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OD REDAKTORA NAUKOWEGO

Tom otwiera artykuł Anny Śliz i Marka S. Szczepańskiego o zaufaniu jako
fundamencie społeczeństwa oraz ważnym elemencie dialogu społecznego, artykuł poświęcony dokumentacji tezy, że im wyższy poziom zaufania charakteryzować będzie społeczeństwo, tym większą odznaczać się będą jego członkowie
skłonnością do podejmowania społecznej rozmowy. Zdaniem autorów społeczny
dialog można analizować na gruncie socjologii dramaturgicznej, w której najważniejsi są aktorzy, ale także scena, kulisy i wszelkie rekwizyty. Ważne są także
sposoby przekazu i komunikacji.
Z treścią otwierającego tom opracowania koresponduje studium Wojciecha
Misztala, próbującego odpowiedzieć na pytanie: czy Rada Społeczno-Ekonomiczna, jako nowe rozwiązanie instytucjonalne, stwarza w Polsce szansę na przezwyciężenie niedostatków dialogu społecznego i obywatelskiego? Jej powołanie
wzorowane jest na unijnej instytucji – Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Autor uważa, że rozwiązania unijne nie znajdują odpowiedniego
odzwierciedlenia w polskiej rzeczywistości. W związku z tym prognozuje, że
Rada Społeczno-Ekonomiczna w niewielkim stopniu zmieni świadomość społeczną i kulturę obywatelską Polaków.
Agnieszka Kolasa-Nowak zauważa, że rozległy dorobek analiz socjologicznych polskiej transformacji stał się przedmiotem autorefleksji wielu socjologów.
Dyskusje dotyczą stosunku socjologów do społeczeństwa, sposobów widzenia
roli badacza społecznego, jego postawy wobec przedmiotu analiz i towarzyszących temu ocen. Zdaniem autorki kwestie te wpisują się w debatę publiczną nad
kształtem nowej rzeczywistości i wynikami transformacji, bowiem obrazy, jakie
wyłaniają się z interpretacji socjologów, oddziałują na opinię publiczną i znajdują
wyraz w sporach ideologicznych oraz programach politycznych.
Celem artykułu Olgi Nowaczyk jest zwrócenie uwagi na najnowsze koncepcje wojen. Część z nich ma głębsze podstawy i zasługuje na uwagę jako element
współczesnej refleksji nad wojną. Autorka uważa, że prezentowane koncepcje
mają pewną wadę, uniemożliwiającą pełną ich akceptację, gdyż każda nakazuje
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przyjąć, że tradycyjne sposoby myślenia o wojnie są anachroniczne i nie przystają
do rzeczywistości. Zdaniem Olgi Nowaczyk mówienie o wojnie nie pozwala na
zrywanie z doświadczeniami przeszłości, nie można tym samym mówić o jakimś
uniwersalnym sposobie prowadzenia wojny w XXI wieku i o nowej jej naturze.
Analiza współczesnych koncepcji może prowadzić do wniosku, że nowe wojny,
na przykład asymetryczne, to nie fenomeny ponowoczesnego świata, tylko odmiany starych wojen dostosowane do współczesnych warunków.
Artykuł Eunice Hempolińskiej-Nowik prezentuje badania nad związkiem
złożoności, zróżnicowania i organizacji Ja z psychologicznym przystosowaniem.
Autorka sprawdzała hipotezę, mówiącą że ludzie z niską złożonością Ja, niższym
zróżnicowaniem Ja i zintegrowaną ewaluatywnie strukturą Ja są bardziej zadowoleni z życia oraz mają większe poczucie trwałości i satysfakcji ze związku.
Wyniki sugerują, że zarówno z zadowoleniem z życia jak i poczuciem trwałości
i satysfakcji ze związku najbardziej wiązała się złożoność Ja.
Teresa Rzepa i Michał Goran Stanišić wychodzą od spostrzeżenia, że nieoczekiwana diagnoza o chorobie będącej zagrożeniem życia wywołuje silny
dysonans poznawczy. Tak negatywna informacja wywołuje stresujące wydarzenie życiowe, bardzo ważne w biografii każdego człowieka. Autorzy postanowili
sprawdzić hipotezę, że stosunek do własnej choroby i operacji różni się zależnie
od tego, czy człowiek oczekuje na operację, czy też jest po niej. Badania ankietowe przeprowadzone wśród dwóch kategorii chorych z tętniakiem aorty brzusznej: tych przed operacją oraz tych, których zoperowano 2–4 lata przed badaniem,
pozwoliły na odrzucenie hipotezy, co świadczy o randze stresującego wydarzenia
życiowego, jakim jest własna, śmiertelna choroba. Jego negatywny, afektywny
skutek jest tak silny i trwały, że nie zmienia go upływ czasu. Wszyscy objęci
badaniami dokładnie pamiętają pierwszą reakcję na wiadomość o chorobie, przeważnie wskazują na zewnętrzne motywy podjęcia decyzji o operacji, podkreślają
rolę lekarza prowadzącego oraz oceniają tę decyzję jako trafną i uzasadnioną.
Dowodzi to skuteczności zadaniowego podejścia do radzenia sobie z krytycznymi
wydarzeniami życiowymi.
Izabela Kaźmierczak-Kałużna przedstawia analizę subiektywnych uwarunkowań sytuacji życiowej osób ubogich. Autorka opisuje liczne świadomościowe
deficyty świadczeniobiorców pomocy społecznej. Deficyty te nie tylko warunkują realizowane przez biednych strategie radzenia sobie z trudną sytuacją życiową,
ale także istotnie ograniczają szanse na trwałe przełamanie deprywacji i wydostanie się z kręgu społeczno-ekonomicznego upośledzenia.
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Joanna Frątczak-Müller poświęca swoje studium problematyce familizmu
rozumianego jako świadomość znaczenia identyfikacji z rodziną, lojalności rodzinnej, wspierania się jej członków i wagi wzajemnej pomocy. Analizując sposoby zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych, podejmuje próbę określenia stopnia wykorzystywania zasobów społecznych. Porusza kwestię dostępu do instytucji publicznych
i możliwości korzystania z ich usług oraz wykorzystywania wszelkich rodzajów
transferów rodzinnych.
Paulina Rojek-Adamek i Grzegorz Gawron ukazują kształtowanie się przestrzeni socjalistycznego miasta, miasta w przypadku którego wyraźnie zaznaczająca się rola czynnika ideologicznego wpłynęła na formę architektoniczno-urbanistyczną, funkcję oraz plany zagospodarowania przestrzennego. Tychy są
klasycznym przykładem takiego miasta, zamieszczanym w podręcznikach dla
architektów, urbanistów czy socjologów. Autorzy pokazują cechy szczególne
określonego rodzaju ładu urbanistycznego, prezentują także wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta. Badania przeprowadzono przeszło pół wieku od pierwszych prac nad budową miasta i dwudziestu
lat transformacji ustrojowej, a wyniki pokazują, jak współcześnie opisywana jest
przestrzeń oraz warunki życia w mieście, w którym ideologia warunkowała architektoniczno-urbanistyczny zamysł.
Rafał Muster przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych
wśród kilku tysięcy pracujących mieszkańców Rudy Śląskiej (w tym górników).
Odpowiedzi ogółu ankietowanych są interesująco porównane z odpowiedziami
osób zawodowo związanych z górnictwem i dotyczą na przykład systemu wartości, sposobu pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy czy kompetencji cywilizacyjnych.
Ewa Krzyżak-Szymańska i Andrzej Szymański przedstawiają sposoby wykorzystania Internetu przez studentów kierunku pedagogicznego wybranych
katowickich uczelni. Ich badania pokazują między innymi, że Internet pozwala
podtrzymywać już istniejące relacje, a jeśli ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów, to odznaczają się one słabą więzią społeczną.
Leszek Gołdyka
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ZAUFANIE A DIALOG W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Wprowadzenie, czyli o kulturze zaufania
Zaufanie konstruuje fundament społeczeństwa, na który składają się dwa zasadnicze elementy: przekonanie i wyrażanie ufności w praktyce (Sztompka 2007:
69–70). Powierzamy sąsiadowi opiekę nad mieszkaniem podczas naszej nieobecności, ponieważ ufamy mu i jesteśmy przekonani, że nie dopuści, aby wydarzyło
się coś złego. Pożyczamy pieniądze przyjacielowi, ponieważ jesteśmy pewni, że
odzyskamy je w określonym terminie. Nie powierzamy jednak pilnowania domu
czy nie pożyczamy pieniędzy osobom nieznanym, ponieważ nie wiemy, jak się zachowają, nie obdarzamy ich więc zaufaniem. Te bardzo proste przykłady ilustrują
funkcjonowanie mechanizmu zaufania w społecznej rzeczywistości. Zaufanie nie
tylko konstytuuje codzienne życie społeczne, ale wraz z uznaniem jest dominującą zasadą w procesie wymiany społecznej. Proces wymiany odwołuje się w socjologii przede wszystkim do sfery symbolicznej, a nie perspektywy ekonomicznej,
czyli rozbudza uczucia osobistego zobowiązania, wdzięczności i właśnie zaufania. Na ważkość zaufania w procesie wymiany zwracali uwagę zarówno George
C. Homans (1974), jak i Peter M. Blau (Blau 2006). Zaufanie bowiem w stopniu
zasadniczym określa akt wymiany: „jeżeli reguły wymagające zaufania są podzie-
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lane w społeczności i postrzegane jako narzucone i zewnętrzne przez każdego jej
członka, to wywierają silny, przymuszający nacisk na rzeczywiste akty zaufania
lub jego odmowy. Mogą w znacznym stopniu modyfikować racjonalne kalkulacje,
podobnie jak wrodzone skłonności do zaufania” (Sztompka 2007: 144). Zaufanie
towarzyszy każdemu aktowi wymiany społecznej zarówno w sferze rynkowej,
jak i symbolicznej, a wzrasta wraz z liczbą aktów, które zaufania nie zawiodły.
Ludzie są także bardziej skłonni wchodzić w interakcje z jednostkami, którym
ufają. Gdy wymóg ten jest respektowany, jednostki wchodzą w prostą wymianę
bezpośrednią, która funkcjonując na podstawie zasady wzajemności, jest „generatorem” interakcji społecznej i strukturalizacji grupy (Blau 2006: 84). Jednostki,
wypełniając zobowiązania wynikające z wymiany, dowodzą, że warto im ufać,
a rozwojowi wzajemnych usług towarzyszy jednoczesny wzrost wzajemnego zaufania. Przyjmując tę wykładnię, uznajemy, że społeczna wymiana wartości zarówno materialnych, jak i niematerialnych konstytuuje struktury społeczne, gdy
ludzie wchodzą w interakcje społeczne dzięki uzyskiwanym korzyściom, które są
rezultatem wymiany i towarzyszącemu wzrostowi wzajemnego zaufania. Same
procesy wymiany służą regulacji interakcji społecznej i sprzyjają rozwojowi sieci
stosunków społecznych. W końcu wyłaniają się normy grupowe regulujące proces
wymiany, w tym normę wzajemności, która poddaje sankcjom grupowym niewypełnienie zobowiązań. W tym przypadku „norma wzajemności tylko wzmacnia
i stabilizuje tendencje wynikające z charakteru samej wymiany społecznej, a zasadniczym generatorem unormowanej wymiany społecznej są warunki powstania wymiany, a nie norma wzajemności. Konieczny warunek wymiany polega
na tym, by w interesie dalszego zyskiwania potrzebnych usług jednostki wypełniały swe zobowiązania wynikające z usług otrzymanych w przeszłości” (Blau
2006: 84). Istotą stają się zatem same warunki wymiany społecznej, a normy
wzajemności odchodzą na dalszy plan. Chodzi o wskazanie warunków społecznych, w których akty wymiany odbywają się bezwarunkowo, a ich fundamentem
jest zaufanie. Tymczasem Robert Putnam umieścił zaufanie w definicji kapitału
społecznego, który odniósł do takich cech społeczeństwa, jak właśnie „zaufanie,
normy i powiązania, które mogą zwiększać sprawność społeczeństwa, ułatwiając
skoordynowane działania” (Putnam 2005: 388). Inaczej można powiedzieć, że są
to normy wzajemności i sieć obywatelskiego zaangażowania (Putnam 2005: 388)
występujące w danym społeczeństwie. W grupie społecznej, w której ludzie ufają
innym, a równocześnie sami są godni zaufania, przestrzegane są normy społeczne, a członkowie społeczeństwa wykazują dużą aktywność w społecznej działal-
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ności, możemy mówić o wysokim kapitale społecznym. Kapitał ten w znaczącym
stopniu przyczynia się również do skuteczniejszego osiągania celów społecznych,
jak również indywidualnych zamierzeń członków danego społeczeństwa. W podobnym duchu łączy zaufanie i kapitał społeczny Albert Hirchman, który zaufanie nazywa zasobami moralnymi, czyli zasobami, których poziom wzrasta, gdy są
używane, a zanika w sytuacji przeciwnej. Francis Fukuyama zauważa natomiast,
że „dobrobyt społeczeństwa, jak również ich możliwości konkurowania z innymi, są wzmacniane przez jedną, powszechną cechę kulturową: poziom zaufania
istniejący w danym społeczeństwie” (Fukuyama 1997). Społecznemu zaufaniu
towarzyszy więc kultura zaufania, charakteryzująca się sytuacjami, w których ludzie nie tylko rutynowo działają dzięki zaufaniu, ale są też do tego kulturowo
zachęcani. Kultura zatem wprowadza jednostki w świat wzajemnego zaufania,
spełniając równocześnie kilka zasadniczych funkcji (Sztompka 2005: 398–403):
1. Kultura zaufania wyzwala i mobilizuje ludzkie działanie, uwalniając kreatywną, swobodną, innowacyjną, przedsiębiorczą aktywność. Te cechy kultury
zaufania wymagają obecności jednostek charakteryzujących się osobowością
nowoczesną, czyli homo hubris (Krzysztofek, Szczepański 2005: 43). Jednostki prezentujące taką osobowość, wchodząc w interakcje, są otwarte na drugiego
człowieka, pozbawione lęku i podejrzeń. To buduje wzajemne zaufanie, a zmniejsza kontrolę społeczną, wywołując równocześnie spontaniczność, oryginalność
i innowacyjność w działaniu jednostek. Taka sytuacja przekłada się na poziom
rozwoju społeczeństwa i jego konkurencyjność.
2. Kultura zaufania wzmacnia prospołeczne zachowania, zachęca do zaangażowania w różne stowarzyszenia i w ten sposób wzbogaca sieć międzyludzkich
więzi, rozszerza pole interakcji i pozwala na większą zażyłość kontaktów interpersonalnych. Ta funkcja kultury zaufania jest powiązana z rozumieniem społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim z instytucjami obywatelskimi. Instytucje te są wytworem zbiorowej samoświadomości. Zaliczamy do nich z jednej
strony instytucje centralne, które są wyrazem wyborczego prawa obywateli i sferą
reprezentacji interesów rządzonych przez rządzących. Z drugiej strony są to instytucje będące miejscem publicznego wyrażania opinii, które pełnią rolę swoistego
rodzaju pomostu między obywatelem a centrum (Śliz 2004: 9).
3. Kultura zaufania wzmacnia tolerancję i akceptację obcych, pozwalając
na postrzeganie ich jako niegroźnych. Ważna jest tutaj postawa akceptacji inności, która kształtuje się w trakcie socjalizacji. Jeśli w tym procesie nauczymy się
szacunku dla różnorodności i przekonania, że różnorodność ta w niczym nam nie
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zagraża, będziemy ją tolerować. Poznanie tej różnorodności i jej akceptacja niweluje międzygrupową i międzyludzką wrogość.
4. Kultura zaufania wzmacnia więzi jednostki ze wspólnotą, przyczynia się
do wzmocnienia poczucia tożsamości i wytwarza silną solidarność zbiorową.
Z jednej strony więź ta pozwala jednostce w sposób bardziej jednoznaczny odpowiedzieć sobie na pytanie kim jestem, z drugiej zaś strony wzmacnia jej poczucie
solidarności z innymi, aż do poświęcenia się na rzecz członków tej wspólnoty.
Silne zakotwiczenie jednostki w społecznej rzeczywistości sprawia, że jednostka
staje się pewniejsza, a tym samym nie boi się świata zewnętrznego i darzy go
silniejszym zaufaniem.
5. W kulturze zaufania koszty transakcji między jednostkami zmniejszają
się, a szanse współpracy zwiększają. Faktem jest, że im bardziej sobie ufamy,
tym jesteśmy mniej skłonni na przykład oszukiwać drugą osobę, łamać reguły
wzajemnego szacunku i respektu do innego człowieka.
Analiza powyższych funkcji kultury zaufania pozwala stwierdzić, że społeczeństwa w różnym stopniu ją budują, co wyraża się w specyficznym kontinuum
od społeczeństw o najwyższym poziomie zaufania, do społeczeństw, w których
zaufanie praktycznie nie występuje. Przyczyną takiego stanu jest w najwyższym
stopniu nieprzestrzeganie bądź łamanie norm społecznych. Normy, których podłożem są wartości, są określane jako te, których ważność polega na powszechnej
adaptacji społeczeństwa (Czekaj 1998: 23). Jeśli jednostki nie przestrzegają norm,
to nie wzbudzają społecznego zaufania, a będąc członkami społecznych instytucji, obniżają również zaufanie ludzi wobec tych instytucji. Wzmaga się wówczas
mechanizm podejrzliwości, a instytucjonalna korupcja nie tylko wzbudza nieufność wobec konkretnej instytucji, naznaczonej tym zjawiskiem patologicznym,
ale niszczy wzajemne zaufanie ludzi, którzy jednym podmiotom i instytucjom
ufają, powierzając im konkretne przestrzenie własnej egzystencji społecznej,
innym nie. Zjawisko zaufania jest więc ważnym i konstruktywnym elementem
społecznego dialogu. Żyjąc w społeczeństwie, jednostki dążą do podejmowania
dialogu społecznego w atmosferze zaufania. W przeciwnym wypadku wycofują się, a czasami izolują od możliwej przestrzeni dialogu. Mówi o tym między
innymi koncepcja interakcjonizmu społecznego, która odnosi się do odrębnych
właściwości interakcji. Reakcja jednostek nie ma jednak bezpośredniego przełożenia na działanie, ale na nadawanie znaczenia działaniom podmiotów interakcji.
Zachowanie bądź działanie jednostek względem siebie odwołuje się więc do wykorzystywania symboli, interpretacji albo upewnienia się co do znaczenia, jakie
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przypisuje się swoim działaniom. Herbert Blumer mówiąc o interakcjonizmie,
odwołuje się do Georga Herberta Meada i jego wykładni interakcjonizmu symbolicznego, a nade wszystko pojęcia jaźni: „istota ludzka ma jaźń, [...] człowiek
może być przedmiotem swoich własnych działań. [...] Wszyscy znamy taki rodzaj
działań, w których jednostka jest na siebie zła, odrzuca samą siebie, jest z siebie
dumna. [...] Mead uważa tę zdolność istot ludzkich do działania wobec siebie za
najważniejszy mechanizm, za którego pośrednictwem ludzie stają wobec świata
i sobie z nim radzą” (Blumer 2007: 61–62).
Ludzie stają się silni i konstruują działania, udzielając sobie pewnych wskazówek w kontekście społecznym. Wśród tych wskazań jest społeczne zaufanie.
Wchodzimy odważnie w interakcje z drugim podmiotem, gdy posiadamy na jego
temat wiedzę, znamy go, jesteśmy gotowi zinterpretować i przewidzieć jego działania, a więc darzymy go dostatecznym poziomem zaufaniem. W przeciwnym
wypadku unikamy kontaktu, nie podejmujemy interakcji albo wchodzimy w kontakt z dużą ostrożnością, a czasami lękiem. Taka sytuacja nie sprzyja budowaniu
społecznej harmonii i porządku instytucjonalnego. Ważniejszy więc staje się poziom zaufania, który tworzy przestrzeń społecznego dialogu. W ujęciu socjologicznym jako istotniejsze jest zaufanie do ludzi i instytucji tworzących przestrzeń
publiczną, ale ważne jest także zaufanie w sferze życia prywatnego. Tym też zagadnieniom poświęcimy dalszą uwagę.
Zaufanie w sferze życia prywatnego
Interakcje i działania człowieka odwołują się przestrzennie do dwóch światów: życia prywatnego i publicznego. To między innymi John Rex, odwołując się
do społecznej przestrzeni wielu kultur, odróżnił w społeczeństwie sferę publiczną
od sfery prywatnej. Podstawowe instytucje tworzące sferę publiczną, która staje
się równocześnie jednolita dla wszystkich członków danego społeczeństwa, to
prawo, ale również polityka i gospodarka. Wszyscy powinni być równi wobec
prawa, jak również mieć równe szanse uczestnictwa w życiu politycznym i gospodarczym. Tymczasem kultywowanie tradycji, wyznawane wartości religijne
i moralne, więzi rodzinne i sąsiedzkie należą do świata prywatnego jednostek.
Świat ten nie przyjmuje wpływów sił zewnętrznych. Każda taka próba prowadzić
może do słabej bądź silnej eksplozji konfliktu, którego rezultatem jest zachwianie
równości szans w uznanej rzeczywistości społecznej (Rex 1999: 205–220).
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W życiu Polaków podział na sferę prywatną i publiczną nabrał szczególnego
znaczenia po 1989 roku, kiedy zaczęła narastać sprzeczność między nadziejami
społeczeństwa a tworzącą się rzeczywistością. Polacy wierzyli, że transformacja
zmieni ich życie na lepsze. Tymczasem sytuacja Polski wywoływała/wywołuje
rozczarowanie. Stanowią o tym zarówno czynniki obiektywne (bezrobocie, bieda), jak i świadomościowe, związane z poczuciem utraty bezpieczeństwa i zagrożeniami wynikającymi z mechanizmów rynkowych (Domański, Rychard, Śpiewak 2005: 7). Sprzeciw Polaków wobec rzeczywistości przejawia się w ucieczce
w granice świata życia prywatnego, w którym czujemy się bezpiecznie, a jednostki w nim występujące obdarzamy wysokim poziomem zaufania.
Przyjmując za punkt rozważań sferę życia prywatnego jednostki, musimy
uwzględnić dwa poziomy. Z jednej strony jest to zaufanie do najbliższej rodziny, krewnych i przyjaciół, z drugiej, do osób spoza najbliższego kręgu rodziny
i znajomych. Ze studiów, jakie od wielu lat prowadzi Centrum Badania Opinii
Społecznej, wynika jednoznacznie, że Polacy deklarują najwyższy poziom zaufania do najbliższej rodziny, czyli 96% Polaków ufa rodzicom, dzieciom czy współmałżonkowi. Należy także podkreślić, że wśród tej kategorii respondentów 85%
wyraża zdecydowane zaufanie do wymienionych osób1. Wysokim zaufaniem obdarzają Polacy przyjaciół, krewnych i współpracowników. Dla każdej z tych kategorii jednostek poziom zaufania przekracza 85%. Od 2002 roku zaufanie Polaków
do członków najbliższej rodziny utrzymuje się permanentnie na wysokim, a nawet bardzo wysokim poziomie. Wynika to z faktu, że Polacy wyraźnie koncentrują się na sferze życia prywatnego, a wyniki badań socjologicznych potwierdzają
obserwowaną tendencję zamykania się grup społecznych na świat zewnętrzny,
dziedziczenia statusu i zahamowania mobilności społecznej (Śpiewak 2005: 179).
Tendencja ta prowadzi do coraz słabszego zainteresowania Polaków w angażowanie się w działalność publiczną i społeczną. Przejawia się to między innymi
w stopniu uczestnictwa w organizacjach obywatelskich. W styczniu 2008 roku
20% Polaków podjęło dobrowolną i nieodpłatną pracę na rzecz swojej społeczności lokalnej, a 4% Polaków działało równocześnie w trzech i więcej organizacjach
obywatelskich (Śliz, Szczepański 2008: 28). W roku 2010 deklarowany poziom
aktywności w organizacjach obywatelskich Polaków wzrósł do 28%, co jest najwyższym wskaźnikiem od 1998 roku, a udział Polaków w trzech lub więcej for-

