest b dn , fa szyw  postaw , redukcjonizmem an-
tropologicznym, poniewa  pozbawia cz owieka jego w asnej, narodowej albo 
etnicznej to samo ci oraz identyfikacji samego siebie w danej wspólnocie kul-
turowej i suwerenno ci kulturowej.  

50 Tam e, s. 158. 
51 Por. A. W i e l o m s k i, Umowa spo eczna, tam e, s. 254-256, bibliogr. 
52 Por. P. J a r o s z y s k i, Prawo naturalne, EBP, t. XV, s. 50-54, bibliogr.  
53 Por. M. A. K r p i e c, K. W r o c z y s k i, Ius, PEF, t. V, s. 115-126, bibliogr. 
54 Por. S. W i e l g u s, Ius gentium, tam e, s. 126-134, bibliogr.  
55 Por. P. S k r z y d l e w s k i, Kosmopolityzm, tam e, s. 889-891, bibliogr. 
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Problem konwersji narodowej lub religijnej na inn  narodowo  lub na 
inn  religi , wybran  opcjonalnie w akcie wolnego samookre lenia jest odr b-
nym zagadnieniem badawczym, równie  dla pedagogiki kultury narodowej, tu 
pomini tym z racji obszerno ci tego  zagadnienia. Nie ma cz owieka narodzo-
nego poza narodem lub poza grup  etniczn , ka dy cz owiek ma swoje korze-
nie, tj. swoich rodziców, rodziców owych rodziców itd., którzy przynale
(przynale eli) do okre lonej kultury narodowej, etnicznej, do okre lonego 
narodu, ethnosu. Inn  kwesti  jest, czy kto  zna swoje korzenie narodowe, 
etniczne, czy je zbada , czy jest ich wiadomy, ale zawsze ka dy cz owiek 
rodzi si  w konkretnym narodzie, konkretnym ethnosie.

Europa Ojczyzn jest g ównie Europ  autonomicznych kultur wyros ych 
z chrze cija stwa na gruncie cywilizacji aci skiej i greckiej, Europ  suweren-
nych narodów w zasadzie chrze cija skich, a tylko suwerenno  i autono-
miczno  prowadz  do pe nej podmiotowo ci i pe nej to samo ci osób 
i wspólnot osobowych, jakimi s  narody, ethnosy, sk adaj ce si  z konkret-
nych osób56. Trzeba powróci  do autonomii kulturowej narodów, bez zafa -
szowywania sytuacji narzuconej przez antychrze cija sk  ideologi  kosmopo-
litycznego tolerancjonizmu, ksenokratyzmu, który, godz c w narody, ethnosy,
godzi przez to w osob  ka dego cz owieka. Nale y powróci  do naturalnej, 
przyrodzonej suwerenno ci kulturowej lub – u ywaj c okre lenia dziewi tna-
stowiecznego – do „niepodleg o ci ducha” narodów z pe n  suwerenno ci  i 
autonomi  kulturow , przy jednoczesnej intensywnej wspó pracy wzajemnej 
(pokojowej) pomi dzy narodami europejskimi na ró nych polach, np. gospo-
darczych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych, prawnych itd., na podsta-
wie zawartych traktatów mi dzynarodowych w ramach mi dzynarodowego 
prawa publicznego, czyli tzw. ius gentium, tj. prawa narodów, jednak bez 
przemocy ideologicznej, perswazyjnej, propagandowej, ze strony scentralizo-
wanej ksenokracji. 

Pedagogika kultury narodowej powinna ostrzega  przed negatywnymi skut-
kami utraty to samo ci i podmiotowo ci narodowej w Europie i wychowywa
kolejne pokolenia w duchu kultury ycia57. Wychowanie Europejczyków po-

56 Por. M. A. K r p i e c, Osoba, tam e, t. VII, s. 873-887, bibliogr. 
57 F. A d a m s k i, Sytuacja spo eczno-moralna narodu u zarania Trzeciej Rzeczypospolitej 

i jej aspekty wychowawcze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego” 160(1995), Prace 
Pedagogiczne, z. 21: Warto ci – spo ecze stwo – wychowanie. Studia z pedagogiki spo ecznej,
red. F. Adamski,  s. 9-19; Wychowanie na rozdro u. Personalistyczna filozofia wychowania,
red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego 1999, s. 268; t e n e,
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winno by  wychowaniem narodowym. Trzeba przypomina  Europejczykom 
o korzeniach chrze cija skich, które od kilkunastu wieków stanowi  o euro-
pejskiej to samo ci i podmiotowo ci. Procesy zmian niekorzystne dla auto-
chtonicznych Europejczyków, zachodz ce na kontynencie europejskim, po-
winny by  powstrzymywane. Mo liwo  zagro enia cywilizacyjnego powinna 
by  u wiadamiana, funkcja pedagogiki kultury narodowej jest tu istotna. Peda-
gogika mi dzykulturowa58 nie sprawdzi a si , a idea liberalnego wychowania 
„multi-kulti” jest iluzyjna, nierealistyczna i praktycznie nie rozwi za a istot-
nych problemów narodów europejskich w sferze edukacji, w zwi zku z mniej-
szo ciami narodowymi i mniejszo ciowymi grupami etnicznymi. Sprawdzona 
natomiast w zakresie relacji do mniejszo ci narodowych i grup etnicznych jest 
edukacja chrze cija ska, zw aszcza wychowanie katolickie, personalistyczne, 
podmiotowe, dopuszczaj ce inkulturacj  (enkulturacj ) i akulturacj  w ramach 
autochtonicznych kultur narodowych czy etnicznych. Wszak nie jest mo liwe 
„mieszanie cywilizacji”, jak to ju  udowodni  Feliks K. Koneczny.  

W wietle tendencji do tworzenia nowego pa stwa (imperium59) paneuro-
pejskiego60, innego zupe nie znaczenia nabiera przedwojenny spór: wychowa-
nie pa stwowe czy wychowanie narodowe? Tak zwane wychowanie (pro)eu-
ropejskie staje si  lub mo e si  sta  wychowaniem propa stwowym, lecz jedno-
cze nie „anarodowym” lub „antynarodowym”. W nowym pa stwie o nazwie 
„Unia Europejska”, je li realnie powstanie, wszystkie narody UE stan  si
mniejszo ciami narodowymi, bo aden z nich pojedynczo nie jest realnym 
no nikiem, tj. w a ciwie: nosicielem ci g o ci historycznej tego tworu pa -
stwowego.  

St d p ynie wniosek, e pedagogika kultury narodowej zaczyna by  na 
nowo aktualna. Nowe pa stwo europejskie tworzone jest bez uwzgl dniania 
suwerennej woli narodów, bo brak by o referendów, z wyj tkiem Irlandii. Jest 
to symptom deficytu demokracji i nadchodz cego totalitaryzmu, jak to trafnie 

Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo WAM 
2005, s. 422. 

58 Por. T. S z k u d l a r e k, Pedagogika mi dzykulturowa, w: Pedagogika. Podr cznik aka-
demicki, red. Z. Kwieci ski, B. liwerski, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006, 
s. 415-424. 

59 Cyt. za: Eurokonstytucja czyli Traktat reformuj cy Uni  Europejsk . Studium manipula-
cji, Warszawa 2007, s. 16. 

60 Por. M. A f f e k, Unia Europejska, EBP, t. XVII, s. 266-286, bibliogr. 
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zauwa y  papie  b . Jan Pawe  II w swoim nauczaniu61. Podmiotowo  ludzka 
i to samo  narodowa zosta y pomini te w narzuconym odgórnie, ksenokraty-
cznym, antydemokratycznym procesie. Taki obrót rzeczy nasili przemoc 
i agresj  kulturow  skierowan  przeciwko narodom (tendencja do dekulturacji 
narodów w imi  ideologizacji nowego pa stwa UE).  

Pedagogika ma szczególn  funkcj  do spe nienia: wychowa  w duchu po-
szanowania godno ci cz owieka jako osoby62. Kultura klasyczna63 podpowiada 
rozwi zania w a ciwe. Skoro w UE wszystkie narody mog  si  sta  w zasa-
dzie „mniejszo ciami narodowymi”, bo nie ma narodu, który w Zachodniej 
Europie stanowi by wi kszo  w ramach tworzonego imperium nowego pa -
stwa paneuropejskiego, to problematyka wychowawcza zmienia swoj  optyk
– wychowanie narodowe staje si de facto wychowaniem mniejszo ci naro-
dowych w ramach ich w asnych kultur w nowym pa stwie UE.  

Wychowanie propa stwowe, tj. proeuropejskie, prounijne zderzy si  z wy-
chowaniem narodowym, tj. wychowaniem patriotycznym, podobnie jak narzu-
cone odgórnie wychowanie „internacjonalistyczne” zosta o zderzone z wycho-
waniem patriotycznym w ramach systemu komunistycznego (odró nia si  tu 
przy porównaniu tendencji – wychowanie socjalistyczne od wychowania libe-
ralnego). Prowadzi o to w efekcie w krajach totalitarnych do powszechnego 
odrzucenia tzw. wychowania socjalistycznego64 przez obywateli, a rzeczywi-
ste wychowywanie patriotyczne, ojczyste odbywa o si  w Ko ciele, w rodzi-
nie, w grupach nieformalnych, oddolnie, samoistnie, na mocy prawa natural-
nego, z którego wynika prawo do przyrodzonej wolno ci, samookre lenia si
cz onków narodów i prawo suwerenno ci narodowej, czyli owa „niepodle-
g o  ducha” przejawiaj ca si  u ludzi poprzez konkretne czyny, akty wolno-
ci odpowiedzialnej.  

61 Por. J a n  P a w e  I I, Pami  i to samo . Rozmowy na prze omie tysi cleci, Kraków: 
Znak 2005, passim. 

62 K. O l b r y c h t, Prawda, dobro i pi kno w wychowaniu cz owieka jako osoby,  Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu l skiego 20022, passim. Prace Naukowe Uniwersytetu l skiego 
w Katowicach nr 2128.  

63 Por. Wspó czesne wychowanie a pedagogika klasyczna. Materia y szkoleniowe, Lublin: Lu-
belski Kurator O wiaty, KUL, Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Fundacja Teresianum, Fun-
dacja Servire Veritati 2007, passim. 

64 Por. S. K u n o w s k i, Podstawy wspó czesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Sale-
zja skie 2004, s. 123-150. 
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Ten sam proces internacjonalistycznej ideologizacji, jaki zachodzi  w sys-
temie tzw. wychowania socjalistycznego, ma miejsce, cho  na inn  skal 65,
równie  w wychowaniu proeuropejskim, prounijnym, bo w istocie chodzi tu 
o wspólne korzenie tej samej ideologii: socjalizm66, eurosocjalizm, tj. komu-
nizm67 i eurokomunizm, uznaj cej b dnie mo liwo  tzw. umowy spo ecznej, 
wbrew przyrodzonemu, naturalnemu prawu, tj. wbrew naturalnemu prawu 
ludzkich wspólnot narodów i wbrew przyrodzonym prawom cz owieka, prawu 
ka dej osoby ludzkiej, wynikaj cemu z natury. Ka dy system oparty na tzw. 
umowie spo ecznej68, a nie na przyrodzonym prawie naturalnym, nielicz cy
si  z prawami osoby i narodów, upada jako utopia69.

Pedagogika kultury narodowej proponuje adekwatne do rzeczywisto ci, 
konkretne, praktyczne, autonomiczne rozwi zania kulturowe, oparte na prawie 
naturalnym, przyrodzonym. Nie da si  zniszczy wiadomo ci narodowej i to -
samo ci narodowej. Pedagogika kultury narodowej wzmacnia pozytywnie to -
samo  narodow  czy etniczn  i wiadomo  narodow  lub etniczn  ka dego 
narodu, ka dej grupy etnicznej. Wskazuje, czym si  ró nimy od innych naro-
dów, co mamy dobrego, oryginalnego do zaoferowania ze swojej kultury, 
a czego nie maj  inni? Chodzi o wskazywanie ró nic, zw aszcza historyczno- 
-kulturowych, w ramach paradygmatu ró nicy. To samo  i wiadomo  naro-
dowa czy etniczna (plemienna) równie  podlegaj  zmianom, lecz s  to natu-
ralnie procesy d ugofalowe, trwaj ce setki lat, nie do przyspieszenia w ci gu 
jednego pokolenia, zw aszcza w imi  sztucznej, ideologicznej „umowy spo e-
cznej” i przymusowej integracji, wspieranej agresywn  perswazj  dyspozycyj-
nych, totalnych mass mediów antynarodowych. Wychowanie narodowe nadal 
pozostanie wychowaniem narodowym, etnicznym, patriotycznym, ojczystym, 
odnosz cym si  do kultury danego, konkretnego narodu. Podobnie jest z gru-
pami etnicznymi, regionalnymi, gdzie wychowanie etniczne, tj. etnocentry-
czne, powinno pozosta  nadal wychowaniem etnicznym, czyli etnocentrycz-
nym, co wcale nie prowadzi do zachowa  antyeuropejskich, bo wszystkie na-

65 Totalitarne, prosowieckie „wychowanie socjalistyczne” by o „twardsze” od wspó czesnego, 
„mi kkiego” wychowania socliberalnego, prounijnego, ró nica tkwi w metodzie, cel pozosta  ten 
sam lub podobny: ideologizacja wychowania, konstrukcja nowego cz owieka, tj. cz owieka o no-
wej to samo ci anarodowej, czyli „interrnacjonalisty” lub „kosmopolity”. 

66 Por. J. B a r t y z e l, . D o m i n i a k, Socjalizm, EBP, t. XVI, Radom: POLWEN 2005, 
s. 202-215, bibliogr. 

67 Por. J. B a r t y z e l, Komunizm, EBP, t. IX, s. 282-295, bibliogr. 
68 Por. A. W i e l o m s k i, Umowa spo eczna, EBP, t. XVII, s. 254-256. 
69 Por. H. K i e r e , Utopia, EBP, t. XVII, s. 294-302, bibliogr. 
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rody czy grupy etniczne, jako autochtoniczne, zamieszkuj ce od setek czy 
tysi cy lat nasz kontynent, s  europejskie ze swej istoty.  

Nale y odnowi  pedagogik  kultury narodowej w kontek cie innych kultur 
narodowych, uwzgl dniaj c realia kulturowe, odrzucaj c ideologi , stoj c na 
gruncie autentycznych relacji mi dzy poszczególnymi narodami i grupami etni-
cznymi, opieraj c si  na prawdzie70. Naturalna konwergencja kulturowa naro-
dów, czyli naturalne zbli enie kulturowe, jest jednak czym  ró nym od narzuco-
nej antydemokratycznie, ponad g owami poszczególnych suwerenów-narodów 
przymusowej integracji, w ramach sztucznie tworzonego jednego pa stwa-im-
perium.

Pedagogika kultury powinna bra  pod uwag  do wiadczenia rzeczywistej 
historii europejskiej, analizowa  przyczyny i skutki procesów kszta towania 
si  to samo ci w dziejach narodów. Nigdzie nie da o si  wypracowa  (wykre-
owa ) sztucznie jednej to samo ci narodowej, opartej na ideologii, wi c i nie 
uda si  jej „utworzy ” w UE (chodzi o rzekom  „narodowo  europejsk ”). Pe-
dagogika powinna tu uwzgl dnia  badania historiografii71. „Etnoró norodno ”,
„kulturoró norodno ”, „narodoró norodno ”, „j zykoró norodno ” nale y
chroni , co nie znaczy zaniedba  np. ochrony kultury dominuj cej, bo ona wy-
maga ochrony przed globalizacj 72 i kosmopolityzacj . Czyni  to np. teksty 
Soboru Watyka skiego II, w których Ko ció  potwierdza uznanie (dla) prawa 
do autonomii kultur narodowych oraz autonomii religijnej w ramach kultur73.
W dokumentach Ko cio a mo na znale  podstawy dla w a ciwej odpowiedzi 
na pytanie o relacj  pedagogiki kultury narodowej wobec innych kultur naro-
dowych. S. Szuman74 pisa , e kultury s  niezast powalne75.

B . Jan Pawe  II podnosi  kwesti  kultur narodowych i wychowania reli-
gijno-patriotycznego w kulturze w ramach tzw. inkulturacji lub akulturacji. 

70 Por. I. D e c, Personalizm, PEF, t. VIII, Lublin: PTTA 2007, s. 122-127, bibliogr. 
71 Por. B. W i n i e w s k a - P a , B. P a , Historyzm, PEF, t. IV, Lublin: PTTA 2003, 

s. 508-519, bibliogr. 
72 Por. R. B o r k o w s k i, ks. A. P o s a c k i, Globalizm, EBP, t. VII, Radom: POLWEN 

2002, s, 51-63, bibliogr. 
73 Por. Sobór Watyka ski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, Pozna :

Wydawnictwo Pallottinum 19863, passim. 
74 Por. M. M. T y t k o, Szuman Stefan Boles aw Teodor, PEF, t. IX, s. 312-314, bibliogr. 
75 Natura, osobowo  i charakter cz owieka, Kraków: Wydawnictwo WAM – Ksi a Jezu-

ici 1995, s. 229. 
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Akcentowa 76 znaczenie kultury narodowej i wychowania w kulturze narodo-
wej, przy jednoczesnym zachowaniu warto ci powszechnych, ogólnoludzkich, 
osadzonych w religii i moralno ci niezrelatywizowanej, w prawdzie obiek-
tywnej77. Papie  da  podwaliny pod koncepcj  pedagogiki narodowej78. Pisa
o narodotwórczej funkcji kultury79. Istotna jest teza o kszta towaniu wiado-
mo ci narodu przez kultur , wypowiedziana w UNESCO.  

Geneza wszystkich narodów europejskich, w tym równie  polskiego, tkwi 
w chrze cija stwie, a przynajmniej jest uwarunkowana istnieniem chrze ci-
ja stwa80. Teorie pedagogiki kultury narodowej w kontek cie kultur mniejszo-
ci narodowych i kultur innych narodów s  potrzebne wspó cze nie, nale y je 

rozwija  jako alternatyw  wobec pedagogiki mi dzykulturowej, wychodz c od 
aksjologicznych i realistycznych uj  rzeczywisto ci, jak to pokazali np. Ojco-
wie Soborowi Vaticanum Secundum czy b . Jan Pawe  II. Wspólnoty euro-
pejskie powinny sprzyja  ró norodno ci kulturowej81 i wspiera  równocze nie
cywilizacj  chrze cija sk , zw aszcza aci sk , jako korzenie, których nie na-
le y si  pozbywa , bo bez korzeni uschnie drzewo europejskich narodów i grup 
etnicznych. 

BIBLIOGRAFIA 

A d a m s k i  F.: Sytuacja spo eczno-moralna narodu u zarania Trzeciej Rzeczypospolitej i jej 
aspekty wychowawcze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego” 160(1995), 
Prace Pedagogiczne, z. 21: Warto ci – spo ecze stwo – wychowanie. Studia z pedagogiki 
spo ecznej, red. F. Adamski,  s. 9-19.  

A f f e k  M.: Unia Europejska, EBP, t. XVII, Radom: POLWEN 2006, s. 266-286.  
Antypolska akcja nacjonalistów ukrai skich w Ma opolsce Wschodniej w wietle dokumentów 

Rady G ównej Opieku czej (1943-1944), wst p i oprac. L. Kuli ska, A. Roli ski, Kraków: 
Fundacja CDCN, Ksi garnia Akademicka 2003. 

76 Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, wybór tekstów i opracowanie re-
dakcyjne M. Radwan SCJ, ks. S. Wyl ek, T. Gorzkula, Rzym–Lublin: Redakcja Wydawnictw 
KUL 1988, passim. 

77 Cyt. za: Encyklopedia nauczania spo ecznego Jana Paw a II, red. ks. A. Zwoli ski, Ra-
dom: POLWEN 2003, 304-305. 

78 Pami  i to samo , s. 91. 
79 Tam e, s. 90-91. 
80 Tam e, s. 96-97. 
81 Traktat ustanawiaj cy Wspólnot  Europejsk , Akty podstawowe Unii Europejskiej, za cznik 

do Dz. U. z 30 kwietnia 2004, nr 90, poz. 864, Tytu  XII (dawny Tytu  IX) Kultura, s. 637-638. 



MAREK MARIUSZ TYTKO 228

B a r t n i k  Cz., C a p a a D., D y c z e w s k i  L., K o w a l c z y k  S.: Kultura, EK, t. X, Lublin: 
TN KUL 2004, kol. 188-201. 

B a r t y z e l  J., D o m i n i a k  .: Socjalizm, EBP, Radom: POLWEN 2005, s. 202-215.   
B a r t y z e l  J.: Komunizm, EBP, t. IX, Radom: POLWEN 2002, s. 282-295.  
B a r t y z e l  J.: Nacjonalitaryzm, EBP, t. XII, Radom: POLWEN 2003, s. 229-236.  
B a r t y z e l  J.: Tolerancja, EBP, t. XVII, Radom: POLWEN 2006, s. 158-164.   
B o r a w s k i  P. P o s a c k i  A.: Globalizm, EBP, t. VII, Radom: POLWEN 2002, s, 51-63.  
B o r a w s k i  P.: Gmina Karaimska w ucku, „Rocznik Muzu ma ski” 6(2006), 1427 h, 

s. 154-163.  
B o r a w s k i  P.: Samorz d ludno ci Karaimskiej w Wielkim Ksi stwie Litewskim, „Rocznik 

Muzu ma ski” 6(2006), 1427 h, s. 88-131.  
B o r a w s k i  P.: Uwag kilka o Karaimach z ziem litewsko-ruskich, „Rocznik Muzu ma ski” 

6(2006), 1427 h, s. 132-146.  
B o r a w s k i  P.: Wk ad prof. Juliana Talko-Hryncewicza do bada  nad Karaimami oraz Tata-

rami polsko-litewskimi, „Rocznik Muzu ma ski” 6(2006), 1427 h, s. 56-70.  
C h a a s K., K o w a l c z y k  S.: Wychowanie ku warto ciom narodowo-patriotycznym. Ele-

menty teorii i praktyki, t. II: Naród. Ojczyzna. Patriotyzm. Pa stwo. Pokój, Lublin–Kielce: 
Wydawnictwo Jedno  2006, s. 282.  

D e c  I.: Personalizm, PEF, t. VIII, Lublin: PTTA 2007, s. 122-127.   
D o n c o v  D.: Nacjonalizm, wst p, t um. W. Poliszczuk, przedm. B. Grott, Kraków: Ksi gar-

nia Akademicka 2008.  
D y c z e w s k i  L.: Kultura polska w procesie przemian, Lublin: TN KUL 1995.
Encyklopedia nauczania spo ecznego Jana Paw a II, red. ks. A. Zwoli ski, Radom: POLWEN 

2003. 
Eurokonstytucja czyli Traktat reformuj cy Uni  Europejsk . Studium manipulacji, Warszawa 

2007.  
F i l i p k o w s k i  J.: Nacjonal-katolicyzm, EBP, t. XX: Suplement, Radom: POLWEN 2006, 

s. 44-46. 
F i l i p k o w s k i  J.: Patriotyzm, EBP, t. XX: Suplement, Radom: POLWEN 2006, s. 105-107.  
G a j d a  J.: Pedagogika kultury w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006. 
G a j d a  J.: Pedagogika kultury, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Warszawa: 

„ ak” 2005, s. 160-166.  
G r a b a r c z y k  I.: Mniejszo ci narodowe, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, 

Warszawa: „ ak” 2004, s. 345-366. 
G r o t t  B.: Nacjonalizm polski, EBP, t. XII, Radom: POLWEN 2003, s. 249-253.  
G u d a s z e w s k i  G.: Demograficzno-spo eczna charakterystyka obywateli polskich deklaru-

j cych „narodowo  niepolsk ” w Narodowym Spisie Powszechnym w 2002 roku, w: 
Mniejszo ci narodowe w Polsce w wietle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku,
red. L. Adamczuk i S. odzi ski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, PTS 
2006, s. 89-141. 

J a n  P a w e  II: Pami  i to samo . Rozmowy na prze omie tysi cleci, Kraków: Znak 2005.  
J a n  P a w e  II: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, wybór tekstów i opra-

cowanie redakcyjne M. Radwan SCJ, ks. S. Wyl ek, T. Gorzkula, Rzym–Lublin: Redak-
cja Wydawnictw KUL 1988. 



 KONCEPCJA PEDAGOGIKI KULTURY NARODOWEJ 229

J a n u s z  G.: Oficjalna statystyka mniejszo ci narodowych w Europie w wietle raportów 
krajowych sk adanych do Rady Europy, w: Mniejszo ci narodowe w Polsce w wietle Na-
rodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adamczuk i S. odzi ski, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, PTS 2006, s. 27-62. 

J a r o s z y s k i  P.: Patriotyzm, PEF, t. X: Suplement, Lublin: PTTA 2009, s. 319-321. 
J a r o s z y s k i  P.: Prawo naturalne, EBP, t. XV, Radom: POLWEN 2005, s. 50-54. 
K a m i s k i  S., K r p i e c  M. A.: Antropologia filozoficzna, PEF, t. I, Lublin: PTTA 2000, 

s. 251-263. 
K a s p r z y k  J. J.: Józewski Henryk Jan, EBP, t. IX, Radom: POLWEN 2002, s. 39-43. 
K a m i e r c z a k  .: Trzy procent odmienno ci, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/trzy 

_procento.html?no _header=1&no=1 (dost p 30 V 2011). 
K i e r e  B.: Mys akowski Zygmunt Karol, PEF, t. VII, Lublin: PTTA 2006, s. 457-459.  
K i e r e  B.: Suchodolski Bogdan, PEF, t. IX, Lublin: PTTA 2008, s. 263-264.  
K i e r e  B.: Utopia, EBP, t. XVII, Radom: POLWEN 2006, s. 294-302. 
K i e r e  B.: Wychowania filozofia, PEF, t. IX, Lublin: PTTA 2008, s. 857-864.  
K i e r e  B.: Wychowanie, EBP, t. XVIII, Radom: POLWEN 2006, s. 185-188. 
K r p i e c  M. A., W r o c z y s k i  K.: Ius, PEF, t. V, Lublin: PTTA 2004, s. 115-126. 
K r p i e c  M. A.: Naród, PEF, t. VII, Lublin: PTTA 2006, s. 510-514.  
K r p i e c  M. A.: Osoba, PEF, t. VII, Lublin: PTTA 2006, s. 873-887. 
K r p i e c  M. A.: Pa stwo, PEF, t. VII, Lublin: PTTA 2006, s. 977-982. 
K u l i s k a  L.: Dzia alno  terrorystyczna i sabota owa nacjonalistycznych organizacji 

ukrai skich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków: Fundacja CDCN, Ksi garnia Akade-
micka 2009.  

K u n o w s k i  S.: Podstawy wspó czesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezja skie 
2004.  

Kwestia ukrai ska i eksterminacja ludno ci polskiej w Ma opolsce Wschodniej w wietle do-
kumentów Polskiego Pa stwa Podziemnego 1942-1944, wst p i oprac. L. Kuli ska, A. Ro-
li ski, Kraków: Fundacja CDCN, Ksi garnia Akademicka 2004.  

Ludno . Stan i struktura demograficzno-spo eczna 2002 [Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ci i Mieszka  2002, Powszechny Spis Rolny 2002], oprac. M. Ka aska i L. Nowak, red. 

J. Sta czak, Warszawa: G ówny Urz d Statystyczny, Zak ad Wydawnictw Statystycznych 
2003.

Mniejszo ci narodowe w Polsce w wietle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. 
L. Adamczuk i S. odzi ski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, PTS 2006. 

M y s a k o w s k i  Z.: Totalizm czy kultura, Kraków 1938. 
M y s a k o w s k i  Z.: Wychowanie pa stwowe a narodowe, „Muzeum” [Lwów] 46(1931), 

nr 1, s. 1-13.  
N i k i t o r o w i c z  J.: Edukacja mi dzykulturowa, w: Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, t. I, 

Warszawa: „ ak” 2003, s. 934-942.  
N o w a k  J. R.: My li o Polsce i Polakach, Katowice: Wydawnictwo Unia 1994. 
N o w a k  M.: Kultury pedagogika, w: Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin: TN KUL 2004, 

kol. 213-215. 
N o w a k  M.: Narodowa Demokracja wobec mniejszo ci ukrai skiej w Polsce 1922-1939, 

Gda sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego 2007.  



MAREK MARIUSZ TYTKO 230

N o w o s a d  S.: Wspó czesne przeobra enia rodziny w spo ecze stwie europejskim, w: Wy-
chowanie w rodzinie chrze cija skiej, red. ks. K. Je yna, ks. T. Zadykiewicz, Lublin: Wy-
dawnictwo KUL 2008, s. 177-192. 

O l b r y c h t  K.: Prawda, dobro i pi kno w wychowaniu cz owieka jako osoby, Katowice: 
Wydawnictwo U. l. 20022, Prace Naukowe Uniwersytetu l skiego w Katowicach nr 2128. 

P i e c u c h  M.: Wymiary wiadomo ci narodowej emków, „Lud” 81(1997). 
P o l a k  R.: Koneczny Feliks Karol, EBP, t. IX, Radom: POLWEN 2002, s. 296-301. 
P o l i s z c z u k  W.: 60. rocznica mordów wo y skich: nauka, polityka, uczczenie ofiar, Wro-

c aw: Biuro Poselskie pos a A. Stryjewskiego 2003. 
P o l i s z c z u k  W.: Fa szowanie historii najnowszej Ukrainy: Wo y  – 1943 i jego znaczenie, 

Toronto–Warszawa wyd. autora 1996. 
P o l i s z c z u k  W.: Gorzka prawda: zbrodniczo  OUN-UPA (spowied  Ukrai ca), Toronto 

–Warszawa: wiatowy Zwi zek o nierzy Armii Krajowej Okr g Wo y  1995/1997. 
P o l i s z c z u k  W.: Gwa t na prawdzie o zbrodniach OUN Bandery, Toronto–Warszawa: wyd. 

autora, Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich 
2003. 

P o l i s z c z u k  W.: Ideologia nacjonalizmu ukrai skiego wed ug Dmytra Doncowa, War-
szawa: wiatowy Zwi zek o nierzy Armii Krajowej, Okr g Wo y  1999.  

P o l i s z c z u k  W.: Ideologia nacjonalizmu ukrai skiego, Toronto–Warszawa wyd. autora 
1996. 

P o l i s z c z u k  W.: Integralny nacjonalizm ukrai ski jako odmiana faszyzmu, t. I: Zasady 
ideologiczne nacjonalizmu ukrai skiego – Ukrai ski ruch nacjonalistyczny; struktura orga-
nizacyjna i za o enia programowe, Toronto: wyd. autora 1998. 

P o l i s z c z u k  W.: Integralny nacjonalizm ukrai ski jako odmiana faszyzmu, t. II: Dowody 
zbrodni OUN i UPA, Toronto: wyd. autora 2000. 

P o l i s z c z u k  W.: Integralny nacjonalizm ukrai ski jako odmiana faszyzmu, t. III, Nacjona-
lizm ukrai ski w dokumentach, [cz. 1:] Dokumenty z zakresu zasad ideologicznych i za o-
e  programowych nacjonalizmu ukrai skiego, Toronto: wyd. autora, 2002. 

P o l i s z c z u k  W.: Integralny nacjonalizm ukrai ski jako odmiana faszyzmu, t. IV: Nacjona-
lizm ukrai ski w dokumentach, [cz. 2:] Dokumenty z zakresu dzia a  struktur nacjonali-
zmu ukrai skiego w okresie od 1920 do grudnia 1943 roku, Toronto: wyd. autora 2002.  

P o l i s z c z u k  W.: Integralny nacjonalizm ukrai ski jako odmiana faszyzmu, t. V: Nacjona-
lizm ukrai ski w dokumentach, [cz. 3:] Dokumenty z zakresu dzia a  struktur nacjonali-
zmu ukrai skiego w okresie od grudnia 1943 do 1950 roku, Toronto: wyd. autora 2003. 

P o l i s z c z u k  W.: Nacjonalizm ukrai ski, EBP, t. XII, Radom: POLWEN 2003, s. 253-263. 
P o l i s z c z u k  W.: Problem nacjonalizmu ukrai skiego w Polsce w zarysie, Wroc aw: Biuro 

Poselskie pos a A. Stryjewskiego 2003.  
Polska i Polacy, wybór wst p B. Suchodolski, Warszawa: PWN 19832.
Raport z wyników Narodowego Spisu Ludno ci i Mieszka  2002, [red. L. Nowak et al], War-

szawa: G ówny Urz d Statystyczny, Zak ad Wydawnictw Statystycznych 2003. 
S i e k i e r k a  S., K o m a s k i  H., B u c z a c k i  K.: Ludobójstwo dokonane przez nacjonali-

stów ukrai skich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947, Wroc aw: Atla 2, 
Stowarzyszenie Upami tnienia Ofiar Zbrodni Ukrai skich Nacjonalistów „Na Rubie y”,
2006.  



 KONCEPCJA PEDAGOGIKI KULTURY NARODOWEJ 231

S i e k i e r k a  S., K o m a s k i  H., R ó a s k i  E.: Ludobójstwo dokonane przez nacjonali-
stów ukrai skich w województwie stanis awowskim 1939-1946, Wroc aw: Atla 2, Stowa-
rzyszenie Upami tnienia Ofiar Zbrodni Ukrai skich Nacjonalistów „Na Rubie y” 2008. 

S i e k i e r k a  S., K o m a s k i  H.: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai skich na 
Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, Wroc aw: Nortom 2004. 

S i e m a s z k o  W., S i e m a s z k o  E.: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai skich 
na ludno ci polskiej Wo ynia 1939-1945, t. I-II, Warszawa: von borowiecky 2000. 

S k r z y d l e w s k i  P.: Cywilizacja, PEF, t. II, Lublin: PTTA 2001, s. 339-348. 
S k r z y d l e w s k i  P.: Koneczny Feliks Karol, PEF, t. V, Lublin: PTTA 2004, s. 777-781. 
S k r z y d l e w s k i  P.: Kosmopolityzm, PEF, t. V, Lublin: PTTA 2004, s. 889-891. 
S n y d e r  T.: Tajna wojna: Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrain , Kraków: 

Znak 2008. 
Sobór Watyka ski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, Pozna : Pallottinum 

19863.
S u c h o d o l s k i  B.: Kultura wspó czesna a wychowanie m odzie y, Lwów–Warszawa: 

Ksi nica-Atlas [1935]. 
S u c h o d o l s k i  B.: Uspo ecznienie kultury, Warszawa: „Rój” 1937. 
S u c h o d o l s k i  B.: Wychowanie moralno-spo eczne, Warszawa: „Nasza Ksi garnia” 1936. 
S z c z e n i a k  A. L.: Generalne Gubernatorstwo, EBP, t. VI, Radom: POLWEN 2001, s. 282-292.  
S z c z e n i a k  A. L.: Generalny plan Wschód, EBP, t. VI, Radom: POLWEN 2001, s. 293-311.  
S z k u d l a r e k  T.: Pedagogika mi dzykulturowa, w: Pedagogika. Podr cznik akademicki, red. 

Z. Kwieci ski, B. liwerski, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006. 
S z u m a n  S.: Natura, osobowo  i charakter cz owieka, Kraków: Wydawnictwo WAM  

– Ksi a Jezuici 1995. 
T a r a s i e w i c z  P., W i e l o m s k i  A.: Nacjonalizm, EBP, t. XII, Radom: POLWEN 2003, 

s. 242-249.  
T o r z e c k i  R.: Kwestia ukrai ska w Polsce w latach 1923-1939, Kraków 1989. 
T o r z e c k i  R.: Polacy i Ukrai cy. Sprawa ukrai ska w czasie II wojny wiatowej na terenie 

II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993. 
Traktat ustanawiaj cy Wspólnot  Europejsk , Akty podstawowe Unii Europejskiej, za cznik 

do Dz. U. z 30 kwietnia 2004, nr 90, poz. 864, Tytu  XII (dawny Tytu  IX) Kultura, s. 637-
638.  