1
Wszystkie dane dotyczące poziomu zaufania pochodzą z komunikatu z badań Centrum Badania
Opinii Społecznej (CBOS): Zaufanie społeczne, Warszawa, marzec 2010.
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mach pracy społecznej kształtuje się na poziomie 8%2. Są to wyniki wyraźnie
odbiegające od danych pochodzących z krajów skandynawskich, Stanów Zjednoczonych Ameryki czy Kanady. Należy także pamiętać, że obywatelskie zaangażowanie Polaków koncentruje się przede wszystkim na pracy w organizacjach
działających na rzecz szkolnictwa i oświaty i dotyczy rodzin dzieci i młodzieży
uczących się w określonej placówce szkolnej. To niepokojące dla Polski statystyki, jeśli uświadomimy sobie fakt, że przynależność do organizacji społecznych
jest jednym z aspektów kapitału społecznego, chociaż częściej traktowana jest
jako barometr zaangażowania społecznego (Putnam 2008: 83).
Poziom zaufania Polaków do członków najbliższej rodziny różnicuje się zależnie od wybranych cech społeczno-demograficznych. Deklarujący najwyższy
poziom zaufania do rodziny to przede wszystkim jednostki prowadzące prywatną
przedsiębiorczość, dysponujący najwyższymi dochodami per capita, kadra kierownicza oraz specjaliści z wyższym wykształceniem. Najniższe zaufanie wykazują natomiast deklarujący przynależność do kategorii osób niepraktykujących
religijnie, bezrobotnych oraz źle oceniających swoją sytuację materialną. Są
to jednostki, które straciły najwięcej w wyniku trwającej dwie dekady polskiej
transformacji. O ile Polacy wykazują wysoki poziom zaufania do najbliższych,
to sytuacja zmienia się radykalnie, gdy zaufanie dotyczy osób spoza najbliższego
otoczenia. Wyniki badań CBOS w roku 2010 wskazywały, że wyłącznie 26% respondentów uznało, że większości ludziom można ufać. Przeciwnego zdania było
72% badanych. Polacy ograniczonym zaufaniem obdarzają przede wszystkim
nieznajomych, z którymi spotykają się w różnych sytuacjach. Wydaje się, że jest
to efekt nie tylko minionych czasów realnego socjalizmu, ale także kontrowersyjnych działań niektórych rządów transformującej się Rzeczypospolitej. Spektakularne akcje CBA, których świadkami byliśmy kilkanaście miesięcy temu, są tego
dobrym przykładem.
Dla zobrazowania poziomu społecznego zaufania sięgnęliśmy po wyniki międzynarodowych badań European Social Survey (ESS), które pokazują, że
w 2006 roku 23% Polaków deklarowało, że „większości ludziom można ufać”.
Był to najniższy wskaźnik wśród 17 państw, na terytorium których badania były
prowadzone. Dla porównania, wskaźnik ten w najbardziej ufnych krajach Europy,
czyli krajach skandynawskich, wyniósł od 66% do 77%. W krajach, które również
przechodzą transformację, wskaźnik zaufania wyniósł: na przykład na Węgrzech
2
Komunikat z badań CBOS: Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach
1998–2010, Warszawa, luty 2010.
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29%, a na Słowacji 27%3. Różnice nie są wprawdzie duże, ale warte podkreślenia.
Zaufanie Polaków do organizacji i instytucji społecznych
Deklarowany poziom zaufania Polaków do sfery życia prywatnego jest wysoki. W podobny sposób kształtuje się ich poziom zaufania do wybranych instytucji i organizacji obywatelskich, ale zgoła odmienny – do świata polityki i polityków. Zaangażowanie Polaków w działalność organizacji pozarządowych jest
tym ważniejsze, że są one istotnym filarem społeczeństwa obywatelskiego i pośrednim ogniwem między obywatelem a władzą państwową. Polacy najwyższym
zaufaniem darzą organizacje charytatywne, w tym przede wszystkim Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (88%). Symbol czerwonego serduszka zdobiący wiele medycznego sprzętu w polskich szpitalach wpisał się na stałe w świadomość
Polaków, którzy od niemal dwóch dekad angażują się w zbiórkę pieniędzy dla
najbardziej potrzebujących. Widoczne efekty działalności Jurka Owsiaka i jego
współpracowników pozytywnie wpływają na poziom społecznego zaufania. Wysokim zaufaniem obdarzają Polacy również inne organizacje charytatywne, jak
Caritas (82%) czy Polski Czerwony Krzyż (78%), co może wynikać przynajmniej
z dwóch przyczyn: 1) fałszywej świadomości rozumianej jako pomoc drugiemu
człowiekowi, której ukrytym motywem jest spokój własnego sumienia; 2) ponad
90% Polaków deklaruje, że są katolikami, a więc należy przyjąć, iż stosują się do
doktryny chrześcijańskiej, mówiącej o konieczności miłowania bliźniego. Liczne
deklaracje katolicyzmu wśród Polaków przekładają się na wysoki poziom zaufania do Kościoła rzymskokatolickiego (78%). Polacy ufają Kościołowi, gdyż ten
zapewnia im duchowe bezpieczeństwo.
Na zbliżonym poziomie kształtuje się także zaufanie Polaków do instytucji stojących na straży zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Polski i jej
mieszkańców. Od wielu lat Polacy ufają polskiej armii, co potwierdziły wyniki
badań z roku 2010 – wojsku ufało 76% Polaków, a policji 63%. Wysoki poziom
zaufania do policji notujemy w Polsce od lat 90. XX wieku. Wcześniej Polacy nie
ufali milicji, ponieważ była ona postrzegana jako narzędzie władzy komunistycznej. Można powiedzieć, że wzrastającym zaufaniem do policji Polacy dołączają
do krajów, w których jest ona czynnikiem społecznej identyfikacji: „Jako sym3

European Social Survey 2006, http://civipedia.ngo.pl/x/330089#ESS.
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bol jedności Kanady występują też [...] oraz ciesząca się autorytetem i zaufaniem
mieszkańców kanadyjska policja Royal Canadian Mounted Police (RCMP)” (Raczyńska 2010: 37). Wysoki poziom zaufania do armii i policji świadczy o tym,
że Polacy czują się coraz bardziej bezpieczni, co deklarują także w badaniach.
W maju 2009 roku 69% Polaków uważało Polskę za kraj bezpieczny, a 88%
czuło się bezpiecznie i spokojnie w miejscu zamieszkania. Jest to rezultat ciągłego zmniejszania się liczby przestępstw w Polsce i wysokiego wskaźnika ich
wykrywalności (w roku 2008 policja osiągnęła rekordowy wskaźnik wykrywalności – 65,9%). Wyniki te korespondują z widocznym wzrostem pozytywnego
postrzegania polskiej policji4. Polacy czują się także bezpiecznie, ponieważ nie
dostrzegają zagrożenia dla suwerenności i pokoju Rzeczypospolitej. W 2009 roku
73% Polaków było przekonanych, że niepodległość Polski nie jest zagrożona,
a wyłącznie 18% uważało, iż takie zagrożenie istnieje5. Współczesne poczucie
bezpieczeństwa wynika w dużej mierze z sytuacji geopolitycznej Polski, ale także
z wysokiego zaufania, jakim obdarzają Polacy własną armię i polską dyplomację. W tym kontekście ważny jest fakt wysokiego poziomu zaufania Polaków do
międzynarodowych organizacji, w których RP jest członkiem. Jest to Organizacja
Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Sojusz Północnoatlantycki (NATO), którym ufa ponad 60% Polaków.
Zaufanie Polaków do świata polityki i polityków
Życie publiczne i opinię publiczną Polaków kształtuje wiele instytucji, które
jednak nie wzbudzają wysokiego zaufania. Wśród nich są zarówno telewizja, jak
i prasa, nie pojawia się natomiast radio. Duże zaniepokojenie, ale równocześnie
powód do socjologicznej refleksji, wzbudza deklaracja niskiego zaufania Polaków do trzech zasadniczych wymiarów władzy: ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej. Najniższym zaufaniem Polacy obdarzają parlament (21%), kolejno
rząd (31%) i władzę sądowniczą (44%). Jest to w dużym stopniu rezultat dyskursu publicznego polskiej klasy politycznej i pojawianie się w środkach masowego
przekazu informacji o wszelkich nieprawidłowościach wśród urzędników państwowych. W tym też kontekście nie jest wielkim zaskoczeniem niski poziom
4
Komunikat z badań CBOS: Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy policji, Warszawa, maj
2009.
5
Bezpieczeństwo Polski na arenie międzynarodowej, komunikat z badań CBOS, Warszawa, lipiec 2009.

18

Anna Śliz, Marek S. Szczepański

zaufania Polaków do partii politycznych i polityków. Wprawdzie nieco ponad
połowa Polaków ufa władzy lokalnej, ale już partiom politycznym jedynie 14%
rodaków i od wielu lat wskaźniki te kształtują się na zbliżonym poziomie. Niewiele zmieniły się także oceny polityków w styczniu 2011 roku w porównaniu
z grudniem 2010. Największym zaufaniem wśród Polaków cieszy się prezydent
Bronisław Komorowski (65% deklaracji zaufania). Kolejne miejsca, już z wyraźnie słabszym wynikiem, zajmują Donald Tusk (52%), szef MSZ Radosław
Sikorski (51%) oraz lider SLD Grzegorz Napieralski (50%). W sondażu styczniowym ponownie pojawiało się nazwisko Leszka Balcerowicza (49% zaufania),
co było związane z jego uaktywnieniem się w publicznej dyskusji na temat stanu
finansów publicznych i zmian w systemie emerytalnym OFE6. Jak trudny i nieprzewidywalny jest poziom zaufania Polaków do polityków świadczą wyniki sondaży przeprowadzonych przed i tuż po katastrofie samolotu rządowego TU 154
pod Smoleńskiem (10 kwietnia 2010). W styczniu 2010 roku prezydent Polski
Lech Kaczyński cieszył się zaufaniem 38% Polaków, a równocześnie nieufność
w stosunku do niego wyrażało 43% badanych. Po katastrofie pozytywny stosunek do prezydentury Lecha Kaczyńskiego deklarowało 65% Polaków. Katastrofa
samolotu rządowego wyraźnie zmieniła skalę zaufania Polaków. Zauważmy, że
w okresie od stycznia do kwietnia 2010 roku największy wzrost zaufania zanotował Jarosław Kaczyński – 28% w styczniu i 42% po katastrofie smoleńskiej.
Obserwując życie społeczne i polityczne Polski po 10 kwietnia 2010 roku taka
zmiana zaufania niewielu zapewne zaskakuje. Można więc powiedzieć, że ważną
rolę w zaufaniu do polityków spełniają między innymi emocje, które z czasem
tracą siłę oddziaływania i następuje powrót do przeszłych sympatii i antypatii politycznych. W styczniu 2011 roku Jarosławowi Kaczyńskiemu ufało bowiem już
tylko 31% Polaków, a nie ufało 51%. Uwzględniając wyniki badań sondażowych,
poziom zaufania Polaków do klasy politycznej nie jest wysoki, poza niektórymi
politykami, którzy od kilku lat cieszą się wysokim i stałym poziomem zaufania,
jak chociażby prezydenci Aleksander Kwaśniewski w przeszłości, a współcześnie Bronisław Komorowski7. Trzeba podkreślić, że niskie zaufanie do elity politycznej to efekt polityki i działań na arenie wewnętrznej Polski. Kłótnie między
politykami, brak dyskusji merytorycznej nad najistotniejszymi dla kraju proble6

Zaufanie do polityków w styczniu, komunikat z badań CBOS, Warszawa, styczeń 2011.

Zaufanie do polityków w styczniu, komunikat z badań CBOS, Warszawa, styczeń 2010; Zaufanie do polityków w okresie żałoby narodowej, komunikat z badań CBOS, Warszawa, kwiecień
2010.
7
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mami powodują ucieczkę Polaków od życia publicznego i skupianie uwagi przede
wszystkim na świecie prywatnym.
Wskaźniki zaufania Polaków wskazują na umiarkowaną ich otwartość na
ludzi oraz instytucje i organizacje społeczne, co kształtuje poziom zaangażowania w budowanie silnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. Zaangażowani
w pomoc drugiemu człowiekowi, działający w ramach wolontariatu, poświęcający czas i pracę na rzecz społeczności lokalnej są bardziej skłonni zaufać innym
ludziom czy organizacjom, w tym przede wszystkim charytatywnym. Tak zaangażowani Polacy chętniej współpracują i konstruują ramy dialogu społecznego,
który pozytywnie wzmacnia życie społeczne, prowadząc do rozwiązania ważnych
kwestii społecznych. Dialog społeczny to bowiem szczególny rodzaj społecznej
wymiany, w której ścierają się racje wielu stron szukających kompromisu i porozumienia. Wymiana społeczna to akt dobrowolnych działań jednostek, których
zasadniczym motywem jest wzajemność, a efekt tych działań jest zgodny z oczekiwaniami (Blau 2006: 84). Wymiana społeczna nie określa wartości zobowiązania, ale opiera się na zaufaniu, które w stopniu zasadniczym określa akt wymiany:
„jeżeli reguły wymagające zaufania są podzielane w społeczności i postrzegane
jako narzucone i zewnętrzne przez każdego jej członka, to wywierają silny, przymuszający nacisk na rzeczywiste akty zaufania lub jego odmowy. Mogą w znacznym stopniu modyfikować racjonalne kalkulacje, podobnie jak wrodzone skłonności do zaufania” (Sztompka 2007: 144). Każdemu aktowi wymiany i dialogowi
społecznemu musi towarzyszyć zaufanie, gdyż tylko w takiej atmosferze możliwe
jest osiągnięcie społecznego porozumienia.
Dialog społeczny w ujęciu dramaturgicznym
Dialog społeczny w dyskursie politycznym czasów realnego socjalizmu
w Polsce, nadużywany w partyjnej retoryce, był zjawiskiem niemal nieznanym
w życiu codziennym. Do krótkotrwałych dialogów dochodziło wyłącznie w sytuacjach niosących pewną dramaturgię, których skutkiem była społeczna trauma, jak wydarzenia w Poznaniu w 1956 roku czy strajki z sierpnia 1980 roku.
Społeczna rozmowa pojawiała się pod presją i, z punktu widzenia władzy, była
elementem destabilizującym system oraz poszczególne jego elementy. Mówiąc
inaczej, brakowało dialogu jako trwałego elementu życia społecznego, jego regulatora i źródła poczucia obywatelskiego sprawstwa. Nie było zaufania do władzy.
Po roku 1989 w Polsce pojawiły się sprzyjające społecznemu dialogowi warunki,
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które nie były efektem postaw rewindykacyjnych, ale naturalnie regulowały relacje między władzą a obywatelami w warunkach demokracji. Ale współczesny
dialog społeczny wciąż napotyka wiele trudności, z których ważniejszą jest niski
poziom społecznego zaufania, jak również zawiedzione nadzieje Polaków z początku okresu transformacji. Nie podważa to jednak zasadności prezentowanej
refleksji nad istotą dialogu społecznego i jego imponderabiliami. Przykładem jest
Urząd Wojewódzki w Opolu, gdzie zainaugurowano (11 czerwca 2010) pierwsze
w Polsce „Centrum Dialogu”, czyli oddział do spraw współpracy z instytucjami
dialogu społecznego i obywatelskiego. W tym kontekście postanowiliśmy odwołać się do koncepcji socjologii dramaturgicznej, kojarzonej najczęściej z nazwiskiem Ervinga Goffmana, który pisał: „Jeśli traktujemy interakcję jako dialog
między dwoma zespołami, może być czasem wygodnie nazwać jeden z zespołów
wykonawcami, drugi zaś widownią czy obserwatorami, pomijając na chwilę fakt,
że publiczność również wystawia zespołowe przedstawienie” (Goffman 2000:
122). Dialog społeczny jest formą przedstawienia, spektaklu, odgrywanego przed
zróżnicowaną widownią, jednak w zgodzie z kanonicznymi wymogami teatru.
Można zatem przyjąć, że o jakości dialogu społecznego decydować będą przede
wszystkim jego aktorzy, którzy orzekają o tematyce, narracji i wartkości dialogu,
ale także atmosfera temu towarzysząca. Każdy dialog społeczny toczy się wokół
konkretnego przedmiotu, a jego uczestnicy wyposażeni są w argumentację, czyli
są przygotowani do odegrania roli: „Kiedy jednostka gra jakąś rolę, oczekuje od
obserwatorów, że wrażenie, jakie pragnie w nich wywołać, odbiorą zgodnie z jej
zamysłem” (Goffman 2000: 47). Nieodzowna jest, jak w każdym teatrum, scena,
którą mogą być zarówno zamknięte miejsca, takie jak sale obrad, studia telewizyjne, jak i otwarte przestrzenie, lokalne, regionalne czy narodowe agory. Czasem
od sceny ważniejsze bywają kulisy, a o ich roli i randze dowodnie zaświadczają
śledztwa prowadzone przez komisje sejmowe, zwłaszcza jeśli tworzący je parlamentarzyści mieli szczególne zdolności analityczne i rozbudowaną potrzebę autokreacji. W dialogu, podobnie jak w każdym widowisku teatralnym, potrzebne
są rekwizyty, takie jak choćby białe księgi, kodeksy etyczne, programy czy strategie. Dialog społeczny jest także wyposażony w didaskalia, swoiste dopiski na
marginesach ról odgrywanych przez protagonistów. I wreszcie dialog społeczny
potrzebuje kanałów przekazu i komunikacji, takich jak media – te elektroniczne,
i te bardziej tradycyjne, pisane czy mówione.
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Postawy aktorów dialogu społecznego
Uczestnicy dialogu społecznego przyjąć mogą trojakie przynajmniej postawy: konserwacyjne, adaptacyjne i wreszcie innowacyjne. Postawy konserwacyjne zmierzają do zachowania społecznego status quo, a dialog ma legitymizować
pragnienie takich wyłącznie zmian, aby nic w społecznym otoczeniu się nie zmieniło. Czasami postawy takie mogą przyjąć zgoła karykaturalny charakter. Dobrym
przykładem dialogu zmierzającego do konserwacji stanu są losy tyskiej Piramidy.
Tadeusz Cegliński, bioenergoterapeuta, przekonany o dobroczynnym wpływie takiej bryły na zdrowie i życie ludzi, zapragnął w Tychach wznieść ośrodek hotelowo-rekreacyjny, o tym właśnie kształcie. Architektonicznego układu odniesienia
dostarczyć miała piramida Cheopsa, odwzorowana na rodzimym gruncie w pięciokrotnym pomniejszeniu. Wstępny koszt inwestycji oszacowano na 25 mln zł,
a przedsięwzięcie miało dać zatrudnienie przynajmniej 60 tyszanom. Sprawa
okazała się jednak bardziej skomplikowana, a jej kulisy zastanawiające. Grupa
lokatorów z sąsiedztwa, do tej pory społecznie nieaktywna, słabo zainteresowana
jakością otaczającej ich przestrzeni, zaczęła słać petycje i żądania pod adresem
lokalnych władz, aby storpedować pomysły Ceglińskiego. Lokatorzy i uczestnicy
opisywanego dialogu wytoczyli niezwyczajne argumenty. Stwierdzili bowiem, że
piramida kojarzy im się z upowszechnianiem idei New Age i okultyzmu, zadali
publicznie pytanie o katolicyzm inwestora i właściwy mu urząd skarbowy, do
którego odprowadza podatki. Zniechęcony bioenergoterapeuta publicznie poinformował o swojej afiliacji katolickiej, ślubie kościelnym, urzędzie podatkowym
w Tychach i zdecydowanie odciął się od związków ideologicznych z Erą Wodnika, New Age i okultyzmem. Te deklaracje uspokoiły nieco adwersarzy, którzy
pytani o istotę okultyzmu nie potrafili sami zdefiniować jego sensu.
Postawy adaptacyjne ujawniają się zazwyczaj wtedy, kiedy uczestnicy dialogu są przekonani o nieodzowności pewnych działań, rozwiązań czy inwestycji.
Początkowo część z nich zachowuje się zgodnie z tradycją znaną z działalności
ruchu niszczycieli maszyn parowych Nedda Ludda, ale wcześniej czy później,
po zakończeniu dialogu z władzą lokalną, prowadzonym za pośrednictwem lokalnych, regionalnych czy nawet krajowych mediów, poszukuje kompromisów.
Znakomitym przykładem są dialogi społeczne drobnych kupców, właścicieli czy
administratorów tradycyjnych kin, przeciwnych lokalizacji centrów handlowych
czy multipleksów. Nieuchronność takich inwestycji, którym sprzyjają zazwyczaj
społeczności lokalne, zamyka dialog, a adwersarzy zmusza niekiedy do postaw
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adaptacyjnych i innowacyjnych zarazem, poszukiwania nisz dla własnych aktywności i biznesowego przetrwania.
Postawy innowacyjne związane są z dialogiem społecznym zmierzającym
do zasadniczych zmian w społeczności lokalnej czy regionalnej. Najlepiej, gdy
dialog wyprzedza zmiany i wskazuje na ich nieodzowność. Dobrym tego przykładem (choć realizacja pozostawia wiele do życzenia) był dialog nad Kontraktem społecznym dla województwa katowickiego, w którym uczestniczyli liczni
aktorzy zbiorowi: przedstawiciele regionu reprezentowani przez wyselekcjonowanych ekspertów i władze województwa, funkcjonariusze lokalnych odłamów
różnych partii, związków zawodowych i znaczących instytucji, a także reprezentanci rządu. Wszyscy oni mieli świadomość, że czas tradycyjnego Śląska
symbolizowanego przez szyb kopalni i górniczy pióropusz odchodzi do lamusa,
a region potrzebuje nowej symboliki, odświeżonego wizerunku, reformatorskich
i nowoczesnych inwestycji. Był to jeden z najciekawszych dialogów społecznych
w III Rzeczypospolitej, zakończony między innymi ulokowaniem w przestrzeni
regionu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz unikatowym dokumentem zatwierdzonym przez rząd Józefa Oleksego (Kontrakt dla Śląska). Obecnie to
najbardziej atrakcyjna w kraju przestrzeń strefowa, obszar fiskalnego dobrodziejstwa dla firm, dający utrzymanie kilkunastu tysiącom pracowników, członków ich
rodzin i kooperantów. Ostatnim sukcesem dialogu społecznego śląskich włodarzy
i aktorów regionalnego życia społecznego jest przyjęcie i wprowadzanie w życie Strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025
roku.
Zaufanie a dialog społeczny
Zaufanie społeczne sprzyja konstruktywnemu dialogowi, któremu często,
choć nie zawsze, towarzyszą różnorakie protesty i ruchy społeczne. Z ostrożnością
przyjmujemy więc założenie, że poziom zaufania społecznego jest proporcjonalny do siły destruktywnych ruchów społecznych. Niektóre z nich przyjmują wręcz
jednoznacznie negatywny charakter i wówczas są opatrywane szyldem NIMBY
(Not In My Backyard). W takich przypadkach rozmowa, a może raczej zmowa,
obywateli uniemożliwia bądź utrudnia, powstanie wielu instytucji społecznie użytecznych, takich jak placówki odwykowe, leczące narkomanów i alkoholików,
hospicja, domy pobytu dla ludzi opuszczonych i bezdomnych. Przykładów dostarczają protesty mieszkańców wobec tworzenia w ich sąsiedztwie placówek
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dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS czy głośnych sprzeciwów wobec
imigrantów o odmiennych korzeniach religijnych i kulturowych. Najbardziej aktualnym przykładem są protesty mieszkańców jednej z dzielnic Warszawy, sprzeciwiających się powstaniu w ich sąsiedztwie Centrum Kultury Muzułmańskiej.
Aktywność obywatelska i dialog skupiają się na uzyskaniu lokalizacji z dala od
przestrzeni zajmowanych przez aktorów ruchów nawet wtedy, gdy kontrowersyjna inwestycja nie zagraża lokalnym społecznościom, a co najwyżej narusza ich
poczucie estetyki czy swoistą interpretację własnego bezpieczeństwa.
Dialog społeczny inicjuje także prometejskie ruchy obywatelskie, zabiegające o poprawę warunków życia lokalnych czy regionalnych zbiorowości. Powszechne są działania, oparte właśnie na dialogu społecznym, prowadzące do
poprawy stanu lokalnej infrastruktury, zwiększające szanse zatrudnienia, nauki
czy zabawy. Niemal w każdej społeczności lokalnej funkcjonują komitety kanalizacyjne, telefonizacyjne, drogowe, szkolne czy remizowe, których głównym celem jest absorpcja funduszy europejskich. Dzisiaj wspólne działania mają na celu
poprawę warunków życia różnych grup społecznych, mieszkańców osiedli lub
poprawę estetyki miejsca zamieszkania. Sami mieszkańcy tworzą przyblokowe,
skromne ogródki, sieją trawę czy sadzą drzewa. Polacy są coraz bardziej otwarci
i podejmują działania w celu polepszenia estetyki najbliższego otoczenia. Jest to
ważne z punktu widzenia budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego, ale
mniej ważne w odniesieniu do roli państwa w życiu jego obywateli.
Wnioski
Fundamentem społecznego dialogu jest zaufanie, którego brak prowadzi do
odwrócenia się obywateli od państwa i władzy lokalnej. Niski poziom zaufania to
nie jedyna przeszkoda dla dialogu. Należy pamiętać o potrzebie postawy wzajemnej tolerancji aktorów dialogu czy tradycji związanej z demokracją i społeczeństwem obywatelskim. Dialog społeczny nie będzie bowiem nigdy sprawniejszy
od jego uczestników.
Życie społeczne to ciągła interakcja i wymiana między jednostkami, prowadząca do ukonstytuowania się ładu i porządku społecznego, opartego na silnym
społeczeństwie obywatelskim. A społeczeństwo obywatelskie to zaangażowanie
społeczne i wysoki poziom społecznego zaufania Polaków. Jednak w dużej mierze
scheda po czasach realnego socjalizmu pozostawiła w umysłach wielu Polaków
nieufność do władzy, polityki i polityków. Przyjęty przez nas w analizie dualizm
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działania ludzi uświadamia społeczne realia, w których Polacy bardzo pozytywnie odnoszą się do sfery życia prywatnego, ale już nie do świata publicznego,
a przede wszystkim polityki i polityków. To ich postawa wobec społeczeństwa,
język dyskursu publicznego sprawiają, że Polacy wciąż pozostają wyraźnie nieufni wobec struktur administracyjno-rządowych państwa i ich przedstawicieli. A to
przecież zaufanie społeczne zarówno wobec sfery życia prywatnego, jak i publicznego konstytuuje społeczne teatrum, gdzie toczy się społeczny dialog.
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ZAUFANIE A DIALOG W ŻYCIU SPOŁECZNYM
Streszczenie
Zaufanie to fundament społeczeństwa. Ale zaufanie społeczne to także ważny element konstruktywnego dialogu społecznego. Jako istotny jest więc poziom społecznego
zaufania deklarowanego przez Polaków. Im większe zaufanie, tym większa skłonność do
podjęcia społecznej rozmowy. Polacy najwyższy poziom zaufania deklarują w stosunku
do najbliższej rodziny i przyjaciół. Preferują więc sferę życia prywatnego. Tym samym
unikają, a wręcz izolują się od życia publicznego. Stąd niski poziom deklarowanego przez
Polaków zaufania do instytucji politycznych i polityków. W życiu publicznym najwyższym zaufaniem obdarzają Polacy instytucje i organizacje charytatywne, a przede wszystkim Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z poziomem społecznego zaufania kojarzy
się idea społecznego dialogu, który można analizować w oparciu o koncepcje socjologii
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dramaturgicznej. Można więc przyjąć, że w dialogu najważniejsi są aktorzy, ale także
scena, kulisy i wszelkie rekwizyty. Ważne są także jasne drogi przekazu i komunikacji.
Niestety, dialog społeczny natrafia na wszelkie przeszkody, w tym brak zaufania aktorów
dialogu, niskie kompetencje cywilizacyjne i kulturowe oraz poziom wykształcenia i tolerancję wobec inności.
Słowa kluczowe: zaufanie społeczne, dialog społeczny, wymiana społeczna, socjologia
dramaturgiczna