T y t k o  M. M.: Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae. Zmiany to samo ci narodowo-
ciowej studentów UJ w latach 1850-1918, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik” 2009, nr 2 (71), 

s. 88-97. 
T y t k o  M. M.: Szuman Stefan Boles aw Teodor, PEF, t. IX, Lublin: PTTA 2008, s. 312-314.
Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawieraj ca niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa, 

Dz. U. z 9 wrze nia 1924 r., nr 79, poz. 766. 
W i e l g u s  S.: Ius gentium, PEF, t. V, Lublin: PTTA 2004, s. 126-134. 
W i e l o m s k i  A.: Nazizm, EBP, t. XIII, Radom: POLWEN 2004, s. 9-15. 
W i e l o m s k i  A.: Pa stwo, EBP, t. XIV, Radom: POLWEN 2004, s. 50-54. 
W i e l o m s k i  A.: Prawa cz owieka, EBP, t. XV, Radom: POLWEN 2005, s. 12-15. 
W i e l o m s k i  A.: Rasizm, EBP, t. XV, Radom: POLWEN 2005, s. 186-193. 
W i e l o m s k i  A.: Suweren, EBP, t. XVII, Radom: POLWEN 2006, s. 29-31.  



MAREK MARIUSZ TYTKO 232

W i e l o m s k i  A.: Suwerenno , EBP, t. XVII, Radom: POLWEN 2006, s. 31-32. 
W i e l o m s k i  A.: Umowa spo eczna, EBP, t. XVII, Radom: POLWEN 2006, s. 254-256. 
W i n i e w s k a - P a  B., P a  B.: Historyzm, PEF, t. IV, Lublin: PTTA 2003, s. 508-519. 
W o j t o w i c z  L.: Rozbiory Polski, EBP, t. XX: Suplement, Radom: POLWEN 2006, s. 237-239. 
Wspó czesne wychowanie a pedagogika klasyczna. Materia y szkoleniowe, Lublin: Lubelski 

Kurator O wiaty, KUL, Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Fundacja Teresianum, Fun-
dacja Servire Veritati 2007. 

Wychowanie ku warto ciom w wietle nauczania Jana Paw a II. Elementy teorii i praktyki, 
t. III: Solidarno . M dro . Wspólnota. Wierno . M odo , red. K. Cha as, Kielce–
Lublin: Wydawnictwo Jedno  2006, s. 358.  

Wychowanie na rozdro u. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego 1999, s. 268. 

Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo 
WAM 2005.  

CONCEPTION OF PEDAGOGY OF NATIONAL CULTURE  
RELATING TO CULTURES OF NATIONAL MINORITIES, ETHNICAL GROUPS  

AND IN THE FACE OF ANOTHER NATIONS’ CULTURES  
(SELECTED ASPECTS) 

S u m m a r y 

An author presents in his study the problematique of pedagogy of national culture, based 
on assumptions (principles, guidelines) of pedagogy of culture. He shows issues, which are 
resulting (following) from prewar controversy in Polish pedagogy (Zygmunt Mys akowski, 
Bogdan Suchodolski, Bogdan Nawroczy ski, Kazimierz So nicki, Ernest Krieck, Lucjan Za-
rzecki and others) over it, whether education should be national (ethnical) or public (state)? 
The author shows possible solutions to this question with references to national minorities and 
with references to ethnical groups. He indicates the assimiliation, the adaptation (the adapta-
bility) and the acceptance (the approval) in the process (course in action) of cultural integration 
the national (ethnical) minorities with dominant majority. He indicates „Polish civilization” 
(term by Feliks Karol Koneczny) as the common ground of agreement (consensus) cultures of 
national (ethnical) minorities in Poland. He indicates e. g. the problematique of Jewishes, 
Ukrainians etc. in Poland. He outlines the principles of cultural autonomy, cultural 
convergence, cultural tolerancy (broadmindedness) and cultural sovereignty of nations (the 
Europe of Homelands [Big and Little Fatherlands, Motherlands]). He indicates the Christian 
(Latin) civilization as the base (the basis, foundations) of national (ethnical) cultures in the 
West Europe. He shows the problem of national (ethnic) cultures (as the minorities) within the 
framework of the state coming into being (the European Union). He shows Austria-Hungarn as 
the historical example of the multinational (multiethnic) state. He outlines the problematique 
of national (ethnical) minorities based on depiction of the Second Vatican Council (the Ro-
man-Catholic Church). The author describes the rules of non-equivalence (non-equivalency) of 
cultures, formulated by Polish professor Stefan Szuman (in years 1940-1943). The author 
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describes selected comments (statements) of blessed John Paul the Second, concerning national 
(ethnical) minorities, formulated in The World Day of Peace Adress (1989) and e. g. concep-
tions of identity of national (ethnical) cultures and identity of cultural minorities in Poland in 
process of changes (the Pope”s comments from the book tittled The Memory and the Identity 
by John Paul the Second, 2005). 

S owa kluczowe: pedagogika, pedagogika kultury, pedagogika kultury narodowej, etniczno ,
naród, narodowa mniejszo .

Key words: pedagogy, pedagogy of culture, pedagogy of national culture, ethnicity, nation, 
national minority. 
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PODZIA Y POLITYCZNO-ADMINISTRACYJNE  
NA ZIEMI PODLASKIEJ W CI GU TYSI CLECIA 

Podlasie zawsze stanowi o pogranicze polityczno-narodowo ciowe. Wschod-
nia jego cz  by a mieszanin  narodowo ciow . Mieszka o tam, obok Pola-
ków, wielu Ukrai ców i Bia orusinów1. W okresie redniowiecza by  to teren 
sporny mi dzy Mazowszem a Rusi , nast pnie mi dzy Mazowszem a Litw .
W latach I Rzeczypospolitej poprzez Podlasie przechodzi a granica oddziela-
j ca Wielkie Ksi stwo Litewskie od Korony.  

W czasie zaborów po udniowa cz  Podlasia nale a a do Królestwa Pol-
skiego, za  pó nocna do obwodu bia ostockiego, w czonego do Cesarstwa 
Rosyjskiego. Po II wojnie wiatowej Podlasie przylega o do granicy polsko-so-
wieckiej. Obecnie jest regionem s siaduj cym z Bia orusi . Nie tylko wzgl dy 
polityczne wp ywa y na peryferyjne oblicze Podlasia, ale równie  przyczyny 
spo eczno-gospodarcze oddzia ywuj ce na specyficzne tempo przemian cywi-
lizacyjnych w tej cz ci Polski. Podlasie le a o w znacznej odleg o ci od 
wi kszych miast, dlatego takie o rodki miejskie, jak Warszawa, Lublin czy 
Bia ystok, nie mia y ju  znacz cego wp ywu na ten region. Z kolei miasta 

Dr JOLANTA ELIZA Ó TOWSKA – Wydzia  Zarz dzania Szko y Wy szej im. Bogdana Ja -
skiego w Warszawie; adres do korespondencji: e-mail: jezoltowska@gmail.com 

1 Opracowa  po wi conych problematyce historycznej, geograficznej i etnograficznej Pod-
lasia jest bardzo wiele. Ostatnio zajmuj  si  ni  badacze zwi zani z o rodkami akademickimi 
w Bia ymstoku i Siedlcach. Studia te s  ogólnie dost pne i dotarcie do nich jest stosunkowo 
proste. Mniej znane s  ksi ki badaczy ukrai skich, którzy zazwyczaj zaliczaj  Podlasie do 
etnicznego obszaru ukrai skiego. Mo na tu wspomnie  liczne prace wybitnego geografa ukra-
i skiego W. Kubijowicza (m.in. Zachidni Ukrainski Ziemli w mie ach Polszi 1920-1939,
Chicago–New York 1963). Pogl dy te nie spotyka y si  ze strony polskiej z rzeteln  odpowie-
dzi  naukow .
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po o one w centralnej cz ci Podlasia, takie jak Bia a Podlaska, Bielsk Podla-
ski, Soko ów Podlaski czy nawet Siedlce, by y niezbyt du e i z tego powodu 
nie mog y wykszta ci  w asnego, wi kszego macierzystego regionu obs ugi2.
W takiej sytuacji przy wszelkich reorganizacjach podzia u administracyjnego 
kraju Ziemi  Podlask  traktowano przedmiotowo i by a ona zazwyczaj dzielona 
i w czana do s siednich jednostek administracyjnych szczebla wojewódzkiego. 

Historyczne Podlasie dzieli o si  na cz  pó nocn  i po udniow . Uwarun-
kowane to by o przebiegiem równole nikowym rzeki Bug (od Niemirowa do 
Nuru). Ten dualistyczny uk ad geograficzny by  cech  znamienn  i wp ywa
na ca okszta t ycia spo eczno-gospodarczego. Mia o to równie  wp yw na 
podejmowane odgórnie decyzje dotycz ce delimitacji jednostek administra-
cyjnych. Bardzo cz sto rozgraniczanie województw czy powiatów musia o si
dopasowa  do uk adu hydrograficznego, który by  zdeterminowany przegrod
fizjograficzn , jak  stanowi a rzeka Bug. Obiektywnie istniej ce warunki 
dzia a y dezintegruj co i uniemo liwi y wytworzenie si  jednolitej jednostki 
administracyjnej obejmuj cej ca e Podlasie. Ziemia Podlaska jako region geo-
graficzno-historyczny nie mia a ci le okre lonych granic zewn trznych3 – by-
y one zatarte i niejednoznaczne. Identyfikacja mieszka ców z w asnym re-

gionem nie by a nigdy zbyt silna i w miar  up ywu czasu raczej nawet ulega a
os abieniu. 

2 Kwestiom rozmieszczenia miast i procesom urbanizacji na Ziemi Podlaskiej po wi cona 
jest ksi ka J. Kazimierskiego, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914), zabudowa – lud-
no  – gospodarka, Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Pa stwowych 1994. 

3 S. L e n c e w i c z, J. K o n d r a c k i, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1964, s. 277; 
J. K o n d r a c k i, Geografia fizyczna Polski, Warszawa: PWN 1967, s. 218-230; J. E. M o j -
s k i, Nizina Podlaska, w: Geomorfologia Polski, red. R. Galon, t. II, Warszawa: PWN 1972, 
s. 318-362. 

Nazwa Podlasia zosta a nadana niegdy  przez naszych s siadów wschodnich i oznacza a
ziemie le ce blisko Lachów (Podlachia, Podlasze). Podlasie jest zarówno regionem histo-
ryczno-politycznym, jak i geograficzno-fizjograficznym. Nie s  to poj cia to same z punktu 
widzenia terytorialnego. W pierwszym rozumieniu jest to obszar województwa podlaskiego, 
które istnia o w I Rzeczypospolitej. Sk ada o si  ono z Ziemi Bielskiej, Ziemi Drohickiej 
i Ziemi Mielnickiej. Rozci ga o si  w przybli eniu mi dzy Rajgrodem na pó nocy a Mi dzy-
rzecem na po udniu oraz mi dzy W growem na zachodzie a Hajnówk  na wschodzie. Podlasie 
jako region fizyczno-geograficzny tworz , wed ug J. Kondrackiego, Wysoczyzna Siedlecka, 
Pradolina Wieprza, Równina Lubartowska, Wysoczyzna Kolne ska, Kotlina Biebrza ska oraz 
Wysoczyzny Bia ostocka i Bielska. J. Kondracki przyjmuje, e Podlasie rozci ga si  na d ugo-
ci oko o 270 km w kierunku po udnikowym i oko o 140 km w wymiarze równole nikowym. 

Powierzchnia jego wynosi ok. 21 tys. km2.
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Kolejn  cech  charakterystyczn  by a zmienno  granic politycznych i ad-
ministracyjnych, wytyczonych i dziel cych historyczny region Podlasia. Si
rzeczy wp ywa o to destabilizuj co na ycie mieszka ców, którzy cz sto w ci -
gu ycia kilkakrotnie zmieniali swoj  przynale no  administracyjn , a tak e
pa stwow 4.

Przedstawienie w sposób chronologiczny ró norodnych podzia ów i konfi-
guracji granic politycznych i administracyjnych, jakie przebiega y w ci gu
d ugiego okresu przez Ziemi  Podlask , mo e mie  istotne znaczenie pozna-
wcze i aplikacyjne5. Ka de wprowadzone rozgraniczenie przynosi o okre lone 
konsekwencje, m.in. dzia aj ce na kierunek powi za  funkcjonalno-przestrzen-
nych. Zw aszcza wp ywa o to na przebieg po cze  infrastrukturalnych, które 
musia y si  zazwyczaj dopasowywa  do istniej cego uk adu politycznego lub 
administracyjnego. Trasy komunikacyjne odznaczaj  si  du  bezw adno ci
i raz powsta e determinuj  na d ugie lata rozwój i przemiany innych elemen-
tów zagospodarowania przestrzennego.  

W cz ci wschodniej Podlasia przechodzi a granica religijna, oddzielaj ca 
prawos awie od katolicyzmu. Przebiega a równie  granica lingwistyczna. Wp y-
wa o to na wielokulturowo  mieszkaj cej ludno ci. Po o enie na styku granic 
etnicznych oddzia ywa o na mieszka ców, którzy odznaczali si  wyra n  poli-

4 Podzia y polityczne Ziemi Podlaskiej w ci gu ostatniego tysi clecia s  zawarte w atlasach 
historycznych Polski (np. w Wielki atlas historyczny, Warszawa: wiat Ksi ki 2003; Wielki 
atlas historyczny, Warszawa: Wydawnictwo Demart 2002). Ostatnio nak adem G ównego Urz du
Statystycznego ukaza o si  monumentalne dzie o, w którym zamieszczono mi dzy innymi doku-
mentacj  statystyczn , po wi con  dzielnicom, regionom i jednostkom administracyjnym Polski 
(Historia Polski w liczbach. Pa stwo i spo ecze stwo, Warszawa: GUS 2003). 

5 Wiedza o genezie, roli oraz funkcjach powiatu w uj ciu historycznym by a obiektem licz-
nych kontrowersji naukowych. Dzi ki opracowaniu ódzkich geografów, M. Sobczy skiego 
i M. Kuleszy (Miejsce i rola powiatu w tradycji podzia u terytorialnego Polski, ód  2006), 
problematyka ta zosta a poddana wszechstronnej analizie badawczej i uporz dkowana. Wed ug
autorów o rodek powiatu, g ównie jako siedziba w adzy s downiczej, ukszta towa  si  na zie-
miach polskich ju  w pó nym redniowieczu. Nast pnie by  instytucj  przede wszystkim stanu 
szlacheckiego. Do o rodka powiatowego szlachta przybywa a na ró nego rodzaju zjazdy (np. 
wiece s dowe). Powiaty zast pi y cz ciowo kasztelanie. Istot  powiatu stanowi y nie zwi zki 
terytorialne, a g ównie stanowe, grupuj ce szlacht  z najbli szych okolic. W miar  up ywu
czasu organizacja powiatowa ulega a umocnieniu i przetrwa a do ko ca istnienia I Rzeczypo-
spolitej. Ostatecznie system powiatów jako po redniego szczebla podzia  administracyjny 
ukszta towa  si  w okresie zaborów. W ka dym z pa stw zaborczych mia  swoj  specyfik , ale 
zawsze odgrywa  istotn  rol  administracyjn . Ujednolicenie systemu trójstopniowego (gmina, 
powiat, województwo) nast pi o po odzyskaniu niepodleg o ci. 
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kulturowo ci  i potrafili si  szybko adaptowa  do nowych warunków polity-
cznych. Ta otwarto  na wp ywy zewn trzne jest cech  typow  dla miesz-
ka ców yj cych na pograniczach. Zw aszcza, e rozgraniczenie, które prze-
chodzi o poprzez wschodni  cz  Podlasia, oddziela o od siebie ludy yj ce 
w orbicie cywilizacji zachodnioeuropejskiej ( aci skiej) od wschodnioeuropej-
skiej (bizantyjskiej). 

Z tego te  wzgl du historyczna analiza podzia ów politycznych i admini-
stracyjnych dziel cych Ziemi  Podlask  mo e stanowi  punkt wyj cia do wy-
ja nienia wielu zjawisk zachodz cych w przesz o ci i tera niejszo ci. Zareje-
strowanie tych przemian granicznych mo e by  interesuj c  przes ank  do 
wszechstronnej oceny wspó czesnego funkcjonowania regionu podlaskiego 
w nowym, powsta ym stosunkowo niedawno, trójstopniowym podziale admi-
nistracyjnym kraju6. Nale y tu uwzgl dni  fakt, e ostatnio przeprowadzona 
reforma uk adu administracyjnego przynios a dla regionu podlaskiego rady-
kaln  zmian . Doprowadzi a ona bowiem do degradacji istniej cej pewnej po-
dmiotowo ci terytorialnej (likwidacja o rodków wojewódzkich w Bia ej Pod-
laskiej i Siedlcach). Województwa siedleckie i bialskopodlaskie, istniej ce od 
1975 do 1999 r., obejmowa y w swoich granicach du  cz  Podlasia. Obec-
nie za  historyczne Podlasie nale y do trzech województw (mazowieckiego, 
podlaskiego i lubelskiego). Kwesti  komplikuje fakt, e do wspó czesnego
województwa podlaskiego w czono rozleg e obszary nale ce do zupe nie
innych regionów geograficzno-historycznych (np. Suwalszczyzna). Nazwanie 
by ego województwa bia ostockiego województwem podlaskim wprowadzi o
wi c dodatkowy zam t poj ciowy, utrudniaj c badania delimitacyjne i dia-
gnostyczne.  

Na mapach pokazuj cych Polsk  w okresie tworzenia jej pa stwowo ci (X-
XI w.), Podlasie stanowi integraln  cz  w adania dynastii piastowskiej. 
Wschodnia cz  Mazowsza zawiera nie tylko dzisiejsze Podlasie, lecz obej-
muje równie  rejony po o one na wschód od wspó czesnego Brze cia, czyli 
cz  zachodniego Polesia (mapa 1). 

W okresie rozbicia dzielnicowego wschodnia granica Polski przesun a si
wyra nie na zachód. Du a cz  Podlasia nale a a do Ksi stwa Halicko-W o-

6 Studia nad podzia em administracyjnym kraju prowadzone s  od kilkudziesi ciu lat 
w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania kraju PAN. W wymienionej placówce nauko-
wej powsta y liczne ekspertyzy, w których przedstawione s  opinie specjalistów (np. Podzia
administracyjny kraju. Pogl dy i opinie, „Biuletyn KPZK PAN” 1984, nr 126). Prezentowane 
s  ró norodne pogl dy i projekty. Pomimo e dotycz  one zazwyczaj ca ego kraju, mo na 
w nich znale  interesuj ce informacje dotycz ce wschodniej Polski, w tym Podlasia. 
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dzimierskiego. Granica mi dzy Mazowszem a Litw  przebiega a w tym czasie 
wzd u  brzegu Biebrzy. Usytuowana nad brzegiem rzeki Wizna by a w obr -
bie Mazowsza. Ziemie wokó  Drohiczyna mi dzy XI a XIII w. wielokrotnie 
zmienia y swoj  przynale no  polityczn . Rozgraniczenie mi dzy Ziemi  San-
domiersk , obejmuj c  mi dzy innymi Kock i uków, a Ksi stwem Halicko-
W odzimierskim przebiega o wówczas w s siedztwie p yn cej na pó noc 
w swoim górnym biegu rzeki Wieprz (mapa 2). 

W ko cowej fazie rozbicia dzielnicowego Ziem Polskich Podlasie zosta o
w czone do Wielkiego Ksi stwa Litewskiego. Ukazuj  to granice polityczne 
istniej ce za panowania W adys awa okietka i Kazimierza Wielkiego. Roz-
graniczenie mi dzy Mazowszem a Litw  jest do  nieregularne. Po stronie 
polskiej miastami nadgranicznymi by y Goni dz, Knyszyn, Wizna, Nur i Liw. 
Na po udnie od Podlasia, usytuowana jest Ziemia Sandomierska z miastami 

uków, Kock i Parczew, a tak e Ksi stwa Che msko-Be zkie oraz W odzi-
mierskie w czone w drugiej po owie XIV w. do Królestwa Polskiego (mapa 3). 

W okresie I Rzeczypospolitej kszta towa y si  granice historycznego Pod-
lasia. Utworzone województwo podlaskie mia o nieregularny uk ad graniczny. 
Rozci ga o si  od W growa po Rajgród. Wschodnie Podlasie zosta o w -
czone do województwa brzesko-litewskiego, b d cego ju  w sk adzie Wiel-
kiego Ksi stwa Litewskiego. Powsta e wówczas rozgraniczenia wojewódzkie 
by y stabilne przez ponad 250 lat, a  do rozbiorów, czyli likwidacji I Rzeczy-
pospolitej (mapa 4). 

W rezultacie III rozbioru Polski (1795 r.) Podlasie zosta o podzielone gra-
nicami pa stw zaborczych. Terytoria po o one na po udnie od rzeki Bug zna-
laz y si  w Cesarstwie Austriackim. Na pó noc od Bugu obszary Mazowsza, 
Podlasia i Suwalszczyzny w czone zosta y w sk ad Królestwa Pruskiego. 
Rozleg e za  obszary Polesia, ca a Puszcza Bia owieska oraz ziemie Wielkiego 
Ksi stwa Litewskiego po o one po zachodniej stronie Niemna, zosta y inkor-
porowane przez Cesarstwo Rosyjskie. Ziemia Podlaska znalaz a si  w granicach 
trzech pa stw zaborczych, stykaj cych si  w bezpo rednim s siedztwie Miel-
nika, opanowanego przez Prusy (mapa 5).  

Wspomniane rozgraniczenie trwa o stosunkowo krótko, gdy  zwyci skie
wojny Napoleona z Austri  i Prusami zmieni y je w zasadniczo. Powsta o
Ksi stwo Warszawskie, do którego w czono ziemie zaboru pruskiego i austria-
ckiego. Niewielkie terytorialnie Ksi stwo Warszawskie po zwyci skiej wojnie 
z Austri  (1807 r.) sk ada o si  z dziesi ciu departamentów (bydgoskiego, kalis-
kiego, krakowskiego, lubelskiego, om y skiego, p ockiego, pozna skiego, ra-
domskiego, siedleckiego, warszawskiego). Podlasie po po udniowej stronie 
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Bugu znalaz o si  w granicach departamentu siedleckiego. Niewielkie skrawki 
zachodniego Podlasia w czono do departamentu om y skiego. Ca a pó nocno-
-wschodnia cz  Ziemi Podlaskiej od Drohiczyna po Sokó k  zmieni a swoj
przynale no  pa stwow . Powsta  tzw. obwód bia ostocki, który w 1807 r. zo-
sta  wy czony z Prus i inkorporowany przez Rosj  (mapa 6). 

Kl ska Napoleona pod Moskw  by a przyczyn  kolejnej zasadniczej zmiany 
uk adu granic politycznych ziem dawnej Polski. Podj te na Kongresie Wiede -
skim (1815 r.) decyzje zdeterminowa y na nast pne sto lat rozgraniczenia pa stw 
zaborczych7. Powsta o autonomiczne Królestwo Polskie b d ce integraln  cz -
ci  Cesarstwa Rosyjskiego. Dzieli o si  ono pocz tkowo na województwa, 

pó niej za  na gubernie. Granica wschodnia Królestwa przechodzi a przez Zie-
mi  Podlask . Po udniowa i zachodnia cz  Podlasia z Bia  Podlask , Siedl-
cami, W growem i Soko owem Podlaskim znalaz a si  w Królestwie Polskim. 
Obwód bia ostocki z Ciechanowcem i Drohiczynem na po udniu oraz Bia ym-
stokiem i Sokó k  na pó nocy stanowi  w dalszym ci gu integraln  cz  Cesar-
stwa Rosyjskiego. Królestwo Polskie po kolejnych przegranych powstaniach 
traci o atrybuty autonomiczno ci, przeobra aj c si  faktycznie w tzw. Kraj Pri-
wisla ski. Uk ad graniczny by  stabilny, zmienia y si  natomiast wielokrotnie 
podzia y administracyjne. Zw aszcza dotyczy o to szczebla powiatowego. Pre-
zentacja tych zmian na Ziemi Podlaskiej jest do  interesuj ca i mo e by
podstaw  do wniosków dotycz cych rangi funkcjonalnej poszczególnych miast 
i zmienno ci ich zasi gów oddzia ywania przestrzennego. 

Królestwo Polskie bezpo rednio po Kongresie Wiede skim (1816 r.) dzie-
li o si  na osiem województw (warszawskie, p ockie, suwalskie, siedleckie, 
lubelskie, radomskie, kaliskie i kieleckie). Ziemia Podlaska, po o ona na po-
udnie od Bugu, by a w ca o ci w granicach województwa siedleckiego, któ-

rego pó nocna cz  wchodzi a w sk ad powiatów w growskiego, osickiego, 
siedleckiego, bialskiego, ukowskiego i radzy skiego. Obwód bia ostocki dzieli
si  na cztery powiaty: drohiczy ski, bielski, bia ostocki i sokólski. Po udnio-
wo-wschodnia cz  powiatu tykoci skiego, nale cego do województwa su-
walskiego, obejmowa a kilka gmin podlaskich (mapa 7). 

W chwili wybuchu powstania listopadowego rozgraniczenia powiatowe 
ró ni y si  ju  od tych, które istnia y przed pi tnastu laty. Nast pi y wyra ne 
procesy komasacyjne. Mniejsze powiaty uleg y likwidacji. Na ich miejsce po-

7 Zestaw map prezentuj cych podzia  administracyjny Królestwa Polskiego mi dzy Kongre-
sem Wiede skim a II wojn wiatow  zawiera opracowanie A. Borkiewicza Podzia y administra-
cyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815-1918 („Dokumentacja Geograficzna” 1956, z. 4a). 
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wsta y rozleg e jednostki powiatowe. W województwie siedleckim osta y si
jedynie cztery powiaty: siedlecki, bialski, ukowski i radzy ski (mapa 8). Po-
dzia  administracyjny, istniej cy w 1863 r., niewiele si  ró ni  od tego, który 
istnia  w 1830 r. Województwa sta y si  ostatecznie guberniami. Uk ady po-
wiatowe by y stabilne. W obwodzie bia ostockim, w tym czasie, uleg  likwi-
dacji tylko jeden powiat, a mianowicie drohiczy ski (mapa 9). 

Po powstaniu styczniowym mia y miejsce istotne zmiany zdecydowanie 
powi kszaj ce sie  jednostek w uk adzie powiatowym. Odnotowuje to mapa 
pokazuj ca stan z 1867 r. Z du ego powierzchniowo powiatu siedleckiego 
wyodr bniono dodatkowo powiat w growski i soko owski, z powiatu bialskie-
go utworzono odr bny powiat janowski. Istniej ca wówczas gubernia siedle-
cka by a stosunkowo rozleg a terytorialnie. Rozci ga a si  od Wis y na zacho-
dzie po rodkowy Bug na wschodzie oraz od dolnego Bugu na pó nocy po 
rzek  Wieprz na po udniu. We wschodniej cz ci guberni om y skiej powsta
powiat Wysokie Mazowieckie. Zachodnia cz  guberni grodzie skiej, niena-
le ca do Królestwa Polskiego, podzielona zosta a na trzy powiaty: Bielsk 
Podlaski, Bia ystok i Sokó ka (mapa 10). 

Kolejne powa ne zmiany zasz y przed I wojn wiatow . W adze carskie 
w 1912 r. wyodr bni y, a nast pnie „oderwa y” od Królestwa Polskiego gu-
berni  che msk . Wywo a o to donios e reperkusje polityczne w ród ludno ci
polskiej. Postanowienie to traktowane by o nie tylko jako zmniejszenie teryto-
rialne Królestwa, lecz równocze nie jako pogwa cenie ustanowie  Kongresu 
Wiede skiego8. Ta narzucona decyzja przynios a istotne konsekwencje dla po-
dzia u administracyjnego po udniowego Podlasia. Ostatecznie Siedlce utraci y
status stolicy guberni i uzyska y jedynie rang  o rodka powiatowego. Powia-
ty: konstantynowski (uprzednio janowski) oraz bialski zosta y w czone do 
nowo powsta ej guberni che mskiej. Z kolei powiaty: soko owski, siedlecki 
i ukowski w czono do guberni lubelskiej. Terytorium Podlasia znalaz o si
w kilku jednostkach administracyjnych, a ponadto powiat w growski przenie-
siono do guberni om y skiej. Jedynie stabilny by  uk ad administracyjny 
w zachodniej guberni grodzie skiej (mapa 11). 

8 Kwestia oderwania Che mszczyzny z cz ci  Podlasia od Królestwa Polskiego i w cze-
nia jej bezpo rednio do Cesarstwa Rosyjskiego zbulwersowa a ówczesne spo ecze stwo pol-
skie. By o to nawet traktowane jako kolejny rozbiór Polski. Problem ten jest omawiany mi dzy 
innymi w historycznej ju  ksi ce autorstwa L. Dymszy Sprawa Che mska (Warszawa: Ksi -
garnia Gebethnera i Wolffa 1956). 
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Zdobycie przez pa stwa centralne (w 1916 r.) Królestwa Polskiego i zaj -
cie go przez wojska niemieckie i austriackie zlikwidowa o istniej cy przez sto 
lat uk ad prawno-polityczny, ustalony przez Kongres Wiede ski. Narzucone 
decyzje w adz okupacyjnych mia y charakter dora ny i wiadomo by o, e tym-
czasowy. Pó nocna cz  by ego Królestwa Polskiego z Warszaw  jako stolic
„jeneralgubernatorstwa” sta a si  okupacyjn  stref  niemieck . Obszary po o-
one na po udnie od Pilicy i Wieprza opanowa y wojska austriackie, które 

utworzy y w Lublinie siedzib  swoich w adz okupacyjnych. Ca e Podlasie 
natomiast znalaz o si  pod jurysdykcj  w adz niemieckich, tyle e wyodr b-
niono rejon obejmuj cy by e powiaty: bialski, konstantynowski, radzy ski, 
i w odawski, które przekazano pod bezpo redni  kontrol  niemieckiej admini-
stracji wojskowej (tzw. niemiecka komenda etapów Ober-Ost). Kl ska mili-
tarna Rosji, a nast pnie traktat brzeski (z 9 lutego1918 r.) wprowadzi y ko-
lejn  modyfikacj  graniczn . Zosta a ustalona tzw. nowa granica mi dzy „Pol-
sk ” a „Ukrain ”. W przybli eniu ca a gubernia che mska w trakcie rokowa
brzeskich zosta a w czona do przysz ego pa stwa ukrai skiego. Projekto-
wana granica mia a przebiega  po udnikowo – od Mielnika poprzez osice, 
Radzy , Krasnystaw i Bi goraj (mapa 12). 

Ostatnie miesi ce 1918 r. ca kowicie zdezaktualizowa y nie tylko postano-
wienia traktatu brzeskiego, ale diametralnie zmieni y sytuacj  geopolityczn
Europy, w tym i Polski. Problematyka zwi zana z odzyskiwaniem przez Pol-
sk  niepodleg o ci, a tak e z walk  o granice, jest powszechnie znana i nie 
wymaga dodatkowego komentarza. Przed nowym pa stwem stan  powa ny 
problem wyboru i wprowadzenia nowego podzia u administracyjnego kraju, 
który pozwoli by stosunkowo szybko zintegrowa  terytorium nale ce przez 
ponad 120 lat do trzech pa stw zaborczych9. Pierwsze województwa powsta y

9 Podzia om administracyjnym Polski w XX w. po wi cone s  trzy ród owe opracowania: 
A. K u k l i s k i, S. S w i a n i e w i c z, Polskie województwo. Do wiadczenia i perspektywy,
w: Polskie województwo. Do wiadczenia i perspektywy, red. A. Kukli ski, S. Swianiewicz, 
Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej 1990, s. 9-38; C. L e s z -
c z y s k a, Województwo w II Rzeczypospolitej, tam e, s. 39-114; S.M. Z a w a d z k i, Koncep-
cje planowania przestrzennego i polityki regionalnej w II Rzeczypospolitej, tam e, s. 115-150; 
A. K o w a l c z y k, Dotychczasowe do wiadczenia i obecny stan prac badawczych nad reform
podzia u Polski na regiony, „Studia Regionalne i Lokalne” 1993, nr 9 (42); J. W e n d t, Geo-
grafia w adzy w Polsce, Gda sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego 2001. Podsumowa-
niem dotychczasowego dorobku naukowego w tej dziedzinie jest ostatnio wydana ksi ka 
A. Miszczuka Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcja teoretyczna a rze-
czywisto  (Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003). 
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na mocy ustaw przyj tych w sierpniu 1919 r. i by y to: bia ostockie, kieleckie, 
krakowskie, lubelskie, ódzkie, pozna skie, pomorskie i warszawskie. Kolejne 
województwa tworzone by y sukcesywnie w miar  odzyskiwania nowych te-
renów (lwowskie, nowogródzkie, poleskie, stanis awowskie, l skie, tarnopol-
skie, wile skie i wo y skie). Utworzony bezpo rednio po wojnie polsko-bol-
szewickiej nowy uk ad administracyjny by  stabilny a  do 1938 r., kiedy to 
wprowadzano weryfikacj  niektórych granic wojewódzkich. Na interesuj cym 
nas obszarze Ziemi Podlaskiej powsta y ju  w 1919 r. dwa województwa, roz-
dzielone rzek  Bug. Po stronie pó nocnej ukonstytuowa o si  województwo 
bia ostockie, a po po udniowej lubelskie. W pó nocnej cz ci województwa 
lubelskiego utworzono nast puj ce powiaty: Bia a Podlaska, Janów Podlaski, 

uków, Radzy  Podlaski, Siedlce, Soko ów Podlaski, W grów i W odawa.
Natomiast w po udniowej cz ci województwa bia ostockiego powsta y po-
wiaty: Bia ystok, Bielsk Podlaski, Ostrów Mazowiecka, Sokó ka i Wysokie 
Mazowieckie. W bardziej na wschód po o onym województwie poleskim, na 
pó noc od Brze cia utworzono powiat w Wysokiem Litewskiem. Podporz d-
kowanie du ej cz ci Podlasia województwu lubelskiemu budzi o powa ne 
zastrze enia, gdy  ówcze nie obszary te coraz bardziej ci y y ku Warszawie. 
To spowodowa o, e powsta y uk ad nie okaza  si  trwa y. Niemniej funkcjo-
nowa  niemal przez ca y okres mi dzywojenny (mapa 13). 

W 1938 r., bezpo rednio przed samym wybuchem II wojny wiatowej, do-
konano niewielkich zmian w przebiegu granicy mi dzy województwem lubel-
skim a warszawskim. Dwa powiaty po o one na pó noc od Siedlec, a miano-
wicie W grów i Soko ów Podlaski, w czono do województwa warszawskiego, 
za  powiat Siedlce nadal pozosta  w województwie lubelskim (mapa 14). 

Podzia  Europy rodkowo-Wschodniej na dwie strefy wp ywów zosta  do-
konany 23 sierpnia 1939 r. w trakcie podpisywania paktu o nieagresji mi dzy
III Rzesz  Niemieck  a ZSRR (tzw. pakt Ribbentrop-Mo otow). Wspomnian
umow  mi dzynarodow  mi dzy obu pa stwami skorygowano nast pnie ju
po kl sce Polski, 28 wrze nia 1939 r., kolejnym porozumieniem sowiecko-
niemieckim.  

Ziemie Polskie zosta y przedzielone tzw. lini  demarkacyjn , która prze-
chodzi a wzd u  biegu trzech rzek: Sanu, Bugu i Pissy. Po stronie zachodniej 
tego rozgraniczenia w adze niemieckie utworzy y Generalne Gubernatorstwo 
ze stolic  w Krakowie. Obszary na wschód od linii demarkacyjnej w czono
do Ukrai skiej SRS i Bia oruskiej SRS. Ziemia Podlaska ponownie zosta a
przedzielona kordonem politycznym. Po udniowa cz  Podlasia wesz a w sk ad
tzw. Generalnej Guberni, z tym, e cz  wschodni  w czono do dystryktu 
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lubelskiego (powiaty: Bia a Podlaska, uków, Radzy  Podlaski), za  zachod-
ni  do dystryktu warszawskiego (powiaty: Siedlce, Soko ów Podlaski, W g-
rów). Ca a pó nocna cz  Podlasia z Bia ymstokiem sta a si  integraln  cz -
ci  Bia oruskiej SRS (mapa 15). 