CONFIDENCE AND DIALOGUE IN SOCIAL LIFE
Summary
Confidence is the foundation of society. But social confidence is a very important
element of a good social dialogue too. The level of social confidence declared by the Poles
seems to be of relevance. Thus, the greater confidence is, the greater inclination towards
entering into a social dialogue. The Poles declare to have the highest confidence in family
and friends. They prefer private life and tend to isolate from the public one. Hence they
declare low confidence in political institutions and politicians. In the public life, the Poles
have the greatest confidence in charities and such public benefit organizations as, in particular, the Great Orchestra of Christmas Charity. The idea of social dialogue, often associated with the level of social confidence, can be analyzed with reference to the concept of
dramaturgical sociology. We can assume that the most significant in any dialogue are the
actors and also the stage, backstage and props. The channel of communication is of great
importance as well. Unfortunately, social dialogue often comes across such obstacles as,
for example, lack of confidence between the actors of the dialogue, low civilization and
cultural competence as well as educational competence and the level of tolerance towards
anything different.
Keywords: social confidence, social dialogue, social exchange, dramaturgical sociology
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RADA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
– NOWA INSTYTUCJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO W POLSCE

Przemiany systemów społeczno-politycznych i gospodarczych w Polsce
i innych krajach Unii Europejskiej polegają przede wszystkim na decentralizacji władzy państwowej. Zmieniające się warunki społeczno-ekonomiczne
wymuszają zmiany w funkcjonowaniu aparatu państwa. Niewydolność rozbudowanych struktur biurokratycznych zmusza władze państwowe do tego, aby
wchodzić w ściślejsze relacje ze społeczeństwem w celu rozwiązania narastających napięć i konfliktów społecznych1. Zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej
1
Artykuł jest wkładem autora w dyskusję na temat zasadności powołania w Polsce Rady Społeczno-Ekonomicznej (zob. także Misztal, 2010). 26 marca 2010 r. odbył się w Warszawie panel
dyskusyjny zorganizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych na temat:
Prawo do współdecydowania, czy potrzebna jest Rada Społeczno-Ekonomiczna? Organizatorzy panelu kierowali się takimi oto przesłankami: „Wychodzimy z założenia, że dialog obywatelski jest
jednym z narzędzi nowoczesnego zarządzania państwem, a zorganizowane grupy obywateli powinny zostać włączone na zdecydowanie szerszą, niż dotychczas skalę, w procesy współdecydowania
o kształcie prowadzonych polityk publicznych. Nie ulega wątpliwości, że obecny kształt i formuła
tegoż dialogu dalece odbiegają od postulowanych przez OFOP standardów. Panel dyskusyjny ma na
celu rozpoczęcie debaty nad rozwiązaniem problemu słabości partnerów społeczno-ekonomicznych
w zakresie ich siły oddziaływania na podejmowane przez rząd decyzje. Jednym z proponowanych
przez OFOP kroków ku wzmocnieniu pozycji partnerów społeczno-ekonomicznych jest powołanie
Rady Społeczno-Ekonomicznej. Czy nowy, wyposażony w odpowiednie kompetencje organ, powołany w celu reprezentowania interesów zorganizowanych środowisk obywatelskich, ma szansę
odmienić aktualny, w dużej mierze fasadowy kształt dialogu obywatelskiego? Jak mógłby on zostać
umocowany w dotychczasowym systemie i co powinno należeć do jego zadań?” (http://www.kongres.ofop.eu/index.php?option=com_content&view=articl1&id=7&Itemid=11).
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Polskiej2, jak i członkostwo Polski w UE nakazują uwzględnić model dialogu
społecznego. Poza dialogiem społecznym na szczeblu europejskim promowany
jest rozwój dialogu obywatelskiego3. Zachodzi proces dzielenia się przez państwo
swymi kompetencjami z władzą samorządową i organizacjami pozarządowymi.
Prowadzi to do budowania więzi i rozwoju kooperacji między trzema dotąd odrębnymi sferami: państwa, społeczeństwa i gospodarki (Habermas 2007). Mamy
zatem do czynienia z procesem, który wpisuje się w ramy demokracji partycypacyjnej. Przemiany strukturalne polskiego społeczeństwa stają się powodem rozciągania praktyki dialogu na coraz liczniejsze obszary życia społecznego. W klimacie tych przemian swoje miejsce znajduje dialog obywatelski.
Rozważania w artykule dotyczą głównego problemu: jak w Polsce należy
traktować dialog obywateli z władzą? Jako wartość tylko deklarowaną czy także
realizowaną? Niewątpliwie w ostatnich czasach dialog obywatelski stał się zjawiskiem zyskującym zainteresowanie polityków i aktywnie działających przedstawicieli trzeciego sektora – instytucjonalnej postaci społeczeństwa obywatelskiego. Czy dotychczasowa formuła prowadzenia dialogu społecznego, mającego w Polsce względnie ugruntowaną tradycję i okrzepłą instytucjonalną postać,
w pełni wyczerpuje oczekiwania partnerów? Czy Rada Ekonomiczno-Społeczna,
jako nowe rozwiązanie instytucjonalne, stwarza szansę na przezwyciężenie niedostatków dialogu społecznego i obywatelskiego, czy też będzie tylko kolejną
imitacją unijnych rozwiązań? Zakładam bowiem, że proponowane rozwiązanie
nawiązuje do unijnej instytucji – Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)4.
W dyskusji nad dialogiem społecznym i obywatelskim przywołuje się termin
governance. Jest to pojęcie płynne i niedookreślone, podobnie jak „demokracja”,
„sfera publiczna” czy „społeczeństwo obywatelskie”. Początkowo wskazywano
Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r., Preambuła: „ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu
wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.
2

3
Artykuł I-47 Konstytucji Europejskiej o demokracji uczestniczącej stanowi: 1. Za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim
wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii. 2. Instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi
i społeczeństwem obywatelskim. 3. Komisja prowadzi szerokie konsultacje z zainteresowanymi
stronami w celu zapewnienia spójności i przejrzystości działań Unii (Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310, t. 47).
4
Strukturę, zasady funkcjonowania i problemy działalności EKES omawiam w dalszej części
pracy.

Rada społeczno-ekonomiczna – nowa instytucja…

29

na sześć różnych znaczeń tego terminu: państwo minimum, kierowanie korporacyjne (corporate governance), nowe zarządzanie publiczne (new public management), dobre rządzenie (good governance), cybernetyka społeczna (social cybernetic systems), samoorganizujące się układy sieciowe (self-organised networks)
(Rhodes 1996).
W myśl definicji dialogu społecznego upowszechnionej przez specjalistów
prawa pracy: „Dialog społeczny jest pojęciem obejmującym całokształt wzajemnych relacji pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.
Jest to zasada ustrojowa demokracji, szczególna forma debaty o interesach społecznych. Jego uczestnikami są partnerzy, działający na zasadzie równości statusu i interesów. Różnice zdań niwelowane są na drodze konsultacji, negocjacji
i wzajemnych ustępstw, zmierzających do zawarcia kontraktu/umowy społecznej.
W szerszym ujęciu dialog społeczny odnosi się do wszelkich form komunikowania władzy publicznej (na różnych szczeblach i poziomach zarządzania terytorialnego) z partnerami społecznymi reprezentującymi interesy różnych grup społecznych zamieszkujących określone terytorium: organizacjami obywatelskimi,
zrzeszeniami obywateli czy grupami wyrażającymi obywatelski protest. Dialog
społeczny jest instrumentem współrządzenia (governance) i metodą uzgadniania
przez władzę i partnerów społecznych wspólnych dla danej społeczności celów,
instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej. Partnerami dialogu społecznego są: organy samorządu terytorialnego, organy samorządu zawodowego,
związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje społeczne
i przedstawicielstwa środowisk zawodowych i twórczych. Ich prawa i obowiązki,
a także pozycję i rolę w dialogu określają odrębne akty prawne”5.
Dialog obywatelski dla demokracji uczestniczącej jest tym, czym dialog
społeczny dla gospodarki rynkowej. Jest instrumentem komunikowania i negocjowania interesów różnych grup społecznych. Stwarza szansę dla organizacji pozarządowych do odegrania ważnej roli w sferze funkcji przypisywanych
społeczeństwu obywatelskiemu: usług, innowacji, rzecznictwa obywatelskiego
(citizen advocacy), rzecznictwa politycznego (policy advocacy), ekspresyjną oraz
socjalizacyjną rolę w sferze demokratycznej, a także rolę wspólnototwórczą (Leś
2003). Dialog obywatelski jest formą partycypacji obywatelskiej, która stanowi
fundament rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania zmian ustro-

5

Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (maj 2010).
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jowych. Jest narzędziem umacniania roli organizacji pozarządowych i samej idei
demokracji partycypacyjnej (Stokowska 2007: 192).
Dialog obywatelski jest zatem „specyficzną formą kontaktu między władzą
państwową a prawnie określonymi formami organizowania się społeczeństwa (organizacje pozarządowe, społeczne, stowarzyszenia, fundacje) w różnych płaszczyznach działania (społecznej, ekonomicznej, świadomościowej, terytorialnej,
zawodowej i innych) grup społecznych, polegającą na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej” (Zasady dialogu społecznego, 2002). Dialog obywatelski nie dotyczy jedynie zbiorowych stosunków pracy, ale wszelkich
kwestii związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego (Schimanek 2003).
Uzupełnieniem tych definicji jest koncepcja dialogu obywatelskiego zakładająca, że jest on „zinstytucjonalizowaną formą prowadzenia szeroko pojętych
konsultacji społecznych w aspekcie planowania, rozwiązywania i podejmowania
decyzji w zakresie społecznie ważnych kwestii w danej grupie społecznej. Jego
uczestnikami powinni być zarówno partnerzy dialogu społecznego, jak również
przedstawiciele szeroko definiowanego trzeciego sektora” (Mandrysz 2007:115).
Przedstawione definicje dialogu nawiązują do zasady governance. Skupiają
się na jego zinstytucjonalizowanym charakterze (zorganizowane organizacje obywatelskie, ramy proceduralne) oraz kładą nacisk na udział we władzy i interesy
obywateli. W mniejszym stopniu podkreślają rolę dialogu w kształtowaniu opinii
publicznej, konsultacji, negocjacji i porozumienia. Nie wskazują, jakimi środkami
należałoby dochodzić do porozumienia i w ten sposób wpływać skutecznie na podejmowane decyzje. Być może brak refleksji nad sposobami osiągania konsensu
jest wśród partnerów dialogu jedną z mało uświadamianych przyczyn mających
zasadnicze znaczenie dla jego pomyślnego rozwoju.
Jedną z propozycji wzmocnienia dialogu jest wykorzystanie potencjału
tkwiącego w szeroko rozumianej deliberacji6 politycznej. Jacek Sroka (2008),
6
Deliberacja jest publicznym procesem porozumiewania się, opartym na perswazji i zorientowanym na wydobywanie dobrych argumentów, które korespondują z interesem publicznym i – w jego
imieniu – prowadzą do rozwiązania problemów istotnych dla wspólnoty. W procesie deliberacji
interesy grupowe zostają tak zaprezentowane, aby korespondowały z interesem ogólnym. Strony
poznają swoje grupowe punkty widzenia na poszczególne kwestie i „uczą się” siebie nawzajem.
Dyskutują otwarcie, bez utajniania obrad. Istotą rozumianej w ten sposób deliberacji jest dążenie do
osiągnięcia konsensusu w omawianych sprawach. Zakłada się, że deliberujące strony mają zdolność
do reinterpretacji swoich potrzeb oraz zmiany własnych postaw i preferencji, a wszystko to dzięki
prowadzonym dysputom. Deliberację charakteryzuje: argumentatywna forma komunikacji, dążenie
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autor koncepcji nowego dialogu społecznego, proponuje zastąpienie modelu demokracji partycypacyjnej7 liberalnym modelem demokracji deliberacyjnej. Jej
istotą nie jest przetarg interesów, ale wypracowanie poszczególnych elementów
rozumienia dóbr publicznych. W ten sposób, orientując się na upowszechnienie
dialogu obywatelskiego, proponuje się posługiwanie pojęciem „nowego dialogu społecznego”, które ma wydźwięk koncyliacyjny, pozwalający na połączenie
udziału w dialogu, tradycyjnie rozumianych partnerów społecznych i organizacji
pozarządowych. Pojęcie jest szersze i najlepiej obejmuje istotę dialogu obywatelskiego, pozwalając na nowe otwarcie w dyskusji. Wykorzystanie go wydaje
się także zasadne z tego powodu, że wpisuje się w najnowszy nurt dyskusji nad
przyszłością systemów politycznych „Wolnego Świata” (Sroka 2008: 219–220).
Próba odwołania się do pojęcia governance oraz do partycypacji politycznej
wydaje się mieć szansę powodzenia. Jednak odwołanie się do inkluzyjnego pojęcia dialogu, bardzo mocno oscylującego wokół współuczestnictwa we władzy
wykonawczej, zawęża zakres stosowalności pojęcia dialogu obywatelskiego do
jego wymiaru instytucjonalnego. Nie uwzględnia w pełni wszystkich aspektów
zawierających się w idei demokracji, sfery publicznej i społeczeństwa obywatelskiego, jako utopijnych wzorów życia społecznego, wskazujących na różnorodność form sprawowania i udziału we władzy. Nadmierne powiązanie z władzą
wykonawczą powoduje ich zasadniczą słabość polegającą na ograniczonej możliwości stosowania.
Propozycja nowego ujęcia dialogu społecznego wyraźnie nawiązuje do Habermasowskiej idei wskrzeszenia sfery publicznej i działań komunikacyjnych,
w których partnerzy dążą do osiągnięcia porozumienia. Wydaje się, że można tę
do osiągnięcia racjonalnie motywowanej zgody (szerokiego porozumienia, a nie partykularnego
kontraktu), zarówno w ocenach, jak i pojmowaniu określonych spraw, jawny oraz otwarty charakter
dysput prowadzonych w dobrej wierze, wolność od przymusu zmierzająca do zabezpieczenia równych szans bycia wysłuchanym, zgłaszania propozycji, formułowania argumentów etc., zogniskowanie debat na sprawach, które w imię dobra ogólnego można poddawać skutecznym regulacjom
(Por. J. Habermas 2005: 324–325).
7
Uczestnictwo polityczne jest przez zwolenników demokracji partycypacyjnej widziane, jako
środek zapobiegający nadużyciom władzy przez rządzących. Jako przykład służy tu ateńska polis, w której obywatele mieli rozległe możliwości bezpośredniego udziału w życiu publicznym,
cenionym bardziej niż życie prywatne. Wśród zwolenników tej formy demokracji szczególnym
poparciem cieszy się udział obywateli w różnych formach stowarzyszeń obywatelskich oraz teoria
społeczeństwa wielogrupowego (M. Marczewska-Rytko 2001: 35). Nie istnieje jednakże uzgodniona definicja demokracji uczestniczącej. Według Sartoriego demokracja partycypacyjna nie tyle
różni się od demokracji proceduralnej, wyborczej czy referendalnej, ile krzyżuje się z nimi i kładzie
nacisk na aktywny, osobisty udział obywateli w sprawach publicznych (G. Sartori 1995: 135–150).
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koncepcję dialogu zmodyfikować i, mając na uwadze wrażliwość przedstawicieli
trzeciego sektora bardzo mocno przywiązanych do swojej tożsamości, określić
ją jako „obywatelski dialog społeczny”. Koncepcja nawiązuje wprost do bogatej tradycji idei dyskursu publicznego, dziedzicząc jego najlepsze rozwiązania,
wypracowane w dziejach dialogu społeczeństwa z władzą. Deliberacyjny model
dialogu obywatelskiego miałby przez to dużo większą szansę na przekroczenie
barier instytucjonalnych i zaistnienie na wszystkich poziomach życia społecznego, przede wszystkim w zbiorowościach lokalnych.
Dialogu obywatelskiego nie powinno się ani mylić, ani utożsamiać z dialogiem społecznym, który jest sposobem komunikowania się między władzami
publicznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, a dotyczy
przede wszystkim obszaru zbiorowych stosunków pracy, zbiorowego prawa pracy
(www.pozytek.gov.pl). Dialog obywatelski, obejmując szerokie spektrum spraw
społecznych, odnosi się niejako do całokształtu miejsca grup obywateli w państwie i społeczeństwie, a nie tylko miejsca do pracy (zakładu, branży, sektora
gospodarki), co jest przecież istotą dialogu społecznego.
Społeczny i obywatelski dialog z praktyką paktów-porozumień sięga 1980
roku. W ramach porozumień Okrągłego Stołu powołano między innymi instytucję,
w skład której wchodzili przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pozostałych sygnatariuszy. Jej zadaniem miało być monitorowanie realizacji porozumień.
Jednak intensywna transformacja zmieniająca ustrój spowodowała, że instytucja
ta przestała działać, gdyż podstawa transformacji ustrojowej nie mogła być przedmiotem negocjacji z dotychczasowymi grupami interesu. Chodziło o podważenie
roli tych grup, co jednak spowodowało pojawienie się zarzutu odgórnego konstruowania nowego porządku społecznego (Gardawski 2008: 25; Gąciarz i Pańków
2001: 107). Z tych powodów dialog obywatelski, tak jak dialog społeczny, od
samego początku wpisuje się w ramy demokracji przetargowej, w której dobrze
zorganizowana mniejszość przesądza o sytuacji większości, dominującą zaś rolę
odgrywają działania zorientowane na sukces, typowy dla uczestników sfery politycznej (Kaczocha 2004: 32). Związki zawodowe stały się pełnoprawnymi partnerami dialogu wówczas, kiedy w wyniku postępującego procesu prywatyzacji
doszło do zawarcia jedynego w dziejach III RP – „Paktu o przedsiębiorstwie”.
Pracownikom prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych za pośrednictwem związków zawodowych obiecano wysokie udziały w ich majątku w zamian za zgodę na sprzedaż. Dalszą konsekwencją było powołanie w 1994 roku
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na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Forum Dialogu Społecznego – trójstronnej rady monitorującej realizację postanowień zawartych w Pakcie.
W efekcie doszło do zinstytucjonalizowania dialogu społecznego na poziomie krajowym. W skład powołanej instytucji dialogu wchodzili sygnatariusze
„Paktu o przedsiębiorstwie” – członkowie związków zawodowych: NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, oraz organizacja pracodawców – dyrektorów zakładów państwowych i firm sprywatyzowanych
zrzeszonych w Konfederacji Pracodawców Polskich. Związki zawodowe, głównie NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
w początkowej fazie działalności Komisji były zaangażowane politycznie po
stronie rządzących lub opozycji politycznej. Pozwalało to organizacji realizować
cele pracobiorców bezpośrednio w strukturach władzy bez konieczności udziału
w Trójstronnej Komisji. Związek będący w opozycji bojkotował jednak jej prace, co sprawiło, że w początkowym okresie nie udało się uzyskać porozumienia
w żadnej kwestii (Gardawski 2008:25–28; 2009: 137–144). Dialog trójstronny nie
służył ani legitymizowaniu poczynań władzy, ani zwiększeniu zgody społecznej
dla podejmowanych przez nią reform. Tu ujawniła się najważniejsza słabość dialogu społecznego w tak zinstytucjonalizowanym kształcie.
Przełom nastąpił po uchwaleniu ustawy o Trójstronnej Komisji do spraw
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisji dialogu społecznego, dzięki
czemu dialog społeczny na poziomie centralnym rozszerzono na poziom lokalny.
Komisja uzyskała pełną reprezentatywność przez zastosowanie kryteriów liczebnościowych. Jej skład został poszerzony o organizacje pracodawców prywatnych:
Bussines Centre Club i Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związek Rzemiosła Polskiego, ze strony pracobiorców zaś o Forum
Związków Zawodowych. Poszerzono zakres uprawnień Komisji, której głównymi
celami stało się: dążenie do osiągnięcia i zachowania pokoju społecznego, dialog
w kwestiach związanych z problematyką wynagrodzeń, świadczeń społecznych,
a także opiniowanie ustawy budżetowej.
W Polsce praktykuje się przede wszystkim trójstronny dialog społeczny,
skoncentrowany na przedstawicielach związków zawodowych i pracodawców.
Coraz wyraźniej jednak widać, że już od dłuższego czasu jest to formuła niewystarczająca do uregulowania licznych fundamentalnych problemów społecznych.
W związku z tym niektórzy autorzy traktują upowszechnienie praktyki dialogu
obywatelskiego jako zjawisko pozytywne i konieczne. W wielu dziedzinach życia społecznego narastają wyzwania wykraczające poza obszar stosunków pracy,
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które wymagały dialogu o zdecydowanie szerszym charakterze (Frieske 2005:
42–48). Prezentowane są argumenty na rzecz rozszerzania dialogu na coraz liczniejsze obszary życia publicznego. Zauważono niedocenianą dotąd postać dialogu
obywatelskiego, dzięki czemu pojawiła się możliwość powstawania różnych form
partycypacji społecznej: od uzyskania konsensu i udziału w debacie publicznej do
bezpośredniego wpływania na decyzje natury administracyjnej czy politycznej.
Rozwój współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną
rozpoczynał się z wielkim trudem, pokonując wiele przeszkód. Współpraca została zainicjowana w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwie
Ochrony Środowiska, a także przez administrację samorządów terytorialnych.
W 1998 roku został powołany pełnomocnik premiera do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi, który sprawował swoją funkcję tylko przez rok.
Kontakty rządu z organizacjami obywatelskimi ożywiały się, kiedy propozycje
rozwiązań legislacyjnych były niekorzystne dla środowiska obywatelskiego. Dialog między rządem a organizacjami pozarządowymi przybrał na sile i znaczeniu
w trakcie prac przygotowawczych nad ustawą o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, a także w czasie konsultacji dokumentów programowych funduszy strukturalnych UE.
W 2003 roku Sejm RP przyjął ustawę o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, która stworzyła podstawy współpracy i partnerstwa między organizacjami pozarządowymi i władzami wszystkich szczebli. Powstały wówczas pierwsze instytucjonalne formy dialogu obywatelskiego: Rada Działalności
Pożytku Publicznego, Ocena Skutków Regulacji, Wysłuchanie Publiczne, konsultacje dotyczące dokumentów programowych funduszy strukturalnych na lata
2007–2013 oraz konsultacje doraźne, dotyczące projektów ustaw odnoszących się
do warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Możliwość prowadzenia dialogu obywatelskiego pojawiła się także w strukturalnych ramach Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych oraz ciałach opiniodawczych, w skład
których wchodzili przedstawiciele urzędów centralnych, organizacji związkowych, samorządów terytorialnych i gospodarczych oraz środowiska naukowego.
W organizacjach pozarządowych wypracowano zasady wyłaniania reprezentantów interesów organizacji pozarządowych (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Forum Darczyńców w Polsce), a także ciał obywatelskich
do spraw kontaktów z rządem (Rada Działalności Pożytku Publicznego).
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Powstanie Rady Działalności Pożytku Publicznego (zwanej dalej Radą) należy traktować jako wyraz określonego podejścia do trzeciego sektora – partnera
w dialogu o polskim społeczeństwie obywatelskim. Nie można ocenić efektywności działań Rady jako ciała doradczego ministra pracy i polityki społecznej, stosując kryterium porównawcze do zbioru rozwiązań przyjętych w ministerstwie. Nie
zawsze Radzie są przedstawiane do opiniowania projekty legislacyjne dotyczące
trzeciego sektora. Wskazuje się na przykłady lekceważenia Rady, szczególnie
przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów, traktujących ją jako reprezentację
organizacji samorządowych.
Daje się zauważyć brak procedur administracyjnych pozwalających na
bieżące monitorowanie przez RDPP projektów dotyczących trzeciego sektora.
Brakuje także procedur określających sposób opiniowania dokumentów przez
RDPP. Nakładanie się tych kwestii powoduje, że narasta zniecierpliwienie oraz
frustracja członków Rady, a także dezorientacja co do dalszego jej funkcjonowania. Znaczną część swojego czasu i energii przedstawiciele Rady poświęcają na
formułowanie postulatów dotyczących funkcjonowania lub definiowania swojej pozycji i roli. Wiele do życzenia pozostawia także gotowość rządzących do
rozmowy i zrozumienia specyfiki dialogu obywatelskiego. Wydaje się bowiem,
że niezupełnie rozumieją oni konieczność i korzyści płynące z uspołecznienia
procesu rządzenia.
Rada bywa postrzegana jako instytucja, w której organizacje rządowe walczą z administracją rządową o swoje prawa, a nie jako pomost między władzą
a obywatelami. Brakuje systemowych rozwiązań, które pozwolą Radzie zająć dobrze ugruntowane miejsce w dialogu. Jednym z postulowanych rozwiązań byłoby
usytuowanie RDPP bezpośrednio przy Radzie Ministrów, co dałoby jej wszechstronne kompetencje w wielu dziedzinach życia społecznego (Stokowska 2007:
204–214).
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest uważana za
najbardziej udany przykład aktu prawnego, nad którym prace zostały w tak szerokim zakresie uspołecznione. Sposób procedowania może być traktowany jako
wzorcowy dla dialogu obywatelskiego. Określając w ustawie wzajemne ramy
odniesienia, doprowadzono do przejrzystych relacji między partnerami i upodmiotowienia organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uzyskali duże
doświadczenie w rozmowach z władzą publiczną, która zaczęła rozumieć wagę
dialogu, a także dostrzegać równoprawnych partnerów w organizacjach pozarządowych. Potwierdzeniem tego były prace nad nowelizacją ustawy, które toczy-
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ły się w atmosferze dialogu obywatelskiego. Można przypuszczać, że prace nad
ustawą przyczyniły się do poszerzenia dialogu społecznego o dialog obywatelski.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie była z gruntu obywatelska i dla obywateli ze względu na zakres przedmiotowy i sposób jej przygotowania. Jest ona efektem zastosowania otwartego, obywatelskiego trybu prac nad
jej projektem (Makowski 2008: 11–12).
Po pierwszym roku funkcjonowania ustawa budziła wiele nadziei, pozytywnych ocen i oczekiwań dzięki swej zawartości ideowej. Jednak sposób jej funkcjonowania generował szereg problemów i zastrzeżeń. Doprowadziło to do przekonania, że ta ustawa nie stanie się „konstytucją trzeciego sektora”, ponieważ nie
ma i nie mogła mieć charakteru ustrojowego – z wielu powodów. Ustalone procedury dotyczące konkursów oraz podstawowych zasad i form współpracy okazały
się w praktyce fasadą, za którą działano według wcześniej ustalonych schematów. Zachodzi pytanie, dlaczego nie zdecydowano się na nadanie proceduralnego
charakteru wcześniejszym mechanizmom wyznaczającym schemat współpracy?
Prawdopodobnie były one wynikiem osiągniętego porozumienia wskutek wspólnoty partykularnych interesów, a nie zgody wynikającej z uznania wartości ważnych dla każdej ze stron.
Działalność instytucji powołanych na mocy ustawy o procedurach konkursowych okazała się nieskuteczna z powodu zapisów skutecznie ograniczających
możliwość funkcjonowania procedur lub pozwalających na wybór innego trybu
działania. Przepisy ustawy, wymuszając profesjonalizację trzeciego sektora, przyczyniły się do pomniejszenia roli małych organizacji i wzrostu poczucia zagrożenia ich członków. Zaistniała sytuacja sprzyja wykluczaniu ich z konkursów, ofert
i innych form współpracy. Miejsce autentycznego dialogu obywatelskiego zajęły
sztywne, biurokratyczne formy, nadając sformalizowany charakter współpracy
organizacji pozarządowych z władzą publiczną. Paradoksalnie, sformalizowanie
(czasami wręcz wymuszenie) wzajemnych relacji przyczyniło się do osłabienia
współpracy, niszcząc spontaniczność i autentyczny dialog. Formalizacja i biurokracja są głównymi przeszkodami efektywnego budowania współpracy opartej na
autentycznym dialogu (Niewiadomska-Guentzel 2008: 76). Na poziomie lokalnym często można zauważyć niechęć radnych wszystkich szczebli samorządu do
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Towarzyszy temu słaba orientacja
w problematyce współpracy międzysektorowej. Radni obawiają się, że ustawa
ograniczy, pomniejszy ich kompetencje i podważy ich mandat do reprezentowania interesów społeczności lokalnej wobec administracji samorządowej (Makow-
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ski 2008: 30–31, 35). Nie angażują się we współpracę, traktując organizacje pozarządowe jako konkurenta, a nie partnera.
W Polsce funkcjonują mechanizmy, które są integralną częścią składową
dialogu obywatelskiego. W instytucjach dialogu społecznego często hasłowo
przywoływany jest dialog obywatelski, będący jedynie swoistą fasadą, bowiem
w praktyce pozostaje nieobecny. Elity polityczne i pozarządowe nie mają ani wystarczającej wiedzy, ani doświadczeń na temat mechanizmów funkcjonowania
dialogu. Wydaje się, że większą odpowiedzialność za ten stan ponosi strona rządowa jako gospodarz dialogu obywatelskiego. Elity polityczne i pozarządowe nie
są w stanie lub też nie chcą wypracować spójnej wizji roli i miejsca dialogu, co
powoduje jego chaotyczność i słabość.
Dialog jest traktowany fasadowo i instrumentalnie. Brakuje rozwiązań prawnych, istniejące zaś już są w znacznym stopniu uwarunkowane czynnikami politycznymi i gospodarczymi. Stan prawny jest wysoce niewystarczający, a proponowane rozwiązania etyczne dotyczące prowadzenia dialogu nie są przestrzegane. Funkcjonujące zasady dialogu są niejasne i mało precyzyjne, co powoduje ich
swobodną interpretację. W dużej mierze niedoskonałości rozwiązań legislacyjnych wynikają z braku jasnej i precyzyjnej wizji funkcjonowania instytucji dialogu obywatelskiego. Przepisy kształtujące postać dialogu obywatelskiego były
tworzone chaotycznie, bez wspólnych uzgodnień i planu.
Kształt instytucjonalny dialogu obywatelskiego nie został wypracowany
jako efekt jego prowadzenia, ale jest wypadkową aktywności różnych środowisk,
koncepcji, wzorców zagranicznych i doraźnych potrzeb (Długosz 2007). Nie napawają także optymizmem przykłady prowadzenia dialogu obywatelskiego.
Wskazuje się na jego niską przydatność do realizowania polityki publicznej. Jest
to nieefektywny instrument zarządzania publicznego z punktu widzenia poprawy efektywności polityki publicznej, przyspieszenia procesu legislacyjnego czy
wzbogacenia debaty publicznej o ważne postulaty z punktu widzenia partnerów
społecznych (Fałkowski, Grosse i Napiontek 2006: 99). Nieliczne udane próby
jego prowadzenia zazwyczaj dotyczyły kwestii związanych z organizacją i funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, natomiast nie podejmuje się lub bardzo
rzadko dochodzi do współpracy w tworzeniu wspólnych decyzji w pozostałych
kwestiach polityki publicznej.
Narastające problemy powodują, że organizacje obywatelskie działające na
poziomie UE postulują wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, sankcjonujących istnienie dialogu obywatelskiego i stworzenie jego stałych instytucji
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działających w podobny sposób, jak ośrodki dialogu społecznego lub konsultacji
prowadzonych z organizacjami samorządu lokalnego i regionalnego. Oznacza to
przede wszystkim wprowadzenie konkretnych instytucji i procedur konsultacyjnych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Zwraca się uwagę na
konieczność wyodrębnienia poszczególnych kategorii dialogu obywatelskiego
(podobnie jak w dialogu społecznym), na przykład odnoszących się do kwestii
zabezpieczenia społecznego, zrównoważonego rozwoju, dbałości o interesy przyszłych pokoleń oraz organizacji o ogólnych zainteresowaniach (tamże: 117).
Obszary zainteresowań dialogu społecznego i obywatelskiego pokrywają
się tylko częściowo. Dlatego uzasadniona wydaje się interpretacja przyjęta przez
Komisję Europejską oparta na założeniu, że poszczególne sprawy są konsultowane zgodnie z przedmiotem ich oddziaływania społecznego. Jednak organizacje
obywatelskie wykazują rosnące zainteresowanie problematyką społeczno-gospodarczą, która do tej pory była głównie sprowadzana do dialogu między pracodawcami, pracownikami i władzami publicznymi. Jednej z przyczyn takiego stanu
rzeczy upatruje się w upowszechniającej się ekonomii społecznej, która poza celami związanymi z maksymalizacją zysków formułuje jeszcze inne cele, związane z szeroko pojmowanym rozwojem społecznym (Leś 2005: passim).
W Polsce poszukuje się rozwiązań wzmacniających rolę i znaczenie dialogu
obywatelskiego. Jednym z nich jest propozycja utworzenia Rady Społeczno-Ekonomicznej mającej działać na wzór Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W Unii Europejskiej wykorzystuje się wiele procedur konsultacyjnych
dotyczących poszczególnych dziedzin. Są to sformalizowane sposoby partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji przez instytucje unijne (komitety, komisje,
zespoły itp.). Istotne znaczenie ma Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
(EKES/EESC) – ciało opiniodawcze Komisji i Parlamentu Europejskiego. EKES
występuje w roli pośrednika między zinstytucjonalizowanym społeczeństwem
obywatelskim a decydentami Unii Europejskiej. Działa na podstawie traktatu nicejskiego8, który uściśla, że EKES składa się z ,,przedstawicieli różnych gospodarczych i społecznych części zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego’’
(art. 257). Organizacjom obywatelskim przyznano prawo do wypowiadania się
i konsultowania dokumentów dotyczących kwestii ekonomiczno-społecznych
i rynku pracy na zasadach ogólnych. W ten sposób organizacje pozarządowe

8
Traktat nicejski (oficjalnie zwany Traktatem z Nicei) podpisano 26 lutego 2001 r., wszedł w życie 1 lutego 2003 r.
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uzupełniają prace ważnej instytucji opiniodawczej, jaką jest EKES9, jednak nie
uczestniczą w trójstronnych ani w dwustronnych instytucjach europejskich zajmujących się stosunkami przemysłowymi (Grosse 2006: 116).
W opinii EKES zaistniała sytuacja zwiększa jego odpowiedzialność za ,,organizowanie dyskusji pomiędzy przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego o odmiennych motywacjach’’ i ,,budowanie strukturalnego i trwałego dialogu
zarówno wśród organizacji obywatelskich jak i pomiędzy europejskimi sieciami
organizacji obywatelskich a instytucjami UE’’10. EKES ułatwia więc dialog wewnątrz społeczeństwa obywatelskiego, a także między nim a instytucjami w następujący sposób:
1. Członkostwo w Grupie III. Poza pracodawcami z grupy I i pracownikami z grupy II, EKES w grupie III zrzesza 99 przedstawicieli ,,innych
części społeczeństwa obywatelskiego’’11. Członkami grupy III zostają
przedstawiciele wskazani przez Radę na wniosek rządów narodowych
(nie samych członków organizacji obywatelskich). Decyzja o składzie delegacji danego państwa, szczególnie rozdziału miejsc między biznesem
i organizacjami non profit, i o nominacji do tej grupy należy do kraju
członkowskiego. W przypadku mniejszych krajów powoduje to niedostateczną reprezentację organizacji obywatelskich.
2. Uczestnictwo w konsultacjach, przesłuchaniach i konferencjach EKES
– we współpracy z innymi instytucjami, głównie z Komisją Europejską
EKES, odgrywa coraz większą rolę w organizowaniu konsultacji, konferencji i przesłuchań12. Stwarza to szansę rozwijania dialogu wewnątrz
9

Należy podkreślić, że w wielu przypadkach uzyskanie opinii Komitetu jest obowiązkowe.