Napad Hitlera na Zwi zek Sowiecki 22 czerwca 1941 r. ca kowicie zdezak-
tualizowa  istniej ce przez 20 miesi cy ustalenia. Ca y obszar Podlasia obj ty 
zosta  okupacj  niemieck . Na analizowanym terytorium granice wschodnie Ge-
neralnego Gubernatorstwa nie uleg y zmianie, nadal przebiega y wzd u  rzeki 
Bug. Natomiast utworzony przez Niemców okr g bia ostocki w czono bezpo-
rednio do Rzeszy Niemieckiej. Ca e Polesie i Wo y  utworzy y tzw. Komi-

sariat Rzeszy Ukraina. Rozgraniczenia administracyjne, wprowadzone w ycie
przez niemieckie w adze okupacyjne, prezentuje kolejna mapa (mapa 16). 

Kl ska hitlerowskich Niemiec, wej cie Armii Sowieckiej oraz ustalenie 
nowej wschodniej granicy Polski wed ug tzw. linii Curzona zmieni y znowu 
status polityczno-administracyjny rozpatrywanego terytorium10. W zasadzie ca a
Ziemia Podlaska znalaz a si  w sk adzie nowego pa stwa polskiego, maj cego 
formalnie atrybuty suwerenno ci, ale ca kowicie uzale nionego od ZSRR. 
Zmiany graniczne, których rezultatem by a utrata ziem wschodnich oraz uzy-
skanie w formie rekompensaty tzw. Ziem Odzyskanych, wp yn y na usy-
tuowanie Podlasia w strukturze terytorialnej Polski. Z regionu po o onego 
w centrum kraju Podlasie przeistoczy o si  w obszar przygraniczny, przylega-
j cy do wschodniej granicy pa stwa11. Bezpo rednio po wojnie Polska zosta a
podzielona na 14 jednostek wojewódzkich. W ogólnym zarysie podzia  admi-
nistracyjny kraju nawi zywa  do zalece  reformy dokonanej przed II wojn

10 Linia Curzona zosta a przedstawiona jako projekt linii demarkacyjnej w 1920 r. przez 
brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Georga Nathaniela Curzona. Po podpisaniu ro-
zejmu w wojnie polsko-bolszewickiej mia y si  na ni  cofn  wojska polskie. Projekt ten 
w ówczesnych warunkach nie zosta  zrealizowany. Powrócono do niego w czasie II wojny 
wiatowej. W wyniku decyzji Wielkiej Trójki w Teheranie i Ja cie oraz pertraktacji polsko- 

-radzieckich lini  Curzona uznano za podstaw  wytyczenia powojennych wschodnich granic 
Polski.  

11 Jedyn  prac  po wi con  wy cznie podzia om administracyjnym Podlasia jest artyku
zamieszczony w materia ach Urz du Rady Ministrów (A. S t a s i a k, P. E b e r h a r d t, Po-
wstaj cy region woj. siedleckiego i bialskopodlaskiego, „Biuletyn Zespo u do opracowania 
koncepcji zmian w organizacji terytorialnej pa stwa URM” 1991, nr 19, s. 28-38). Opracowa-
nie to mia o jednak charakter bardziej planistyczny, ni  historyczny. Skoncentrowano uwag
nie tyle na dotychczasowych podzia ach, ile raczej na ró norodnych projektach i wizjach au-
torskich. Artyku  ten mia  wyra nie cel aplikacyjny i by  przygotowany w zwi zku z reform
podzia u administracyjnego. 
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wiatow . Podlasie, podobnie jak w okresie mi dzywojennym, znalaz o si
w granicach trzech województw: warszawskiego, bia ostockiego i lubelskiego, 
w tym: w warszawskim dwa powiaty: Soko ów Podlaski i W grów, w lubel-
skim: Bia a Podlaska, uków, Radzy  Podlaski i Siedlce, za  w bia ostockim 
trzy powiaty nadgraniczne: Bia ystok, Sokó ka i Bielsk Podlaski. Ostatni z wy-
mienionych by  najwi ksz  wówczas pod wzgl dem powierzchniowym jed-
nostk  administracyjn  tego typu w kraju (mapa 17). 

Dla pó niejszych losów funkcjonowania administracji w Polsce znacz cy 
okaza  si  rok 1950, gdy  powsta y w tym czasie uk ad wojewódzki dotrwa
pó niej bez zasadniczych zmian a  do 1975 r. Utworzono wówczas trzy nowe 
województwa: koszali skie, opolskie i zielonogórskie. Na rozpatrywanym ob-
szarze Podlasia nast pi a jedynie niewielka weryfikacja graniczna. Powiat sie-
dlecki zosta  przeniesiony z województwa lubelskiego do warszawskiego 
(mapa 18). 

W adze kraju w latach 50. i 60. preferowa y idee tworzenia nowych po-
wiatów. Du e jednostki powiatowe dzielono na mniejsze. Zw aszcza mia o to 
miejsce na mniej zurbanizowanych terenach wschodniej Polski. Podobn  ewo-
lucj  zaobserwowa  mo na na Podlasiu, porównuj c uk ady administracyjne 
istniej ce w roku 1970 i w roku 1950. W po udniowej cz ci województwa 
bia ostockiego powsta y w ci gu tego dwudziestolecia trzy nowe powiaty: 
Hajnówka, apy i Siemiatycze, w województwie lubelskim: Parczew, za  war-
szawskim: osice (mapa 19). 

Prze omowym wydarzeniem w dziejach zwi zanych z funkcjonowaniem 
kolejnych podzia ów administracyjnych kraju by  rok 1975, kiedy to dokonano 
radykalnej zmiany ca ego systemu administracyjnego Polski. Na miejsce uk a-
du trójstopniowego (województwa, powiaty, gminy) powsta  uk ad dwustop-
niowy. Usuni to wówczas szczebel po redni mi dzy województwem a gmin ,
mianowicie uleg y likwidacji jednostki szczebla powiatowego. Powiaty by y
jednostkami administracyjnymi, które istnia y w Polsce od kilkuset lat. Zo-
sta a wi c przekre lona d ugoletnia tradycja. Kolejn  podj t  decyzj  o charak-
terze zwrotnym by o utworzenie ma ych powierzchniowo województw. Na 
miejsce 17 województw (nie licz c pi ciu miast wyodr bnionych z woje-
wództw) powsta o 49 niewielkich jednostek wojewódzkich. Reformy tej do-
konano nie licz c si  z opiniami rodowisk naukowych i planistycznych, które 
wskazywa y na negatywne konsekwencje gospodarcze tej arbitralnej decyzji 
wprowadzonej w ycie przez w adze partyjne kraju.  

Na analizowanym obszarze Podlasia skutki tej reformy by y równie  donio-
s e. Powsta y dwa nowe województwa: siedleckie i bialskopodlaskie. W s -
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siedztwie Podlasia ukonstytuowa o si  ponadto niewielkie województwo om-
y skie. Ziemia Podlaska znalaz a si  w granicach trzech województw, jed-

nego o d ugoletnich tradycjach (bia ostockiego) oraz dwóch nowoutworzonych 
(siedleckiego i bialskopodlaskiego). Stolica po udniowego Podlasia (Siedlce) 
uzyska a wysok  rang  regionaln , gdy  w czono do niego dodatkowo roz-
leg e obszary wschodniego Mazowsza (rejon Mi ska Mazowieckiego, Stani-
s awowa i Garwolina). Trzy o rodki historycznego Podlasia (Siedlce, Bia y-
stok oraz Bia a Podlaska) równie  podnios y znacznie sw  rang  i zyska y
mo liwo ci rozwoju spo eczno-gospodarczego. Niemniej Podlasie jako region 
uleg o dalszej dezintegracji funkcjonalnej. Du a liczba gmin wp yn a na dal-
sze rozproszenie kompetencji i rodków finansowych. Przynios o to w efekcie 
zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki spo eczne (mapa 20). 

Bardzo ostro krytykowany przez rodowiska naukowe uk ad administra-
cyjny utworzony w 1975 r. przetrwa  blisko 25 lat (wskazywano m.in. na jego 
nieracjonalno  i przypadkowo ). W rezultacie d ugiej i kontrowersyjnej dys-
kusji podj to postanowienie o przeprowadzeniu nowej radykalnej reformy po-
dzia u administracyjnego kraju. Przyj ta ostateczna decyzja, wprowadzona 
w ycie 1 stycznia 1999 r., mia a charakter polityczny, gdy  by a kompromi-
sem mi dzy do  zró nicowanymi projektami i koncepcjami12. Nie wnikaj c
w ocen  optymalno ci i adekwatno ci nowego podzia u nale y stwierdzi , e
stanowi  on w du ym stopniu powrót do uk adu istniej cego przed 1975 r. 
Zlikwidowano bowiem mi dzy innymi województwo siedleckie i bialskopod-
laskie. Podobnie, jak w okresie mi dzywojennym i powojennym, ziemie Pod-
lasia w czono do trzech du ych województw, z których dwa zmieni y nazw
(warszawskie na mazowieckie, za  bia ostockie na podlaskie, natomiast jedno 
zachowa o nazw  star  (lubelskie). Powróci y jednostki powiatowe, które z za-
sady obejmuj  po kilkana cie gmin. Okaza o si , e okres 1975-1999 mia
w historii polskiej administracji jedynie charakter epizodyczny. 

Na terytorium rodkowego i po udniowego województwa podlaskiego utwo-
rzono takie powiaty, jak: siemiatycki, bielski, hajnowski, bia ostocki, sokól-
ski; we wschodniej cz ci województwa mazowieckiego: osicki, siedlecki, 
soko owski, w growski; w bardziej usytuowanym na po udniu województwie 
lubelskim: bialskopodlaski, ukowski, radzy ski, parczewski. Ziemia Podlaska 
znajduje si  wi c obecnie w granicach kilkunastu powiatów po o onych mi -
dzy w a ciwym Mazowszem a granic  z Bia orusi  (mapa 21). 

12 Napisa  o tym do  obszernie Miszczuk (Regionalizacja administracyjna...).
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Cz ci  integraln  zaprezentowanej analizy jest 21 map. Cztery z nich doty-
cz  podzia ów administracyjnych okresu piastowskiego, wzgl dnie czasów 
I Rzeczypospolitej, osiem pokazuje stan istniej cy w okresie zaborów (1795-
1918), kolejne trzy prezentuj  sytuacj  w okresie mi dzywojennym, nast pne
dwie odnosz  si  do lat II wojny wiatowej. Pozosta e cztery za czone do tek-
stu mapy obrazuj  zmiany, jakie mia y miejsce w uk adzie administracyjnym po 
II wojnie wiatowej. Ostatnia z nich jest ilustracj  stanu wspó czesnego. 

Dokumentacja kartograficzna, jak i za czona zwi z a charakterystyka wiad-
cz  dobitnie, e podzia y administracyjne na Ziemi Podlaskiej mia y charakter 
bardzo dynamiczny. Nowe uwarunkowania polityczne by y zazwyczaj przy-
czyn  radykalnej reformy, wzgl dnie daleko id cej weryfikacji granic woje-
wódzkich lub powiatowych. Przynios o to w konsekwencji daleko id c  dez-
integracj  funkcjonalno-przestrzenn  Podlasia. By  to region podporz dko-
wany w swoim rozwoju historycznym ró nym o rodkom zewn trznym, któ-
rych ranga i znaczenie te  by y zmienne. Ta destabilizacja systemów admini-
stracyjnych sta a si  cech  znamienn  dla tej cz ci Polski i si  rzeczy przy-
nosi a daleko id ce reperkusje spo eczno-gospodarcze. 
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Mapa 1. Podlasie za Boles awa Chrobrego (ok. 1000 r.) 
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Mapa 2. Podlasie w czasach rozbicia dzielnicowego (XIII w.) 

granica pa stwa Henryków l skich (do 1241 r.) 

granice zewn trzne pozosta ych ksi stw w 1. po . XIII w. 

granica mi dzy Litw  a Ksi stwem Halicko-W odzimierskim 

obecna granica Polski 

ziemie utracone do po . XIII w. 



 PODZIA Y POLITYCZNO-ADMINISTRACYJNE NA ZIEMI PODLASKIEJ 251

Mapa 3. Podlasie za W adys awa okietka i Kazimierza Wielkiego (XIV w.) 
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Mapa 4. Podlasie po Unii Lubelskiej (ok. 1600 r.) 

lenna Rzeczypospolitej 
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Mapa 5. Podlasie w dobie rozbiorów (1772-1795) 
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Mapa 6. Podlasie w okresie 1807-1815 

obecna granica Polski

granica Ksi stwa Warszawskiego

granice województw 

obszar Ksi stwa Warszawskiego w 1807 r. 

obszar przy czony do Ksi stwa Warszawskiego w 1809 r. 
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Mapa 7. Podlasie w 1816 r. 
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Mapa 8. Podlasie w 1830 r. 

granica pa stwa 
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Mapa 9. Podlasie w 1863 r. 

granica guberni 
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Mapa 10. Podlasie w 1867 r. 

granica guberni 
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Mapa 11. Podlasie w 1914 r.  

granica guberni 
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Mapa 12. Podlasie w 1918 r. 

granica guberni 
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Mapa 13. Podlasie w 1930 r. 
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Mapa 14. Podlasie w 1938 r.  
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Mapa 15. Podlasie w okresie 28.09.1939-22.06.1941 r. 

granica II Rzeczypospolitej przed 1.09.1939 r. 
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Mapa 16. Podlasie w okresie 22.06.1941-1945 r. 

granica II Rzeczypospolitej przed 1.09.1939 r. 
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Mapa 17. Podlasie w 1946 r. 

granica pa stwa 

granica województw 

granica powiatów 

miasta wojewódzkie 

miasta powiatowe 
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Mapa 18. Podlasie w 1950 r.



 PODZIA Y POLITYCZNO-ADMINISTRACYJNE NA ZIEMI PODLASKIEJ 267

Mapa 19. Podlasie w okresie 1950-1975 
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Mapa 20. Podlasie w okresie 1975-1998 
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Mapa 21. Podlasie w okresie 1999-2011 
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POLITICAL-ADMINISTRATION DIVIDES  
IN ZIEMIA PODLASKA DURING THE RECENT MILLENNIUM 

S u m m a r y 

The presented text together with the cartographic illustrations is devoted to the political-admin-
istration divides in Ziemia Podlaska. The region that is situated at the meeting point of cultures, 
languages and religions, has played a very important role in the history of the Polish state and the 
Polish nation. 

In the research that has been conducted, also the factors have been taken into consideration that 
influenced the presently existing Podlasie – the territory near the border with Byelorussia. Apart 
from the geopolitical and cultural aspects , also attention has been paid to economical questions, as 
well as to the lack of a center integrating the whole of social life, and the blurring, with time, bor-
ders. 

The historical Podlasie has always had a dualistic geographical arrangement – it has been latitu-
dinally divided by the River Bug. Hence, the objectively existing conditions have had a destabiliz-
ing effect on it and have made economical development more difficult. 

The divides and configurations of political and administrative borders that ran through Ziemia 
Podlaska during the period that is presented in the space-time perspective are the point of departure 
for the explanation of many phenomena happening in the past and in the present, and for further 
studies, including historical, geographical ones as well as ones connected with political science. 
They may have both cognitive significance and be applied in practice. On the one hand they are 
useful for all sorts of academic analyses, and on the other, they may be used by the local authorities 
in their work connected with forming various functional-spatial connections in the Eastern part of 
the country. 

Translated by: Tadeusz Kar owicz 

S owa kluczowe: Ziemia Podlaska, historia, charakterystyka geograficzna, czaso-przestrzenne 
podzia y i konfiguracje granic politycznych i administracyjnych. 

Key words: Ziemia Podlaska, history, geographical characteristics, space-time divides and configu-
rations of political and administrative borders. 
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PROBLEMATYKA DEMOGRAFICZNA  
TZW. CIANY WSCHODNIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

1. ZA O ENIA METODYCZNE 

W licznych rozprawach naukowych oraz w publikacjach o charakterze bar-
dziej popularnym mówi si  o tzw. cianie wschodniej. Termin ten jest bardzo 
cz sto u ywany przez autorów, którzy twierdz , e obszary przylegaj ce do 
wschodniej granicy Polski cechuj  si  marazmem gospodarczym oraz nasila-
j cymi si  procesami depopulacyjnymi. Poj cie to nabra o pejoratywnego 
znaczenia i sta o si  symbolem regresu i zacofania ekonomicznego. Termin 
ten, pomimo znacznego rozpowszechnienia, nie doczeka  si  zdefiniowania 
i merytorycznego wyja nienia. Wykorzystywany jest w sposób dowolny i wy-
j tkowo ma o precyzyjny. Dotyczy to zarówno kwestii poj ciowej, jak i rozu-
mienia rozci g o ci terytorialnej. Przyj o si  powszechnie uwa a , e s  to 
obszary o nieokre lonej bli ej rozci g o ci przestrzennej, po o one do 1990 r. 
wzd u  wschodniej granicy ze Zwi zkiem Sowieckim, a obecnie, po zmianach 
geopolitycznych, usytuowane w bezpo rednim s siedztwie z Ukrain , Bia oru-
si  i Litw .

Pogl d o istnieniu „ ciany wschodniej”, maj cy pocz tkowo charakter do-
sy  lu no zarysowanej hipotezy badawczej, w miar  up ywu czasu stawa  si
powszechnie stosowanym poj ciem w naukach geograficznych. Zakres mery-
toryczny tego terminu ulega  wyra nej ewolucji. Pocz tkowo mówi c o „ cia-
nie” my lano o granicy, wzgl dnie barierze, oddzielaj cej Polsk  od jej wschod-
nich s siadów. Nast pnie poprzez „ cian ” definiowano ca y obszar przygra-

Prof. dr hab. PIOTR EBERHARDT – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania PAN; adres do korespondencji: e-mail: p.ebe@wp.pl
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niczny. To ostatnie, niezbyt cis e okre lenie, przyj o si  w terminologii ba-
dawczej i poj cie „ ciany wschodniej” zosta o zaadoptowane przez geografów 
dla oznaczenia nie bariery przestrzennej, jakby tego nale a o oczekiwa , lecz 
ca ej strefy po o onej przy granicy wschodniej. Wprowadzi o to pocz tkowo 
pewien zam t interpretacyjny. Obecnie termin „ ciana wschodnia” nabiera ju
jednoznaczno ci, bywa tak cz sto wykorzystywany w nauce, e maj c pocz t-
kowo znaczenie potoczne, zaczyna by  powszechnie u ywany w badaniach 
naukowych. W przypadku „ ciany wschodniej” mamy ci gle jednak do czy-
nienia z terminem, który nie nabra cis o ci semantycznej ani te  geograficz-
nej. Liczni autorzy u ywaj cy tego poj cia nie dokonali odpowiednich analiz 
warto ciuj cych. Nie zastosowali równie  koniecznych w takiej sytuacji pro-
cedur delimitacyjnych oraz nie wzbogacili ich odpowiedni  kwantyfikacj . Na 
podstawie bardziej intuicji badawczej ni  oceny podbudowanej odpowiedni
dokumentacj  statystyczn  za o ono, e w miar  zbli ania si  do wschodniej 
granicy kraju zachodzi pogorszenie warunków ekonomicznych, które dopro-
wadzaj  do uformowania si  strefy katastrofy demograficznej i upadku gospo-
darczego. Teza o istnieniu pewnej nieokre lonej terytorialnie strefy przygrani-
cznej, w której od wielu lat kumuluj  si  negatywne zjawiska i procesy spo-
eczne, zosta a przyj ta i zaadaptowana przez specjalistów, ale w zasadzie nie 

udowodniona. Przes anki intuicyjne oraz wyrywkowe studia wskazuj  na pra-
wid owo  tej hipotezy badawczej. Niemniej jest to niewystarczaj ce, aby 
twierdzi  o uformowaniu si  wyra nie wyodr bnionej z otoczenia strefy prze-
strzennej, odpowiadaj cej pewnym ci le okre lonym kryteriom delimitacyj-
nym i typologicznym.  

W niniejszym krótkim artykule empirycznym autor nie b dzie w stanie 
potwierdzi  ani zaprzeczy  istnienia wzd u  wschodniej granicy pa stwa stre-
fy odró niaj cej si  od innych obszarów po o onych w g bi kraju. Wymaga-
oby to przeprowadzenia bada  specjalistycznych i politematycznych, a na-

st pnie dok adnej analizy statystycznej po wi conej ca okszta towi sytuacji 
spo eczno-ekonomicznej rozleg ych obszarów wschodniej granicy Polski. Na 
podstawie oceny zachodz cych procesów demograficznych zostanie jedynie 
sprawdzona opinia o skali domniemanych procesów depopulacyjnych. B dzie 
ona zaw ona do niewielkiej strefy przylegaj cej bezpo rednio do granicy 
z naszymi trzema wschodnimi s siadami. Zw aszcza wydaje si  po yteczne 
wskazanie, czy strefa przylegaj ca do granicy jest na ca ej swej d ugo ci jed-
norodna, czy te  sytuacja demograficzna jest zró nicowana. Zaw enie ana-
lizy do problematyki ludno ciowej, i to te  ograniczonej tematycznie, do pew-
nych wybranych kwestii nie da mo liwo ci, aby odpowiedzie  na wiele pyta
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odniesionych do rozleg o ci i specyfiki geograficzno-ekonomicznej tzw. cia-
ny wschodniej. Poruszenie tego zagadnienia mo e by  jednak wa ne przy pro-
wadzonych studiach nad barierami regionalnej wspó pracy transgranicznej. 
Istnienie przy samej granicy obszarów cechuj cych si  stagnacj , a w zasadzie 
regresem ludno ciowym, jest czynnikiem wyj tkowo niekorzystnym, powodu-
j cym powstawanie przy granicy martwej strefy, tworz cej przeszkod  do 
wzajemnych kontaktów dwustronnych. Dlatego te  wszelkie studia z zakresu 
demografii mog  stanowi  punkt wyj cia do przygotowania odpowiedniej dia-
gnozy oceniaj cej stan zagospodarowania przestrzennego obszarów przygra-
nicznych.  

Podstaw  w a ciwej diagnozy jest logiczna i uzasadniona merytorycznie pro-
cedura delimitacyjna. Okre lenie rozleg o ci terytorialnej tzw. ciany wschod-
niej jest zadaniem kluczowym. Mo na b dzie przyj  jednostki fizjograficzne, 
wzgl dnie administracyjne. Te pierwsze by yby bardziej adekwatne, gdy
obejmowa yby jednostki regionalne bardziej jednolite pod wzgl dem warun-
ków geograficznych. Zestawienie dla nich informacji statystycznych jest za-
daniem tak mudnym i skomplikowanym, e pozostaje przyj  jednostki po-
dzia u administracyjnego (województwa, powiaty, gminy). Im mniejsza jed-
nostka, tym dane s  bardziej cis e i oddaj  dok adniej lokaln  specyfik .
Z tego wzgl du jednostki wojewódzkie i powiatowe b d  wykorzystane jedynie 
w cz ci wprowadzaj cej, za  w podstawowej analizie wykorzystane b d  in-
formacje demograficzne zestawione wed ug gmin. Przyj to zasad , e do tzw. 
ciany wschodniej zaliczone b d  jednostki szczebla gminnego przylegaj ce 

bezpo rednio do granicy pa stwowej we wschodniej strefie nadgranicznej RP.  
Zalet  tego za o enia jest to, e jednostki szczebla podstawowego b d

niewielkie pod wzgl dem terytorialnym, za  wyodr bniona strefa nie b dzie
zbyt szeroka i obejmie jednostki administracyjne maj ce bezpo redni kontakt 
z granic  pa stwa. Pewnym mankamentem tego podej cia jest fakt, e konfi-
guracja przestrzenna jednostek gminnych jest do  nieregularna i s  one po o-
one wobec granicy w sposób zazwyczaj niesymetryczny. Niektóre gminy 

wiejskie, pomimo e stykaj  si  z granic , maj  uk ad przestrzenny równole -
nikowy i obejmuj  obszary po o one równie  w znacznej odleg o ci od gra-
nicy. Z kolei inne dochodz  do granicy w skim pasem, oddzielaj c tereny 
innych jednostek administracyjnych, po o onych w bezpo redniej blisko ci
kordonu granicznego. Wszystko to razem spowodowa o, e utworzony pas 
przygraniczny jest ró nej szeroko ci i rozci ga si  od kilkuset metrów do kil-
kunastu kilometrów. Ostatecznym efektem wybranej procedury delimitacyjnej 
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by a lista gmin wiejskich, które maj  bezpo redni kontakt przestrzenny z gra-
nic  wschodni  Polski.  

2. GRANICA WSCHODNIA WSPÓ CZESNEJ POLSKI 

Precyzyjne okre lenie d ugo ci i przebiegu granicy wschodniej Polski jest 
zadaniem stosunkowo prostym i nie mo e budzi  zastrze e  formalnych i me-
rytorycznych. Przyjmuje si , e rozgraniczenie polityczne oddzielaj ce Polsk
od jej trzech s siadów, tzn. Ukrainy, Bia orusi i Litwy, jest wschodni  granic
Polski. Niektórzy badacze do granicy wschodniej cz sto zaliczaj  te  granic
z obwodem kaliningradzkim. Z geograficznego punktu widzenia jest to za o-
enie nonsensowne, gdy  obwód kaliningradzki le y w ca ej rozci g o ci po 

pó nocnej stronie granicy. Z kolei s  przypadki, e Litw  traktuje si  jako 
pó nocnego s siada Polski. To jest ju  bardziej uzasadnione, ale nie zosta o
przyj te ani w nauce, ani w publicystyce i granica z Litw  jest traktowana 
powszechnie jako cz  wschodniej granicy Polski. 

Na podstawie oficjalnych danych mo na stwierdzi , e wspó czesna wschod-
nia granica Polski liczy 1035 km. Ma wyra ny uk ad po udnikowy. czy dwa 
oddalone znacznie od siebie punkty. Jeden z nich usytuowany jest na po udniu 
w Bieszczadach na styku granicy polsko-s owacko-ukrai skiej. Drugi za
znajduje si  w pobli u miejscowo ci Wi ajny, gdzie stykaj  si  granice Polski, 
Litwy oraz obwodu kaliningradzkiego, stanowi cego wyodr bnion  cz
Federacji Rosyjskiej.  

Granica polsko-ukrai ska liczy 526 km. Rozpoczyna si  w miejscu styku 
wspomnianej ju  granicy polsko-s owackiej na szczycie góry Krzemieniec 
(1221 m n.p.m.), nast pnie a  do Prze czy U ockiej ma przebieg równole ni-
kowy. W tym miejscu zmienia kierunek i biegnie pocz tkowo nurtem rzeki 
San, nast pnie przechodzi ukiem, pozostawiaj c po stronie polskiej rejon 
Ustrzyk Dolnych. W pobli u miejscowo ci Lisowate na pó noc od Kro cienka 
zmienia kierunek z pó nocno-zachodniego na pó nocno-wschodni i lini  w za-
sadzie prost  dochodzi do Bugu w rejonie Kry owa, pozostawiaj c po stronie 
polskiej Fredropol, Medyk , Wielkie Oczy, Horyniec, Lubycz  Królewsk ,
Uhlówek, Do hobyczów, za  po stronie ukrai skiej Chyrów, Mo ciska, Jawo-
rów, Raw  Rusk , Be z. W dalszym ci gu swojego przebiegu granica idzie 
nurtem rzeki Bug, dochodz c w rejonie W odawy do miejsca, gdzie stykaj  si
granice trzech pa stw: Ukrainy, Polski i Bia orusi. 
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Aktualna granica polsko-bia oruska liczy 407 km. Od wspomnianego styku 
granic trzech pa stw przebiega rzek  Bug do miejsca po o onego mi dzy Miel-
nikiem po stronie polskiej a Wo czynem po stronie bia oruskiej. Nast pnie u-
kiem dochodzi do punktu po o onego w pobli u Bia owie y, dziel c Puszcz
Bia owiesk  na dwie cz ci. Od tego miejsca zmienia kierunek i id c na pó noc 
po linii prostej, dochodzi do styku granicy polsko-bia orusko-litewskiej, znaj-
duj cej si  w bliskim s siedztwie przeci tego Kana u Augustowskiego, pozo-
stawiaj c po stronie wschodniej Indur , Grodno i Sopo kinie, a po zachodniej  
– Krynki, Ku nic  i Lipsk. 

Granice polsko-ukrai ska i polsko-bia oruska powsta y w rezultacie wyda-
rze  zwi zanych z II wojn wiatow . Decyzje o przebiegu granicy zapad y na 
konferencji tehera skiej, a nast pnie zosta y potwierdzone na konferencji ja -
ta skiej. Postanowienia te sta y si  podstaw  podpisania umowy w dniu 
16 VIII 1945 r. przez E. Osóbk -Morawskiego i W. Mo otowa o polsko-radziec-
kiej granicy pa stwowej.  

Przechodz c do granicy polsko-litewskiej nale y zaznaczy , e granica ta ma 
d u sz  histori , gdy  zosta a wyznaczona po I wojnie wiatowej i przez okres 
mi dzywojenny oddziela a Polsk  od pa stwa litewskiego. Przebiega ona na 
d ugo ci 102 km, pocz tkowo biegn c w kierunku pó nocnym, a nast pnie zata-
czaj c uk zmienia kierunek na zachodni, dochodz c w pobli u jeziora Wiszty-
nieckiego do miejsca, gdzie obecnie jest styk granicy polsko-litewsko-rosyj-
skiej. Granica polsko-litewska nie idzie po linii prostej, lecz ma konfiguracj
do  nieregularn , pozostawiaj c po stronie polskiej Ogrodniki, Pu sk, Szy-
pliszki i Wi ajny, za  po litewskiej Kopciowo (Kapciamiestis), Lejpuny (Le-
ipalingis), ozdzieje (Lezdijaji), Sereje (Seirijai) oraz Wiejsieje (Yeisiejai).  

Granica polsko-ukrai ska przedzieli a obszary, które do rozbiorów nale a y
do I Rzeczypospolitej, a w XIX w. do Rosji (Wo y  i Lubelszczyzna) lub do 
Austrii (Wschodnia i Zachodnia Galicja). Granica polsko-bia oruska nie mia a
tak e swojego odpowiednika w historii. Nie by a zgodna w czasach I Rzeczypo-
spolitej z granic  mi dzy Koron  a Wielkim Ksi stwem Litewskim. W XIX 
stuleciu zarówno tereny po o one na wschód, jak i na zachód od obecnego kor-
donu granicznego nale a y do Rosji, a w okresie mi dzywojennym do Polski.  

Jak wida , co ju  wcze niej zaznaczono, jedynie aktualna granica polsko- 
-litewska ma d u sz  histori , gdy  z pewnymi przerwami, wywo anymi wy-
darzeniami II wojny wiatowej, trwa blisko 90 lat.  

Nale y wyra nie stwierdzi , e podane fakty o pod o u historycznym maj
powa ne reperkusje demograficzne, spo eczne i gospodarcze. Zdecydowana 
wi kszo  obszarów przedzielonych granic  do II wojny wiatowej nale a a
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do tego samego organizmu pa stwowego. Mia y one przez to podobn  struk-
tur  demograficzno-spo eczn  jak i analogiczny poziom zagospodarowania. 
Wyznaczona granica przeci a funkcjonuj ce przez dziesi ciolecia powi zania 
infrastrukturalne, uk ady komunikacyjne, cz ce obszary tworz ce jedno
gospodarczo-spo eczn . Te radykalne zmiany polityczne stworzy y now  rze-
czywisto  geograficzn  i ekonomiczn .

Ustalona i wyznaczona po II wojnie wiatowej wschodnia granica Polski 
sta a si  kordonem oddzielaj cym przez 45 lat naród polski od narodu ukrai -
skiego, bia oruskiego i litewskiego. W ci gu wieków nigdy na tym obszarze 
nie przechodzi a tego typu granica. Oddziela a ona szczelnie od siebie ludno
blisk  sobie tradycjami, kultur  i obyczajami. Dzia o si  to, pomimo e ob-
szary po obu stronach granicy by y podporz dkowane w zasadzie jednej w a-
dzy usytuowanej w Moskwie. Dopiero rozpad Zwi zku Sowieckiego oraz 
wielka transformacja polityczno-ekonomiczna we wschodniej Europie na prze-
omie lat osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych zmieni y diametralnie sytu-

acj  geopolityczn . Uformowanie si  niepodleg ej Republiki Ukrai skiej, Re-
publiki Bia oruskiej oraz odtworzenie Republiki Litewskiej zmieni o charakter 
polskiej granicy wschodniej. 

3. PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE W PASIE PRZYGRANICZNYM  
PO O ONYM PRZY WSCHODNIEJ GRANICY POLSKI 

Zaprezentowane informacje o charakterze wprowadzaj cym s  wst pem do 
zasadniczej cz ci opracowania po wi conego sytuacji demograficznej na pol-
skich terenach przygranicznych, przylegaj cych bezpo rednio do wschodniej 
granicy pa stwa. Precyzyjne wydzielenie obszaru przygranicznego w pe ni 
adekwatnego do celu badawczego jest zadaniem trudnym i tak, jak ka de za-
gadnienie delimitacyjne, jest spraw  kontrowersyjn  i umown , wymagaj c
przyj cia za o e  o du ej dozie subiektywizmu. 

Przed przyst pieniem do w a ciwej analizy wed ug jednostek gminnych na-
le y w sposób ogólny przedstawi  zagadnienia w uj ciu bardziej makroprze-
strzennym. Do wschodniej granicy Polski przylegaj  trzy jednostki wojewódz-
kie (podkarpackie, lubelskie, podlaskie). Cz sto s  one zaliczane w ca o ci do 
tzw. ciany wschodniej, co budzi istotne zastrze enia geograficzne. Obejmuj
w du ym stopniu obszary po o one daleko od granicy (na przyk ad
województwo lubelskie si ga a  do Wis y). W okresie mi dzywojennym nale-
a y integralnie do tzw. centralnej Polski. Niemniej aktualne informacje staty-
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styczne, odniesione do tych województw, mog  by  istotn  wskazówk  dla 
okre lenia specyfiki demograficznej obszarów po o onych we wschodniej 
cz ci kraju.  

W analizowanych trzech województwach przygranicznych, obejmuj cych 
oko o 28% terytorium Polski, skupia si  oko o 5,5 mln mieszka ców. Poten-
cja  demograficzny jest wi c znacz cy, tyle e g sto  zaludnienia jest poni ej
redniej krajowej. Niski relatywnie jest te  poziom urbanizacji oraz uprzemy-

s owienia. Województwa te tradycyjnie mia y charakter rolniczy i cechowa y
si  wyra nym zacofaniem gospodarczym. W okresie powojennym wyst po-
wa y tu stopniowe procesy urbanizacyjne i industrializacyjne. Zmienia a si
ich struktura ekonomiczna, ale w skali kraju nale a y do województw najbied-
niejszych, odznaczaj cych si  wolniejszym tempem przeobra e  ekonomicz-
nych. Cech  znamienn  stanu zagospodarowania by y du e zró nicowania nie 
tylko strukturalne, ale i terytorialne. Stolice wojewódzkie oraz otaczaj ce te 
o rodki strefy podmiejskie rozwija y si  intensywnie. W niektórych miastach 
powiatowych zlokalizowano du e zak ady przemys owe. Stanowi o to impuls 
do rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Obszary po o one bardziej peryfe-
ryjnie, a do nich nale a y tereny przygraniczne, nadal zachowa y archaiczny 
charakter zagospodarowania.  

Rozpatrywane trzy wschodnie województwa w latach dziewi dziesi tych 
odznacza y si  stabilnym stanem zaludnienia. Na prze omie XX i XXI wieku 
wesz y w faz  wyra nego regresu demograficznego. Mi dzy 2000 a 2008 r. 
liczba ludno ci obni y a si  w nich cznie o 133 tys. S  to dane oficjalne 
znacznie zani one, gdy  nie uwzgl dniaj  emigracji zagranicznych. Faktyczny 
ubytek zaludnienia by  przypuszczalnie dwu- lub trzykrotnie wy szy. Przy-
czyn  sprawcz  obni enia si  liczby ludno ci by y nie tylko procesy migra-
cyjne. We wschodniej cz ci kraju, podobnie jak w ca ej Polsce, mieli my do 
czynienia ze zmniejszaj c  si  liczb  urodze . Bardzo niski przyrost naturalny 
zacz  si  przeobra a  w ubytek naturalny, tzn. liczba zgonów zacz a prze-
wy sza  liczb  urodzonych dzieci. Najwcze niej ujawni o si  to w woje-
wództwie lubelskim (tab. 1). 
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Tab. 1. Dynamika demograficzna jednostek wojewódzkich w latach 1996-2008  
przylegaj cych do granicy wschodniej  

Województwa 
Powierzchnia 

(w km2) 

Liczba ludności 

(w tys.) 

Zmiany  

zaludnienia 

1996-2008 

Przyrost lub ubytek 

naturalny 

Zmiany  

w ruchu 

naturalnym 

1996-2008 

(w pkt. proc) 1996 2000 2008 w tys. w % 1996 2000 2008 

podlaskie 20 180 1 234 1 221 1 191 -43 -3,4 +1,6 +0,2 +1,9 +0,3

lubelskie 25 114 2 246 2 232 2 162 -84 -3,7 +1,1 -0,1 -0,2 -1,3

podkarpackie 17 926 2 105 2 129 2 099 -6 -0,3 +3,4 +2,5 +0,3 -3,1

Ogółem 87 423 5 585 5 582 5 152 -133 -2,4 +2,6 +1,2 +1,5 -1,1

ród o:
Rocznik statystyczny województwa podlaskiego, Bia ystok 2009.  
Rocznik statystyczny województwa lubelskiego, Lublin 2009.  
Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009.  

Dalsza analiza statystyczna b dzie dotyczy a mniejszych jednostek po-
dzia u administracyjnego, tzn. powiatów. W ramach procedury delimitacyjnej 
okre lono jednostki powiatowe, które bezpo rednio przylegaj  do granicy 
wschodniej. Zaliczane s  one przez niektórych planistów przestrzennych do 
tzw. ciany wschodniej. Do granicy polsko-litewskiej przylegaj  dwa powiaty: 
suwalski i sejne ski. Przy d ugiej kilometra owo granicy polsko-bia oruskiej
usytuowanych jest siedem powiatów, a mianowicie: augustowski, sokólski, 
bia ostocki, hajnowski, siemiatycki, bialski i w odawski. Bardziej na po udnie, 
przy granicy z Ukrain  po o onych jest te  siedem powiatów, tzn. che mski, 
hrubieszowski, tomaszowski, lubaczowski, jaros awski, przemyski i biesz-
czadzki. cznie do polskiej granicy wschodniej przylega 16 jednostek szcze-
bla powiatowego. Dla wszystkich z nich okre lono wybrane w sposób celowy 
wska niki statystyczne obrazuj ce sytuacj  demograficzn . Zwrócono uwag
na dynamik  demograficzn , jaka wyst pi a mi dzy 1996 a 2008 rokiem oraz 
zestawiono dane odno nie do ruchu naturalnego ludno ci (tab. 2).  
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ród o:
Rocznik statystyczny województwa podlaskiego, Bia ystok 2009.  
Rocznik statystyczny województwa lubelskiego, Lublin 2009.  
Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009.  

W pasie równole nikowym, sk adaj cym si  z jednostek powiatowych 
przylegaj cych bezpo rednio do granicy wschodniej, zamieszkuje ponad mi-
lion mieszka ców (ok. 3% ludno ci kraju). rednia g sto  zaludnienia w tej 
przygranicznej strefie jest stosunkowo niska i wynosi 42 osoby/km2. Wa niej-
sze jednak dla oceny warunków ycia s  dane odniesione do dynamiki demo-
graficznej, gdy  ona wiadczy po rednio o atrakcyjno ci przebywania na tym 
peryferyjnym obszarze kraju. Okaza o si , e w ci gu analizowanego okresu 
(1996-2008) we wszystkich 16 rozpatrywanych powiatach odnotowano regres 
zaludnienia. By  on bardzo zró nicowany przestrzennie (najni szy w powiecie 
przemyskim, najwy szy w powiecie hrubieszowskim). Liczba ludno ci na wy-
znaczonym terytorium w ci gu analizowanych 12 lat zmala a o 62,1 tys. osób 
(o 5,3%). By o to rezultatem nie tylko ujemnego salda migracyjnego, ale 
równie  ubytku naturalnego. W wi kszo ci przygranicznych powiatów liczba 
zgonów przewy sza a liczebno  urodze . Jedynie w najbardziej wysuni tym
na pó noc powiecie suwalskim oraz w powiatach usytuowanych na samym 
po udniu (w województwie podkarpackim) wyst puje jeszcze niewielki przy-
rost naturalny. W pozosta ych powiatach liczba zgonów przewy sza a liczb
urodze . Wynika to z niekorzystnej struktury wieku oraz niskiej p odno ci
kobiet.  

Najbardziej ekstremalna sytuacja ma miejsce w powiecie hajnowskim, 
w którym w 2008 r. urodzi o si  340 dzieci, za  zmar y 742 osoby. Ubytek 
naturalny w ci gu jednego roku wyniós  wi c 402 osoby, za  w odniesieniu do 
liczby ludno ci 8,4‰. Niewiele korzystniejsza sytuacja wyst puje w pobli-
skim powiecie siemiatyckim.  

Zestawione w uk adzie jednostek powiatowych dane empiryczne potwier-
dzi y, e w rozpatrywanym pasie przygranicznym sytuacja demograficzna jest 
krytyczna i ulega pogorszeniu. Dowodzi oby to po rednio, e hipoteza o ist-
nieniu tzw. ciany wschodniej zosta a statystycznie potwierdzona. Ujawniono 
równocze nie, e obraz przestrzenny nie jest jednolity. Zró nicowanie o cha-
rakterze terytorialnym jest wyraziste i atwe do okre lenia. Najmniej korzystna 
sytuacja wyst puje w powiatach nadbu a skich. Powiaty usytuowane mi dzy
Roztoczem a Podlasiem odznaczaj  si  najwy szym regresem ludno ciowym 
i wysokim ubytkiem naturalnym. Obszar na Pojezierzu Suwalskim, a zw asz-
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cza powiaty usytuowane w historycznej Galicji, a obecnie nale ce do woje-
wództwa podkarpackiego, maj  korzystniejsze parametry ruchu naturalnego 
i mniejszy regres demograficzny.  

Zasadnicz  analiz  statystyczn  przeprowadzono na podstawie jednostek 
gminnych. S  one niewielkie pod wzgl dem powierzchni przylegaj c ci le do 
granicy, której oddzia ywanie w postaci trudno przepuszczalnej, a w zasadzie 
zamkni tej bariery stanowi istotn  determinant  ich usytuowania i funkcjono-
wania. Procedura delimitacyjna zosta a zrealizowana w sposób analogiczny, jak 
to mia o miejsce w przypadku jednostek powiatowych. Do pasa przygranicz-
nego w czono te gminy, które le  przy samej granicy wschodniej pa stwa. 
Ten warunek spe nia 51 jednostek szczebla gminnego, po o onych w w skim
pasie mi dzy gmin  Wi ajny na pó nocy a gmin  Lutowiska na po udniu.

Dla uproszczenia wy czono z procedury nieliczne miasta (np. W odawa,
Terespol), gdy  wa niejsza by a ocena procesów zachodz cych na obszarach 
wiejskich. Dla wszystkich wyodr bnionych jednostek gminnych okre lono 
nast puj ce mierniki statystyczne: powierzchnia (w km2), liczba ludno ci (dla 
lat: 1970, 1978, 1988, 1996, 2008), zmiany zaludnienia w latach 1970-2008 
oraz g sto  zaludnienia w dwóch przekrojach czasowych (1970 i 2008).  

Zestawione informacje statystyczne oraz wyliczone wska niki umo liwi y
ujawnienie specyfiki demograficznej ka dej wybranej gminy przygranicznej. 
Najwa niejsze dane dotyczy y kwestii zwi zanej z dynamik  demograficzn .
Dlatego te  do analizy przyj to stosunkowo d ugi okres obejmuj cy blisko 40 
lat. Daje to mo liwo  okre lenia wyst puj cych tendencji d ugookresowych. 
Praktycznie rzecz bior c mo na ci le wyznaczy  tempo wzrostu lub ubytku 
zaludnienia mi dzy pi cioma ró nymi przedzia ami czasowymi.  

Najbardziej na pó nocy usytuowane s  gminy nale ce do województwa 
podlaskiego, po o one przy granicy polsko-litewskiej. Znajduje si  tam sze
jednostek gminnych (Giby, Sejny, Pu sk, Szypliszki, Rutka-Tartak, Wi ajny), 
które licz cznie 1052 km2. W 1970 r. obszar ten zamieszkiwa o 25,5 tys. 
osób. W ostatnim badanym przekroju czasowym (2008) dane statystyczne wy-
kazywa y obecno  20,3 tys. mieszka ców. Regres wyniós  5,2 tys., czyli na-
st pi o obni enie zaludnienia o 1/5 w stosunku do stanu wyj ciowego.  

Z wyj tkiem jednej gminy zamieszka ej g ównie przez Litwinów (Pu sk), 
gdzie regres by  stosunkowo niewielki (5,2%), w pozosta ych jednostkach 
gminnych mieli my do czynienia z powa nym regresem demograficznym. 
Najwy szy by  w gminie Wi ajny (29,8%) po o onej na samym styku granicy 
polsko-litewsko-rosyjskiej. Ten ubytek zaludnienia wi e si  z bardzo nisk
i obni aj c  si  g sto ci  zaludnienia (tab. 3). 
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Tab. 3. Dynamika demograficzna w gminach po o onych przy granicy polsko-litewskiej  
(1970-2008) 

Gminy 
Powierzchnia

(w km2) 

Liczba ludności 

Zmiany  

zaludnienia 

1970-2008

Gęstość  

zaludnienia 

(na 1 km2) 

1970 1978 1988 1996 2008 ogółem w % 1970 2008 

Giby 324 3 579 3 383 3 154 3 093 2 962 -617 -17,2 11 9 

Sejny 218 5 693 5 238 4 454 4 367 4 066 -1627 -28,6 26 18 

Puńsk 138 4 620 4 605 4 597 4 486 4 381 -239 -5,2 33 31 

Szypliszki 157 5 098 4 569 4 296 4 268 3 985 -1113 -21,8 32 25 

Rutka-Tartak 92 2 699 2 509 2 280 2 268 2 252 -447 -16,6 29 24 

Wiżajny 123 3 824 3 310 3 021 2 942 2 686 -1138 -29,8 31 21 

Ogółem 1052 25 513 23 614 21 802 21 424 20 332 -5181 -20,3 24 19 

ród o:
Rocznik statystyczny województwa podlaskiego, Bia ystok 2009.  
Rocznik statystyczny województwa lubelskiego, Lublin 2009.  
Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009.  

W odró nieniu od stosunkowo krótkiej granicy polsko-litewskiej granica 
polsko-bia oruska rozci ga si  od Kana u Augustowskiego do W odawy po o-
onej nad Bugiem. W bezpo rednim s siedztwie tej granicy le  24 gminy 

wiejskie (W odawa, Hanna, S awatycze, Kode , Rokitno, Janów Podlaski, 
Konstantynów, Mielnik, Nurzec-Stacja, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Haj-
nówka, Bia owie a, Narewka, Micha owo, Gródek, Krynki, Szudzia owo, So-
kó ka, Ku nica, Sidra, Nowy Dwór, Lipsk, P aska). Usytuowane s  one 
w kilku odr bnych regionach fizjograficznych, które podzieli a granica pa -
stwowa. W najbardziej drastyczny sposób zosta a wytyczona granica na ob-
szarze Puszczy Bia owieskiej, która jedynie w 1/3 znalaz a si  w sk adzie Pol-
ski. Granica ta podzieli a etniczne obszary polskie i bia oruskie. Mi dzy Kryn-
kami a Bugiem znajduj  si  wsie zamieszka e przez Bia orusinów. Natomiast 
bardziej na pó nocy w rejonie Sopo kin i Grodna etniczne obszary polskie 
znajduj  si  ju  po wschodniej stronie granicy pa stwowej. Na po udniowym 
odcinku granica polsko-bia oruska ma charakter bardziej naturalny, gdy  zo-
sta a wytyczona wzd u  Bugu.  
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Na wyodr bnionym pasie usytuowanym po udnikowo licz cym 5055 km2

skupia o si  w 1970 r. 139,6 tys. mieszka ców, za  w 2008 r. zaledwie 95,4 tys. 
Regres demograficzny by  znacz cy i w miar  up ywu lat stawa  si  coraz 
bardziej intensywny. Jedynie w dwóch gminach nast pi  wzrost zaludnienia 
(W odawa, Konstantynów). W przypadku W odawy czy si  to z rozrostem 
przestrzennym miasta. W pozosta ych gminach mieli my do czynienia z nie-
zmiernie wysokim tempem depopulacji. Mo na tu wymieni  na przyk ad 
gmin  Dubicze Cerkiewne, w której liczba ludno ci obni y a si  z 4059 
(1970) do 1840 (2008). Niewiele mniejszy ubytek zaludnienia mia  miejsce 
w wielu innych gminach. Nasilaj ce si  procesy depopulacyjne wyst puj  na 
obszarach o bardzo niskiej g sto ci zaludnienia (tab. 4). 

Tab. 4. Dynamika demograficzna w gminach wiejskich  
po o onych przy granicy polsko-bia oruskiej (1970-2008) 

Gminy 

Po
w

ie
rz

ch
ni

a 

(w
 k

m
2 ) Liczba ludności 

Zmiany zaludnienia 

1970-2008 

Gęstość zaludnienia 

(na 1 km2) 

1970 1978 1988 1996 2008 ogółem w % 1970 2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Włodawa 244 4 854 4 889 5 286 6 198 6 065 +1211 +24,9 20 25 

Hanna 139 4 389 3 995 3 799 3 615 3 263 -1126 -25,6 32 23 

Sławatycze 72 3 698 3 394 3 088 2 872 2 550 -1148 -31,0 51 35 

Kodeń 150 5 132 4 701 4 590 4 480 3 841 -1291 -25,2 34 25 

Rokitno 141 4 509 4 159 3 882 3 626 3 285 -1224 -27,1 32 23 

Janów Podlaski 135 6 564 6 103 6 080 5 867 5 535 -1029 -15,7 49 41 

Konstantynów 87 4 011 3 917 4 091 4 150 4 056 +45 +11,2 46 47 

Mielnik 197 4 026 3 600 3 226 3 014 2 635 -1391 -34,5 20 13 

Nurzec-Stacja 215 7 415 6 532 5 736 5 382 4 422 -2993 -40,4 35 20 

Czeremcha 97 4 500 4 366 4 287 4 139 3 582 -918 -20,4 46 37 

Dubicze 

Cerkiewne 

151 4 059 3 521 2 744 2 358 1 840 -2219 -54,7 27 12 

Hajnówka 293 6 749 5 910 5 338 4 894 4 236 -2513 -37,2 23 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Białowieża 203 3 577 3 512 3 327 2 948 2 595 -982 -27,5 18 12 

Narewka 339 6 917 6 118 5 223 4 834 3 890 -3027 -43,8 20 11 

Michałowo 409 11 998 10 300 9 340 8 603 7 219 -4779 -39,8 29 17 

Gródek 431 8 859 8 067 7 253 6 702 5 705 -3154 -35,6 21 13 

Krynki 166 5 127 4 561 4 145 4 078 3 330 -1797 -35,0 31 20 

Szudziałowo 302 6 628 5 400 4 625 4 172 3 380 -3248 -49,9 22 11 

Sokółka 304 11 374 10 151 8 912 8 610 7 410 -3964 -34,8 37 24 

Kuźnica 133 6 179 5 690 5 229 4 944 4 238 -1941 -31,4 46 32 

Sidra 174 6 083 5 417 4 715 4 429 3 845 -2238 -36,8 35 22 

Nowy Dwór 121 4 695 4 106 3 567 3 351 2 869 -1826 -38,9 39 24 

Lipsk 179 5 167 4 535 3 931 3 674 3 086 -2081 -40,3 29 17 

Płaska 373 3 110 2 901 2 709 2 749 2 528 -582 -18,7 8 6 

Ogółem 5055 139 620 125 845 115 123 109 689 95 405 -44215 -31,7 28 18 

ród o:
Rocznik statystyczny województwa podlaskiego, Bia ystok 2009.  
Rocznik statystyczny województwa lubelskiego, Lublin 2009.  
Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009.  

Przedstawiona dokumentacja statystyczna potwierdza opinie o niepokoj cej 
sytuacji demograficznej na pograniczu polsko-bia oruskim. Odnotowany wy-
soki regres ludno ciowy wynika z wielu przyczyn sprawczych wzajemnie ze 
sob  powi zanych. Ujemne saldo migracyjne wp ywa na struktur  wieku po-
zosta ej na miejscu ludno ci. Wyje d aj  bowiem ludzie m odzi, wchodz cy
w wiek reprodukcyjny. Wp ywa to na stop  urodze , która stopniowo si  ob-
ni a. Wzrastaj ca liczba zgonów wp ywa na stan zaludnienia. Powstaje pewne 
wyra nie ukierunkowane sprz enie zwrotne, które musi doprowadzi  w osta-
tecznym rezultacie do wyludniania si  obszaru przechodz cego tak powa ny
kryzys spo eczny.  

Przy granicy polsko-ukrai skiej rozci gaj cej si  od Bieszczad na po udniu 
po W odaw  na pó nocy, wydzielono na postawie analogicznych kryteriów 21 
gmin wiejskich, a mianowicie: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Fredropol, 
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Przemy l, Medyka, Stubno, Radymno, Wielkie Oczy, Lubaczów, Horyniec, 
Lubycza Królewska, Ulhówek, Do hobyczów, Mircze, Hrubieszów, Horod o,
Dubienka, Dorohusk, Ruda-Huta, Wola Uhruska. Analizowana strefa przygra-
niczna jest bardziej zró nicowana przestrzennie i strukturalnie, znajduj  si
w niej nie tylko gminy o charakterze depopulacyjnym. W rejonie nadbu a -
skim mamy do czynienia z bardzo intensywnymi procesami regresu demogra-
ficznego, zbli onego do tych, które maj  miejsce przy granicy z Bia orusi .
Natomiast bardziej na po udnie warunki s  stabilniejsze, wyst puj  gminy 
odznaczaj ce si  wzrostem zaludnienia. Dotyczy to zw aszcza obszaru po o-
onego w pobli u Przemy la. Tych kilka gmin progresywnych wp ywa na 

zbiorcze dane. Liczba ludno ci w analizowanym pasie przygranicznym zma-
la a mi dzy 1970 a 2008 r. ze 141,8 tys. do 123,8 tys., czyli o 18,0 tys.  

Regres wyra ony w uj ciu procentowym wynosi  12,7%, czyli by  ni szy
w porównaniu do tego, jaki zachodzi  na pograniczu polsko-litewskim i pol-
sko-bia oruskim. Niemniej, jak wspomniano, w cz ci pó nocnej, w takich 
gminach rolniczych, jak Dubienka, Horod o, Mircze czy Do hobyczów, uby-
tek ludno ci by  znacz cy. Tym bardziej na podkre lenie zas uguje fakt, e na 
Pogórzu Przemyskim, te  maj cym charakter rolniczy, mamy do czynienia 
z wyra nym progresem demograficznym. Trudniejsza do interpretacji sytuacja 
wyst puje w Bieszczadach. Odznacza si  ona du  niestabilno ci , co wynika 
z pewnych zasz o ci historycznych. Przed drug  wojn wiatow  by  to region 
g sto zaludniony, po powojennych wysiedleniach ludno ci ukrai skiej przez 
kilkana cie lat by  ca kowicie bezludny. Pó niejsze osadnictwo by o rozpro-
szone i stosunkowo ekstensywne. Na tym obszarze do lat dziewi dziesi tych 
zaludnienie wzrasta o stopniowo. Dopiero ostatnio wyst pi y stosunkowo nie-
wielkie objawy depopulacji przy bardzo niskiej g sto ci zaludnienia (tab. 5). 
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Tab. 5. Dynamika demograficzna w gminach wiejskich  
po o onych przy granicy polsko-ukrai skiej (1970-2008) 

Gminy 

Po
w

ie
rz

ch
ni

a 
 

(w
 k

m
2 ) Liczba ludności 

Zmiany  

zaludnienia 

1970-2008 

Gęstość  

zaludnienia 

(na 1 km2) 

1970 1978 1988 1996 2008 ogółem w % 1970 2008 

Lutowiska 476 1 978 1 940 2 336 2 412 2 244 +266 +13,4 4 5 

Czarna 185 1 990 2 278 2 321 2 421 2 330 +340 +17,1 11 13 

Ustrzyki Dolne 394 7 010 6 711 6 075 6 600 5 788 -1222 -17,4 18 15 

Fredropol 160 5 459 5 174 5 420 5 678 5 489 +30 +0,5 34 34 

Przemyśl 108 7 557 7 850 8 161 8 499 9 034 +1477 +19,5 70 84 

Medyka 61 5 414 5 650 6 084 6 135 6 148 +734 +13,6 89 101 

Stubno 89 4 017 3 977 4 172 4 137 3 971 -46 -1,1 45 44 

Radymno 182 11 315 11 776 11 700 11 599 11 363 +48 +0,4 62 62 

Wielkie Oczy 147 4 300 4 114 3 932 3 933 3 893 -407 -9,5 29 26 

Lubaczów 203 9 188 9 235 8 908 9 113 9 062 -126 -1,4 45 44 

Horyniec 203 5 013 4 897 4 854 4 867 4 896 -117 -2,3 25 24 

Lubycza  

Królewska 
212 7 020 7 423 7 792 7 995 6 517 -503 -7,2 33 30 

Ulhówek 147 6 233 5 977 5 929 5 773 5 101 -1132 -18,2 42 34 

Dołhobyczów 214 8 121 7 614 7 395 6 981 5 941 -2180 -26,8 38 28 

Mircze 234 10 499 9 457 9 067 8 722 7 624 -2875 -27,4 45 32 

Hrubieszów 259 14 125 13 255 12 731 11 994 10 613 -3512 -24,9 55 41 

Horodło 130 8 299 7 345 6 864 6 352 5 539 -2760 -33,3 64 42 

Dubienka 96 4 127 3 713 3 420 3 186 2 604 -1523 -36,9 43 27 

Dorohusk 194 8 994 8 534 8 032 7 521 6 781 -2213 -24,6 46 35 

Ruda-Huta 111 5 924 5 621 5 271 5 075 4 761 -1163 -19,6 53 43 

Wola Uhruska 151 5 206 4 814 4 766 4 613 4 123 -1083 -20,8 34 27 

Ogółem 3956 141 789 137 355 135 230 133 606 123 822 -17967 -12,7 37 31 
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ród o:
Rocznik statystyczny województwa podlaskiego, Bia ystok 2009.  
Rocznik statystyczny województwa lubelskiego, Lublin 2009.  
Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009.  

Cech  znamienn  obszaru przygranicznego, po o onego wzd u  granicy 
z Ukrain , jest pewna niejednorodno . Obszary le ce na po udniowym od-
cinku nie s  typowe dla ca ej pozosta ej strefy przygranicznej i nie spe niaj
warunków umo liwiaj cych ich zakwalifikowanie do terenów o intensywnych 
procesach depopulacyjnych.  

4. PODSUMOWANIE 

Na podstawie zebranej dokumentacji statystycznej przedstawiono przemia-
ny demograficzne, jakie zachodzi y na wschodnim pograniczu Polski wed ug
uk adu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Najbardziej interesuj ce 
fakty ujawni a analiza wed ug jednostek gminnych. Okre lono zaludnienie gmin 
przylegaj cych do wschodniej granicy Polski wed ug pi ciu przekrojów cza-
sowych dla okresu obejmuj cego 38 lat. Zdecydowana wi kszo  rozpatrywa-
nych gmin odznacza a si  regresem demograficznym. W wielu z nich tempo 
spadku zaludnienia w miar  up ywu czasu ulega o znacznemu przyspieszeniu. 
Problematyka zwi zana z dynamik  demograficzn  by a skorelowana z roz-
mieszczeniem ludno ci oraz g sto ci  zaludnienia. Badane procesy depopula-
cyjne wynika y zarówno z ujemnego salda migracyjnego, jak i z ubytku natu-
ralnego. D ugotrwa e procesy odp ywu ludno ci oraz nadwy ka zgonów nad 
liczb  urodze  doprowadzi y w sposób nieunikniony do regresu demograficz-
nego. Mo na za o y , e niski udzia  ludzi m odych oraz wysoki odsetek lud-
no ci w wieku podesz ym musi oddzia ywa  w sposób bezpo redni na kszta -
towanie si  ruchu naturalnego.  

Niekorzystne procesy demograficzne w miar  up ywu czasu ulegaj  inten-
syfikacji. Wszystkie przes anki obiektywne wskazuj , e w przysz o ci sytu-
acja musi si  pogorszy . Z pe nym przekonaniem nale y postawi  tez  o zbli-
aniu si  nie tyle do za amania demograficznego, które jest ju  niepodwa al-

nym faktem, ile do katastrofy demograficznej. W niedalekiej przysz o ci w pa-
sie przygranicznym b dzie dominowa a ludno  w wieku emerytalnym. Zapew-
nienie dla niej opieki b dzie zadaniem trudnym i kosztownym. Tego typu wa-
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runki demograficzne doprowadz  do wy czenia po udnikowej przygranicznej 
strefy z dzia alno ci gospodarczej. Jedyn  korzy ci  po ca kowitej depopulacji 
b dzie powrót tych obszarów do warunków naturalnych. Trudno oceni , czy ta 
wyludniona strefa mo e sta  si  atrakcyjna dla migrantów ze wschodu. Raczej 
jest to ma o prawdopodobne, ale nie mo na tej ewentualno ci ca kowicie wy-
kluczy .

Rezultaty badania empirycznego s  zgodne z opini  wielu badaczy wypo-
wiadaj cych pogl d o istnieniu tzw. ciany wschodniej, w której kumuluj  si
negatywne procesy demograficzno-spo eczne. Spostrze enia o charakterze 
intuicyjnym znalaz y potwierdzenie faktograficzne. Analiza empiryczna prze-
prowadzona wed ug jednostek powiatowych i gminnych wykaza a ponadto, e
rozpatrywany wschodni pas przygraniczny jest niejednorodny i zró nicowany 
przestrzennie. Ujawniono, e ka dy z odcinków granicznych ma swoj  wyra -
nie wyodr bnion  specyfik  demograficzn . Przy granicy z ka dym z naszych 
wschodnich s siadów (Litw , Bia orusi  i Ukrain ) znajduj  si  powiaty 
i gminy ró ni ce si  znacznie mi dzy sob  dynamik  demograficzn . Twier-
dzenie o tzw. cianie wschodniej jako o strefie jednorodnej jest du ym uprosz-
czeniem i jest niezgodne z obiektywnie istniej c  rzeczywisto ci . Obok od-
cinków granicznych, o których mo na twierdzi , e znajduj  si  w fazie kata-
strofy demograficznej, istniej  jednostki szczebla powiatowego lub gminnego, 
w których mamy do czynienia z pocz tkowymi symptomami regresu demo-
graficznego. Skala ubytku naturalnego jest te  bardzo ró na i uzale niona od 
miejscowych uwarunkowa .

Najbardziej niekorzystna sytuacja demograficzna wyst puje na centralnym 
odcinku polskiej granicy wschodniej. Jest on po o ony g ównie wzd u  gra-
nicy polsko-bia oruskiej i pó nocnego odcinka granicy polsko-ukrai skiej. Ob-
szary po o one w przybli eniu mi dzy Hrebennem na po udniu a Sejnami na 
pó nocy odznaczaj  si  najbardziej zaawansowanymi procesami depopulacyj-
nymi. Mamy tam do czynienia z na o eniem si  wielu zjawisk i procesów 
demograficznych, które musz  oddzia ywa  na warunki ycia mieszkaj cej 
tam ludno ci i mog  doprowadzi  w przysz o ci do ca kowitego wyludnienia. 
Natomiast nie budzi specjalnego niepokoju stan na po udniowym odcinku 
granicy polsko-ukrai skiej. S  to tereny, które do pierwszej wojny wiatowej 
nale a y do historycznej Galicji. Procesy depopulacyjne s  na tych terenach 
w pocz tkowej fazie rozwoju. Stopa urodze  nieznacznie przewy sza stop
zgonów. Na tym peryferyjnym obszarze blisko  granicy pa stwowej wp y-
n a w niewielkim stopniu na stosunki demograficzne. Podobnie wi ksz  sta-
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bilno ci  demograficzn  cechuje si   pas przygraniczny po o ony wzd u  gra-
nicy polsko-litewskiej.  

Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, e mówienie o tzw. cia-
nie wschodniej bez dok adnego sprecyzowania geograficznego jest niezbyt 
cis e, a nawet mo e wprowadzi  w b d. Nie istnieje w rzeczywisto ci jedno-

lity pas przygraniczny rozci gaj cy si  od Ustrzyk Dolnych na po udniu po 
Wi ajny na pó nocy, który odznacza by si  zbli onymi cechami demograficz-
nymi. Mo na wnioskowa , e istniej  w tym pasie równie  bardzo zró nico-
wane warunki spo eczno-gospodarcze. Sytuacja demograficzna w rejonie Prze-
my la jest nieporównywalna w stosunku do tej, jaka zachodzi w pobli u W o-
dawy, Bia owie y czy Ku nicy Bia ostockiej. Negatywne procesy demogra-
ficzno-spo eczne zachodz  g ównie na centralnym odcinku polskiej granicy 
wschodniej. Liczy on oko o 600-700 km d ugo ci. Na pozosta ych odcinkach 
granicy maj  miejsce procesy trudniejsze do jednoznacznej oceny. Dalsze studia 
powinny zmierza  do przyj cia innych kryteriów delimitacyjnych oraz rozsze-
rzenia analizy o zagadnienia nie tylko demograficzne. Studia nad tym obszarem, 
usytuowanym bezpo rednio przy granicach pa stwowych z naszymi s siadami, 
maj  nie tylko znaczenie poznawcze, ale równie  aplikacyjne, gdy  mog  by
przes ank  do konstruowania programów aktywizuj cych.
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THE DEMOGRAPHIC ISSUE  
OF THE SO-CALLED EASTERN WALL  

OF THE POLISH REPUBLIC 

S u m m a r y 

The article presents demographic changes occurring in the borderland area situated in the 
immediate neighborhood of the Polish-Lithuanian, Polish-Byelorussian and Polish-Ukrainian 
borders. In the Polish specialist literature the area is called “the Eastern Wall”. The author 
draws the reader’s attention to the lack of precision of this term and to the freedom with which 
it is used, as well as to the fact that with time it has been assuming a negative meaning. 

In order to check the research hypothesis saying that there are de-population areas near the 
eastern border of Poland an empirical analysis has been made. On the basis of statistical docu-
ments demographic changes have been presented and commented on, according to the three 
levels of local government administration (województwo, powiat, gmina). The most interesting 
facts have been revealed by an analysis of the lowest level units (gmina). Information has been 
compared about their population, according to five time points (1970, 1978, 1988, 1996, 2008). 
This has made it possible to define the demographic dynamics. The results are unambiguous, 
and they show that nearly all the studied gminas are characterized by demographic regress. The 
rate of decrease in their population has been accelerating with time. Depopulation processes 
are result of a negative migration balance and of the natural drop. The decreasing number of 
births is connected with an increase in death rate. The opinion about the existence of the so-
called “Eastern Wall”, in which negative demographic-social processes are cumulated has been 
confirmed by facts. Empirical analysis based on the data from three first level units (wo-
jewództwo), 16 second level units (powiat) and 51 third level units (gmina)  has showed that 
the discussed eastern part of the borderland is not homogeneous and it is spatially differen-
tiated.  It has been revealed that each of the borderland segments has its own, clearly distin-
guished, demographic specificity. The most unfavorable demographic situation, which is con-
nected with the increasing depopulation processes, obtains in the central part of the Polish 
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eastern border. The area is situated along the Polish-Byelorussian border, and partly at the 
northern part of the Polish-Ukrainian border. At this borderland segment, more than 600 km 
long, we see several negative phenomena and demographic processes overlapping, which in the 
future may lead to a complete depopulation of the borderland areas. This will give significant 
economic consequences.  

In the conclusion attempts are made to show that studies of the borderland areas not only 
have a great cognitive significance, but a planning significance as well, since they may be 
a premise for creating programs activating the area. 

S owa kluczowe: demografia, ciana wschodnia, ludno , migracje. 
Key words: demography, “eastern wall”, population, migrants. 





R E C E N Z J E ,  O M Ó W I E N I A  I  S P R A W O ZD A N I A 

ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH 

Tom 3(39)                –                  2011 

Janusz M  a  r  i  a   s  k  i, Religia w spo ecze stwie ponowoczesnym. Stu-
dium socjologiczne, Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, ss. 295. 

Nie b dzie adn  przesad  stwierdzenie, e religia od niepami tnych czasów zaj-
muje wa ne, je li nie podstawowe, miejsce w yciu cz owieka, odgrywa istotn  rol
w niemal ka dej sferze jego ycia, wp ywa na jego postawy i przekonania egzysten-
cjalne i moralne, nadaje sens jego yciu osobistemu, przez co nierzadko staje si  ono 
klarownie celowe; e jest ona tak e obecna w kulturze i w yciu spo ecznym ludzi, 
oddzia uje na sfer  polityki, gospodarki i ekonomii, na kalendarz codzienno ci i od-
wi tno ci; e tezy religijne stymuluj  procesy wychowawcze i socjalizacyjne ka dej

m odej generacji, oddzia uj  na to samo ci narodowe jednostek i zbiorowo ci spo ecz-
nych. Jednak najpe niej religia jest czynnikiem sprawczym dzia a , zachowa  i praktyk 
kultowych, buduj cych swoiste ycie religijne ludzi – ich wierzenia i praktyki religijne, 
wi zi wspólnotowe i ko cielne, to samo ci wyznaniowe. Mo na by te  zapyta , czy jest 
taka sfera ludzkiego ycia, w której nie da oby si  dostrzec roli lub wp ywu religii, 
w mniejszym lub wi kszym stopniu i zakresie, na my lenie i post powanie ludzi? 

Cz owiek jest „bytem dynamicznym”, ci gle zmieniaj cym si , a zarazem wywo u-
j cym zmiany w swoim bli szym i dalszym rodowisku – naturalnym, spo ecznym, 
politycznym, gospodarczym, moralnym i religijnym. Zmiany te nie pozostaj  oboj tne 
dla podej cia ludzi do religii i do jej systemu warto ci. Sytuacj  tak  historycy 
i religioznawcy dostrzegaj  w ró nych typach spo ecze stwa i w ró nych epokach 
dziejów cywilizacji i kultury – od pradawnych i zacofanych rozwojowo, pierwotnych 
i s abo rozwini tych, do dzisiejszych – nowoczesnych i ponowoczesnych, rozwini tych
na najwy szym poziomie, podleg ych presji mediów masowych, Internetu, komunikacji 
satelitarnej.

 Z jednej strony, wskazuje si  na negatywne oddzia ywanie ponowoczesnej cywili-
zacji na przekonania i praktyki religijne ludzi, w wyniku którego religia jest „wypie-
rana” czy „eliminowana” z codziennego, a nawet ze wi tecznego ycia jednostek 
i grup spo ecznych, a zarazem „dynamiczne” i „ekspansywne” profanum wypiera „ci-
che” i „skromne” sacrum z ich my lenia, postaw i zachowa  codziennych, czyni c je 
„bezu ytecznymi” czy „anachronicznymi” elementami „zmursza ej” przesz o ci i tra-
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dycji. Inaczej mówi c, dla cz owieka epoki ponowoczesnej, przesi kni tej relatywi-
zmem moralnym i pluralizmem kulturowym, religia nie przedstawia adnego istotnego 
znaczenia, wi c nie ma dla niej miejsca w jego yciu osobistym i publicznym, jako e
jest ona czynnikiem ograniczaj cym jego mo liwo ci dzia ania, wolno ci i perspektyw
rozwoju. St d taki „balast religijny” nadaje si  jedynie do wyrzucenia „poza burt ” isto-
tnych znacze  egzystencjalnych ludzi, zw aszcza z ich codziennej moralno ci.