Zob. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinion on the Representativeness of European Civil Society Organisations in Civil Dialogue, 14 February 2006. Podpisany w listopadzie
2005 roku Protokół Współpracy pomiędzy Komisją Europejską a EKES potwierdza ,,rolę Komitetu jako instytucjonalnego pośrednika między instytucjami UE a zorganizowanym społeczeństwem
obywatelskim’’ i stwierdza że ,,Komisja wspiera zobowiązanie Komitetu do wzmacniania dialogu
ze społeczeństwem obywatelskim nie tylko przez łączenie grup’’, www.EKES.europa.eu/?i=portal.
en.civil-society.
10

11
Takich jak: ,,mały biznes, rękodzieło, wyznania religijne, spółdzielnie, stowarzyszenia nonprofit, organizacje konsumentów, organizacje ochrony środowiska, stowarzyszenia rodzinne,
stowarzyszenia wolontariackie, osoby niepełnosprawne, społeczności naukowe i akademickie, organizacje pozarządowe’’. Lista członków EKES znajduje się na stronie: www.esc.eu.int/sco/group/
documents/list.doc.
12
Np. przesłuchanie na temat traktatu konstytucyjnego zorganizowane wspólnie z Parlamentem
Europejskim w listopadzie 2004 r. oraz forum Budowanie mostów: jak przybliżyć Europę do jej
obywateli? zorganizowane w kooperacji z Komisją Europejską w listopadzie 2005 r., www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=dokumenty.
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organizacji obywatelskich Jednakże rola EKES jako pośrednika między
instytucjami UE i społeczeństwem obywatelskim wywołuje szereg problemów, takich jak potencjalne rozmycie skuteczności oddziaływania oraz
zagrożenie, że wyniki dyskusji mogą być poddane wybiórczej selekcji zanim trafią do decydentów politycznych.
3. Uczestnictwo w grupach eksperckich wyznaczonych przez EESC dotyczących konkretnego projektu/propozycji politycznej.
4. Uczestnictwo w „Grupie Łączności” – od 2004 roku EKES powołuje
„Grupę Łączności” między EKES a ,,przedstawicielami głównych sektorów europejskiego, zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego’’13.
„Grupa” składająca się z przedstawicieli EKES i 14 członków reprezentujących organizacje pozarządowe, służy głównie jako pole wymiany
informacji, umożliwiając dialog między organizacjami obywatelskimi
i EKES. Organizuje również przesłuchania i seminaria, dostarcza ekspertyz w sprawach związanych z demokracją uczestniczącą i sprawach
międzysektorowych (np. regulacji finansowych, strategii lizbońskiej, funduszy). Wartością, którą wnosi „Grupa”, jest zdolność do budowania dialogu wewnątrz społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie jego dynamiki przez stwarzanie odpowiedniego gruntu, natomiast trudnością, którą
stwarza, jest mnożenie forów dyskusyjnych i osłabianie ich oddziaływania (Fazi, Smith, 2006).
EKES napotyka wiele barier, co utrudnia komitetowi odgrywanie silniejszej
roli kształtującej unijny dialog obywatelski. Elodie Fazi i Jeremy Smith – autorzy

13
Zadania „Grupy Łączności”:
1. Wymiana informacji i poglądów na temat konkretnych prac programowych i ważnych wydarzeń.
2. Określanie właściwych i możliwych tematów do współpracy.
3. Sprawdzanie przygotowania i praktycznych rozwiązań dla zwiększonego współdziałania sieci
w pracy konsultacyjnej EKES.
4. Konsultacje i współpraca nad przygotowywaniem przesłuchań, seminariów, konferencji itp.
5. Badanie innych spraw we wspólnym interesie, np. w kontekście dialogu z instytucjami UE, takich
jak:
– rola zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w życiu demokratycznym Unii;
– interpretacja i wdrożenie artykułu I-47 projektu traktatu konstytucyjnego zawierającego zasady
demokracji uczestniczącej: jak realizować demokrację uczestniczącą w praktyce i jak zorganizować dialog obywatelski;
– reprezentatywność organizacji społeczeństwa obywatelskiego innych niż partnerzy społeczni;
– finansowanie NGO, www.esc.eu.int/sco/group/documents/Reunion_constitutive_en.pdf.
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raportu o usprawnieniu działania dialogu obywatelskiego w Unii Europejskiej14 za
najważniejsze przeszkody uznają brak dostatecznej legitymizacji (np. brak procedury wyłaniania) i brak przejrzystości członkostwa w „Grupie Łączności” (Fazi,
Smith 2006). Zdaniem tych autorów, równowaga sił między różnymi instytucjami
i podmiotami będzie również odgrywać kluczową rolę w przyszłości, a pewne
organizacje mogą wybierać inne podmioty UE, które będą wydawać się bardziej
wpływowe od EKES. Wiele organizacji obywatelskich już teraz zdecydowało się
nie angażować w prace „Grupy Łączności” w jej obecnym kształcie. Dotyczy
to na przykład organizacji praw człowieka zrzeszonych w wielkiej Sieci Praw
Człowieka i Demokracji oraz organizacji ochrony środowiska, które są członkami
Green 1015.
Bliższe przyjrzenie się strukturze oraz mechanizmom działania Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego ujawnia wiele podobnych problemów,
które występują w dialogu obywatelskim w Polsce. Czy możemy spodziewać się,
że utworzenie nowej instytucji dialogu obywatelskiego zasadniczo wpłynie na
poprawę jego kondycji? Niektórzy działacze organizacji pozarządowych, a także partnerzy dialogu społecznego obawiają się, że utworzenie nowej instytucji
dialogu przyczyni się do jego rozmycia i osłabi niewielką efektywność dialogu
prowadzonego w obecnej postaci. Główna obawa dotyczy tego, że rozbudowane
struktury skupiające wszystkich instytucjonalnych partnerów dialogu mogą spowodować jego niedowład, a może nawet paraliż działania. Wówczas może się
okazać, że ta forma współpracy społeczeństwa z władzą jest całkowicie nieskuteczna i w efekcie nieprzydatna jako instrument kształtowania ładu społecznego
w Polsce. Paradoksalnie jest to sytuacja, która wydaje się korzystna z punktu widzenia skuteczności działania władzy. Skrócenie czasu decyzji i brak konieczności liczenia się z opinią partnerów społecznych, umacnia rządzących w przekoE. Fazi, J. Smith, 2006, Civil Dialogue:Making it Work Better. Study Commissioned by the Civil
Society Contact Group. Brussels, http://act4europe.horus.be/module/FileLib/Civil%20dialogue,%2
0making%20it%20work%20better.pdf.
14

15
W oświadczeniu ówczesnej G-9 opublikowanym w maju 2005 r. nt. EKES podano: ,,rok temu
G-9 (wtedy G-8) była zaproszona do wzięcia udziału w grupie łączności europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którą prowadził EKES. G-8 zdecydowała się nie uczestniczyć.
Nie było wtedy jasne – nie jest też teraz – jaką praktyczną korzyść ta inwestycja własnego czasu
miałaby przynieść G-8, ponieważ grupa zna inne sposoby dyskutowania o wspólnych interesach
z pozostałymi europejskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, bez pośrednictwa trzecich stron (przykład: Grupa Kontaktu Społeczeństwa Obywatelskiego). Nie chcemy też brać udziału
w procesie wzmacniania roli EKES, która w konsekwencji może ograniczyć możliwości bezpośrednich konsultacji z Komisją i innymi instytucjami dla takich grup jak Green 9” (za: E. Fazi, J. Smith,
op.cit.).
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naniu o słuszności podejmowanych decyzji. Taka sytuacja jednak nie służy ani
demokracji, ani nie usprawnia procesu decyzji i kształtowania polityki publicznej.
W dłuższej perspektywie czasowej osłabia to skuteczność i wydolność struktur
administracji publicznej i paradoksalnie osłabia państwo.
Czy koncepcja utworzenia Rady Społeczno-Ekonomicznej w Polsce stwarza
nową możliwość prowadzenia dialogu? Ta instytucja mając charakter integralny, obejmuje całokształt problematyki życia społecznego i najpełniej przedstawia wszystkie problemy i procesy zachodzące w społeczeństwie. Jednocześnie
powstaje możliwość rozwiązań instytucjonalnych większości mankamentów dialogu społecznego i obywatelskiego. Wydaje się również, że wspieranie dialogu
społecznego i obywatelskiego jest korzystne z punktu widzenia obywateli, a także
administracji publicznej. Wiąże się to z bardziej efektywnym osiąganiem celów
merytorycznych, jakim niewątpliwie jest poprawa jakości polityk publicznych,
a także optymalizacja środków i metod ich realizacji. Nie można również pominąć istotnych funkcji legitymizacyjnych oraz promocyjnych wszelkich działań
podejmowanych przez władze centralne i samorządowe, jakie towarzyszą rozwijaniu tych form dialogu. „Partycypacja partnerów społecznych w wypracowaniu decyzji politycznych przyczynia się do zwiększenia akceptacji społecznej dla
prowadzonych polityk między innymi poprzez przychylne komentowanie przez
nich w mediach wspólnych uzgodnień. Ponadto, umożliwia udział partnerów społecznych we wdrażaniu tych polityk, co pozwala na zwiększenie działań administracyjnych” (Leś 2003).
Powołanie Rady Społeczno-Ekonomicznej stworzy możliwość wypracowania i wdrożenia procedur pozwalających na lepsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów społecznych. Partnerzy dialogu mogą uzyskać nowy status
pełnoprawnych uczestników dialogu, który ma szansę stać się zalążkiem autentycznej debaty publicznej, a przez to rzeczywistym centrum integracji społecznej. Dialog obywatelski w nowej formule może być widziany jako „dźwignia”
poprawy jakości życia społecznego w Polsce. Poprawa komunikacji i dialogu jest
warunkiem lepszego poznawania się, rozumienia i porozumiewania w celu budowy nowych więzi w sferze publicznej. „Od jakości komunikacji i dialogu zależeć
będzie pozycja Polski w Europie i świecie. Nie tylko różnice wartości i interesów
ale brak prawdziwej debaty jest w Polsce prawdziwym problemem. Inwestowanie
w umiejętności i rozwój kultury dialogu może okazać się najlepszym rodzajem
inwestycji dającej szansę na rozwój cywilizacyjny Polski” (Szomburg 2005:14).
Jeżeli polskie społeczeństwo stoi przed taką szansą, to należy ją wykorzystać.
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Powyższe stwierdzenia mają przede wszystkim charakter postulatów. Powstanie Rady Społeczno-Ekonomicznej nie przesądza o tym, że stanie się ona
panaceum na wszystkie dolegliwości dialogu społecznego i obywatelskiego. Powołanie Rady Społeczno-Ekonomicznej należy raczej traktować jako wyraz imitacji unijnych rozwiązań do życia publicznego w Polsce. Warto na zakończenie
przytoczyć stanowisko Piotra Glińskiego, który pisząc o wpływie ideologicznym
Unii Europejskiej, zauważa, że dialog obywatelski w Polsce podlega, podobnie
jak inne instytucje, „zjawisku europeizacji”. Według tego autora dialog obywatelski jest „szczególnym przypadkiem promocji idei demokracji partycypacyjnej
czy deliberacyjnej. Mamy tu do czynienia ze wsparciem Unii Europejskiej dla
idei i rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego wśród nowych krajów członkowskich” (Gliński 2009: 43). Polska jako członek UE jest zobowiązana dyrektywami unijnymi do jego wdrażania i prowadzenia. Jednak Piotr Gliński sceptycznie wyraża się o możliwości adaptacji wzorców unijnych do warunków polskiej
demokracji, pisząc: „obecnie trudno jest jeszcze zauważyć jakąś istotną zmianę
społeczną w zakresie adaptacji kulturowych wzorów demokracji europejskiej.
Społeczeństwo polskie akceptuje fundusze strukturalne i – zwłaszcza – dopłaty
rolnicze, ale w niewielkim stopniu – póki co – zmieniło swą świadomość i kulturę demokratyczno-obywatelską. [...] „system” dość skutecznie broni się przed
zmianami, także proobywatelskimi” (tamże: 46). Kwestią otwartą pozostaje odpowiedź na pytanie, czy Rada Społeczno-Ekonomiczna przyczyni się do rozwoju
dialogu obywatelskiego w Polsce.
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Zasady dialogu społecznego, dokument programowy rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r.

RADA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
– NOWA INSTYTUCJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO W POLSCE
Streszczenie
W artykule autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Rada Społeczno-Ekonomiczno jako nowe rozwiązanie instytucjonalne stwarza w Polsce szansę na przezwyciężenie niedostatków dialogu społecznego i obywatelskiego. Jej powołanie wzorowane jest na
unijnej instytucji – Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W konkluzji autor
stwierdza, że rozwiązania unijne nie znajdują odpowiedniego odzwierciedlenia w polskiej
rzeczywistości. W związku z tym prognozuje, że Rada Społeczno-Ekonomiczna w niewielkim stopniu zmieni świadomość i kulturę obywatelską polskiego społeczeństwa.
Słowa kluczowe: dialog obywatelski, dialog społeczny, Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny, Rada Społeczno-Ekonomiczna

SOCIO-ECONOMIC COUNCIL
– A NEW INSTITUTION IN POLISH CIVIL DIALOGUE
Summary
The Socio-Economic Council is a new institution in Poland. The question is whether
it is a real chance for overcoming the weaknesses of social and civil dialogue or only
another example of imitating EU institutions. The Council follows the pattern of the European Economic and Social Committee. It is concluded that EU solutions are not properly
reflected in the Polish reality. The Socio-Economic Council is another symptom of a superficial copying of EU institutions and it will hardly change the civic culture in Poland.
Keywords: civil dialogue, social dialogue, European Economic and Social Committee,
Socio-Economic Council.