Z drugiej za  strony, badacze religii i jej miejsca w kulturze i yciu ludzi wskazuj
na zjawiska i procesy odmienne od wy ej wspomnianych, czyli na zmiany jej (religii) 
formy i metod instalowania si  w codzienno ci ludzi. W gruncie rzeczy religia nie znika 
z ycia ludzi, a jedynie czy zaledwie zmienia form  swojej obecno ci w nim, w ró nych 
jego sferach i nadal twórczo wp ywa na ich my lenie, przekonania i post powanie, 
oddzia uje na ich hierarchi  warto ci i znacze  egzystencjalnych. S abn  lub nawet 
zanikaj  niektóre formalne i instytucjonalne przejawy „bytno ci” religii w yciu ludzi, 
w tym jej forma ko cielna, a na ich miejsce wchodz  nowe formy religijno ci: „ukry-
tej”, „niewidzialnej”, „bezwyznaniowej”, „nieko cielnej”, a zarazem „bardziej ducho-
wej” czy z „pierwiastkiem mistycznym” lub religijno ci „prywatnej”, wolnej od „presji” 
czynników formalnych i instytucjonalnych. Zatem religia, równie  pod tymi od-
miennymi postaciami, wcale w dzisiejszych ponowoczesnych czasach nie „wycofuje 
si ” ca kowicie czy te  „nie emigruje” na szerok  skal  z ycia ludzi – jednostek i grup 
spo ecznych, lecz wr cz przeciwnie, instaluje si  w nim w inny sposób, bior c pod 
uwag  specyfik  znaków czasu, w którym przysz o im y  i pokonywa  ró ne problemy 
czy rozwi zywa  dylematy moralne z jej pomoc .

Cz owiek ponowoczesny, cho  w pe ni wiadomy silnej presji czynnika laickiego na 
swoje codzienne ycie, wcale nie chce zrywa  wi zi z Bogiem jako centraln  warto ci
religii, lecz wed ug w asnych mo liwo ci i potrzeb nadal wierzy w Niego i w Jego mi-
o , liczy na Jego pomoc, nie rezygnuje z my lenia o innej formie w asnego ycia po 
mierci, chce te , aby religia w okre lonym stopniu nadawa a sens jego yciu osobi-

stemu; religia szeroko poj ta, a nie tylko w koncepcji chrze cija skiej czy katolickiej, 
lecz w cznie w nimi obiema. Odsetki ludzi w zupe no ci odrzucaj cych religi  z w a-
snego ycia, albo ca kowicie wykluczaj cych Boga ze swojego wiatopogl du, nie s
zbyt du e, a raczej znajduj  si  w mniejszo ci statystycznej. Poj cie „zupe ne wyklu-
czenie” w odniesieniu do Boga i religii jest w tpliwe w swym wymiarze praktycznym, 
a bardziej ma ono wymiar teoretyczny czy ideologiczny. Nie mo na by zatem odpowie-
dzialnie stwierdzi , e cz owiek ponowoczesny, w porównaniu z cz owiekiem z innych 
epok cywilizacyjnych, jest (sta  si ) bardziej „a-religijny” czy „bez-bo ny” lub bardziej 
„nie-wierz cy” i „a-teistyczny”; raczej ten cz owiek bardziej racjonalnie i selektywnie 
lokuje religi  i jej warto ci w swoim yciu, ale nie wypiera si  jej ca kowicie i nie „wy-
p dza” Boga ze swych my li i przekona , z w asnego ycia. Ci za , którzy s  w swo-
istym „konflikcie” z Bogiem i z religi , praktycznie t skni  za Nim, w ró ny sposób 
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usi uj  „dociera ” do Niego i w cza  Jego mi o  we w asne plany yciowe, jako je-
dyny pewnik powodzenia i nadziei. 

Religia, ze wzgl du na swoj  dynamik , miejsce i rol  w yciu ludzi, w ich kulturze 
i cywilizacji, od prapocz tków stanowi a punkt centralny zainteresowa  i szerokie pole 
bada  wielu ró nych dziedzin nauki. Jedn  z nich jest socjologia religii, badaj ca wie-
loaspektowo  roli religii w yciu ludzi i postrzeganie jej przez jednostki i zbiorowo ci 
spo eczne, widz c w religii istotny sk adnik kultury w odleg ych i dzisiejszych czasach. 
Zakres i metodologia bada  socjologii religii zmieniaj  si  wraz ze zmianami warun-
ków „bycia” religii w yciu ludzi. St d podobnie wspó czesna socjologia religii zmienia 
si  organizacyjnie i metodologicznie. Nale y tu doda , e w rozwój socjologii religii, 
zw aszcza jej wymiaru empirycznego, znacz cy wk ad wnie li tak e polscy uczeni so-
cjologowie: dawniejsi, jak na przyk ad Stefan Czarnowski i Florian Znaniecki, jak 
i dzisiejsi, jak na przyk ad Józef Majka, W adys aw Piwowarski, Edward Ciupak, 
Franciszek Adamski, Andrzej wi cicki, Janusz Maria ski, W odzimierz Pawluczuk, 
Wojciech wi tkiewicz, Andrzej Wójtowicz, Maria Libiszowska- ó tkowska, Irena 
Borowik, El bieta Firlit. Religi  i religijno ci  interesuje si  te  liczne grono m odych 
socjologów polskich, co mo e oznacza , e nie umknie ona z pola bada  religioznaw-
czych i socjologicznych. 

Religia – jej miejsce i rola w yciu ludzi m odych i doros ych, w kulturze i ró nych 
sferach ycia spo ecznego, w moralno ci, ma e stwie i rodzinie, w narodzie i pa stwie  
– stanowi niemal od pó wiecza szczególny przedmiot zainteresowa  i bada  empirycz-
nych ks. prof. Janusza Maria skiego z KUL w Lublinie, najwybitniejszego dzisiejszego 
polskiego socjologa religii i moralno ci, równie dobrze znanego z tego powodu w zagra-
nicznych o rodkach naukowych. Efektem jego rozlicznych zainteresowa  naukowych 
religi  i ró nymi jej kontekstami kulturowymi i spo ecznymi s  liczne, niemal co roku 
publikowane, zwarte rozprawy monograficzne, a tak e setki rozpraw i artyku ów szczegó-
owych. Ka da jego praca naukowa stanowi wzór kompetencji teoretycznych i metodolo-

gicznych, uczciwo ci, rzetelno ci i obiektywno ci badawczej i interpretacyjnej dla do-
wiadczonych i pocz tkuj cych socjologów religii i socjologów moralno ci. Ka da jego 

ksi ka z zakresu socjologii religii i socjologii moralno ci stanowi ród o profesjonalnie 
ukazanej wiedzy naukowej o religii, religijno ci i moralno ci wspó czesnego cz owieka 
i Polaka, cz sto uwik anego w obecne warunki bytowe i polityczne, nierzadko oboj tne 
dla roli religii w codziennym jego yciu jednostkowym i publicznym.  

Poka n  ju  liczb  ksi ek naukowych ks. prof. Janusza Maria skiego wzbogaca jego 
najnowsza publikacja pod aktualnym poznawczo tytu em: Religia w spo ecze stwie po-
nowoczesnym. Studium socjologiczne, opublikowana w Oficynie Naukowej w 2010 roku. 
Zale no ci i zwi zki religii z cywilizacj  ponowoczesn  interesuj  Janusza Maria skiego 
nie od dzi , czego dowody dawa  w innych swoich publikacjach. Jednak w tej najnowszej 
ksi ce zagadnienie to uj  w inny, oryginalny sposób, próbuj c spojrze  syntetycznie na 
ten problem, a zarazem dodaj c now  kwesti  duchowo ci i jej roli w religijno ci ludzi, 
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lokuj c j  w warunkach ponowoczesno ci i stawiaj c pytanie, czy w tych warunkach 
duchowo  jest dope nieniem czy alternatyw  dla religijno ci? Nie w tpi , i  w a nie to 
pytanie zach ci licznych czytelników do si gni cia po t  ksi k  i do zapoznania si  z jej 
tre ci , a – dodam od siebie – e zosta a ona napisana po mistrzowsku w ka dym wzgl -
dzie, z profesjonalnym znawstwem istoty badanego zjawiska w wymiarze socjologicznym 
i z wzorow  obiektywno ci  interpretacji jego roli egzystencjalnej w dobie ponowocze-
sno ci, bez jakichkolwiek „nalotów” ideologicznych i wyznaniowych. Zatem przyjrzyjmy 
si  staranniej tre ci tej ksi ki. 

Publikacja ta ma profil typowo naukowej rozprawy socjologicznej, a struktur  jej 
buduj : szeroki wst p (s. 9-19), cztery rozdzia y tematyczne (s. 19-242), obszerne za-
ko czenie (s. 243-250), bibliografia przedmiotu (s. 251-278), streszczenie w j zyku 
angielskim (s. 281-289), indeks osób (s. 291-295). 

We „Wst pie” Autor s usznie zaznacza, e „Wspó czesna socjologia religii znajduje 
si  w stanie swoistej reorganizacji. Teksty z tej dziedziny budz  zainteresowanie, ale 
i kontrowersje. […] We wspó czesnych spo ecze stwach, zwanych dzisiaj do  cz sto 
ponowoczesnymi, zinstytucjonalizowana religia traci bezpo redni wp yw na ycie spo-
eczne, zw aszcza za  polityczne. Tak e wiele decyzji jednostkowych nie mie ci si

w sferze zastrze onej dla sacrum. W wyja nieniu i interpretacji ycia spo ecznego
religia ma w spo ecze stwach nowoczesnych wielu konkurentów, a w tym traci swoj
dawn  wiarygodno  jako jedyne ród o sensu ycia. Nie znika w spo ecze stwie, lecz 
jedynie zmienia swoje formy spo eczne. […] Marzenia o dojrza ym humanizmie bez 
religii, z jak  bli ej nieokre lon  duchowo ci , s  mrzonk . […] W socjologii 
wspó czesnej obok teorii sekularyzacji zyskuj  na znaczeniu inne, konkurencyjne lub 
uzupe niaj ce teorie, takie jak: teoria rynku religijnego, teoria indywidualizacji, teoria 
pluralizacji, teoria dyspersji, teoria deprywatyzacji, teoria globalizacji, teoria ewange-
lizacji i teoria duchowo ci” (s. 9-12). Autor na tym tle stawia fundamentalne pytania: 
„W jakiej mierze ponowoczesno  jest religijna, a w jakiej mierze religia mo e by
ponowoczesna? Czy na pocz tku XXI wieku mamy do czynienia z rzeczywistym czy 
domniemanym zwrotem ku religii?” W odpowiedzi na te pytania zaznacza, e „Socjo-
logia religii stale szuka sposobów odnowy. […] Poszukuje si  wci  nowych paradyg-
matów socjologii religii, konkurencyjnych albo komplementarnych w stosunku do tezy 
sekularyzacyjnej. […] W niniejszym opracowaniu – deklaruje sam – zwrócimy uwag
na wieloparadygmatyczno  socjologii religii na tle krytyki tezy sekularyzacyjnej oraz 
na nowe formy religijno ci i duchowo ci, wymagaj ce nowych modeli interpreta-
cyjnych w odniesieniu do ich wspó czesnych przemian. […] Wspó czesna socjologia 
religii bada religijno  zarówno ko cieln , jak i pozako cieln  oraz religijno  spry-
watyzowan . W polu widzenia socjologów znajduj  si  procesy sekularyzacyjne i dese-
kularyzacyjne, procesy «odko cielnienia», pluralizm religijny i indywidualizacja religij-
na, a tak e zró nicowane przejawy nowej duchowo ci. […] Socjologia religii jako sub-
dyscyplina socjologiczna zajmuje si  religijnymi wymiarami spo ecze stwa i spo ecz-
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nymi wymiarami religii i ich zmianami. […] Socjologiczny namys  nad tymi prze-
kszta ceniami stanowi istot  niniejszych rozwa a ” (s. 11-17). Te ambitne zapowiedzi 
Autor realizuje w kolejnych rozdzia ach recenzowanej ksi ki, bior c pod uwag  ka dy
element tre ci nowego zagadnienia czy kwestii. 

W pierwszym rozdziale (s. 19-74) Autor szczegó owo charakteryzuje spo ecze stwo 
ponowoczesne i prezentuje ró ne jego typy: pluralistyczne, ryzyka, bez orientacji 
i sensu, indywidualistyczne – nie pomijaj c najwa niejszych cech ka dego z nich. Sta-
ranna znajomo  literatury przedmiotu pozwala Autorowi na precyzyjny opis ka dego
typu spo ecze stwa ponowoczesnego, ujmowanego w wietle specyficznych teorii soc-
jologicznych i kulturologicznych. W zako czeniu tego rozdzia u pisze: „Nie ma jed-
nego uniwersalnego modelu spo ecze stwa nowoczesnego czy ponowoczesnego, ani 
tylko jednej drogi do niego prowadz cej. […] Opisane zjawiska spo eczne obejmuj
jedynie cz  zmian dokonuj cych si  w spo ecze stwach wspó czesnych, a same spo-
ecze stwa ponowoczesne mog  by  jeszcze przedstawione w innych aspektach. […] Te 

ogólne stwierdzenia mo na odnie  i do religijno ci oraz wi zi z Ko cio ami, kszta tu-
j cymi si  rozmaicie w poszczególnych spo ecze stwach” (s. 73). 

W drugim rozdziale (s. 75-138) Maria ski podnosi i szczegó owo omawia kontro-
wersje wokó  teorii sekularyzacji, ujmuj c to zjawisko w kontek cie europejskim, 
w formie „odko cielnionej” religijno ci, a tak e ukazuj c sekularyzacj  w rozwojowym 
kryzysie. Rozpoczynaj c ten rozdzia , trafnie zaznacza, e „Od czasów Maxa Webera 
teza sekularyzacyjna by a w centrum rozwa a  z zakresu socjologii religii, by a cz ci
sk adow  niemal wszystkich klasycznych teorii socjologicznych. […] Idea «ko ca reli-
gii» zaznacza a si  […] niemal we wszystkich opisach nowoczesno ci pojmowanej jako 
zsekularyzowana nowoczesno , chocia  nie zawsze tak wyra nie, jak u Augusta 
Comte’a. […] Napi cie, a nawet konflikt mi dzy nowoczesno ci  i religi  stanowi y
rdze  tezy sekularyzacyjnej” (s. 75). Sprzeciwiaj c si  niejako tej roli sekularyzacji, 
Autor pisze: „W przej ciu od nowoczesnego spo ecze stwa przemys owego do spo e-
cze stwa ponowoczesnego cech  bardzo charakterystyczn  jest zmiana stosunku do 
religii […]. Coraz mniej jest tych, którzy traktuj  religi  jako zb dny relikt przesz o ci. 
Sko czy y si  marzenia o tym, e spo eczno wiatowa b dzie ca kowicie racjonalna 
i zsekularyzowana. Poj cie sekularyzacji straci o swój tryumfalistyczny charakter. […] 
Nawet zwolennicy teorii sekularyzacji, tacy jak Pippa Norris i Ronald Inglehart, uwa-
aj , e tradycyjne teorie sekularyzacji wymagaj  uaktualnienia. […] We wspó cze-

snym wiecie kontrsekularyzacja (desekularyzacja) jest równie wa nym zjawiskiem, co 
sekularyzacja. […] Religia powoli wraca do tych miejsc, z których by a poniek d bez-
po rednio wyparta, mi dzy innymi do sfery ycia publicznego. Niektórzy socjologowie 
mówi  o wznowionej obecno ci religii w spo ecze stwie (np. Karl Gabriel), o epoko-
wym prze omie religii (Christoph Lienkamp) lub o deprywatyzacji religii – Jose Casa-
nova (s. 118-124). W podsumowaniu analiz autor twierdzi, e „B dem teorii sekula-
ryzacyjnych jest ignorowanie faktu, e religie w epoce nowoczesno ci mog  podlega  i 
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rzeczywi cie podlegaj  powa nym przekszta ceniom i modyfikacjom. Zmiany te mog
si  dokonywa  – cho  z trudem – od areligijno ci do religijno ci. Przeobra e , jakie si
dokonuj  we wspó czesnej religijno ci, nie mo na rozumie  wy cznie w kategoriach 
sekularyzacji, lecz szerzej – jako transformacj ” (s. 131). W wietle tych uwag Autor 
wysuwa wniosek, e „Czynnik religijny jest wci  obecny w jakich  formach we 
wszystkich dziedzinach ycia ludzkiego. Teoria globalnej sekularyzacji okazuje si  nie-
zdolna do wyja nienia wielu faktów religijnych” (s. 134-135). 

Trzeci rozdzia  (s. 239-194) Autor po wi ci  zjawiskom pluralizacji i indywiduali-
zacji jako wa nym tendencjom przemian w religijno ci wspó czesnej. W analizie tego 
zagadnienia bierze on pod uwag  trzy istotne kwestie: pluralizm religijny i sekulary-
zacj , zwi zki globalizacji z pluralizmem religijnym oraz indywidualizacj  religijno ci 
jako opozycj  do tezy sekularyzacyjnej. Maria ski s usznie tu zaznacza, e „Pluraliza-
cja doprowadzi a do stanu, w którym pojawia si  du o wi cej wyborów ni  poprzednio. 
Obecno  alternatyw wyboru sprawia, e to, co uchodzi o w religii za «oczywiste», 
«naturalne» czy «normalne», zostaje zakwestionowane. […] Utrata religii jako czego
wyj tkowo wa nego dla wiadomo ci jednostki oznacza, e jest ona zmuszona doko-
nywa  wyborów, czyli korzysta  ze swoich preferencji” (s. 146). W ocenie Autora 
„Pluralizm religijny mo e wywo a  protestantyzacj  katolicyzmu i katolicyzacj  prote-
stantyzmu. […] Pluralizm mo e prowadzi  do niepewno ci, synkretyzmu, a nawet re-
latywizmu, ale mo e równie  poci ga  za sob  wi ksz wiadomo  ró nic mi dzy
religiami, wzrost aktywno ci i zró nicowanie ofert Ko cio ów dla wiernych oraz wi k-
sz  dynamik  rozwojow . […] Z pluralizacj  i indywidualizacj  wi e si  relatywizacja 
przekona  religijnych. […] Relatywizacja i indywidualizacja, zwi zana z pluralizmem 
religijnym, sprawiaj , e zmienia si  jako  religijna. Staje si  ona bardziej osobisto-
subiektywna, zorientowana na doznania i do wiadczenia, nastawiona na prze ycia es-
tetyczne, niekiedy spragmatyzowana” (s. 150-151).  

Id c za Danièle Hervieu-Leger, Autor twierdzi, e „Sekularyzacja nie musi oznacza
tylko os abienia religii w zracjonalizowanych spo ecze stwach, ale i kszta towanie si
nowych ruchów religijnych oraz nowych form duchowo ci” (s. 159). „We wspó czes-
nych przemianach w religijno ci – pisze – wa n  tendencj  jest te  indywidualizm reli-
gijny jako swoista sygnatura kultury religijnej w spo ecze stwach ponowoczesnych. 
Rozwija si  on w tradycyjnych Ko cio ach chrze cija skich i poza ich ramami struktu-
ralnymi. Indywidualizmowi sprzyjaj  procesy fragmentaryzacji i dezinstytucjonalizacji 
religijno ci ko cielnej, a tak e nowe ruchy religijne, okultyzm i ezoteryzm, New Age 
i ró ne przejawy duchowo ci. […] Wyrastaj  one z religii i z postmodernistycznej kul-
tury, a oznaczaj  deregulacj  religijno ci zinstytucjonalizowanej i fenomen ponowocze-
snego «zaczarowania wiata»” (s. 186-187). Dokonane analizy sk aniaj  Autora do kon-
kluzji, e „Religijno ci wspó czesne staj  si  wielowymiarowe, mobilne, dynamiczne, 
p ynne, rozproszone, pluralistyczne i zindywidualizowane, rozwijaj  si  w warunkach 
dostosowywania «produktu» religijnego do wymogów, potrzeb i pragnie  konsu-
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mentów. […] Nowa religijno  i nowa duchowo  nie musz  by  wobec siebie alter-
natywne czy tym bardziej pozostawa  z sob  w konflikcie, mog  si  wzajemnie uzu-
pe nia  i do pewnego stopnia wzmacnia . […] Pluralizacja i indywidualizacja artyku-
uj  wspó cze nie w sposób znacz cy procesy transformacji religijno ci, […] stanowi

one nowe i wa ne, do pewnego stopnia alternatywne i konkurencyjne modele ycia reli-
gijnego i duchowego, […] a to jest bez w tpienia zauwa alnym trendem religijnym 
w spo ecze stwach ponowoczesnych” (s. 193-194). 

W rozdziale czwartym (s. 195-242) Maria ski ukazuje now  duchowo  jako feno-
men ponowoczesno ci. Zastanawia si , czy jest ona alternatyw  czy te  dope nieniem
religijno ci? Zagadnienie nowej duchowo ci omawia kompetentnie w wymiarze teore-
tycznym i empirycznym – w wietle aktualnych bada  socjologicznych. We wst pnych 
partiach tego rozdzia u Autor pisze: „Nowe formy duchowo ci w spo ecze stwach no-
woczesnych stanowi  specyficzny obszar docieka  socjologicznych, który nie poddaje 
si  wyja nieniom w kategoriach klasycznej socjologii religii, zdominowanej przez pa-
radygmat sekularyzacyjny. […] Rozwój wielu form duchowo ci, okre lanej niekiedy 
jako nowa duchowo , staje si signum temporis wspó czesno ci jako nowy fenomen 
spo eczny i kulturowy. […] Poza tradycyjnymi Ko cio ami rozwijaj  si  ró ne formy 
duchowo ci, które mog  by  opozycyjne wobec duchowo ci g ównych religii wiato-
wych, ale te  mog  je dope nia  i wzbogaca . Obok socjologii religii zaczyna si  roz-
wija  socjologia duchowo ci, tak e niektórzy zastanawiaj  si , czy mamy do czynienia 
z now  subdyscyplin  socjologiczn ” (s. 197-199). W kompetentnej ocenie Autora 
„Kszta tuj ca si  we wspó czesnym krajobrazie religijnym nowa duchowo  sytuuje si
najcz ciej poza strukturami ko cielnymi, przejawia si  jako religijno  alternatywna. 
Ujmowana jest jako niewi ca si  z jak kolwiek instytucj  religijn  lub przejawiaj ca 
si  w do wiadczeniu religijnym, które wykracza poza instytucjonalne ramy religii. Lu-
dzie «duchowi» nie chc  identyfikowa  si  z adn  okre lon  religi , ale niekiedy s
w stanie przyznawa  si  do kilku formacji religijnych jednocze nie” (s. 204).  

Autor ma wiadomo  tego, e „Duchowo  nie musi mie  odniesie  do Boga, 
przynajmniej do Boga osobowego, w ka dym razie jest poj ciem szerszym ni  religia, 
która jest wiar  w Boga, najcz ciej w Boga osobowego, a sam termin «duchowo »
– w przeciwie stwie do s owa «religijno » – nie ma negatywnych konotacji, jest 
mniej ekskluzywny, nielimitowany” (s. 209). Wspó czesne teorie traktuj  duchowo
jako zjawisko b d ce poza religi  oficjaln  czy te  jako alternatyw  wobec religii, co 
najwy ej jako „krewn ” religii. W podsumowaniu tego rozdzia u Autor konstatuje: 
„Socjologowie coraz cz ciej sk aniaj  si  do pogl du, i  religia nie znika i nie zginie 
nigdy, b d  jednak ustawicznie zmienia  si  jej formy i struktury. B d  istnie  religie 
o zmieniaj cych si  «obliczach» i sile oddzia ywania. Ró ne formy duchowo ci roz-
wijaj ce si  we wspó czesnym wiecie mog  by  – cho  nie musz  – alternatywne lub 
konkurencyjne w stosunku do tradycyjnej religijno ci ko cielnej” (s. 242). W odpo-
wiedzi na wy ej postawione pytanie o zwi zki duchowo ci z religijno ci  Autor jest 
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sk onny do wniosku, e duchowo  ponowoczesna, chocia  mo e by  alternatyw  dla 
religijno ci ko cielnej i sformalizowanej, to bywa te  dope nieniem religijno ci, bo-
wiem w istocie duchowo ci tkwi  elementy sakralne i mistyczne: „[…] losy religii 
w spo ecze stwach ponowoczesnych wiadcz , e sytuacja religii jest powa na, ale nie 
beznadziejna” (s. 248). By  mo e duchowo  jest t  nadziej  dla religijno ci niefor-
malnej, jest szans  na „zatrzymanie” religii w yciu ludzi ponowoczesnych, którzy 
nierzadko sami podchodz  do swojej duchowo ci jako do „dawnej” religijno ci, z któr
„rozstali si ” na jaki  czas, czyli tymczasowo. Taka postawa w tpienia mo e oznacza ,
e nadzieja na powrót religii do ich ycia mo e okaza  si  realna. 

Ksi k  uzupe nia bardzo obszerna bibliografia przedmiotu (382 publikacje), dowo-
dz ca rozleg ej erudycji i kompetencji Autora w zakresie socjologii religii i socjologii 
duchowo ci, a tak e g bokiego znawstwa istoty i cech rzeczywisto ci ponowoczesnej, 
stanowi cej kontekst dla zmieniaj cej si  religijno ci i powstaj cej nowej duchowo ci. 

W podsumowaniu nale y wyra nie zaznaczy , e ksi ka ta jest bez w tpienia wa -
nym wydarzeniem w polskiej socjologii religii i socjologii duchowo ci, bowiem pod-
nosi problemy najistotniejszej rangi, a zarazem gruntownie wyja nia newralgiczne kwe-
stie i dylematy ponowoczesno ci, w tym jej zwi zki z religi  i duchowo ci  dzisiej-
szych ludzi. Stawia wiele znacz cych poznawczo i metodologicznie pyta  o miejsce 
i rol  religii w yciu ludzi wspó czesnych, w tym katolików, o ich nastawienie do roli 
religii w codzienno ci, o „zast powanie” religijno ci ró nymi formami duchowo ci. Nie 
mam adnej w tpliwo ci, e ksi ka ta szybko stanie si  „przewodnikiem” dla wielu 
badaczy problemów w niej wskazanych, a zarazem g bokim ród em rozleg ej 
i ugruntowanej wiedzy naukowej o fenomenie religijno ci i rodz cej si  socjologii du-
chowo ci. Przygotowanie tej ksi ki wymaga o od Autora wydajnej pracy badawczej 
i analitycznej, opartej na ród ach i rozlicznych pracach specjalistycznych. Dzi ki temu 
powsta o kompetentnie napisane dzie o naukowe, spe niaj ce te  warunki podr cznika, 
z którego zapewne b d  korzysta  studenci socjologii religii i religioznawstwa, a tak e
politologii. Ksi ka ta, cho  raczej nie ostatnia w tak dynamicznej twórczo ci naukowej 
Autora, potwierdza w ca ej pe ni jego mistrzowskie miejsce w polskiej socjologii reli-
gii, a jednocze nie znacz c  rol  w rozwoju socjologii duchowo ci. Czytelnicy zapewne 
b d  wdzi czni ks. prof. Januszowi Maria skiemu za osobisty trud w o ony w przy-
gotowanie i opublikowanie tej cennej publikacji, która ju  oddzia uje swoim poten-
cja em intelektualnym na licznych czytelników. 

Wdzi czno  nale y si  te  Oficynie Naukowej za opublikowanie tej ksi ki w tak 
profesjonalnej i estetycznej szacie graficznej. 

Józef Baniak 
Instytut Socjologii UAM
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Stanis aw K o w a l c z y k, Cia o cz owieka w refleksji filozoficznej, Lublin: Wyda-
wnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II 2009, ss. 206. 

Cz owiek od samych pocz tków swojego rozwoju, zarówno rozwoju gatunku ludz-
kiego, jak i rozwoju indywidualnej istoty ludzkiej, u wiadamia sobie fakt posiadania 
w asnego cia a i konsekwencje z tym zwi zane, takie jak g ód, ból, zimno, mo li-
wo ci poznawania otaczaj cego wiata. Nie dziwi zatem to, i  cia o sta o si  jednym 
z pierwszych zagadnie  poruszanych przez staro ytnych my licieli, z czasem za  zro-
zumienie natury cz owieka okaza o si  problemem g ównym i podstawowym, a jedno-
cze nie bardzo kontrowersyjnym, którego prób rozwi zania podejmowali si  kolejni 
filozofowie. Próby takie podejmowane s  nadal w ramach systemów wiatopogl do-
wych funkcjonuj cych w czasach obecnych, a zagadnienie cielesno ci cz owieka jest 
dzi  szczególnie mocno akcentowane wobec rozpowszechnionego kultu warto ci wi-
talnych (m odo , uroda, zdrowie) i w du ej mierze kreowanego przez rynek wiata 
przyjemno ci zwi zanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb cia a (sztuka kuli-
narna, moda w ubiorze, tzw. przemys  erotyczny). O tym, czy cia o ludzkie by o uzna-
wane za wa ne w klasycznej filozofii i co z tego wynika dla wspó czesnego (i przy-
sz ego) cz owieka i spo ecze stwa, mo na dowiedzie  si  mi dzy innymi z recen-
zowanej ksi ki Stanis awa Kowalczyka. Jest to najnowsza pozycja tego Autora  
– pozycja wa na i warta omówienia. 

Ksi dz Stanis aw Kowalczyk, profesor i wieloletni kierownik Katedry Filozofii Spo-
ecznej na Wydziale Nauk Spo ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Paw a II, jest filozofem spo ecznym, wybitnym znawc  systemów filozoficznych, au-
torem wielu ksi ek i artyku ów z ró nych subdyscyplin filozoficznych oraz propaga-
torem personalizmu – systemu filozoficznego wywodz cego si  z my li chrze cija -
skiej i zgodnego z nauk  Ko cio a katolickiego. W ród prac Kowalczyka mo na od-
nale  pozycje poruszaj ce zagadnienia filozofii spo ecznej, filozofii wolno ci, spor-
tu, kultury, filozofii polityki, aksjologii czy filozoficznych podstaw demokracji. Do 
kanonu literatury z zakresu wiedzy o poszczególnych zagadnieniach podejmowanych 
na gruncie filozofii oraz wiedzy o za o eniach personalizmu przesz y takie ksi ki
Kowalczyka, jak Podstawy wiatopogl du chrze cija skiego (1979, wyd. 2. 1986, 
wyd. 3. 1995), Filozofia Boga (1972, wyd. 2. 1980, wyd. 3. 1993, wyd. 4. 1998, wyd. 5. 
2001) czy Cz owiek a spo eczno . Zarys filozofii spo ecznej (Lublin 1994, wyd. 2. 
2005). Z innych wa nych prac tego Autora mo na wymieni U podstaw demokracji. 
Zagadnienia aksjologiczne (2001), Elementy filozofii i teologii sportu (2003), Filozo-
fia kultury. Próba personalistycznego uj cia problematyki (1996, wyd. 2. 2005, wyd. 
w j zyku niemieckim 1998), Cz owiek w poszukiwaniu warto ci. Elementy aksjologii 
personalistycznej (2006), Zarys filozofii polityki (Lublin 2008). Prace Kowalczyka 
dotycz  zagadnie  z obszaru filozofii, ale zawarte w nich wnioski s  wa nymi postu-

ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH 3(39) 2011 
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latami dla teorii i praktyki nauk spo ecznych, co sprawia, e ich adresatami s  nie 
tylko osoby zainteresowane filozofi , lecz tak e socjologowie, pedagodzy, psycho-
logowie czy prawnicy. 

We wst pie do swojej najnowszej pracy Kowalczyk wymienia pozycje z literatury 
polskiej i wiatowej dotycz ce koncepcji cia a ludzkiego, w których cielesno  inter-
pretowana jest pod k tem antropologii filozoficznej, historii, nauk przyrodniczo-em-
pirycznych, socjologii, antropologii kulturowej i w aspekcie biblijno-teologicznym. 
Monografia – jak wskazuje sam Autor – s u y  ma doprecyzowaniu, wyja nieniu i re-
interpretacji zagadnie  zwi zanych z pojmowaniem cielesno ci cz owieka na gruncie 
filozofii, i taki jest g ówny cel tej pracy.  

Sk ada si  ona z dwóch cz ci: historycznej i systematyczno-problemowej. W cz -
ci pierwszej Autor tropi „ lady cia a” w tekstach oryginalnych – ksi gach sakralnych 

i pismach twórców g ównych systemów filozoficznych wiata, poczynaj c od wiel-
kich systemów Wschodu (hinduizm, buddyzm, taoizm) poprzez systemy filozoficzne 
wiata antycznego (Platon, Arystoteles, antropologia biblijna, stoicy, Plotyn), czasów 

nowo ytnych (Kartezjusz, Pascal, Kant, Hegel, Feuerbach) oraz czasów wspó czes-
nych i najnowszych (Marks i Engels, Nietzsche, Scheler, Marcel, Merleau-Ponty, 
Teihard de Chardin, Rorty, Maritain, Mounier, Jan Pawe  II). Autor nie ogranicza si
do wyszukiwania samych tylko twierdze  dotycz cych cia a ludzkiego, lecz omawia 
kolejne koncepcje cielesno ci w kontek cie ca o ciowej wizji cz owieka, jaka po-
wsta a w ramach danego systemu filozoficznego, uwzgl dniaj c takie podstawowe 
kwestie, jak: rozwi zanie problemu relacji cia a do duszy, ontologiczny status cia a
i duszy oraz ich cechy, konsekwencje posiadania cia a (tu m.in. rozwi zanie problemu 
relacji cz owieka do wiata przyrody).  

Lektura pierwszej cz ci pracy nie tylko daje mo liwo  zapoznania si  z ró nymi 
koncepcjami cielesno ci ludzkiej, pozwala tak e zrozumie  podstawowe zasady bu-
dowy systemu filozoficznego. Opisy Autora pokazuj , i  poszczególne koncepcje 
zawsze podporz dkowane s  systemowi, z którego si  wywodz , st d te  koncepcja 
cia a cz owieka jest cz ci  szerszej koncepcji natury cz owieka (antropologii), która 
opiera si  na ogólnej koncepcji natury wiata (ontologia). Z ksi ki dowiadujemy si
równie , i  w wyja nieniach ontologicznych mo na wyodr bni  dwa podstawowe 
podej cia – materializm i spirytualizm: w uj ciu materialistycznym istnieje przekona-
nie, i  wszystko jest materi  lub z niej si  wywodzi (st d cz owiek=cia o), natomiast 
w uj ciu spirytualistycznym materii przeciwstawia si  ducha, uznaj c go za byt naj-
doskonalszy (cz owiek=dusza, cia o jako bierne narz dzie duszy). Autor t umaczy, i
niektórzy filozofowie dostrzegali s abo ci tych dwóch skrajnych koncepcji i dokony-
wali ich modyfikacji i po czenia, co zaowocowa o takimi koncepcjami, jak hylemor-
fizm, dualizm ontologiczny czy panlogizm. Koncepcje natury cz owieka i jego cia a
zmienia y si  i ewoluowa y poprzez dostrzeganie nowych problemów i kwestii. Ko-
walczyk wskazuje na istniej ce pomi dzy filozofami wzajemne inspiracje, zapo y-
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czenia, a tak e na mniej lub bardziej jawn  krytyk  i negowanie teorii pomi dzy 
twórcami najbardziej wp ywowych w wiecie zachodnim systemów filozoficznych. 

Bardzo istotne w omawianym dziele jest równie  to, i  Autor nie tylko interpretuje 
twierdzenia na temat cielesno ci zawarte w wi tych ksi gach i pismach filozofów, 
lecz poddaje je tak e analizie krytycznej, wskazuj c na niekonsekwencje, wewn trzne 
sprzeczno ci, a przede wszystkim na negatywne skutki ró nych wizji natury wiata
i natury cz owieka dla harmonijnego rozwoju i jako ci funkcjonowania spo ecze stwa
oraz dla cz owieka jako jednostki i osoby ludzkiej. Jest to krytyka z punktu widzenia 
filozofii personalistyczno-teistycznej, a wi c systemu opartego na wierze w godno
osoby ludzkiej jako warto ci najwy szej, niezbywalnej i niezniszczalnej, b d cej da-
rem od Boga – wszechmocnego Stwórcy i bezgranicznie mi uj cego Ojca. 

Cz  druga monografii zawiera omówienie szczegó owych zagadnie  zwi zanych 
ze sfer  cielesno ci, takich jak koncepcje genezy cia a ludzkiego, koncepcje poznawal-
no ci cia a oraz poszczególne funkcje cia a, w ród których znajduj  si  funkcje: episte-
mologiczna, ontologiczna, dynamiczno-emocjonalna, kreacyjna, komunikacyjno-spo e-
czna, aktywno-kreatywna (rola pracy w yciu cz owieka), zdrowotno-terapeutyczna, re-
kreacyjno-sportowa, pragmatyczno-ludyczna, estetyczno-dekoracyjna i religijna.  

Omawiaj c zagadnienie genezy cia a, Autor przypomina, i  jest to problem inter-
dyscyplinarny, dotyczy bowiem nauk empiryczno-przyrodniczych i filozofii. Wska-
zuje on tak e na prawdopodobie stwo teorii ewolucji i jej niesprzeczno  z teori
aktu stwórczego Boga (koncepcja cz ca te dwie rzeczy okre lana jest mianem kre-
acjonizmu ewolucyjnego). Kowalczyk przywo uje tak e spór o pocz tek ycia ludz-
kiego i konsekwencje niektórych rozwi za  tego problemu, takich jak aborcja, nisz-
czenie zarodków ludzkich towarzysz ce zap odnieniu in vitro, stosowanie antykon-
cepcyjnych rodków postkoidalnych – które zgodnie z nauk  Ko cio a katolickiego 
i z punktu widzenia personalizmu uwa a za moralnie z e. Warto zauwa y , i  podj -
cie tego problemu i moralna ocena zjawisk z nim zwi zanych s  wa nym zadaniem 
w dobie upowszechniaj cej si , jawnej lub zakamuflowanej, propagandy na rzecz re-
latywizmu etycznego i liberalizmu, które mimo swych za o e  prowadz de facto do 
deprecjacji warto ci ycia ludzkiego. 

Wa ne wnioski zawiera tak e omówienie kwestii poznawalno ci cia a ludzkiego. 
Autor monografii wyró nia poznanie zewn trzne, oparte na sensytywnej percepcji 
cia a oraz poznanie wewn trzne, obejmuj ce spostrze enia zmys owe i wiadomo .
Kowalczyk przypomina, i  oba typy poznania wzajemnie si  uzupe niaj , za  elimi-
nacja którego  z nich prowadzi do deformacji osoby ludzkiej, jako e samo poznanie 
empiryczne depersonalizuje cz owieka, a samo wiadomo  jest subiektywna i nie-
trwa a i nie mo e stanowi  podstawy poznania jego natury. 

W zako czeniu pracy Autor w ciekawy sposób podejmuje kwesti  sensu/bezsensu 
mierci cz owieka. Ujawnia trzy rodzaje wizji mierci, które mo na by okre li  jako 

wizj  pesymistyczn , wizj  idealistyczno-optymistyczn  i chrze cija sk  wizj  reali-
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styczno-optymistyczn . Wizja pesymistyczna uznaje ycie ludzkie za bezsensowne 
w perspektywie nieuniknionej mierci, b d cej absolutnym ko cem cz owieka, wizja 
idealistyczno-optymistyczna ukazuje mier  jako b ogos awie stwo, wyzwolenie od 
ci aru cia a i przej cie do lepszego wiata, natomiast chrze cija ska wizja reali-
styczno-optymistyczna mówi, i mier  jest z em jako konsekwencja grzechu ludz-
kiego, jest tragicznym zniszczeniem cia a i osobowo ci cz owieka, ale aska Bo a
agodzi skutki mierci i daje cz owiekowi mo liwo ycia wiecznego, podkre laj c

warto  cielesnej natury cz owieka przez zapowied  zmartwychwstania cia .
Wielk  zalet  tej recenzowanej monografii jest skrupulatno  i dba o  o precyzyjne 

uj cie badanego problemu, a jednocze nie unikni cie „przeci enia” wiedz  jako efektu 
nat oku informacji, które w ostatecznym rozrachunku mog  okaza  si  ma o istotne, 
zb dne, a cz sto wr cz myl ce (co bywa udzia em autorów mniej do wiadczonych). 
Warto w tym miejscu przypomnie , i  ca o ciowe omówienie danej teorii obejmuje 
nast puj ce etapy: przedstawienie twierdze  w ich dos ownym brzmieniu, prób  ich 
interpretacji poprzez ukazanie szerszego kontekstu oraz ocen  logiki twierdze  i prak-
tycznych skutków ich upowszechnienia. Niewielu autorów podejmuje si  realizacji 
wszystkich wy ej wymienionych kroków; jednym z nich jest ksi dz Stanis aw Kowal-
czyk, czego dowodzi lektura jego dzie , w tym m.in. ksi ki Cia o cz owieka w refleksji 
filozoficznej. Stanowi to o du ej warto ci merytorycznej omawianej tu pracy oraz 
wiadczy o g bokiej wiadomo ci podejmowanych problemów, a tak e twórczym za-

anga owaniu Autora w upowszechnianie wiedzy na temat ró nych systemów filozo-
ficznych i ich stosunku do okre lonych obszarów ycia ludzkiego. 

Uk ad tre ci omawianej pracy jest prosty, jasny i przejrzysty, a podzia  na poszcze-
gólne cz ci logiczny i wyczerpuj cy mo liwo ci, dzi ki czemu lektura dzie a jest 
„przyjazna” zarówno dla tych czytelników, którzy b d  zainteresowani ca o ci  tekstu, 
jak i dla tych, którzy b d  skupia  si  na poszczególnych cz ciach ksi ki czy na kon-
kretnych zagadnieniach w niej omawianych. Kolejne koncepcje przedstawiane s
w podobny sposób zgodnie z ustalonym schematem, co pomaga w ich zrozumieniu 
i u atwia dokonywanie porówna . Wszystkim poruszanym w ksi ce zagadnieniom to-
warzysz  liczne odno niki, do pracy do czona jest te  obszerna bibliografia. 

Je li chodzi o „j zyk” ksi ki, to trzeba podkre li , e Autor u ywa fachowej ter-
minologii z zakresu filozofii, co mo e czyni  tekst trudnym dla osób si gaj cych po 
raz pierwszy po tego typu opracowanie, jest jednak to dobra okazja do wzbogacenia 
osobistego s ownika o poj cia wa ne w znajomo ci teorii z dziedziny filozofii i nauk 
spo ecznych. Lektura pracy pozwala zaznajomi  si  i oswoi  z takimi terminami, jak 
ontologia, antropologia i epistemologia, materializm i spirytualizm, immanentny 
i transcendentalny, podmiot i przedmiot itp. Opisy zawarte w ksi ce stanowi  rów-
nie  przyk ad j zyka stosowanego do opisu natury ludzkiej z u yciem takich wyra e ,
jak „ontologiczny status cz owieka”, „moralna kondycja cz owieka”, „czynniki osoby 
ludzkiej”, „uwarunkowania dzia a  cz owieka”, „wymiar biologiczno-somatyczny, 
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psychiczno-umys owy i osobowo-duchowy cz owieka”, „holistyczna koncepcja cz o-
wieka”. Mo na zatem uzna , i  ksi ka Kowalczyka stanowi nie tylko kompendium 
wiedzy na temat koncepcji cia a cz owieka, lecz mo e by  tak e lekcj  na temat tego, 
jakimi poj ciami i zwrotami mo na mówi  o cz owieku. 

Jak starano si  wykaza  w niniejszej recenzji, ksi k  Stanis awa Kowalczyka 
warto przeczyta  dla kilku wa nych powodów: pozwala ona wzbogaci  i uporz d-
kowa  swoj  wiedz  na temat istniej cych systemów filozoficznych, pokazuje ró no-
rodno  koncepcji cia a ludzkiego, pomaga pozna  lub przypomnie  sobie fachow
terminologi  filozoficzn , w tym terminologi  u ywan  do opisu natury i kondycji 
cz owieka, jest okazj  do zapoznania si  z za o eniami personalizmu, a przede 
wszystkim daje mo liwo  u wiadomienia sobie faktu ogromnego wp ywu filozoficz-
nych rozwi za  na ycie spo eczne i ycie ka dego cz owieka. A dowiedzenie tego 
jest potrzebne, gdy  w wiadomo ci i opinii wielu osób, które z racji odbywanych 
studiów czy wykonywanego zawodu „otar y si ” o podstawow  wiedz  o systemach fi-
lozoficznych, jest ona jedynie zbiorem dziwacznych teorii nieodnosz cych si  w aden 
sposób do ycia „realnego”. 

Niech w zako czeniu niniejszych rozwa a  znajdzie si  najwa niejsza uwaga, i
Stanis aw Kowalczyk poprzez swoj  ksi k  wykazuje trosk  o przysz o  cz owieka 
w kontek cie ogromnego zagro enia, jakim jest degradowanie cia a ludzkiego do roli 
biernego narz dzia, obiektu zaspokajania egoistycznych potrzeb i dz (pornografia, 
prostytucja) czy materia u badawczego lub eksperymentalnego (odhumanizowana me-
dycyna, selekcja i niszczenie zarodków ludzkich jako efekt stosowania zap odnienia 
in vitro). Kowalczyk przypomina, i  cia o cz owieka jest integraln  cz ci  osoby 
ludzkiej i jako takie obdarzone jest godno ci  i wymaga poszanowania od samego 
pocz tku swego istnienia, czyli od momentu pocz cia. Przypomina tak e, i  nawet dla 
s usznych i dobrych celów, takich jak wyleczenie choroby czy posiadanie dziecka, 
cia o cz owieka nie mo e by  potraktowane wy cznie jako przedmiot, bo to poci ga
za sob  degradacj  ca ej osoby ludzkiej i w ostateczno ci – cz owiecze stwa i ludzko-
ci. A zatem warto  tej ksi ki polega równie  na tym, i  wiedz c, co inni mówili 

o ludzkim ciele i jakie by y tego konsekwencje, mo emy wiadomie unikn  powa -
nych w skutkach b dów i poszuka  takich rozwi za , które b d  potwierdzeniem 
osobowej godno ci cz owieka i wielkiej warto ci jego ycia. 

El bieta Iwanicka 
Instytut Socjologii KUL 
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Mariusz Z e m o, Role spo eczne a postrzeganie szko y, Bia ystok: Urz d Miej-
ski w Bia ymstoku. Wydzia  Spraw Spo ecznych 2009, ss. 176. 

Bior c do r ki ksi k Role spo eczne a postrzeganie szko y, zastanawia em si , co 
na temat postrzegania rodowiska szkolnego mo na napisa . Pochodzenie, poziom 
ycia, zajmowane stanowisko – ucze , nauczyciel, uzyskiwane oceny, wiek i wiele 

innych czynników ma wp yw na opinie o szkole. M. Zem o podejmuje problematyk
rozbie no ci s dów o ró nych aspektach funkcjonowania szko y i zastanawia si  nad 
najwa niejszymi przyczynami takiego stanu rzeczy, co wymaga, krytycznego i od-
wa nego spojrzenia na rzeczywisto .

Autor niniejszej publikacji, prof. dr hab. Mariusz Zem o jest pracownikiem na-
ukowym i wyk adowc  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II (Kate-
dra Socjologii Wiedzy i Edukacji). Jest równie  organizatorem licznych zjazdów so-
cjologicznych, a tak e autorem wielu publikacji dotycz cych socjologii wiedzy i edu-
kacji (np. Nowa socjologia edukacji, Socjologia wiedzy w teorii interakcyjno-fe-
nomenologicznej) oraz cyklu dotycz cego ró nych aspektów ma ych miast (np. za-
bytki, elity, gospodarka). 

Omawiane opracowanie jest uzupe nieniem dorobku Profesora z zakresu socjolo-
gii wiedzy i edukacji. Jest to studium wydane przez Urz d Miejski w Bia ymstoku 
w Wydziale Spraw Spo ecznych w 2009 roku. W pracy tej Autor stawia sobie za cel 
skonfrontowanie opinii dwóch przeciwstawnych grup spo ecznych: nauczycieli i ucz-
niów na temat szko y. Przedstawia wspólne pogl dy, a tak e odmienno  stanowisk 
i przyczyny takiego, a nie innego podej cia do tego samego zagadnienia osób, które 
zalicza si  do tego samego rodowiska. 

Szukaj c odpowiedzi na postawione pytania, Autor analizuje w asne badania, prze-
prowadzone dzi ki pomocy Wydzia u Spraw Spo ecznych Urz du Miejskiego w Bia-
ymstoku, g ównie w ród uczniów szkó  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 2005 

oraz nauczycieli tych placówek w 2007 roku. Respondenci zostali poproszeni o opini
na temat szkolnego systemu normatywnego, wybranych zachowa  m odzie y, autory-
tetu nauczyciela, ród a zachowa  dewiacyjnych m odzie y.

Na kszta t publikacji sk ada si  wst p, zako czenie oraz pi  rozdzia ów, z któ-
rych ka dy, oprócz pierwszego, dzieli si  na podrozdzia y zako czone krótkim pod-
sumowaniem. Wyodr bnienie podrozdzia ów, a w nich kolejnych cz ci, pozwala na 
wyszukanie tego zagadnienia, które interesuje czytelnika. Praca opatrzona jest licz-
nymi tabelami i wykresami dotycz cymi bada . Opracowanie zawiera specjalistyczne 
s ownictwo, co z uwagi na zwi z y i jasny j zyk nie przeszkadza w zrozumieniu 
ksi ki przez szerokie grono odbiorców. 

W pierwszej cz ci pracy rzeczowo, krótko i wieloaspektowo przedstawiono ba-
dan  prób . Ankieta przeprowadzona zosta a na 1403 uczniach z 75 klas bia ostockich 

ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH 3(39) 2011 
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szkó  publicznych i 5 klas szkó  niepublicznych oraz na 1600 nauczycielach pracuj -
cych w 41 szko ach publicznych i 11 niepublicznych. Z uwagi na braki formalne 
odrzucono 55 ankiet uczniów i 37 wype nionych przez opiekunów. Pod wzgl dem ro-
dzaju szko y zbadano g ównie licea ogólnokszta c ce, gimnazja (II i III klasy), tech-
nika, licea profilowane, w mniejszym stopniu – zasadnicze szko y zawodowe. Zdecy-
dowana wi kszo  podopiecznych pochodzi a z Bia egostoku – prawie 75%, pozostali 
to mieszka cy wsi i nieliczni mieszka cy innych miast. Pod wzgl dem uzyskiwanych 
ocen najliczniejsz  grup  stanowili uczniowie ze rednimi ocenami, nast pnie z do-
brymi, „s abi” i „bardzo dobrzy” tworzyli zbli one liczebnie zbiory. W ród edukato-
rów najwi ksz  grup  stanowili nauczyciele dyplomowani i mianowani – razem ok. 
77% badanej grupy, pracuj cy przewa nie w jednej placówce. Sta  pracy z podzia em 
co 5 lat w badanym rodowisku jest do  równomiernie roz o ony, profil nauczania to 
g ównie nauki humanistyczne i cis e.  

Cz  druga to szczegó owe omówienie bada  dotycz cych wiadomo ci istnienia 
norm reguluj cych dzia anie m odzie y, przedstawienie opinii na temat konsolidacji 
dzia a  wychowawczych oraz rodków wychowawczych stosowanych przez edukato-
rów i ich skuteczno ci z rozró nieniem na kilkana cie kryteriów. Aspekty te to np. 
stopie  awansu zawodowego nauczyciela, zaanga owanie nauczyciela w prac  dy-
daktyczno-wychowawcz , rodzaj szko y, rednia ocen uzyskiwana przez podopiecz-
nych. Oprócz przejrzystych wykresów i tabel z uzyskanymi wynikami z ankiet, Autor 
do ka dego szczegó owego zagadnienia poda  wynik testu Chi2. Ka dy aspekt jest 
dok adnie opisany i zawiera trafne wnioski. Rozdzia  ko czy si  zebraniem najistot-
niejszych stwierdze . Ciekawym wnioskiem dla nauczycieli mo e by  rozró nienie na 
stopie  awansu zawodowego oraz zadowolenie z pracy nauczyciela a odbieranie przez 
ucz cego skuteczno ci jego dzia a .

Trzeci  cz  pracy Autor po wi ci  na opisanie zachowa  m odzie y takich, jak: 
pomoc kole e ska w nauce, wy miewanie si  z dobrych uczniów, przemoc fizyczna 
w ród uczniów, u ywanie wulgarnego s ownictwa oraz palenie papierosów, picie alko-
holu i za ywanie narkotyków. Uwag  moj  przyku y szczególnie podrozdzia y doty-
cz ce przemocy fizycznej i o mieszania dobrych uczniów – wyniki s  apelem do 
wspó czesnych pedagogów, zmuszaj cym do przemy le  i podj cia stosownych dzia-
a . „Prawo pi ci” staje si  w szkole norm  i nie dziwi ju  nikogo, u ywanie wulga-

ryzmów nie jest wstydliwe ani nieprzyzwoite. Autor zwraca uwag  równie  na nowy 
nurt, jakim jest brak ambicji i stawanie si  uczniem przeci tnym – równie  jako obrona 
przed tymi, którzy gn bi  wybijaj cych si  w klasie. Opieraj c si  na wynikach, Zem o
niejednokrotnie stwierdza, e „ rodowisko szkolne jest miejscem socjalizacji o nega-
tywnych wzorcach; jest ród em deprawacji uczniów”. Zaznaczy  nale y równie , e
licznie przytaczane wyniki innych bada  potwierdzaj  bia ostockie wyniki. 

W czwartej cz ci M. Zem o podejmuje temat autorytetu nauczyciela. Zwraca uwa-
g  na przeszkadzanie w zaj ciach lekcyjnych, dyskutowanie z nauczycielami w spra-
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wie wystawianych ocen, naganne odnoszenie si  do nauczyciela i niewykonywanie 
jego polece . Wnioskiem g ównym dzia u jest teza – „pozycja nauczyciela jest w po-
wa nym kryzysie”. Podobnie jak w poprzednich rozdzia ach, ka de opisywane kry-
terium poparte jest wynikami procentowymi wraz z komentarzem. 

Zbadaniu róde  dewiacyjnych (niepo danych) zachowa  m odzie y s u y cz
pi ta. Autor cytuje kilka ciekawych otwartych wypowiedzi opiekunów na temat przy-
czyn niew a ciwych zachowa . Pogl dy uczniów na ten temat odbiegaj  jednak od 
opinii edukatorów. Warto przyjrze  si  przekonaniom respondentów na temat wp ywu 
rodziny oraz rówie ników spoza szko y i rodowiska szkolnego na zachowanie m o-
dzie y.

Zako czenie pracy rozpoczyna si  od krótkiej prezentacji my li socjologicznej 
w zakresie procesów wiadomo ciowych i ich pierwszych przedstawicieli (F. Znanie-
cki, R. Linton). Nast pnie umieszczone s  najwa niejsze wnioski Autora, uwzgl d-
niaj ce podobie stwa i ró nice wypowiedzi ankietowanych, odnosz ce si  przy tym 
do przyczyn takiego stanowiska. Szko  porównano do spektaklu, w którym uczniowie 
nie s  graczami z w asnego wyboru. 

Zestawiaj c zbie no ci i dysproporcje badanych zagadnie  Autor pracy odnalaz
zdecydowanie wi cej rozbie no ci. I tak, zasadniczo nauczyciele w lepszym wietle 
przedstawili obraz szko y – wy ej ni  ich podopieczni ocenili szkolny system nor-
matywny oraz skuteczno rodków wychowawczych. Znaczna ró nica w opinii re-
spondentów wyst pi a w ocenie skuteczno ci rodków powstrzymuj cych przed pi-
ciem alkoholu – uczniowie ponad czterokrotnie cz ciej ni  opiekunowie wskazali na 
brak skuteczno ci tych rodków.  

Jako ród o najcz stszych kontaktów z przemoc , wulgarnego s ownictwa i innych 
niepo danych zachowa  nauczyciele wymienili rodzin . Tymczasem w ród uczniów 
odpowied  ta mia a najni szy odsetek. Rola szko y jako ród o dewiacyjnych zacho-
wa  w odpowiedziach nauczycieli prawie nie wyst puje, natomiast uczniowie cz sto
j  wymieniaj . Wy miewanie si  z uczniów zdolnych wskazuje na niedostrzeganie 
zjawiska przez pedagogów – wskazuj  na nie ponad dwukrotnie rzadziej.  

Najwi ksza dysproporcja wyst pi a w ocenie autorytetu nauczyciela, niemal ka da 
odpowied  dotycz ca niewykonywania polece , przeszkadzania w prowadzeniu zaj ,
dyskusji o ocenach to ró nica dwu, a nawet pi tnastokrotna w przypadku nagannego 
zachowania wobec wychowawców. W tym obszarze obie grupy spo eczne s  tak samo 
do wiadczane i s  bezpo rednimi uczestnikami. Zrozumia e jest jednak ukrywanie 
niezgodno ci i potkni  przez nauczycieli, to oni s  odpowiedzialni za obraz szko y
i zainteresowani budowaniem dobrego w asnego wizerunku. 

W przypadku picia alkoholu i za ywania narkotyków na terenie szko y – czyli za-
chowa  najbardziej pot pianych spo ecznie – najwi ksze rozbie no ci wida  w od-
powiedzi „nie mam zdania”. Nauczyciele wybieraj  j  tutaj 35 i odpowiednio 60 razy 
wi cej ni  uczniowie. 
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Mniejsze ró nice wyst pi y w ocenie istnienia czytelnych regu  zachowania m o-
dzie y w placówkach edukacyjnych. Podobne s dy wypowiadaj  ankietowani o kon-
solidacji dzia a  wychowawczych. Wyra na zgodno  wyst pi a natomiast w po-
twierdzeniu, e palenie papierosów w placówkach o wiatowych to cz ste zjawisko. 
Spójne pogl dy dotycz  równie  kwestii znacznych oddzia ywa  rówie ników na pos-
tawy uczniów. Jednostki silniej identyfikuj ce si  ze spe nian  rol  spo eczn  ocenia-
j  korzystniej dan  kwesti , dotyczy to zarówno m odzie y, jak i ich opiekunów. 

Szkoda, e badania zaw ono tylko do uczniów i nauczycieli, poniewa  po redni
rol  w kszta towaniu obrazu szko y pe ni  równie  rodzice. Oni tak e uczestnicz
w yciu szko y. Jednak opinia rodziców by aby oparta na zas yszanych informacjach od 
dzieci i ich nauczycieli, czyli by aby wypadkow  opinii zbadanych grup spo ecznych. 

Nale y równie  wspomnie , e czasem Autor drobiazgowo omawia przedstawione 
wcze niej graficznie wyniki, powtarzaj c rezultaty ankiety w opisie ogólnym. Tak e
w niektórych wykresach uwzgl dniaj cych tylko opini  jednej grupy pozostawiono 
w legendzie nazw  „Serie 1” nadawan  automatycznie przez program. 

Omawiane studium wzbogaca znacznie dorobek w zakresie socjologii wiedzy, po-
niewa  dostarcza argumentów za „deterministyczn  funkcj  roli spo ecznej w proce-
sach wiadomo ciowych” oraz rozszerza socjologi  edukacji o informacje na temat 
aktualnego stanu kondycji szko y. Moim zdaniem temat pracy jest wa ny, bowiem od 
rozumienia i odbierania szko y zale y stosunek do niej i wype nianie zada  przez 
uczniów i wychowawców. 

Polecam omawian  prac  nauczycielom, przysz ym opiekunom oraz wszystkim 
tym, którzy szukaj  przyczyn niepokoj cych zmian w szko ach i mo liwo ci ich za-
radzenia. Praca ta powinna sk oni  do refleksji, dlaczego nauczyciele cz ciej si gaj
po niejednoznaczne odpowiedzi „nie mam zdania” w ankietach na pytania dotycz ce 
zagadnie  zachowa  najbardziej pi tnowanych spo ecznie i nowych pr dów w szkole. 
Czy chc  uciec od odpowiedzialno ci, czy nie widz  problemów w swoim rodowisku 
pracy? Opracowanie to obala równie  pogl d edukatorów, e to rodzina jest g ównym 
ród em niepo danych zachowa  podopiecznych. 

Na uwag  socjologów i wychowawców zas uguj  wyniki ró ni ce si  dwu-, a na-
wet czterokrotnie. Studium to pokazuje wyra nie, jak bardzo zajmowana pozycja 
aktora ycia spo ecznego wp ywa na interpretacj  i ocen  tej samej rzeczywisto ci. 
Tytu  jest wi c adekwatny do tre ci, a cel za o ony na pocz tku zosta  osi gni ty. 
Cytuj c za Autorem „zaprezentowany materia  mo na potraktowa  jako przyczynek 
do uprawomocnienia socjologii wiedzy jako dyscypliny empirycznej”. 

Janusz Litwin 
Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL 
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Jan S z y m c z y k, Pomi dzy marzeniami a faktami. Szkice socjologiczne, Lu-
blin: Norbertinum 2005, ss. 170. 

Istnieje niemal e powszechne przekonanie, e nie sposób zrozumie  do ko ca ad-
nej dziedziny ycia cz owieka, je li nie zostan  uwzgl dnione warto ci. S  one ród em
motywacji, wyja niaj  sens ludzkich zachowa , postaw, interakcji. Uj cie socjologiczne 
problematyki aksjologicznej, jakie podejmuje w swojej ksi ce dr hab. Jan Szymczyk, 
prof. KUL, jest jednym z wielu, wszak warto ci – zauwa a – stanowi  przedmiot bada
nie tylko inter- ale multidyscyplinarnych. W socjologii ró nie przedstawia si  relacje 
pomi dzy struktur  spo eczn  a wiatem warto ci, ale zasadniczo s  one zale ne od 
koncepcji zarówno samej struktury, jak i teorii warto ci. Ich system znalaz  trwa e miej-
sce i w socjologii teoretycznej, i empirycznej, tak e dzi ki wysi kowi poznawczemu 
Autora, kierownika Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Spo ecznych Insty-
tutu Socjologii KUL. Potwierdza to jego – jako socjologa warto ci – dotychczasowy 
dorobek naukowy (ksi ki: Patrz c na ten wiat, Radom 1991; Odkrywanie warto ci. 
Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej, Lublin 2004; W wiecie ludzkich kreacji. 
Stanis awa Ossowskiego koncepcja rzeczywisto ci spo ecznej, Lublin 2005), oraz liczne 
artyku y naukowe i popularnonaukowe, a tak e nagrody, jakie otrzyma  od Fundacji im. 
R. Schneidera i Fundacji im. M. Ksi opolskiej-Strzeszewskiej.  

Twórczo  naukowa Stanis awa Ossowskiego, b d ca przedmiotem studiów Szym-
czyka, koncentrowa a si  wokó  analizy ludzkich mo liwo ci oraz ich uwarunkowa .
Wypadkow  tej konfrontacji (mo liwo ci – determinanty) s  – co Szymczyk g boko 
i wszechstronnie ukazuje – takie, a nie inne, aktualizacje, konstrukty ludzkiego wiata.
Jego zdaniem Ossowski dostrzega zwi zek pomi dzy potencjalno ciami a uwarunkowa-
niami wytworzonymi przez jednostki i grupy spo eczne w toku historycznego procesu. 
W swoich obrazach rzeczywisto ci spo ecznej uwzgl dnia  sprzeczno ci, bariery w osi g-
ni ciu celu, dysharmoni  mi dzy mo liwo ciami ludzi, ich oczekiwaniami, pragnieniami 
a zbiorem determinant, które powodowa y, e okre lone rezultaty odbiega y od ludzkich 
marze , projektów, idei. Wydaje si , e Szymczyk krytycznie pod a t  sam  drog
rozci gaj c  si  od mo liwo ci cz owieka, jego idei wzorczych – poprzez rozmaite 
uwarunkowania i przeszkody, aby w ko cu swój ogl d skoncentrowa  na tym, co jawi 
si  jako ich konstrukt, fakt podlegaj cy empirycznemu badaniu. Prezentowan  ksi k
Autor traktuje jako dope nienie, „domkni cie”, ale nie ca kowite zamkni cie ca o cio-
wego uj cia bogatego dorobku naukowego Stanis awa Ossowskiego. Realizuje si  ono 
przez nawi zanie do konkluzji i wielokrotne odwo ywanie si  do rozprawy W wiecie 
ludzkich kreacji. a zw aszcza poprzez uzupe niaj ce umieszczenie w recenzowanym 
tytule trzech paragrafów: Elementy strukturalne i funkcje organizacji spo ecznych
(formalnych); Kategorie w adzy w spo ecze stwie; Czynniki dezintegracji spo ecznej.
Faktycznie, wymienione fragmenty publikacji przynale  do przywo anej monografii o 
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Ossowskim i w jej kontek cie trzeba je analizowa . Wydaje si , e nie jest man-
kamentem to, i  Autor wy czy  je z ca o ci powodowany konieczno ci  selekcji zebra-
nego materia u do poprzedniej jego ksi ki. Przeciwnie: fragmenty pracy dotycz ce 
organizacji spo ecznych, fenomenu w adzy czy czynników dezintegracji spo ecznej, 
wci  zawieraj  istotny walor epistemologiczny i nadaj  si  do empirycznej operacjo-
nalizacji. Pozosta  cz  ksi ki tworz  paragrafy zatytu owane: Determinanty polskiej 
socjologii w PRL, Prolegomena do socjologicznej problematyki narodu, Funkcje i in-
ternalizacje warto ci.

Twórczo  Szymczyka z jednej strony zmierza do usystematyzowania w socjologii 
warto ci, z drugiej – jest refleksj  nad jej miejscem w ród innych teorii i tradycji ba-
dawczych, zajmuj cych si yciem spo ecznym. Nie zniech ca go poj ciowe zamiesza-
nie, do jakiego doprowadzili neopozytywi ci i behawiory ci, z determinacj  odrzuca-
j cy „aksjologiczne zaanga owanie” socjologii. Eliminacja z niej warto ci to zadanie 
niewykonalne, uwa a Szymczyk, „a to z tego wzgl du, e tak e inne podstawowe ter-
miny socjologiczne (np. wiadomo , wi  spo eczna, kultura, wolno , postawy, klasa, 
warstwa spo eczna) s  u ywane w sposób nieokre lony, wieloznaczny i posiadaj  te 
same cechy co warto ” (s. 134). Rzecz w tym, e ró norodno  definicji warto ci
utrudnia samo dokonywanie bada  porównawczych nad warto ciami, wszak ten sam 
termin mo e oznacza  ró ne przedmioty. Niemniej w uprawianiu socjologii jako nauki 
nie mo na usun  s dów warto ciuj cych. Trudno ci tego rodzaju s  – w przekonaniu 
Szymczyka – konsekwencj  m.in. braku g bszej refleksji filozoficznej nad przyjmo-
wan  koncepcj  warto ci.

Koncepcje socjologiczno-kulturowe s  rozumiane na ró ne sposoby. Bez w tpie-
nia istnieje, podniesiona przez Autora, potrzeba „szczególnego doprecyzowania poj -
cia warto ci, tak aby j zyk bada  empirycznych i poj cia wyj ciowe rzeczywi cie ze 
sob  korespondowa y” (s. 135). Wokó  warto ci powstaje i realizuje si  nasz wiat 
spo eczny, tworz  si  podzia y, a tak e wi zi spo eczne. Problemem jest to, jak je zo-
brazowa , zanalizowa , aby wydoby  ich fascynuj c  si  w opisie cz owieka i jego 
odniesie .

Recenzowana praca, o charakterze analizy przedstawiaj cej i krytycznej zarazem, 
ukazuje okre lone schematy interpretacji wybranych elementów rzeczywisto ci spo-
ecznej. Zosta y one ze rodkowane wokó  my li spo ecznej Stanis awa Ossowskiego, 

którego analizy Autor twórczo wykorzysta  dla zrozumienia nie tylko sfery warto ci, ale 
te  samej koncepcji socjologii, organizacji spo ecznych czy fenomenu w adzy i urz -
dzania wiata spo ecznego. Nietrudno dostrzec, e stanowi  one jeden z warunków 
tworzenia autentycznego adu spo eczno-politycznego tak bardzo potrzebnego w Trze-
ciej Rzeczypospolitej. Przywo ana problematyka warto ci nabiera dzisiaj – w obliczu 
funkcjonowania rozmaitych czynników dezintegracji spo ecznej takich, jak rozwar-
stwienie, komunikacja pomi dzy ró nymi grupami spo ecznymi, dysproporcje pomi -
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dzy wolno ci  a równo ci  – szczególnego znaczenia, zw aszcza dla tych (cho  nie 
tylko), którzy pragn wiat spo eczny oprze  na logosie.

W sytuacji zak ócenia korelacji pomi dzy teori  a badaniami empirycznymi mo e
wytworzy  si  „pró nia teoretyczna” u atwiaj ca przypadkowe wybory z pomini ciem 
motywów ludzkich dzia a  oraz istoty zjawisk „ wiata ywego” w kulturze, polityce, 
gospodarce. Socjolog przygl da si  temu, co znajduje si  na drodze rozci gaj cej si  od 
mo liwo ci cz owieka, jego marze , projektów, wizji czy idei wzorczych, poprzez roz-
maite ich determinanty, bariery, aby w ko cu swój ogl d skoncentrowa  na tym, co 
jawi si  jako ich konstrukt, fakt, który mo na ju  empirycznie bada . W wietle przyto-
czonej konstatacji Autora wyja nia si  sens tytu u jego ksi ki: Pomi dzy marzeniami 
a faktami. Uchwycenie drogi pomi dzy warto ciami immanentnymi – odczuwanymi 
i uznawanymi (realizowanymi), jak sam przyznaje – nie jest atwe. W jego przekonaniu 
wej cie na ten szlak poznawczy i kroczenie nim znacznie poszerza nasz  perspektyw
ogl du ludzkich zachowa , postaw i motywacji. Nie sposób wzi  w nawias tego, co 

czy si  ze sfer  podmiotowo ci, wiadomo ci, aktywizmu, ludzkiej twórczo ci. 
Z warto ci odczuwanych i innych tego rodzaju fenomenów, przyznajmy to, trudnych do 
prze o enia na socjologiczne wska niki, nie mo na zbyt atwo rezygnowa . Przeciwnie, 
krytyczna analiza przeprowadzona przez Szymczyka skierowuje uwag  czytelnika 
w stron  socjologii „pog bionej”, wymagaj cej w praktyce szczególnych kompetencji 
oraz niezamykania si  na osi gni cia innych nauk.  

Odniesieniem pozwalaj cym Autorowi dostrzec walor takiego przekonania jest, jak 
wspomnia em, my l Stanis awa Ossowskiego, któr  w ksi ce przybli a i poddaje grun-
townej analizie dla twórczego zrozumienia wa nych problemów spo ecznych, zw asz-
cza samej koncepcji socjologii, organizacji spo ecznych, fenomenu w adzy itp. Na ile 
socjologia Ossowskiego pomaga zrozumie  zjawiska wspó czesnego wiata, w jakim 
stopniu mo na czerpa  z jego my li, aby wyja ni  obecne procesy i bada  bie ce do-
wiadczenia spo eczne, a tak e intelektualne – to kwestie Szymczykowi szczególnie 

bliskie, w których obszarze funkcjonuje twórczo i kompetentnie. Wida  to zw aszcza, 
gdy konfrontuje wypowiedzi Ossowskiego z innymi stanowiskami, czy te  z realiami 
ycia spo ecznego w PRL. To dzi ki ukazaniu tego kontekstu historycznego uda o si

Autorowi pokaza  trafno  diagnozy Ossowskiego, ale tak e nierzadkie rozmini cie si
jego opisu i charakterystyki z rzeczywisto ci  realnego socjalizmu. Nie znaczy to, e
warto  my li Ossowskiego zosta a w jaki  sposób pomniejszona. Jej istotny walor epi-
stemologiczny jest nadal aktualny, co wi cej, nadaje si  do empirycznej operacjonalizacji. 