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 675

STUDIA SOCIOLOGICA NR 21

2011

AGNIESZKA KOLASA-NOWAK
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

W KIERUNKU KRYTYCZNEJ SOCJOLOGII TRANSFORMACJI?
NASTAWIENIA POZNAWCZE
W AUTOPORTRECIE POLSKICH SOCJOLOGÓW

Przez dwie dekady polskich przemian ustrojowych liczba badań poświęconych zmianie systemowej osiągnęła wysoki poziom. Ocena ich jakości oraz komentarze związane z charakterem tego dorobku należały do samych socjologów,
choć stanowiły też element dyskusji publicznej nad przebiegiem, naturą i wynikami tej historycznej zmiany. Artykułowanie oczekiwań wobec socjologicznych
badań transformacji oraz dokonywanie oceny ich rezultatów wiązało się ściśle
z rolą, jaką badacze społeczni decydowali się zająć wobec zmieniającej się rzeczywistości. Nastawienie badaczy, nie tylko ściśle poznawcze, ale w dużym stopniu
także postawy obywatelskie oraz przekonania polityczne i ideologie oddziaływały zarówno na przebieg dyskursu socjologicznego, jak i na ocenę jego wyników.
Dyskusje i komentarze odnoszące się do dorobku analiz transformacji wskazywały na ważne punkty sporne i odmienne ujęcia, co dotyczyło zarówno rozumienia transformacji, jak i stosunku socjologów do społeczeństwa. Poza odmiennymi ujęciami teoretycznymi chodziło także o sposoby widzenia roli badacza
społecznego, jego relacji wobec przedmiotu analiz i ocen temu towarzyszących.
Te kwestie wpisywały się ponadto w debatę publiczną nad kształtem nowej rzeczywistości i wynikami transformacji, bowiem obrazy, jakie wyłaniały się z interpretacji socjologów, oddziaływały na opinię publiczną i znajdowały wyraz w sporach ideologicznych i programach politycznych.
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Już na początku przemian, na lubelskim zjeździe socjologicznym w 1994
roku, Jerzy Szacki przedmiotem swoich rozważań uczynił problem postaw i zadań
badaczy wobec wyzwań nowej sytuacji społecznej. Zwrócił uwagę na analogię
do przełomowych dla społeczeństwa wydarzeń z początkowych lat po pierwszej
i drugiej wojnie światowej. Przypomniał tradycje polskiej socjologii obywatelskiej, związanej z historią odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego, a potem
zaangażowanej w pogłębianie samowiedzy społeczeństwa w epoce Polski Ludowej i narastającego kryzysu systemu realnego socjalizmu. Socjologowie pełnili
wtedy role powierników i przewodników społeczeństwa, dostarczając w latach
międzywojennych racjonalnego, świadomego kierownictwa, zmierzającego do
„uobywatelnienia tłumów”, jak pisał Ludwik Krzywicki. Natomiast u schyłku
PRL badacze społeczni, starając się unikać wcześniejszej idealizacji przedmiotu
swoich studiów, postawili za cel zbudowanie całościowego obrazu nowej sytuacji
społecznej, z wyraźnym zamiarem dokonania krytycznej analizy nie tylko rozwiązań systemowych, ale także kondycji społeczeństwa, poddanego szczególnym
warunkom realnego socjalizmu (Szacki 1995). Ich analizy pomogły wzrostowi
samowiedzy społecznej i przyczyniły się do delegitymizacji systemu.
W obu historycznych momentach socjologowie stanęli „po stronie społeczeństwa”, realizując etos służby społecznej polskiego inteligenta. Nie oznaczało to porzucenia standardów badań naukowych i niezależności poznawczej. Przy
ich zachowaniu przyjmowano wartości na etapie formułowania pytań i tematów
badawczych, dzięki czemu zagościły one na stałe w sferze samowiedzy socjologów, z głównym przekonaniem, że „jedynie demokratyczny, pluralistyczny system społeczny może być odpowiedzią na społeczne aspiracje, ujawniające się
mimo oddziaływania totalitarnego tworu partii-państwa” (Krzemiński, Raciborski
2007: 13). Ta krytyczna socjologia, diagnozująca schyłek Polski Ludowej, jednocześnie „budowała nadzieję, bo pokazywała, że spontaniczne procesy społeczne
nie mogą zniknąć i pojawią się, by ratować zagrożone życie wspólnoty” (tamże:
12). Ten styl uprawiania nauki wydawał się być wskazany i naturalny do kontynuowania po 1989 roku w podobnie krytycznej socjologii transformacji systemowej
(np.: Rychard 1991). Tak się jednak nie stało.
Przełom ustrojowy i budowa nowego ładu społecznego stanowiły szczególne
wyzwanie dla socjologów. Większość refleksji nad nowymi rolami, jakie przyszło
im pełnić, i zadaniami stojącymi przed dyscypliną rozpoczynało się od stwierdzenia wagi oczekiwań społecznych. Badacze społeczni mieli bowiem dostarczyć
dobro wyjątkowo deficytowe w sytuacji głębokiej i wszechogarniającej zmiany
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społecznej, a mianowicie całościowej i spójnej interpretacji tego doświadczenia
oraz narzędzi do jego poznawczego ogarnięcia i językowego opanowania (m.in.:
Sztompka 1991; Szacki 1996). Zadanie było tym poważniejsze, że przełom ustrojowy był zaskoczeniem dla wszystkich, z przedstawicielami nauk społecznych na
czele. Był to szok dla nich, gdyż w rezultacie przełomu ustrojowego „zaszło coś
niewątpliwie wielkiego, co nie pasowało do żadnej teorii i przez żadną nie zostało
przewidziane” (Szacki 1996: 5).
Zasadniczo nieprzygotowane do intelektualnego uchwycenia zbliżającego
się załamania porządku komunistycznego nauki społeczne po 1989 roku znalazły
się od razu w „fazie absolutnej pewności, że przeznaczeniem zmieniających się
krajów jest szybkie dostosowanie się do normy ustalonej w czasach nowożytnych
przez świat zachodni” (Szacki 1996: 6–7). Przynajmniej pierwsze lata transformacji upłynęły w atmosferze wyzbytej patosu wchodzenia w nową epokę, za to
opanowanej przez mit przyśpieszonego „powrotu do normalności”. Zdaniem Jerzego Szackiego dokonał się wtedy nagły przeskok od ideologii rewolucji socjalistycznej do ideologii rewolucji kapitalistycznej, będącej rodzajem „odwróconego
marksizmu”. Ofiarami tej ideologii byli także badacze społeczni, rezygnujący
z poszukiwania oryginalnych wyjaśnień oraz trudu szkicowania lokalnych trajektorii przemian na rzecz przyjęcia paradygmatu modernizacji imitacyjnej.
W drugiej połowie lat 90. XX wieku sytuacja zaczęła się zmieniać i obraz
stawał się bardziej złożony. Ocena dokonań socjologów z ostatnich piętnastu lat
sprawia, że warto najpierw przyjrzeć się deklaracjom badaczy oraz postulowanym w środowisku socjologicznym celom analiz transformacji. Na plan pierwszy wysuwała się rola niezależnych ekspertów, którzy powinni dostarczać wiedzy
przydatnej ludziom w nowych warunkach (por. Goćkowski 2001). Podstawowym
zadaniem socjologów miało być badanie aktualnego stanu społeczeństwa oraz
okoliczności i warunków transformacji, a szczególnie jej podłoża historycznego,
które powodowało, że „nie wszystko co zostaje z sensem pomyślane, może być
tym samym zastosowane” (Szacki 1996: 8). Nauki społeczne postrzegano ponadto jako niezbędnego dostarczyciela wiedzy i warsztatu dla „wielkiego programu
przemiany ładu społecznego”, doradcę i pomocnika w procesie przekształcania
państwa i społeczeństwa (Krzemiński, Raciborski 2007: 14). Miejsce dla socjologów znajdowano także w pomocy społeczeństwu w „odzyskiwaniu suwerenności,
zdobywaniu samowiedzy i umiejętności uczestnictwa w życiu publicznym” (Kubiak 1996: 439, także: Ziółkowski 2000: 185). Pojawiały się czasem stwierdzenia
potwierdzające takie deklaracje, że „celem wszystkich moich analiz jest uświado-
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mienie sobie i innym niedostatków sfery politycznej. To jest mój własny motyw
obywatelski” (Wesołowski 2000: 5).
Ta „prometejska funkcja” nauk społecznych miałaby się dokonywać przez
rozszerzanie wyobraźni społecznej, pomagając ludziom zrozumieć sytuację, w jakiej się znaleźli. Diagnozy stanu wyjściowego i wskazywanie na racjonalne możliwości nowych sytuacji miały służyć wspieraniu kultury obywatelskiej i tworzeniu kompetencji cywilizacyjnych (Kubiak 1996: 445). Byłoby to rozszerzenie
podstawowej funkcji ekspertalnej, służące wzrostowi kontroli społeczeństwa nad
swoim bytem przez tropienie palących problemów społecznych (Wnuk-Lipiński
2007: 41). W ten sposób nawiązywano do obecnej od dawna w polskiej myśli społecznej tradycji terapeutyczno-reformatorskiej (Goćkowski 2003). Można także
odwołać się do właściwej współczesnej socjologii cechy monitorowania praktyk
społecznych, której znaczenie stało się istotne w epoce późnej nowoczesności,
charakteryzowanej przez wzrost stopnia refleksyjności życia społecznego (por.
Giddens 1990). W systemie społecznym, którego kształt nie jest ustalony i podlega zasadniczym zmianom, „rola intelektualistów formułujących prognozy ostrzegawcze, wysuwających nowe pomysły, bądź zwracających uwagę na przeoczone
przez aktorów polityki konsekwencje podjętych już decyzji” staje się odpowiednio większa (Mokrzycki, Rychard, Zybertowicz 2002: 9).
Deklarowanym ideałem socjologii transformacji była zatem socjologia obywatelska i zaangażowana. Jednak już na początku transformacji zaczęły się różnicować zadania związane ze wspieraniem projektu przebudowy oraz pomocą
społeczeństwu w zrozumieniu i odnalezieniu się w nowej sytuacji. W Polsce Ludowej nie istniały rozbieżności między ideologicznym projektem „dobrego społeczeństwa” a aspiracjami i dążeniami Polaków. Transformacja, przynosząc szansę
wcielenia projektu w życie, spowodowała skomplikowanie roli socjologów. Idea
służby społecznej wyglądała inaczej, kiedy oznaczała zaangażowanie w tworzenie, realizację i ocenę projektu zmian, a inaczej, kiedy celem analiz socjologicznych było diagnozowanie rzeczywistego stanu i oczekiwań społeczeństwa, nie
zawsze tożsamych z celami transformacji.
Jeśli zadanie formułowane przez przedstawicieli nauk społecznych oznaczało współudział w ideologicznym projekcie zmian, to społeczeństwo było pojmowane jako przedmiot i obiekt zabiegów inżynierskich. Inne rozumienie obywatelskich powinności badaczy oznaczało natomiast postulat „stania po stronie społeczeństwa”, traktowanego podmiotowo, bez względu na to, czy „dorosło” ono do
wyzwań czasu i planów modernizacyjnych.
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W środowisku socjologicznym z powodu różnych perspektyw oceny dorobku
analiz transformacji były bardzo odmienne. Podkreślano wielkość i różnorodność
dokonań środowiska socjologicznego oraz wnikliwość i adekwatność uzyskanych
wyników (Mucha 2001: 230; Gliński 2008). Częściej jednak słychać było głosy krytyczne. Ogólny klimat ocen, kierowanych wobec socjologii transformacji,
dobrze oddaje stwierdzenie Jerzego Szackiego, przyznającego, że transformacja
była procesem „o niepewnym wyniku i wciąż mało znanych mechanizmach”, wystawiającym nauki społeczne na „ciężką próbę, której na razie nie przechodzą
całkiem pomyślnie” (Szacki 1999: 132). Marek Ziółkowski uzupełniał ten obraz
uwagami o znaczeniu niezależności poznawczej i nieuleganiu „naciskom płynącym ze świadomości potocznej lub z kanonu intelektualno-politycznej poprawności”. Wiązał z tym postulat sięgania w analizach do poziomu czynników istotnych, „leżących zwykle pod powierzchnią zjawisk”, poza ich partykularyzmem
i lokalnością. Zastanawiał się, jaka była „wartość dodana” badań socjologicznych
w porównaniu z refleksją potoczną. Wszystkie te wątpliwości sumowały się w pytaniu o to, czy socjologicznej refleksji nad transformacją nie groziła trywializacja
(Ziółkowski 2000: 186).
Obaj krytycy wskazywali na podobne źródło nieoryginalności i nieodkrywczości dokonań nauk społecznych. Było nim przyjęcie imitacyjnego modelu transformacji, opartego na teorii modernizacji. Skutkiem zaakceptowania tego obrazu
było porzucenie wysiłków poszukiwania oryginalnych, nowych interpretacji.
Większość komentarzy i uwag oceniających rezultaty studiów nad transformacją, które narastały w ostatnich latach, szła w tym kierunku, skupiając się na
wadach i słabościach tych analiz. Często stawianymi zarzutami był fragmentaryczny
i selektywny charakter uzyskanej wiedzy. W badaniach podejmowano zagadnienia
mało kontrowersyjne, należące do socjologii głównego nurtu. Towarzyszyła temu
dominacja metod ilościowych (Sojak, Wicenty 2005; Wódz 2005; Gliński 2008).
Socjologiczne interpretacje transformacji uznawano za konwencjonalne – w sensie
operowania w obrębie „uznanego, prawomocnego dyskursu akademickiego” (Bukraba-Rylska 2004: 154) i skonwencjonalizowanego obszaru problemowego (Bińczyk 2001: 86). Nawiązywano do rozumienia socjologii jako „sztuki nieufności”,
która powinna być „niepokorna, starać się przeniknąć fasadowe pozory, odsłaniać
rzeczywiste mechanizmy i zejść do poziomu czynników istotnych leżących zwykle
pod powierzchnią zjawisk” (Ziółkowski 2000: 185). Tymczasem konwencjonalność
metod i teorii w analizach transformacji dawała w rezultacie chaotyczny idiografizm i jałowość teoretyczną (Sojak, Wicenty 2005: 169).

52

Agnieszka Kolasa-Nowak

Katalog słabości socjologii transformacji zamykał zarzut „upartej nieobecności” pewnych ustaleń teoretycznych, a przede wszystkim niektórych dziedzin
badanej rzeczywistości (Sosnowska 1997; Bińczyk 2001: 73–94; Bukraba-Rylska
2004; Sojak, Wicenty 2005; Gliński 2008). Wskazywano na pomijanie pewnych
obszarów życia społecznego zarówno w projekcie nowego ładu, jak i w zainteresowaniach naukowych. Należał do nich na przykład temat aktywności obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego, dla którego „być może podstawową
blokadą rozwoju jest niechętna sektorowi pozarządowemu postawa większości
elit”, także intelektualnych (Gliński 2005: 233). Podobnie nieobecne były badania dotyczące zakulisowych aspektów przemian, w tym kwestii niejawnej przemocy oraz ukrytych aktorów zmiany (Sojak, Wicenty 2005; Sojak, Zybertowicz
2008, Zybertowicz 2002, 2005). Ten nurt krytycznej refleksji konkluduje nieco
sarkastyczna diagnoza Izabelli Bukraby-Rylskiej, że „socjologowie wiedzą już
dużo o polskim społeczeństwie przełomu wieków; dokładnie rzecz biorąc, wiedzą
o nim tyle, ile sami napisali” (Bukraba-Rylska 2004: 154).
Powyższy zestaw krytycznych uwag odnosił się do poznawczej funkcji nauk
społecznych, ale w istocie był ściśle powiązany z oceną funkcji normatywnej.
Wątpliwości wobec zbudowanego przez socjologów obrazu transformacji można
bowiem wyrazić w pytaniach o to, czy był on słuszny i kompletny. Słuszność
dotyczyła kwestii sprawiedliwej oceny realiów i ludzi. Kompletność natomiast
– braków w podejmowanych przez socjologów tematach badań (tamże: 154).
Ze świadomością pewnego uproszczenia można przyjąć, że punktem wyjścia dla krytycznych ocen dorobku interpretacyjnego polskiej socjologii było
zaangażowanie obywatelskie rozumiane jako stanie „po stronie społeczeństwa”.
Wiązało się ono z dość negatywną oceną odgórnego charakteru projektu zmian
ustrojowych i sposobu jego realizacji. Ponadto motorem poszukiwań była konstatacja braku oryginalnych, lokalnych interpretacji przemian, które byłyby
zdolne do wyjaśnienia trwałych osobliwości porządku postkomunistycznego.
Narastająca po kilkunastu latach transformacji fala pesymistycznych ocen dokonań dyscypliny wydaje się być wyrazem dojrzewania podejścia krytycznego
w sensie, jaki nadaje się temu terminowi w tradycji myśli socjologicznej (por.
Mucha 2002).
W odróżnieniu od apologetycznej funkcji badań społecznych funkcja krytyczna jest zwykle wyraźnie eksponowana przez naukowców. Ponadto, ważną
częścią tego podejścia jest krytyczna analiza dokonań badaczy z „głównego nurtu” nauk społecznych, prowadząca do ujawnienia apologetycznego względem