Stanis aw Ossowski – to wed ug Szymczyka – sztandarowa posta  lewicowej (cho
niekomunistycznej) orientacji w polskiej socjologii, wyros a z jej przedwojennej trady-
cji, wszak e nie tyle opozycyjna wobec systemu spo eczno-politycznego, ile raczej 
wyra nie krytyczna (s. 16). W twórczo ci naukowej jego szko y dominowa  nie tyle 
radykalizm pogl dów, ile raczej bezkompromisowo  w g oszeniu prawd naukowych. 
Niezale na od w adz wizja humanistycznego adu spo ecznego Ossowskiego i jego 
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szko y by a dla socjologii urz dowej niepo dana, wr cz niewygodna, tak e ze wzgl du
na obecno  w niej elementów normatywnych. Ocenianie rzeczywisto ci spo ecznej,
a nie tylko jej wyja nianie, zawiera o postulat jej kszta towania. Stwierdzenie Autora, 
e w systemie monocentrycznym socjologia w zasadzie nie by a potrzebna, jest jed-

nakowo  do  ryzykowne. To prawda, e cel i sposoby organizacji ycia spo ecznego 
wynika y z ideologicznej doktryny legitymizuj cej system, ale zarazem taki by wiat 
spo eczny obejmuj cy ca o , nie tylko fragmenty w adzy, mediów, rozwoju itd. Trzeba 
uwzgl dni  i to, e spo ecze stwo, cho  rzadko, dawa o uspokajaj ce w adz  sygna y, 
e rozwija si  „prawid owo”. Socjologia teoretyczno-normatywna nie zawsze akcepto-

wa a realno  zmieniaj cej si  – i zarazem nieprzewidywalnej – wiadomo ci spo e-
cznej w PRL-u. Dopiero dzisiaj zauwa amy z ca  wyrazisto ci  uniformizuj cy cha-
rakter minionej epoki, spod której wp ywów nie zdo a  si  uwolni  do ko ca sam 
Ossowski. By  mo e dlatego z du  estym  traktowa  on w swoich pracach, dla przy-
k adu, kategori  narodu. Z socjologicznego punktu widzenia pojmowa  on naród jako 
grup  spo eczn , która akceptuje pewne wzory wi zi spo ecznej, okre lon  koncepcj
swej suwerenno ci wraz z poczuciem wiadomo ci narodowej i prób  odegrania 
w strukturze wiata okre lonej roli (s. 22). Prezentuj c Ossowskiego my li o narodzie 
Szymczyk podkre la wag  przekonania spo eczno ci narodu, wed ug której wszyscy s
w taki sam sposób zwi zani z „pewnymi warto ciami” przyporz dkowanymi ca ej gru-
pie. Za mankament tego  uj cia uznaje Autor jednocze nie niedocenienie i pomini cie 
roli religii w yciu narodu.  

Jerzy Szacki w znanym artykule O narodzie i nacjonalizmie zauwa y , e nauki 
spo eczne zrobi y niema o, by o wietli  ró ne wymiary problematyki narodu, ale nie 
doceni y jego znaczenia. W szczególno ci nie doceni a go socjologia, od pocz tku zafa-
scynowana nade wszystko uniwersalnym procesem modernizacji i na ogó  przekonana, 
i  charakterystyczne dla nowoczesnego spo ecze stwa wi zi mi dzyludzkie coraz mniej 
maj  w sobie z Gemeinschaft, z któr  naród nieodparcie kojarzy si  zarówno nacjonali-
stom, jak i ich krytykom. Wiadomo, e bez elementu wspólnotowego spo ecze stwo 
w ogóle jest nie do pomy lenia, w centrum uwagi wi kszo ci, zw aszcza zachodnich so-
cjologów, znalaz  si  jednak raczej rozk ad tradycyjnych wspólnot ni  proces ich trwa-
nia oraz powstawania ich nowoczesnych odpowiedników. W rezultacie powstawa o
mnóstwo dzie , a nawet podr czników socjologii, w których w ogóle nie ma s owa „na-
ród”. Szymczyk nie tylko analizuje uwarunkowania historyczne odnosz ce si  do kate-
gorii narodu, ale podkre la te , i  niezb dna jest modyfikacja uj  niektórych zagadnie
z zakresu problematyki narodu. Pisze: „Musi si  zakorzeni  m.in. nowe podej cie do 
kategorii narodu, ale i pa stwa. Oznacza to, e cho  naród jest zdolny trwa , nawet 
pozbawiony w asnego pa stwa, to jednak pa stwo jest tak e warunkiem pe nego roz-
woju narodu, które trzeba strzec i ochrania  oraz wychowywa  m ode pokolenie do 
my lenia i postaw propa stwowych […]. Naród i pa stwo s  wprawdzie bytami 
ró nymi pod wieloma wzgl dami, ale zarazem jawi  si  one jako makrospo eczno ci
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komplementarne wzgl dem siebie”. Autor nie pisze wprost na temat genezy narodu, ale, 
jak si  wydaje, ma na uwadze rzecz istotn , a mianowicie, konieczno  sta ego od-
ró niania dwóch zasadniczych stanowisk w odniesieniu do pa stwa, a mianowicie 
naturalistycznego i historycznego. Oczywisto ci  jest dla niego to, e podzia  ludzko ci 
na narody jest równie stary lub prawie równie stary, jak ona sama. Nie jest rzecznikiem 
tezy g osz cej mier  pa stwa narodowego, poniewa  mo e si  okaza  z perspektywy 
czasu, e po fali popularno ci my lenia „regionalnego” utrwali si  „narodowe”.  

Problemy podj te w tej ksi ce, bez w tpienia o znacz cej donios o ci, znajduj  od-
bicie w ró nych stanowiskach teoretycznych. W dyskusj  z nimi w cza si  Szymczyk, 
postuluj c m.in. wyra ne okre lenie u ywanych poj  i przyjmowanych za o e . Nie-
porozumienia dotycz  cz sto rozró nie , b d  ich braku, wokó  poj  narodu, spo e-
cze stwa i pa stwa. Wzgl dnie atwo jest wyodr bni  pa stwo jako aparat w adzy
z podleg  mu sieci  instytucji i przys uguj cym mu monopolem, np. na legalne u ycie 
si y. Autor identyfikuje si  z rozumieniem narodu jako wspólnoty kultury, dba o jej 
warto ci i kszta t to samo ci. Naród przez swoj  kultur  – co podkre la  tak e Ossowski 
– jest zbiorowo ci  autoteliczn  i na tym polega jego charakter jako wspólnoty, i to 
ró ni go od instrumentalizowanego rozumienia spo ecze stwa.

Publikacja, po któr  zapewne si gn  nie tylko socjologowie, potwierdza kompeten-
cje jej Autora, a tak e styl otwarcia si  na osi gni cia innych nauk, pomocne w upra-
wianiu ci le socjologicznej problematyki. Mo na j  okre li  jako prób  twórczego 
wykorzystania analiz i twierdze  Ossowskiego (chocia  nie tylko) do zrozumienia 
wielu istotnych problemów spo ecznych, takich jak koncepcja samej socjologii, organi-
zacji spo ecznych, sfery warto ci itp. Nadto walor publikacji wyra a si  poszukiwaniem 
odpowiedzi na pytania w rodzaju: na ile socjologia Ossowskiego jest w stanie pomóc 
zrozumie  zjawiska wspó czesnego wiata, w jakim zakresie z my li polskiego socjo-
loga mo na czerpa  wyja nienia obecnych procesów i inspiracje do badania aktualnych 
do wiadcze  spo ecznych i intelektualnych. Poprzez analiz  tekstów Ossowskiego 
Szymczyk pokazuje stan i kondycj  polskiej socjologii okresu PRL-u. Na uwag  zas u-
guje równie  nieustanne konfrontowanie wypowiedzi Ossowskiego z innymi stanowi-
skami. Bez tego  zabiegu trudno by oby dostrzec trafno  jego diagnozy i wskaza ,
a nawet rozmin  si  z jego charakterystyk  rzeczywisto ci realnego socjalizmu. Po t
ksi k  winni si gn  ci, którzy faktycznie urz dzaj wiat spo eczny i chc  go oprze
na pog bionej refleksji. Autor sk ania si  do pogl du podwa aj cego absolutny cha-
rakter praw rz dz cych yciem spo ecznym na kszta t praw rz dz cych wiatem przy-
rody. Uwa a, e regularno ci wyst puj ce w yciu spo ecznym, a tak e ad spo eczny, 
s  rezultatem internalizowanych warto ci, norm, regu  gry, a tak e wzorów wytworzo-
nych przez ludzi w toku ich interakcji. Akcentuj c znaczenie aktywno ci ludzkiej, pod-
kre la to, jak wiele zale y od nas samych, a wiadomo  istnienia w nas potencjalno ci 
jest twórcza i kreatywna. Wszystkie tego rodzaju konstatacje Autora postuluj  wy-
ra nie, aby socjologii nie odrywa  od ycia, jego realiów i aspektów. Jako taka nie 



RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA 315

mo e by  neutralnym przedsi wzi ciem intelektualnym. Podobnie jak Giddens, Szym-
czyk uwa a, e powi zanie socjologii z krytyk  spo eczn  to postulat oczekuj cy reali-
zacji, w postawie „otwarto ci” pozwalaj cej socjologii poszukiwa  w asnej to samo ci 
i legitymizacji metod badawczych.  

Edward Balawajder 
Katedra Socjologii Moralno ci KUL 

Stanis aw W ó j c i k, Imperialne pa stwo rynkowe – dynamika i bariery, Lublin: 
Wydawnictwo KUL 2010, ss. 194. 

Przysz o  pa stwa polskiego w kontek cie ewolucji jego instytucji stanowi istotne 
zagadnienie rozwa a  wspó czesnych politologów, socjologów, ekonomistów i innych 
obserwatorów naszej rodzimej rzeczywisto ci. W dyskursie naukowym od ko ca lat 90. 
XX wieku temat ten pojawia si  w zwi zku ze wspó czesnym zjawiskiem ograniczania 
roli i znaczenia samego pa stwa. Zmniejszanie kontroli pa stwa nad sfer  spo eczno-
-gospodarcz  na rzecz budowy spo ecze stwa obywatelskiego, wdra ania kolejnych re-
form pod has em restrukturyzacji pa stwa, samorz dno ci czy decentralizacji, domina-
cja prorynkowych doktryn liberalnej i neoliberalnej, pluralizmu i za amania si  idei 
pa stwa opieku czego, a wreszcie: wielop aszczyznowa integracja europejska sprawi y,
e suwerenno  pa stwa w jego narodowym wymiarze zosta a znacz co os abiona. Owo 

os abienie (a dla niektórych wr cz utrata) suwerenno ci stanowi koszt korzystania ze 
zwielokrotnionego kapita u w ramach zjednoczonej Europy, partycypacji w jej osi -
gni ciach technologicznych, gospodarczych, wolno ci i tolerancji. Dwa wielkie procesy 
cywilizacyjne – globalizacja i decentralizacja – przeobra aj  wspó czesne pa stwa na-
rodowe na dwóch p aszczyznach: ograniczaj  samodzielno  pa stw przez podporz d-
kowanie ich strukturom i prawu ponadnarodowemu, a jednocze nie prowadz  dzia al-
no  umacniaj c  samorz dne wspólnoty lokalne. D enie do decentralizacji, tj. prze-
kazania cz ci swojej w adzy jednostkom samorz du terytorialnego, stanowi rozmy lne 
dzia anie maj ce na celu nie tylko aktywizacj  spo ecze stwa, ale równie  utrzymanie 
podmiotowo ci w asnego pa stwa. 

Ksi ka prof. dr. hab. Stanis awa Wójcika stanowi jeden z odr bnych g osów 
w wy ej wspomnianej dyskusji naukowej, pozostaj c jednocze nie prób  podsumowa-
nia dotychczasowego dorobku w zakresie uwarunkowa , istoty i perspektyw wspó cze-
snego pa stwa imperialnego, a tak e przysz o ci pa stw narodowych. Praca ta zas u-
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guje na du e uznanie. Autor prezentuje w niej zró nicowane pogl dy w opiniach ludzi 
nauki, publicystów i wprawnych komentatorów rzeczywisto ci politycznej wyra onych 
m.in.: na amach „Dziennika”, „Naszego Dziennika”, „Rzeczpospolitej”, „Wprost” czy 
„Tygodnika Powszechnego”, a wszystko to w celu weryfikacji tezy o nowej postsuwe-
rennej istocie naszego pa stwa.

S. Wójcik zwraca uwag  na brak w literaturze politologicznej pog bionej analizy 
idei imperialnego pa stwa rynkowego w zakresie takich zagadnie , jak: przedsi bior-
czo  i ekonomia spo eczna, relacje w adzy z Ko cio em, stosunek rz dz cych do jed-
nostki czy narodu. Godne uwagi jest to, i  Autor nie uchyla si  przed stawianiem tru-
dnych pyta  badawczych, obejmuj cych m.in.: zagadnienie celów i warto ci pa stwa
rynkowego, charakterystyk  jego elit i adresatów dzia a  politycznych. I chocia  py-
tania te nie s  nowe, to wyj tkowa sytuacja, w jakiej znalaz o si  tradycyjne i kato-
lickie spo ecze stwo polskie w wyniku transformacji, sprawia, e udzielone na nie 
odpowiedzi nabieraj  ca kiem nowego wymiaru. Wed ug niego to w a nie specyfika 
cywilizacyjna, a konkretniej aksjologia danej cywilizacji stanowi podstaw  dla kszta -
towania si  doktryny i polityki pa stwowej. Tym samym Wójcik w swojej pracy 
powraca do klasycznego, etycznego ujmowania polityki, definiuj c j  jako dzia al-
no  podporz dkowan  realnemu dobru wspólnemu. 

Prezentuj c pogl dy w historycznym uj ciu (od klasyków my li politycznej do 
wspó czesnych aktorów sceny politycznej) Autor odwo uje si  do aktualnych wyda-
rze  krajowych i zagranicznych jako przyk adów obrazuj cych opisywane za o enia 
teoretyczne. Podtytu  pracy „dynamika i bariery” wyznacza jej systemowy i anality-
czno-krytyczny charakter. Praca sk ada si  z pi ciu odr bnych cz ci, stanowi cych 
samodzielne zagadnienia problemowe. Wychodz c od zarysu koncepcji pa stwa ryn-
kowego jako uniwersalnej, zinstytucjonalizowanej formy organizowania si  wspó -
czesnych spo ecze stw, prezentuje on tezy ameryka skich i europejskich ekonomi-
stów, politologów, socjologów i filozofów (Bobbitta, Kagana, Reicha, Habermasa, 
Ratzingera, Staniszkis, Bartnika, Zielonki i wielu, wielu innych), jednocze nie doko-
nuj c oceny zmian w organizacji i funkcjonowaniu pa stwa narodowego, wskazuj c
na zagro enia i wyzwania wspó czesnych demokracji. Analiza ta s u y Autorowi do 
nakre lenia s abo ci koncepcji pa stwa rynkowego w polskich realiach, w których do-
minuj : niech  do prywatyzacji i obcego kapita u, s abo  kolejnych ekip rz dz -
cych, przepa  pomi dzy elitami a spo ecze stwem, wysokie koszty spo eczne trans-
formacji, brak tradycji instytucji liberalnych. Ostatecznie efektem tych rozwa a  jest 
wniosek o niemo liwo ci osi gni cia sukcesu ekonomicznego przy jednoczesnej mar-
ginalizacji obiektywnych czynników historycznych i kulturowych. 

Dalsze dociekania dotycz ce ateistycznego wymiaru globalizmu europejskiego, 
a tak e wp ywu koncepcji neoliberalnej na szerzenie postaw antyreligijnych i antymo-
ralnych w przestrzeni publicznej stanowi  pretekst do oceny skuteczno ci wspó cze-
snych elit (inteligencji i polityków) w obliczu reprezentowanych przez nie antywarto-
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ci: zak amania, egoizmu, hedonizmu, przemocy wobec najs abszych, niech ci do ka-
tolicyzmu.  

Istotn  cz ci  powy szych rozwa a  sta o si  dla Wójcika okre lenie roli i zna-
czenie Ko cio a katolickiego w kszta tuj cym si  postnarodowym pa stwie polskim. 
Ostatecznie da o ono Autorowi mo liwo  sformu owania praktycznych wniosków 
w zakresie realizacji dobra wspólnego w sytuacji ró nicuj cych si  interesów jedno-
stek i grup, chaosu normatywnego, barku odpowiedzialno ci i kultury w sferze poli-
tycznej, s abn cej to samo ci narodowej. Wskazuje on na dwie istotne kwestie, które 
nie mog  zosta  pomini te w dyskusji naukowej. Po pierwsze, podkre la, i  ocena sa-
mego Ko cio a, jego relacji z pa stwem, stosunku do liberalizmu, integracji europej-
skiej czy globalizacji nie mo e by  dokonywana po amatorsku, ale musi mie  cha-
rakter ci le politologiczny. Po drugie, wskazuje na potrzeb  podj cia bada  w zakre-
sie zagro e , jakie wywo uje na p aszczy nie narodowej lansowany przez libera ów
postulat wielonarodowo ci pa stwa rynkowego. 

Jak wynika z powy szego syntetycznego opisu, warto  omawianej pracy polega 
na tym, e wychodzi ona poza dotychczasowe argumenty stosowane w naukach poli-
tycznych, przede wszystkim dzi ki odwo aniu do zagadnie  aksjologicznych. Jedno-
cze nie stanowi ona spis konkretnych wskaza , które pozwalaj  pogodzi  racjonalne 
wytyczne z zasadami moralno ci chrze cija skiej. Komplementarno  rozumu i wiary 
stanowi – zgodnie z przekonaniem Autora – jedynie skuteczn  metod  interpretacji 
rzeczywisto ci politycznej, za  gwarancj  wiarygodno ci i sukcesu w polityce i go-
spodarce jest umiej tno  przeniesienia moralno ci do tych sfer. Istotnym przes a-
niem niniejszej pozycji jest umiej tne czenie w dzia alno ci gospodarczej liberali-
zmu z ekonomi  spo eczn , tj. troski o rodki oraz istnienie i integralny rozwój ka -
dego cz owieka. 

Praca Wójcika opiera si  na ciekawym i zró nicowanym materiale. Poza wspomina-
nymi ju ród ami publicystycznymi zawiera ona odniesienie do kilkudziesi ciu naj-
nowszych publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Autor w wyrazisty sposób 
przedstawia cudze pogl dy w zakresie koncepcji pa stwa rynkowego. Dokonuj c kry-
tycznej analizy poszczególnych za o e  prezentuje w asne, odr bne stanowisko.  

W Imperialnym pa stwie rynkowym S. Wójcik zwraca uwag  na konieczno  kon-
kretyzacji polskiej polityki zagranicznej i wewn trznej, która w konsekwencji ma do-
prowadzi  do wzrostu politycznej, spo ecznej i gospodarczej aktywno ci Polaków. 
Podkre la równie  nieodzowno  ci g ego krytycznego uczestnictwa w dyskusjach 
doktrynalnych nad istot  wspó czesnego pa stwa, zw aszcza w obliczu dominacji my li
neoliberalnej i neomarksistowskiej, przy ca kowitej niemal ignorancji personalizmu 
spo ecznego. 

Wszystkie powy sze wskazania, jak równie  cechy omawianej pracy sprawiaj , i
znajdzie ona czytelników nie tylko w ród osób zainteresowanych ewolucj  pa stwa 
polskiego i jego przysz o ci  w perspektywie post puj cej globalizacji. Dzi ki wart-
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kiemu sposobowi narracji, a zw aszcza dzi ki doborowi uczestników dyskusji pozycja 
ta mo e sta  si  znakomitym materia em do refleksji dla znawców tematu i tych, któ-
rzy dopiero wchodz  w problematyk  imperialnego pa stwa rynkowego. 

Magdalena Waniewska-Bobin 
Instytut Politologii KUL 

Spo ecze stwo, gospodarka, ekologia. Perspektywa encykliki „Caritas in ve-
ritate”, red. Stanis aw Fel, Maciej Hu as, Stephan Georg Raabe, Lublin: Wyda-
wnictwo KUL 2010, ss. 261. 

Globalizacja nie jest „z em wrodzonym”, jest szans , któr wiat musi m drze 
wykorzysta  – taki g os dobiega nas z Watykanu. Swoj  encyklik  spo eczn Caritas 
in veritate Benedykt XVI og asza w bardzo wa nym i trudnym dla wiata momencie 
(7 lipca 2009 roku): wiatowego kryzysu gospodarczego i zagubienia spo ecznego, 
desperacji i bezradno ci wobec procesów ekonomii oraz narastaj cego kryzysu warto-
ci. Dodaj ce otuchy s owa papieskiego dokumentu czytamy w czasie, gdy we wspó -

czesnym wiecie coraz wi ksz  rol  zaczynaj  odgrywa  mechanizmy ycia politycz-
nego, a zw aszcza ekonomicznego, które ju  coraz mniej maj  wspólnego z dobrem 
wspólnym. Brak zaczepienia tego systemu globalnego w aksjologii sprawia, e nara-
sta korupcja na szczeblu instytucjonalnym – zarówno, gdy idzie o pa stwo, jak 
i wiatowe korporacje. Powi ksza si  tak e przepa  mi dzy wielkimi mo liwo cia-
mi, które w istocie dost pne s  dla nielicznych, potrafi cych je wykorzysta , a realia-
mi rozwoju ca ych spo ecze stw, poszczególnych grup spo ecznych czy spo eczno ci 
lokalnych, tkwi cych w niedorozwoju. Efektem tego jest za  kryzys wi zi spo ecz-
nych. Papieska encyklika ten stan rzeczywisto ci dostrzega i krytykuje, ale przede 
wszystkim sw  uwag  kieruj  na przysz o , z nadziej  patrz c na procesy globaliza-
cji, które daj  niespotykan  dotychczas mo liwo  sprawiedliwego podzia u bogactw 
na wiecie. Nie jest to jednak atwa lektura, ma zreszt  nie tylko charakter spo eczny, 
ale te  teologiczny. Aby atwiej j  by o odczyta , potrzebne s  wskazówki. 

Recenzowana tu ksi ka jest pok osiem konferencji naukowej, zorganizowanej 
przez Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II i Fun-
dacj  Konrada Adenauera, zatytu owanej Spo ecze stwo – gospodarka – ekologia. 
Perspektywa „Caritas in veritate”, która odby a si  trzy miesi ce po og oszeniu en-
cykliki przez Benedykta XVI (w dniach 12-13 pa dziernika 2009 roku). Jej g ównym 
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celem by o zdiagnozowanie i ocena ówczesnej sytuacji spo eczno-gospodarczej oraz 
ewentualne wskazanie mo liwych rozwi za  z perspektywy spo ecznego nauczania 
Ko cio a, przede wszystkim zawartego w najnowszej encyklice papieskiej Caritas in 
veritate. Do Lublina zawitali wi c go cie z uniwersytetów niemieckich i polskich, 
swoimi wyst pieniami wpisuj c si  w znany paradygmat katolickiej nauki spo ecznej: 
„zbada , oceni , dzia a ”. St d te  konferencyjne prelekcje w naturalny sposób zo-
sta y podzielone na trzy cz ci: w pierwszej diagnozowano globaln  rzeczywisto
i tworz ce j  procesy spo eczne, gospodarcze i polityczne; w drugiej, g ównym przed-
miotem refleksji by  tekst papieskiej encykliki i poruszane w nim problemy; w cz ci 
trzeciej podj to prób  wskazania mo liwo ci praktycznego prze o enia warto ci wy-
eksponowanych we wspomnianym dokumencie.  

Ksi ka wykracza jednak poza konferencyjne wyst pienia, co przyznaj  jej redak-
torzy we Wst pie – same referaty zosta y poszerzone, a zbiór tekstów uzupe niony zo-
sta  pracami autorów, których obecno  pomog a zbudowa  ten wszechstronny ko-
mentarz do encykliki Caritas in veritate. Publikacja sk ada si  z 13 artyku ów i na-
pisanego w dwóch j zykach (polskim i niemieckim) Wst pu, zarysowuj cego proble-
matyk  poszczególnych tekstów. Nale y te  zaznaczy , e ksi ka zosta a zadedyko-
wana zmar emu 21 sierpnia 2009 roku p. ks. prof. dr. hab. Franciszkowi J. Mazur-
kowi, wybitnemu znawcy katolickiej nauki spo ecznej, autorowi wielu prac nauko-
wych (m.in. po wi conych interpretacjom og oszonych encyklik spo ecznych i innych 
dokumentów, zwi zanych ze spo ecznym nauczaniem Ko cio a), wieloletniemu wy-
k adowcy i pracownikowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który mia  zamiar 
tak e wzi  udzia  w tej konferencji, ale referat, który na ni  przygotowywa , okaza
si  ostatnim, nad jakim pracowa . Nie zd y  go ju  nawet doko czy .

Za swoiste wprowadzenie w tematyk  globalizacji nale y uzna  tekst Witolda Mo-
rawskiego, analizuj cy globalne konfiguracje, ujmowane jako pewne ca o ci zbudo-
wane ze struktur, agencji (podmiotów dzia aj cych) i po rednicz cych instytucji (np. 
pa stwo, rynek, bank czy Ko ció ). Od tych ostatnich – zdaniem Autora – zale y suk-
ces, czyli zrealizowanie zamierzonego celu. Instytucje bowiem s  mostami, które umo-
liwiaj  ludziom (tj. agencjom) tworzenie relacji wspó pracy w ramach procesów struk-

turalnych. Same konfiguracje jednak s  tymczasowe – „powstaj , trwaj  i zanikaj ”
– a infrastruktura instytucjonalna cz sto nie potrafi sprosta  globalnym wyzwaniom 
(przyk ad Rady Bezpiecze stwa ONZ). Konfiguracje XX wieku kszta towane by y
zw aszcza w sferze ekonomicznej – leseferyzm, keynesizm, neoliberalizm. Podobnie 
teraz, w obliczu wiatowego kryzysu konfiguracja b dzie si  zmienia , lecz mimo 
ameryka skich zapowiedzi („yes, we can”), nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób to 
nast pi. Morawski jest zdania, e realne widzenie rzeczywisto ci domaga si  przede 
wszystkim nadania znaczenia wspó zale no ciom, uwarunkowanym m.in. rewolucj
naukowo-techniczn , globaln  ekonomi  czy zmianami wiadomo ci spo eczno ci mi -
dzynarodowej. Deklaracja Wspó zale no ci mog aby sta  si  dla zglobalizowanego 



RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA 320

wiata tym, czym Deklaracja Niepodleg o ci by a w epoce pa stw narodowych. Glo-
balizacja nie przebiega bowiem spontanicznie, ale wedle okre lonych wizji, pro-
jektów. Autor – w perspektywie historycznej – opisuje trzy fale globalizacji i trzy naj-
wa niejsze uj cia badawcze, próbuj ce pozna  procesy globalizacyjne: strukturalizm, 
konstruktywizm oraz konfiguracjonizm, za którym opowiada si  sam Morawski. 

Odpowiedzi  na zastany wiat globalny, pe en chaosu i relatywistycznych projektów 
s  dwa s owa: mi o  i prawda. Te „dwa ród a” cz  si  w nauczaniu spo ecznym Ko-
cio a w jeden niepodzielny strumie . Tak Lothar Roos, Autor kolejnego artyku u, zary-

sowuje rol  nauki spo ecznej Ko cio a – „caritas in veritate in re sociali”. W tej wizji 
ycia spo ecznego, wa ne miejsce zajmuj  zasady etyczno-spo eczne, które Autor oma-

wia w swoim tek cie. Zosta y one podzielone na trzy grupy: w pierwszej (teoretyczno- 
-poznawczej) znajduje si  antropologia teologiczna, powszechne prawo moralne oraz 
etyka; w drugiej – zasady subsydiarno ci, personalno ci i solidarno ci; trzeci  grup
stanowi  za  zasady mi o ci, sprawiedliwo ci i dobra ogó u. Roos akcentuje te , e a-
den z poprzednich papie y nie uwypukli  tak zdecydowanie, jak Benedykt XVI w swo-
jej pierwszej encyklice spo ecznej, wewn trznego zwi zku mi dzy wiar  a rozumem, 
czyli mi dzy chrze cija skim obrazem cz owieka a rozwi zywaniem problemów zglo-
balizowanego wiata. Dlatego te  najwi ksz  si  w procesie rozwoju jest chrze cija ski
humanizm, o ywiaj cy mi o  i kieruj cy si  prawd .

Pozosta e teksty publikacji wprowadzaj  nas w kolejne cz ci papieskiej encykliki 
i poruszane w nich problemy. Joachim Wiemeyer zastanawia si  nad mo liwo ci
sprawiedliwie kszta towanej globalizacji, koncentruj c si  na podmiotach, na których 
spoczywa powinno  sprawiedliwego kszta towania, oraz na dziedzinach, w których 
ono jest mo liwe. Owymi podmiotami s  np. pa stwa, organizacje mi dzynarodowe, 
koncerny transnarodowe, wspólnoty religijne, ale i organizacje pozarz dowe, stano-
wi ce spo ecze stwa obywatelskie. Natomiast do najwa niejszych dziedzin, które po-
winny by  kszta towane, nale : rynki finansowe, handel wiatowy, ochrona przyrody 
i migracje. Ten ostatni problem – mobilno ci ludzkiej w epoce globalizacji – porusza 
Albert-Peter Rethmann w tek cie Sprawiedliwo  globalna a suwerenno  pa -
stwowa. Kontrowersyjna kwestia granic suwerenno ci pa stwowej w obszarze polityki 
migracyjnej i azylowej, bardzo szczegó owo opisuj c kwesti  etyczno-prawnych pod-
staw uzasadniaj cych polityk  imigracyjn  pa stw. Co uprawnia pa stwo do tego, by 
dla jednych ludzi otwiera  swoje granice, a dla innych je zamyka ? Szukaj c odpo-
wiedzi na to pytanie, Autor stara si  przede wszystkim ustali , czy pa stwo z ety-
czno-prawnego punktu widzenia mo e utrudnia  ludziom imigracj .

Benedykt XVI du y nacisk w swojej encyklice k adzie na rozwój spo ecze stwa 
obywatelskiego – t  tematyk  przedstawiaj  dwa artyku y. Ursula Nothelle-Wildfeuer 
w tek cie Spo ecze stwo obywatelskie a logika daru. Nowe akcenty nauki spo ecznej 
w „Caritas in veritate” stara si  przede wszystkim przedstawi  wyj tkowo  my li
spo ecznej obecnego papie a, który – jej zdaniem – nawi zuje do kategorii teologicz-
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nych w nauce spo ecznej. Benedykt XVI nie szuka winnych kryzysu gospodarczego, 
ale skupia si  na zagadnieniu ca o ciowego rozwoju spo ecznego, który, by by  mo -
liwy, potrzebuje nie tylko rynku i pa stwa, ale i spo ecze stwa obywatelskiego. Ono 
jest g ówn  przestrzeni  rozwoju – podkre la te  Wioletta Szymczak w kolejnym ar-
tykule. W natur  cz owieka wpisana jest osobowa relacja wobec drugiego, co w tym 
kontek cie oznacza, e spo ecze stwo obywatelskie jest budowaniem przestrzeni bra-
terstwa, opieraj cego si  na zasadach solidarno ci i pomocniczo ci. Wa ne jest wi c
zaanga owanie, dialog i wspó praca, zarówno mi dzy jednostkami, jak i z pa stwem, 
czy instytucjami globalnego rynku. Tutaj pojawia si  kolejna wa na kwestia – poli-
tyka spo eczna, podejmowana w publikacji przez Jana Mazura OSPPE, podkre la-
j cego potrzeb  troski o spójno , tj. równowag  spo eczn , która zapobiega pola-
ryzacji spo ecznej. Nie da si  za  tego osi gn  bez ci g ego przypominania o godno-
ci cz owieka. Spójno  jest tak e istotna w wymiarze etycznym, bowiem rozwoju nie 

zapewni  jedynie si y rynku czy rozwi zania techniczne. Potrzebne jest dzia anie na 
rzecz sprawiedliwo ci spo ecznej.  

Problematyk  racjonalno ci egzystencjalnej podejmuje Kazimierz A. K osi ski, 
pisz c o szczególnym, tak charakterystycznym dla XXI wieku, typie racjonalno ci ho-
meostazy wiata (rozumianym jako zespó  uwarunkowa  i instytucji), który zabez-
piecza trwanie egzystencji gatunku ludzkiego. Wyrazem globalnego wymiaru tej racjo-
nalno ci jest w a nie globalizacja. Taka perspektywa pokazuje natomiast wiele pro-
blemów zwi zanych z nierównomiernym rozwojem spo ecznym i kwesti  nieskutecz-
no ci obecnego, pó nowestfalskiego systemu adu mi dzynarodowego. Czy by wi c
rzeczywi cie zaistnia a potrzeba powstania prawdziwej „ wiatowej w adzy poli-
tycznej”, która zarz dza aby ekonomi wiatow ?

S awomir Partycki, autor tekstu „Caritas in veritate” a dylematy e-gospodarki,
wspó czesn  ekonomi  i ycie spo eczne ubiera w metafor  sieci, rozumian  jako for-
ma organizacyjna cyberprzestrzeni. U podstaw takiej formy le y mentalno  scjen-
tystyczna oraz matematyczna i empiryczna precyzja w procesie poznawczym. W struk-
turze sieci cz owiek widziany jest za  najcz ciej przez pryzmat ekonomii lub tech-
niki. Jednak Benedykt XVI przestrzega przed absolutyzowaniem techniki, mo e to 
bowiem doprowadzi  do pomieszania rodków z celami.  

Ideologi  technokratyczn , która zdobywa coraz wi ksze grono zwolenników, 
wyja nia za  w swoim artykule Arkadiusz Jab o ski. Jej postulatem s  rz dy in ynie-
rów spo ecznych, którzy dzi ki specjalistycznej wiedzy maj  lepiej podejmowa  de-
cyzje ni  pozosta e podmioty ycia publicznego. Wszelkie problemy spo eczne czy 
gospodarcze traktowane s  wtedy jako kwestie techniczne, co sprowadza aspekt ety-
czny do poszczególnych problemów i ich rozwi za . Tytu  tego artyku u stawia od 
razu tez : Technokratyzm jako zagro enie dla integralnego rozwoju ludzkiego. Bene-
dykt XVI sprzeciwia si  bowiem uproszczeniom technokratycznej ideologii post pu, 
mówi c, e integralny rozwój, to „integralny rozwój ludzki”, osadzony w kontek cie
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realnego tu i teraz ka dego cz owieka, bior cy pod uwag  tak e wymiar duchowy 
i etyczny – tylko taki rozwój mo e by  autentyczny.  

O ekologii w perspektywie encykliki Caritas in veritate mówi  dwaj autorzy: 
Markus Vogt i Ewa Albi ska, podkre laj c znaczenie zrównowa onego rozwoju, za-
równo w kontek cie przyrodniczym, jak i spo ecznym czy gospodarczym. Trwa y, ale 
i zrównowa ony rozwój oparty na trzech kapita ach: ludzkim, ekonomicznym i przy-
rodniczym, powinien zapewni  zaspokojenie potrzeb tak e kolejnym pokoleniom. 
Zgodne jest to ze wskazaniami zawartymi w encyklice, a dotycz cymi poszanowania 
warunków ycia dla wszelkiego stworzenia i odpowiedzialno ci ludzko ci za rodo-
wisko naturalne, z którego tak obficie korzysta. 

Ostatnim, ale wcale nie najmniej wa nym, zw aszcza z punktu widzenia socjolo-
gii, jest artyku  ks. Macieja Hu asa, podejmuj cy kwesti socialitas z perspektywy 
najnowszej encykliki papieskiej. W czasach os abienia solidarno ci ludzkiej i za ama-
nia wi zi spo ecznych, troska o jako  socjalno ci w spo ecze stwie wydaje si  nad 
wyraz wa na. Przegrywa ona bowiem z bezpa stwowym rynkiem, ale tak e i pa -
stwem, które coraz wi ksz  uwag  zwraca na kapita , pozostawiaj c przestrze  spo-
eczn  samej sobie. Dominuj cy staje si  wi c rynek, który zaczyna dyktowa  warunki, 

tak e w yciu publicznym i relacjach spo ecznych. Ci gle os abiana sfera socialitas
potrzebuje natomiast mocnego wsparcia. I o to zdaje si  walczy  Benedykt XVI  
– o takie warto ci w yciu spo ecznym, jak wzajemno , spo eczno  czy solidarno .
Rzecz idzie o wzmocnienie wi zi spo ecznych, które s  podstaw  sprawnie funkcjonu-
j cego spo ecze stwa obywatelskiego. 

Recenzowanie opracowa  zbiorczych, pod redakcj , zawsze stanowi niema  trud-
no  ze wzgl du na ró ny poziom tekstów autorskich, a tak e – co cz sto si  zdarza  
– niejednolity przekaz. Tym razem jednak mamy do czynienia z publikacj  wyj tko-
wo spójn , b d c  zarówno swoistym kompendium, podsumowuj cym i uwypuklaj -
cym najwa niejsze problemy, które porusza Benedykt XVI w swojej pierwszej encyk-
lice spo ecznej, a zarazem jest to ciekawy i rozbudowany komentarz do tego papie-
skiego dzie a. Zgodnie z zapowiedzi  redaktorów, w publikacji widoczny jest, wspo-
minany ju  na pocz tku tego tekstu, paradygmat katolickiej nauki spo ecznej, zamy-
kaj cy si  w trzech s owach: „bada , ocenia , dzia a ”. St d pocz tkowe teksty diag-
nozuj ce globaln  rzeczywisto  spo eczn , warto ciuj ce jej problematyk  i w ko cu 
artyku y, których autorzy przedstawiaj  zarówno stosunek Benedykta XVI do tej rze-
czywisto ci i wskazane przez niego pu apki, jak te  próbuj  – na bazie tekstu ency-
kliki – znale  mo liwe rozwi zania i drogi wyj cia. W a nie to wydaje si  g ównym 
celem recenzowanej ksi ki – prze o enie do  ogólnych tez papie a, skupionych na 
pryncypiach, na bardziej szczegó owe kwestie problemowe i projekty konkretnych 
dzia a  w sferze ycia spo ecznego. 

Wspó cze nie, s owo „chrze cija ski” jest dla wielu osób pozbawione tre ci, które 
zobowi zywa yby do traktowania ich na serio w przestrzeni spo eczno-politycznej. 
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Dlatego recenzowana ksi ka, jako owoc przemy le  naukowców nad encyklik  Be-
nedykta XVI, stara si czy  opis globalnej rzeczywisto ci spo ecznej z w tkami uni-
wersalnego nauczania Ko cio a, a tak e z jego do wiadczeniami gromadzonymi 
w bardzo zró nicowanych kontekstach historycznych i cywilizacyjnych. Autorów -
czy przekonanie, i  encyklika Caritas in veritate pokazuje, e jest realna szansa na 
lepsze, bardziej sprawiedliwe istnienie globalnego wiata. Papie  wskazuje bowiem 
drog  odrodzenia intelektualnego, moralnego i kulturalnego, chce przywróci wiatu 
nadziej , chce pokaza  i przypomnie  podstawy my lenia etycznego oraz ukaza  chrze-
cija stwo jako religi  wci  maj c  wp yw na ycie publiczne. Ci g o  przekazu 

kulturowego – poprzez antyreligijne i antykatolickie kampanie – zosta a ostatnimi 
czasy mocno nadwer ona, ale ta publikacja pod redakcj  S. Fela, M. Hu asa i S. G. 
Raabego udowadnia, e nauczanie spo eczne Ko cio a niesie w sobie ogromny poten-
cja , chocia by zakl ty w poj ciu „humanizm chrze cija ski”. To postawa zwracaj ca 
stale uwag  na warto ci i etyk  w biznesie, akcentuj ca dobro wspólne i sprawie-
dliwo  we wszelkiej dzia alno ci – gospodarczej, politycznej i spo ecznej; to posta-
wa, której fundamentem jest mi o  w prawdzie. Oto najbardziej istotny czynnik roz-
woju – program humanizacji globalizacji – oparty na antropologii otwartej na trans-
cendencj  i na drugiego cz owieka, to promocja cnót spo ecznych we wszystkich ich 
wymiarach, albowiem rozwój nie jest mo liwy bez ludzi prawych. 

Publikacja nie rozwija i nie wyja nia wszystkich mo liwych w tków poruszonych 
przez Benedykta XVI – temat nie zosta  jeszcze wyczerpany. Nie jest to jednak wina 
redaktorów ksi ki, a bogactwa i wielow tkowej narracji papieskiego dzie a. Pierw-
sza spo eczna encyklika papie a jeszcze d ugo b dzie przedmiotem ró nych studiów 
oraz bada , wielu debat i dyskusji. Ka demu z tematów artyku ów zawartych w tej 
publikacji mo na by w a ciwie po wi ci  odr bn  monografi . Warto natomiast spoj-
rze  na t  publikacj  z perspektywy dorobku ks. prof. dr. hab. Franciszka J. Mazurka, 
jako kontynuacj  refleksji Lubelskiej Szko y Katolickiej Nauki Spo ecznej, której 
ks. prof. Mazurek by  jednym z g ównych przedstawicieli i gdzie stale podkre lano, 
e przymiotem nauczania Ko cio a jest sta o  (constans) i rozwój (dynamizm) oraz 
e jest ono wci  nowe i aktualne, za ka dym razem staj c si wiat em dla spo e-

cze stwa, a przede wszystkim dla nas – chrze cijan. 

Tomasz Peciakowski 
Instytut Socjologii KUL 
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Tomasz K a p u n i a k, Ukraina jako obszar wp ywów mi dzynarodowych po 
zimnej wojnie, Warszawa–Lublin: Instytut Europy rodkowo-Wschodniej 2008, 
ss. 320. 

W 2004 r. ukrai ska polityka prze y a trz sienie ziemi. Pomara czowa rewolucja 
dawa a nadziej , e Ukraina wyzwoli si  ostatecznie spod rosyjskich wp ywów i b -
dzie pod a a w asn cie k  rozwoju. Siedem lat pó niej historia zdaje si  zatacza
ko o, za  Federacja Rosyjska odzyskuje swoj  pozycj  na ukrai skiej scenie politycz-
nej. Jeszcze niedawno eksperci zacz li nawet przepowiada  czarne scenariusze, zak a-
daj ce rosyjsk  inwazj  wojskow  na Ukrain  w celu odbicia Krymu i ochrony zamie-
szkuj cej tam ludno ci pochodzenia rosyjskiego. Cho  takie analizy nale y rozwa a
w kategoriach political fiction, nie da si  ukry , i  Ukraina pozostaje – jak niegdy
okre li  to Zbigniew Brzezi ski – geopolitycznym sworzniem Europy, o kluczowym 
znaczeniu dla Federacji Rosyjskiej, Unii Europejskiej, a tak e Stanów Zjednoczo-
nych. W tym kontek cie warto odnotowa  fakt ukazania si  na rynku ksi ki dr. To-
masza Kapu niaka z Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej w Lublinie pt. Ukraina 
jako obszar wp ywów mi dzynarodowych po zimnej wojnie, która nie tylko przedsta-
wia nam geopolityczn  walk  o Ukrain  po 1990 r., ale pokazuje tak e, e pomimo 
zmian zachodz cych w wiecie, poj cie si y wci  pozostaje jednym z wa niejszych 
narz dzi interpretacji otaczaj cej nas rzeczywisto ci. Jednocze nie czytaj c ksi k
Tomasza Kapu niaka u wiadamiamy sobie, jak wa ny element w polskiej i wspól-
notowej koncepcji polityki zagranicznej powinny stanowi  dobre relacje polityczne 
i gospodarcze z Kijowem. 

Wydawa  by si  mog o, i  w ci gu ostatnich kilkunastu lat napisano ju  na temat 
Ukrainy wszystko, badaj c ka dy szczegó  politycznej uk adanki nad Dnieprem. Nie-
mniej brakowa o dotychczas ksi ki, która analizowa aby Ukrain  z perspektywy 
przedmiotu, nie za  podmiotu, w stosunkach mi dzynarodowych. O Ukrain  bowiem, 
nieprzerwanie od ko ca zimnej wojny, toczy si  gra geopolityczna, w której sama 
Ukraina ma niekiedy ma o do powiedzenia. Dzi ki przedmiotowemu uj ciu mo li-
wo ci oddzia ywania Kijowa na otoczenie mi dzynarodowe Tomasz Kapu niak stara 
si  uwypukli  nie tylko przyczyny tej wielkiej gry, ale równie  jej potencjalne skutki 
dla Ukrainy jako jednego z zasadniczych elementów konstruuj cych uk ad si  w Euro-
pie rodkowo-Wschodniej. Wspó czesny „koncert” mocarstw o Ukrain  wci  bo-
wiem trwa i w najbli szym okresie nale y spodziewa  si  raczej jego intensyfikacji 
ni  zako czenia. 

Najwi ksz  zalet  ksi ki Tomasza Kapu niaka jest jej logiczne u o enie, prowa-
dz ce czytelnika – b d cego nawet laikiem w sprawach ukrai skich – przez meandry 
nie tylko rywalizacji mocarstw o Ukrain , ale tak e samej teorii stosunków mi dzyna-
rodowych. Rozdzia  pierwszy monografii, po wi cony zjawisku wp ywu w rodowi-

ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH 3(39) 2011 
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sku mi dzynarodowym, jest fundamentem dla zrozumienia publikacji, której t o, w za-
my le, mia y stanowi  aspekty zwi zane z geopolityk  i geostrategi . Co wa ne, 
Autor, opieraj c prac  na bogatej bibliografii, dochodzi do w asnych spostrze e
i wniosków – buduj c tym samym przekonanie w czytelniku, e monografia nie 
b dzie mia a charakteru odtwórczego. To wa ne i podnosz ce na duchu – w polskiej 
my li politycznej, szczególnie koncentruj cej si  na sprawach wschodnich, zbyt cz -
sto w ostatnim czasie dochodzi o do powielania teorii i wniosków. Ksi ka Tomasza 
Kapu niaka jest prób  wyj cia poza dotychczasowe schematy my lenia o Ukrainie, 
tak e te uj te w s ynnej ju  koncepcji UBL. 

Rozdzia  drugi ksi ki prezentuje przedmiot samych bada  – Ukrain . Zilustrowanie 
ukrai skiego potencja u i znaczenia tego pa stwa na arenie mi dzynarodowej by o
niezb dne, aby przyst pi  do analizy dzia a  Rosji, Stanów Zjednoczonych i Unii Euro-
pejskiej. Rozdzia , przede wszystkim z uwagi na nagromadzenie danych statystycznych, 
mo e wydawa  si  dla czytelnika mniej porywaj cy w lekturze. Jednak drobiazgowo
Autora i rzetelne przedstawienie wszystkich danych – pocz wszy od potencja u ekono-
micznego, na aspektach kulturalnych ko cz c – tworzy niezb dn  baz  metodologiczn ,
wykorzystywan  pó niej w procesie analizy prowadzonym w rozdzia ach trzecim 
i czwartym. 

Rozdzia  trzeci podejmuje kluczowy w tek ca ej publikacji: geopolityczn  rywa-
lizacj  Rosji, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej o Ukrain . Niewiele jest na 
polskim rynku publikacji, które zestawi yby ze sob  wszystkie strony, porówna y ich 
motywacje i skuteczno  dzia ania. Najwi ksz  cz  trzeciego rozdzia u Autor, zre-
szt  nie bez powodów, po wi ca dzia aniom Federacji Rosyjskiej. Cho  od upadku 
ZSRR min o ju  20 lat, polityka rosyjska niewiele si  wobec dawnych republik ra-
dzieckich zmieni a. System pa stwowy Borysa Jelcyna, W adimira Putina i Dmitrija 
Miedwiediewa cechuje jeden wspólny wyznacznik – polityka wobec w adz w Kijowie 
prowadzona w ten sposób, aby uzyska  maksymalny wp yw na ukrai sk  scen  we-
wn trzn .

Na tym tle Stany Zjednoczone, nie tylko z powodu oddalenia geograficznego, ja-
wi y si  jako gracz o ograniczonym potencjale oddzia ywania na sytuacj  w Europie 
Wschodniej. Dopiero prezydentura Billa Clintona przynios a zmian  w podej ciu do 
tego regionu. Ukraina w hierarchii ameryka skich celów w polityce zagranicznej 
otrzyma a wtedy rang  partnera strategicznego, co jednak z czasem nabra o raczej 
charakteru kurtuazyjno-dyplomatycznego – ograniczaj cego jednakowo  dzia alno
rosyjsk . Nie da si  ukry , i  dopiero ewolucja sytuacji wewn trznej na Ukrainie, po-
czynaj c od rz dów Leonida Kuczmy, na wybuchu pomara czowej rewolucji ko -
cz c, wp yn a na redefinicj  ameryka skiego podej cia nie tylko do Ukrainy, ale tak-
e do Rosji, na co wskazuje równie  sam Autor. 

Ostatnia cz  rozdzia u zosta a po wi cona Unii Europejskiej – graczowi, który 
dopiero co w czy  si  w rywalizacj  o Ukrain , lecz którego potencja  – przede 
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wszystkim ekonomiczny – jest zdecydowanie najwi kszy. Polityka zagraniczna UE, 
wci  b d ca na etapie rozwoju, charakteryzuje si  wieloma u omno ciami. Jedn
z nich by o permanentne zaniedbywanie wektora wschodniego dyplomacji UE. Naj-
nowsza inicjatywa polsko-szwedzka – Partnerstwo Wschodnie – ze wzgl du na dat
wydania ksi ki przedstawiona jedynie w formie szcz tkowej, daje nadziej  na 
zwi kszenie obecno ci UE na Ukrainie. Ponadto pojawienie si  tego projektu da 
z pewno ci  tak e Autorowi podstawy do opublikowania kolejnego wydania swojej 
monografii uwzgl dniaj cej nowe instrumentarium wszystkich graczy. 

Rozdzia  czwarty prezentowanej ksi ki obrazuje reakcj  Ukrainy na wp ywy 
mi dzynarodowe wynikaj ce z aktywno ci owych trzech, omawianych wcze niej, mo-
carstw. Przekrojowa analiza polityki zagranicznej wszystkich dotychczasowych ukra-
i skich prezydentów, po czona z prezentacj  stanowiska opinii publicznej i rozwa-
aniami na temat rodz cego si  spo ecze stwa obywatelskiego, stanowi syntez  sy-

tuacji politycznej nad Dnieprem. Rozdzia  ten jest jednocze nie doskona ym punktem 
wyj cia do dalszych rozwa a  na temat ukrai skiej polityki zagranicznej po wyborach 
prezydenckich w styczniu 2010 r. 

Ksi ka Tomasza Kapu niaka nie jest z pewno ci  mieczem maj cym przeci
ukrai ski w ze  gordyjski, co da oby odpowied  na wszystkie w tpliwo ci zwi zane 
z przysz o ci  Ukrainy. Wa ne jest jednak to, i  ksi ka wcale do takiego miana nie 
pretenduje. Nie przedstawia wszystkich skomplikowanych relacji na linii Kijów–Mo-
skwa–Waszyngton–Bruksela, koncentruje si  na tych aspektach, które maj  dla tych 
stosunków kluczowe znaczenie. Publikacja zas uguje z pewno ci  na uwag , gdy
wbrew pozorom – jak s usznie zauwa a Autor w zako czeniu – „pomimo zmian za-
chodz cych w rodowisku mi dzynarodowym podstaw  stosunków mi dzynarodo-
wych nadal pozostaje si a”. Tomasz Kapu niak, wychodz c poza schemat dotychcza-
sowego polskiego my lenia o Ukrainie, zostawia nam jednak otwart  drog  do konty-
nuowania jego rozwa a  o znaczeniu wp ywu triady mocarstw na dalsze losy Kijowa. 
Ten rozdzia  w historii Ukrainy nie jest jeszcze zamkni ty.  

Dominik Jankowski  
Szko a G ówna Handlowa w Warszawie  

Departament Analiz Strategicznych, Biuro Bezpiecze stwa Narodowego 
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TOMASZ PECIAKOWSKI 
Instytut Socjologii KUL 

SPRAWOZDANIE Z MI DZYNARODOWEJ KONFERENCJI  
ROLA SPO ECZE STWA OBYWATELSKIEGO.  

SFERA PUBLICZNA JAKO POZAINSTYTUCJONALNA PRZESTRZE
ARTYKULACJI INTERESÓW SPO ECZE STWA OBYWATELSKIEGO,

29-30 MARCA 2011 R.,  
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAW A II 

W roku akademickim 2009/2010 w ramach studiów w Instytucie Socjologii KUL 
powsta a nowa specjalno  – socjologia ycia publicznego. Sympozjum, które uda o
si  zorganizowa  pod koniec marca 2011 roku g ównie si ami pracowników Katedry 
Katolickiej Nauki Spo ecznej i Etyki Spo eczno-Gospodarczej, przy finansowym pa-
tronacie Fundacji Konrada Adenauera, mia o wpisywa  si  w tematyk  tej specjalno-
ci i zach ca  do zg biania zagadnie  dotycz cych ycia publicznego. Organizatorzy 

jako g ówny cel marcowego spotkania przyj li przybli enie problematyki spo ecze -
stwa obywatelskiego i sfery publicznej. „Wspó czesne procesy globalizacyjne, kre-
uj c nowe geografie spo eczne, wprowadzaj  nowe akcenty w tradycyjn  definicj
pa stwa narodowego w zakresie jego suwerenno ci i autonomii. Zmiany te uwalniaj
równie  nowe obszary dzia ania dla spo ecze stwa obywatelskiego i nasuwaj  pytania 
o kondycj  sfery publicznej jako przestrzeni debaty obywatelskiej” –zapowiada  te-
matyk  konferencji jeden z jej organizatorów, ks. dr Maciej Hu as. Konferencji przy-
wieca o tak e za o enie, e w Polsce potrzeba nowej narracji, nowego sposobu mó-

wienia o tym, czym jest spo ecze stwo obywatelskie i sfera publiczna, a pokazanie, 
jak wa ne s  to przestrzenie, mo e sta  si  kluczowe dla rozwijania demokracji w na-
szym kraju.  

Na pocz tku nale y skrupulatnie odnotowa , e jako prelegenci na Mi dzynarodo-
wej Konferencji Rola spo ecze stwa obywatelskiego. Sfera publiczna jako pozainstytu-
cjonalna przestrze  artykulacji interesów spo ecze stwa obywatelskiego, która odby a
si  w dniach 29-30 marca 2011 roku, wyst pili: prof. Craig Calhoun (New York Uni-
versity, Institute for Public Knowledge, Social Science Research Council), prof. Pier-
luigi Mussarõ (Universita di Bologna) i dr Jochen Ostheimer (Ludwig Maximilian Uni-
versität München). W dyskusji panelowej udzia  za  wzi li: ks. prof. dr hab. Stanis aw
Fel (KUL), prof. dr hab. Krzysztof Motyka (KUL), dr Robert Szwed (KUL), dr Woj-
ciech Gizicki (KUL), ks. dr Tomasz Adamczyk (KUL) i ks. dr Maciej Hu as (KUL).  
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Po uroczystym powitaniu zebranych go ci przez prorektora uczelni ks. dr. hab. 
S awomira Nowosada (prof. KUL), w tematyk  konferencji wprowadzi  prof. dr hab. 
Andrzej S kowski, dziekan Wydzia u Nauk Spo ecznych KUL. Zaraz po nim ks. dr 
Maciej Hu as zapowiedzia  ju  pierwszego i najwa niejszego prelegenta tych obrad  
– profesora Craiga Calhouna. Ameryka ski socjolog jest wysokiej klasy badaczem 
spo ecznym, dyrektorem Social Science Research Council, a tak e dyrektorem i za o-
ycielem nowojorskiego Institute for Public Knowledge, zajmuj cego si  wykorzysty-

waniem dorobku nauki do celów publicznych, promuj cego wspó prac  mi dzy nau-
kowcami z ró nych rodowisk i specjalistów pracuj cych w poszczególnych bran-
ach. Profesor Calhoun wraz z prof. Richardem Sennettem za o y  te  tzw. NYLON, 

interdyscyplinarne, robocze seminarium dla studentów z Nowego Jorku i Londynu, 
zajmuj ce si  stosowaniem etnograficznych i historycznych bada  w sferze polityki, 
kultury i spo ecze stwa. Jest autorem wielu prac, spo ród których warto wymieni :
Neither Gods Nor Emperors: Students and the Struggle for Democracy in China (1994), 
Critical Social Theory (1995), Nationalism (2005), przet umaczony na j zyk polski 
(Nacjonalizm, Warszawa: WAiP 2008), a tak e Nations Matter: Culture, History, and 
the Cosmopolitan Dream (2007).  

To w a nie wyk ady go cia z Nowego Jorku otwiera y oba dni marcowej konferen-
cji, a tak e by y g ównym punktem odniesienia w pó niejszej dyskusji. Pierwszego 
dnia obrad profesor Calhoun wyg osi  odczyt zatytu owany Dlaczego sfera publiczna 
jest niezb dna dla istnienia spo ecze stwa obywatelskiego?, w którym idea sfery pu-
blicznej przedstawiona zosta a w bardzo przejrzysty, a jednocze nie bogaty w ró no-
rodne konteksty sposób. Sfera publiczna to przede wszystkim sfera wolno ci wyboru 
– podkre la  ameryka ski socjolog. Wybór jest fundamentem tej przestrzeni: zak ada
wybory priorytetów i inwestycji, podejmowanie decyzji dotycz cych przysz o ci da-
nej wspólnoty. Ca a ludzka historia to proces wyborów podejmowanych w konkret-
nych warunkach spo ecznych, gospodarczych czy politycznych. O ile w historii zakl -
ta jest przesz o , o tyle za przysz o  odpowiada w a nie sfera publiczna, w niej 
drzemie bowiem potencja  kszta towania tego, co dopiero nast pi. Z tej perspektywy 
równie  globalizacja jest wyborem – mówi  profesor Calhoun. Politycy nie maj  wi c
prawa mówi , e globalizacja jest nieunikniona i e nie ma innego wyj cia, tak samo 
jak kontrowersyjne jest twierdzenie, e Unia Europejska musi pog bia  integracj .
Zawsze jest wybór, zawsze s  inne mo liwo ci – zapewnia  zebranych ameryka ski 
socjolog. Do podj cia jakichkolwiek wyborów i decyzji potrzebna jest jednak debata 
publiczna – gdyby za  nie wolne media, Internet i dzia alno  organizacji po-
zarz dowych, politycy narzucaliby spo ecze stwu swoj  perspektyw , co i tak cz sto 
staraj  si  robi . Obron  przed takimi zakusami w adzy jest w a nie silna sfera pu-
bliczna. By mog a ona jednak w pe ni zaistnie , spo ecze stwo, zwane obywatelskim, 
musi opiera  si  na trzech filarach.  
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Pierwszym z nich jest samoorganizacja – to obywatele musz  rozpoczyna  i kontro-
lowa  debat , nie za  rz d. To zwykli ludzie, za pomoc  ró nych organizacji, tj. me-
diów, Ko cio ów, organizacji pozarz dowych, musz  wszczyna  dyskusj , zarówno ze 
sob  nawzajem, jak i z rz dem. Dzisiejsze technologie umo liwiaj  coraz lepsz  komu-
nikacj  (przyk ad wykorzystania Facebooka do organizowania protestów w Egipcie), 
ale – tu druga strona medalu – prawd  jest te  twierdzenie, e daj  wi ksze mo liwo-
ci, aby kontrolowa  obywateli. Drugim filarem spo ecze stwa obywatelskiego jest 

wiedza, a przede wszystkim dzielenie si  ni . Wa na jest tzw. kreatywno  kulturo-
wa, oparta na wspó dzieleniu wiedzy i opinii oraz tworzeniu instytucji spo ecznych, 
nastawionych na kooperacj . Istotn  rol  pe ni w tym wymiarze nauka, która zamiast 
by  u yteczn  jedynie dla wielkich korporacji i innowacyjnych przedsi biorstw, po-
winna sk ania  si  tak e ku realizacji tzw. interesu publicznego. Powinna by  wi c
przestrzeni  komunikacji i wymiany pogl dów, by jej rezultat móg  by  odpowiedzi
na zapotrzebowania spo eczne. Socjolog z New York University jest przekonany, e
kluczowe jest tutaj wej cie kultury w sfer  polityki – to jest w a nie konsekwencja 
wysokiej kreatywno ci kulturowej spo ecze stwa. Trzecim filarem jest za  otwarto ,
przejawiaj ca si  w sprawnej komunikacji i wolnej debacie. W spo ecze stwie oby-
watele komunikuj  si  ze sob  m.in. po to, by lepiej radzi  sobie z problemami, 
a sfera publiczna stwarza szans  pe nego wykorzystania ludzkiego rozs dku i zmys u
krytycznego. Najwi ksza ludzka kreatywno  jest za  wtedy, gdy sfera publiczna jest 
otwarta, a debata nieskr powana. Dlatego Craig Calhoun przekonywa  podczas konfe-
rencji w KUL s uchaczy, e to otwarto  – nie tylko jako mo liwo ci obserwacji de-
baty przez wszystkich, ale te  partycypacji w niej – jest kluczem do sprawnego funk-
cjonowania sfery publicznej. 

Gdy w czasie dyskusji panelowej dr hab. Krzysztof Motyka (prof. KUL) poruszy
m.in. kwesti  granicy mi dzy tym, co publiczne, a tym, co prywatne, profesor Calhoun 
przyzna , e jest to jeden z powa niejszych problemów, z którymi boryka si  spo e-
cze stwo obywatelskie. Sfera prywatno ci dotyczy przecie  zarówno ycia rodzin-
nego obywateli, jak i dzia ania firm i korporacji. Tymczasem sfera publiczna to „stale 
otwarte drzwi”, to nastawienie na dobro wspólne, na interes ca ej spo eczno ci. Sfera 
publiczna to bardzo wa na relacja mi dzy osobami, które w ogóle si  nie znaj . Nie 
mo na zna  wszystkich obywateli danego pa stwa, ale dzi ki sferze publicznej mo na
si  z nimi wszystkimi dzieli  sw  opini  i wiedz , dyskutowa  i „krytycznie egzami-
nowa  dorobek kultury”. 

Po przerwie obiadowej o znaczeniu zasady pomocniczo ci dla istnienia adu spo e-
cznego przekonywa  dr Jochen Ostheimer z Uniwersytetu w Monachium. W swoim 
wyst pieniu, zatytu owanym ad spo eczny. Zasada pomocniczo ci i jej znaczenie dla 
spo ecze stwa obywatelskiego, przedstawi  historyczny kontekst idei zasady subsy-
diarno ci i pokaza , jak zmienia o si  jej rozumienie. W europejskim kr gu kulturo-
wym idea pomocniczo ci stanowi a jedn  z prób wypracowania koncepcji ogranicze-
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nia w adzy. W a ciwie sama geneza idei pomocniczo ci si ga ju  tradycji arystotele-
sowskiej, ale zasada subsydiarno ci wypracowana zosta a w Europie w wieku XIX, 
wtedy te  upowszechni  si  sam termin. Zasada ta formu owana by a zw aszcza pod 
koniec XIX wieku przez Ko ció  katolicki w ramach rodz cej si  nauki spo ecznej 
Ko cio a. Bez w tpienia mo e si  ona przyczyni  do pe niejszego rozwoju spo ecze -
stwa obywatelskiego, wiadomego swych praw i obowi zków – przekonywa  go
z Niemiec. Umacnia ona bowiem uprawnienia obywateli i ich wspólnot – wskazuje na 
prymat praw i wolno ci jednostkowych, mówi c, e nawet najmniejsze spo eczno ci 
nie mog  by  wyr czane przez spo eczno ci „wy sze”, chyba e w gr  wchodzi rze-
czywista pomoc w wykonywaniu zada  przekraczaj cych mo liwo ci mniejszych 
spo eczno ci. Zasada ta okre la te  sfer  stosunków mi dzy pa stwem a spo ecze -
stwem. Na gruncie niemieckiej polityki spo ecznej oznacza to system, w którym or-
ganizacje obywatelskie maj  warunkowe pierwsze stwo przed instytucjami publicz-
nymi w dostarczaniu us ug, a szczebel lokalny ma pierwsze stwo przed instancj  wy-
sz . Doktor Ostheimer przekonywa , e stosowanie zasady pomocniczo ci w budo-

waniu adu spo ecznego stwarza mo liwo ci do samodzielnego dzia ania jednostek. 
W ten sposób pa stwo, ograniczaj c zakres bezpo redniego interwencjonizmu, roz-
wija pomocniczo  i samopomoc, przyczyniaj c si  tym samym do wzrostu aktywno-
ci, odpowiedzialno ci i solidarno ci swych obywateli. 

Jako ostatni pierwszego dnia konferencji swój referat wyg osi , przyby y z uniwer-
sytetu w Bolonii, prof. Pierluigi Musarò (Polityczne generowanie wiedzy, w adzy, od-
powiedzialno ci i skuteczno ci). Mówi  on, e stoimy w obliczu os abienia form tra-
dycyjnego udzia u w polityce. Mo na to odczyta  przede wszystkim jako wyraz deza-
probaty i niezadowolenia z kierowania sprawami publicznymi, ale nale y te  zauwa-
y  pewien schy ek zaanga owania obywatelskiego, któremu towarzyszy postawa 

kra cowego indywidualizmu – oto stajemy si wiadkami powstawania nowych form 
zobowi zania spo ecznego i uczestnictwa politycznego. Profesor Musarò jest zdania, 
e w stosunku do kszta tów partycypacji tradycyjnej, mo na zauwa y  rzeczywisto

bardziej zindywidualizowan , charakteryzuj c  si  siln  spontaniczno ci  i nieregu-
larno ci  dzia ania. Ta nowa, specyficzna dzia alno  – od forów spo ecznych do 
ro nych kó , od manifestacji zwi zkowych do mobilizacji przeciwko wojnie – polega 
na przekszta caniu si  wielu praktyk konsumpcyjnych, które w pewnym momencie 
zaczynaj  po prostu spe nia  funkcje w wysokim stopniu publiczne, a nawet poli-
tyczne. St d mówi si  wr cz o konsumeryzmie politycznym, o fenomenie, który wy-
p ywa z progresywnej polityzacji rynku. Dlatego te  coraz bardziej od kultury (i w 
szczególno ci od jej sk adnika publicznego) wymaga si  kompetencji i wiedzy po to, 
by móc odpowiednio interweniowa  w rozmaitych sporach publicznych – przeko-
nywa  w oski socjolog. 

Drugiego dnia konferencji profesor Craig Calhoun mówi  o wspó czesnych pro-
blemach i wyzwaniach sfery publicznej. Powo uj c si  na my l Habermasa, amery-
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ka ski socjolog stwierdzi , e sfera publiczna musi by  oparta na dzia aniu racjonal-
nym i analitycznym, a nie – jak to mia o miejsce podczas studenckich protestów 
w 1968 roku w Europie Zachodniej – na dzia aniu emocjonalnym. Habermas chcia ,
by ludzie edukowali si , kszta cili, czytali i dopiero pó niej wchodzili w sfer  publi-
czn . Wtedy atwiej jest zmierzy  si  z zagro eniami i wyzwaniami. Jednym z nich  
– zdaniem profesora – s  konsolidacje w asno ci i tworzenie si  koncernów medial-
nych, które zuba aj  i monopolizuj  ju  nie tylko rynek medialny, ale te  ca  debat
publiczn . Jest to nowy sposób kontroli sfery publicznej – g ównym kontroluj cym 
nie jest ju  pa stwo, ale korporacje i koncerny. Powa nym problemem jest te  to, 
w jaki sposób ma a spo eczno  mo e pozyska  wiedz , aby dziel c si  ni , móc le-
piej rozwi zywa  swoje lokalne problemy. Wiedza jest dobrem publicznym, ale jest 
dzisiaj kontrolowana – i tu znowu – wcale nie przez pa stwo, lecz przede wszystkim 
przez prywatne przedsi biorstwa i transnarodowe korporacje. Profesor Calhoun jest 
wi c zdania, e aby wiedz  uczyni  bardziej publiczn  („making knowledge public”), 
musz  si  w ten proces w czy  intelektuali ci – to oni musz  wyprowadza  wiedz
kumulowan  i konserwowan  w laboratoriach do sfery publicznej, na rzecz wspól-
nego dobra. Reasumuj c, profesor NY University stwierdzi , e najwi kszym wyzwa-
niem sfery publicznej i demokracji jest to, by ludzie mieli wp yw na kierunek zmian, 
by wspó decydowali o priorytetach post powania ca ego pa stwa. Do tego potrzebna 
jest za  wiedza, otwarto  i mo liwo  dokonywania wyboru. 

Bardzo ciekawie rozwin a si  tak e dyskusja drugiego dnia obrad. Dr Robert 
Szwed, przyznaj c, e idea sfery publicznej jest pi kna, zastanawia  si , czy na pewno 
jest ona jednak realna. Czy obywatele rzeczywi cie chc  dyskutowa ? Czy s  w ogóle 
zainteresowani sprawami politycznymi lub gospodarczymi? Przypominaj c koncepcj
opinii publicznej Lippmana (nie oczekujmy od obywateli tego, co niemo liwe), 
dr Szwed przychyli  si  do opinii s awnego badacza i skonstatowa , e istniej  po-
wa ne obawy, i  tworzeniem sfery publicznej, opartej na racjonalnym dzia aniu, nie 
s  po prostu zainteresowani sami obywatele. Ks. dr hab. Stanis aw Fel (prof. KUL) 
zauwa y  ró nice w sposobie uprawiania socjologii ycia publicznego: w Polsce g ó-
wny nacisk k adzie si  na problemy, dyskusje, argumenty, które pojawiaj  si  w ra-
mach dyskursu publicznego, natomiast prof. Craig Calhoun akcentowa  przede 
wszystkim podmioty, które te problemy stwarzaj  – skupia  si  wi c na uczestnikach 
sfery publicznej i relacjach mi dzy nimi. 

Konferencja zgromadzi a nie tylko wspania ych go ci, ale te  szerok  publiczno ,
wzbudzi a tak e zainteresowanie mediów. Dyskusja po ka dym z wyst pie  by a na 
tyle bogata, e w a ciwie nie sposób przedstawi  jej w tak ograniczonej, jak sprawoz-
danie, formie. Na pewno pozosta o przes anie tego sympozjum: sfera publiczna to je-
den z fundamentów demokracji i tylko ta w adza, która ws uchuje si  w g os opinii 
publicznej, jest w adz  w pe ni demokratyczn . Sfera publiczna le y bowiem pomi -
dzy prywatn  a czysto polityczn  sfer  w adzy. Z jednej strony, jej zadaniem jest 
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monitorowanie w adzy, z drugiej za  jest ona obszarem, w którym jednostki zbieraj
si  po to, aby przedyskutowa  wa ne dla ogó u spo ecze stwa problemy. Co wa ne, 
nie jest ona miejscem rynkowych transakcji – w sferze publicznej nie dokonuje si
adnych aktów kupna czy sprzeda y, ale dyskutuje si  nad istotnymi dla obywateli 

sprawami, przede wszystkim w celu wp yni cia na polityków tak, aby ich dzia ania 
przynosi y jak najwi cej korzy ci spo ecze stwu.  
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