W kierunku krytycznej socjologii transformacji?…

53

systemu społecznego, charakteru ich ustaleń (Mucha 2002: 69). Można zatem
potraktować treść przytoczonych krytycznych komentarzy i uwag jako wstęp do
sformułowania alternatywnego podejścia do opisu transformacji. Oczywiście nie
należy zapominać o leżących u podstaw tej dyskusji różnicach aksjologicznych
i ideologicznych. Krytyczna socjologia ujawnia zarówno założenia, określające
charakter własnych zainteresowań poznawczych, jak i te, wyznaczające horyzont
badań należących do głównego nurtu.
W tej interpretacji słabości socjologicznego dyskursu transformacyjnego
wynikały z poddania się presji „poprawności politycznej” powszechnie głoszonej
ideologii „powrotu do Europy”. Ten popularny, zwłaszcza w pierwszych latach
przemian, sposób widzenia zawierał w sobie „liberalne przekonanie, że efekty
działalności ludzkiej, w tym także całych społeczeństw, są funkcją ich zdolności
do racjonalnego wysiłku wkładanego w osiągnięcie sukcesu w jasno zdefiniowanej strukturze zysków i strat” (Sosnowska 1998: 61). Optymistyczne myślenie
o transformacji jako modernizacji imitacyjnej zakładało wynik zmian, polegający
na odtworzeniu instytucji i zachowań społecznych na wzór społeczeństw Zachodniej Europy bez przywiązywania wagi do odmienności wschodnioeuropejskiego
doświadczenia. W tej wizji, losy społeczeństwa zależały wyłącznie albo od projektu elit politycznych, albo od ściśle racjonalnie działających ludzi. Model taki był
oceniany jako nieadekwatny do polskiej rzeczywistości (Sosnowska 1997: 64).
Był bowiem obcy, zewnętrzny i przykładał do polskich realiów standardy do nich
niepasujące.
Izabella Bukraba-Rylska dokonała surowej krytyki dorobku analiz transformacji oraz stojących za nimi nastawień i przekonań badaczy. Autorka pisała, że
socjologowie transformacji mimo upływu lat trwali w ujmowaniu tego procesu
jako tranzycji, czyli linearnego, uniwersalnego przejścia do założonego i oczywistego stanu końcowego. Z góry wykluczano mniej optymistyczne scenariusze
zmiany, a zakładanym mechanizmem ich wprowadzenia była odgórna, administracyjna implementacja nowych instytucji. Ta droga wyznaczyła dominujący
model widzenia transformacji jako radykalnej i utopijnej inżynierii społecznej
w rozumieniu Karla Poppera. W rezultacie zmiana systemowa była opisywana
w kategoriach rewolucyjnego, pełnego zerwania z dotychczasowym porządkiem
społecznym i zastąpienia go innym wskutek odgórnych reform. W ocenie I. Bukraby-Rylskiej najważniejsze zarzuty związane z takim obrazem transformacji,
poza tym, że było to myślenie abstrakcyjne, utopijne i zideologizowane, dotyczyły pomijania istniejącego podłoża społecznego i historycznego, zanegowania pod-
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miotowości społeczeństwa i „co najmniej milczącej aprobaty dla kompradorskiej
polityki” (Bukraba-Rylska 2004: 159).
Próbując zrekonstruować mentalny typ socjologa transformacji, I. Bukraba-Rylska wykorzystała sylwetkę „profesjonalisty”, „technokratycznego reformatora”, który uwierzył w cudze, czyli zachodnie, traktowane jako uniwersalne, zasady i wykazuje „brak wrażliwości na kulturowy kontekst własnego społeczeństwa”
(tamże: 163). Postawę socjologów wobec przedmiotu swoich badań określiła nie
tylko jako zdystansowaną, ale dostrzegła w niej przejaw „kontynuacji opisywanego przez Chałasińskiego stosunku Polski »pańskiej« do »chłopskiej« (tamże:
164). Technokratyczne nastawienie polskich socjologów miało także skłonność
do przeradzania się w „intelektualny terroryzm”. Wyrażał się on wytykaniem wad
i jednoznacznie negatywnymi ocenami pewnych segmentów polskiego społeczeństwa, przede wszystkim „zbędnych”, „wykluczonych”, „klas z przeszłości”,
jak rolnicy i mieszkańcy wsi. Postawa taka była traktowana przy tym jako „nobilitujący dowód europejskości” (tamże: 169).
Radykalne i być może świadomie przerysowane oceny nie były jednak
odosobnione. Już wcześniej wskazywano, że nauki społeczne z regionu krajów
postkomunistycznych przesiąknięte są zachodnioeuropejskimi i amerykańskimi
standardami i wzorami myślenia. Sytuacja hegemonii socjologii zachodniej miała
skutkować utratą przez postkomunistyczne nauki społeczne odporności na oddziaływania zewnętrzne i, w konsekwencji, brakiem oryginalności. Oznaczało
to niezdolność do rozpoznania sytuacji społeczeństw wychodzących z komunizmu w kategoriach innych niż obce i narzucone (Csepeli i in. 1996; Sosnowska
1997: 64).
Prezentowane w takim tonie oceny są jednoznacznie i być może przesadnie krytyczne, zapewne w celu obudzenia dyskusji nad stanem naszej dyscypliny. Trudno jednak, przyglądając się bliżej dokonaniom analiz socjologicznych
w ciągu dwudziestu lat przemian, zgodzić się ze stwierdzeniem, że istnieje w nich
wyłącznie nurt tranzytologiczny, ignorujący społeczeństwo i jego kulturowe oraz
historyczne podłoże (Kolasa-Nowak 2010). Po pierwszych latach, kiedy siła
przekonania o bezalternatywności i oczywistości kierunku zmian była dość powszechna, także w opinii publicznej, w refleksji socjologów zaczęło umacniać
się przekonanie o bardziej rekombinacyjnym i ewolucyjnym niż rewolucyjnym
charakterze zmiany. Podkreślanie ciągłości w zmianie, pierwotnie akcentujące
niekorzystne dla przyszłości balasty realnego socjalizmu, z czasem zostało wzbogacone o namysł nad znaczeniem tradycji i kultury jako ważnych zasobów moż-
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liwych do wykorzystania. Przede wszystkim jednak trudno zgodzić się z negatywną oceną stwierdzenia, że „rola wyznaczona polskiemu społeczeństwu przez
badaczy nie przewiduje nic więcej nad działania przystosowawcze” (Bukraba-Rylska 2004: 160), bowiem właśnie w strategiach adaptacyjnych wyrażała się,
zdaniem takich socjologów jak Mirosława Marody, Andrzeja Rycharda czy Anny
Giza-Poleszczuk, pożądana aktywność oddolna, przekształcająca rzeczywistość
społeczną i nadająca „drugi impuls” zmianie systemowej. W tym ujęciu nawet
aktywność takich grup jak „wygrywający przegrani” odciskała swój znak na przebiegu przemian (por.: Giza-Poleszczuk, Marody, Rychard 2000; Marody 2000;
Rychard 1998; 2002).
Główny problem poruszony przez Izabellę Bukrabę-Rylską, mocno akcentowany także przez innych obserwatorów, dotyczył ideologiczno-światopoglądowych uwikłań polskiej socjologii transformacji. Pojawiały się autorefleksyjne
wypowiedzi badaczy, w których rozważali fakt, że „rola eksperta stawia niekiedy
badacza w dwuznacznej sytuacji – angażując się po czyjejś stronie, występuje
raczej jako obywatel, który ma prawo do swobodnego wyrażania własnych opinii niż jako niezależny uczony” (Wódz 2005: 423). Polityczne zagrożenia roli
socjologa dotyczyły nie tylko problemu „jak krytykować nie stając się stroną
w sporze politycznym”, ale także „jak objaśniać nie uzasadniając”, to znaczy,
aby wyjaśnianie świata społecznego nie oznaczało jego racjonalizowania (Rychard 2007: 47). Kwestia niezależności poznawczej przybierała postać pytania
o to, „czy możliwa jest krytyczna socjologia dokonującej się zmiany niebędąca
zarazem ani socjologią apologetyczną, ani też socjologią politycznie uwikłaną?”
(Rychard 2007: 48).
Krytyczna socjologia transformacji, występująca przeciw dominacji paradygmatu modernizacyjnego, z pewnością musi rozstrzygnąć kwestię politycznego
zaangażowania. Piszący w tym nurcie socjologowie często jasno deklarowali podstawy aksjologiczne swojego ujęcia. Były nimi, wywiedzione z ducha socjologii
krytycznej, wątki służebnej roli nauki wobec społeczeństwa, która winna pełnić
rolę „psa stróżującego” podnoszącego alarm w sytuacji zagrożeń oraz demaskowania nie tylko systemu dominacji, ale także ukrytych aspektów sprawowania
władzy. Przedmiotem krytycznej analizy powinny być między innymi dokonania
socjologii, a jej celem ujawnienie uwikłań poznania naukowego z mechanizmami
sprawowania przemocy symbolicznej i problematyką władzy. Krytyczna refleksja
nad transformacją traktowana jest przez autorów jako głos w dyskursie publicznym (Sojak, Wicenty 2005: 17–18; Zarycki 2008a; por. też: Zybertowicz 1995).
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W tym nurcie poszukuje się nie tylko odmiennego zakorzenienia teoretycznego interpretacji zmiany, lecz przede wszystkim usiłuje zrozumieć społeczne
i świadomościowe przyczyny „zaczarowania polskiej socjologii teorią modernizacji” (Sosnowska 1998: 70; 2004: 14). Stosowanie modernizacyjnego modelu
zmiany społecznej rozpatruje się jako rodzaj fałszywej świadomości, utrudniającej dostrzeżenie faktycznej natury transformacji, a nade wszystko pomijającej
przyczyny „niedostosowania” polskiego społeczeństwa do projektowanego kierunku i celu przemian.
Źródeł dominacji modelu modernizacyjnego poszukiwano w społecznych
osobliwościach Europy Wschodniej. Podstawą tych analiz było uznanie, że głównym jest fakt peryferyjności i historycznego zacofania naszej części Europy. Krytyczna analiza nauk społecznych łączy się więc w ciekawy sposób z krytycznie
zorientowaną socjologią polskiego społeczeństwa.
W wychodzącym z komunizmu społeczeństwie, powszechne było poczucie
przynależności Polski do cywilizacji Zachodu, przerwanej przez „czarną dziurę”
realnego socjalizmu. W przypadku elit, w tym środowiska akademickiego, skutkowało to swoistą schizofreniczną świadomością, rozdartą między wzorcotwórczym Zachodem a niepasującą do tamtych schematów lokalną rzeczywistością
społeczną, bliższą zacofanym peryferiom (Sosnowska 1997: 66).
W interpretacji społecznych i kulturowych wymiarów podziału na osi centrum – peryferie mieści się także kwestia szczególnej roli elit intelektualnych
w rozpoznaniu i zdiagnozowaniu peryferyjnego statusu Polski (Bauman 1999;
Zarycki 2007). W krajach „centrum”, socjologowie analizujący „na gorąco” przemiany modernizacyjne doświadczali ich jako wydarzeń nowych, zaskakujących.
Nie dystansowali się od badanych, własnych społeczeństw. Opisywali przemiany
w trakcie ich zachodzenia jako naturalne. Natomiast w krajach peryferyjnych,
gdzie zmiany modernizacyjne zachodziły później i w sposób imitacyjny, badacze
społeczni właściwie nie mieli innej możliwości, jak przyjąć ten zewnętrzny, zachodni punkt widzenia, prowadzący do oceny stopnia zacofania lub szans nadrobienia opóźnień względem Zachodu. Modernizacja była rozumiana jako proces
„usuwania cech swoistych »modernizującego się« społeczeństwa i jego upodabnianie się do społeczeństwa »wzorcowego«, uosabiającego cel i kres historycznego rozwoju” (Bauman 1999: 35). Elity peryferii były więc nieuchronnie zaangażowanie w konstruowanie „nowego” i „żywot upływał im między rajzbretem
a placem budowy” (Bauman 1999: 35). Rzeczywistość lokalna traktowana była
wtedy jako tymczasowa i przejściowa, będąca „w transformacji” na drodze ku
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docelowemu punktowi rozwoju, a własne społeczeństwo traktowane z dystansu
i w kategoriach „obcego” (Bukraba-Rylska 2004: 157).
Wątek szczególnej sytuacji elit intelektualnych w naszym regionie znalazł
niedawno rozwinięcie w analizie społecznego położenia inteligencji. Korzystając
z inspiracji teorią Pierre’a Bourdieu, postrzega się tę grupę jako wyróżnionego
nosiciela kapitału kulturowego. Różnica między obszarami centrum a peryferiami
może być sprowadzona do przewagi odmiennych typów kapitału. W krajach rdzenia, czyli najbardziej zmodernizowanych społeczeństwach zachodnich, kluczowe
znaczenie ma kapitał ekonomiczny. W regionach peryferyjnych, pozbawionych
silnego i stabilnego kapitału ekonomicznego, rolę kompensującego kapitału pierwotnego przejął kapitał kulturowy lub polityczny, który pełni funkcję kluczowego
wyznacznika pozycji społecznej (Szelenyi, Treitman, Wnuk-Lipiński 1995; Eyal,
Szelenyi, Townsley 1998; Zarycki 2009a).
W Polsce wyjątkowa pozycja inteligencji, czyli „kapitalistów kulturowych”,
oparta była od początku na dominacji kulturowej, która zastępowała inne rodzaje
przewagi. Podstawowym aspektem tej uprzywilejowanej pozycji i silnej dominacji była „funkcja pośrednika w transmisji wzorców zachodniej nowoczesności, swoistego gwaranta przynależności kraju do cywilizacji Zachodu” (Zarycki
2009b: 149).
Bycie polskim inteligentem nie tylko „skazuje” na patrzenie przez pryzmat
zachodnich rozwiązań modernizacyjnych, ale w konsekwencji także utrudnia
rozpoznanie istoty lokalnych odmienności, do których należą przede wszystkim
swoiste źródła społecznych nierówności. W odróżnieniu od modelu zachodniego,
w którym mają one charakter ekonomiczny, w Polsce liczą się głównie różnice
w posiadanym kapitale kulturowym.
W świetle takiego rozumowania dokonuje się krytycznej analizy roli elit kulturowych, w tym także sytuacji poznawczej badaczy społecznych. Dyskurs polskich nauk społecznych można określić przez odwołanie do dwóch odmiennych
„języków”, czyli sposobów problematyzowania rzeczywistości: odmiennego dla
krajów centrum, a innego w obszarach peryferyjnych. W kategoriach analizy dyskursu mówi się zatem o opisywaniu realiów peryferyjnych językiem teoretycznym wziętym z centrum (Zarycki 2007: 15, por. Sosnowska 1997). Kategoriami
ujmującymi tę sytuację są pojęcia samoorientalizacji i kolonizacji dyskursywnej,
zapożyczone z koncepcji Edwarda Saida i szerokiego nurtu studiów postkolonialnych (Said 2005; por.: Thompson 2005; 2006; Buchowski 2006: 463–482;
Domańska 2008; Zarycki 2009b). Ten styl myślenia rozpoczyna się od analizy
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mechanizmu postrzegania lokalnych odmienności od zachodniego wzoru oraz tutejszych tożsamości kulturowych jako „nieracjonalnych”, a zatem pomijalnych
w naukowych analizach (Zarycki 2009a: 110; por. Buchowski 2006: 463–482).
Ważne kwestie stają się więc nieobecne w dyskursie naukowym, a w ujęciu krytycznie zorientowanej socjologii właśnie w tych pomijanych obszarach ulokowane są najważniejsze cechy społeczeństw. Szczególna sytuacja elit wschodnioeuropejskich, posługujących się zarówno kodem peryferii, jak i kompetentnych
w kodzie społeczeństw centrum, narzuca im różne, często ambiwalentne zadania.
Pełnią służebną rolę pośredników, reprezentując oba obszary i tłumacząc odmienne dyskursy w obu kierunkach. Jednocześnie wspomagają dominację symboliczną centrum przez narzucanie norm i ocen wziętych ze swojej rzeczywistości (Zarycki 2007: 16).
Powyższe tezy są formułowane w języku socjologii krytycznej. Przyjmuje
się zatem, że skutkiem szczególnej pozycji kapitału kulturowego jest fakt, że podstawowym typem dominacji jest dominacja kulturowa. Różnice w wymiarze tego
kapitału stają się kluczową osią hierarchizacji społeczeństwa. Zadaniem socjologii krytycznej w Polsce byłoby więc wskazywanie dróg demokratyzacji dostępu
do tego cennego zasobu, ważniejszego od zasobów ekonomicznych.
Należy dodać, że tak rozumiana krytyczna socjologia transformacji, to znaczy analiza akcentująca przewagę kulturowych, a nie ekonomicznych nierówności
społecznych, jest z punktu widzenia tutejszych elit przedsięwzięciem ryzykownym i mało atrakcyjnym. Podważa bowiem legitymizację ich statusu, która jest
oparta na funkcji pośredniczącej między własnym społeczeństwem a cywilizacją
Zachodu. Ryzykują utratę statusu eksperta w kwestiach zachodniej nowoczesności (Zarycki 2009a: 117). Zatem interpretacje zmiany systemowej, unikające
imperatywów naśladowania wzorów zachodnich i pogłębiania integracji Polski
z systemem światowym, a kładące nacisk na czynniki specyficznie regionalne,
mają w tym kontekście cechy działania podważającego pozycję elit kulturowych
i ich dominację symboliczną. Jest to jedno z uzasadnień niewielkiej popularności
poszukiwań oryginalnych, lokalnych koncepcji zmiany systemowej.
Inne wyjaśnienia odnosiły się do wcześniejszych doświadczeń polskich nauk
społecznych, które odbiły się na panujących w nich preferencjach ideologicznych.
Wskazywano więc na niechęć do środowiska socjologicznego marksizmu, która
wpłynęła na niską popularność teorii zależności i krytycznych analiz w kategoriach centrum – peryferii (Sosnowska 1998). Epoka PRL-u pozostawiła w spadku
skłonność do myślenia o zmianie społecznej w sposób linearny i uniwersalny,
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żywotność kategorii postępu oraz przekonanie, że istnieje jedna nowoczesność,
utożsamiana z panowaniem racjonalności. Podobnie było ze stosunkiem do lokalnych tradycji, będących balastem dla „intelektualistów, spragnionych oderwania
się od zniewalającej partykularności” (Krasnodębski 2003: 206; 219). Natomiast
z dziedzictwem okresu „pierwszej Solidarności” wiązano przesadną idealizację
społeczeństwa oraz przekonanie o powszechnej „europejskości” Polaków. W rezultacie po 1989 roku, kiedy miejsce zasady partycypacji społecznej zajął odgórny projekt elit, społeczeństwo stało się niewdzięcznym obiektem zabiegów
modernizacyjnych oraz źródłem lęku przed „ciemnymi i irracjonalnymi siłami”
(tamże: 95).
Zrekonstruowane powyżej wyjaśnienia społecznych podstaw nastawień badawczych socjologów można także widzieć jako jeden z przejawów szerszego
„procesu redefinicji i renegocjacji języka, w jakim w Polsce będziemy opisywać
nasze stosunki z szeroko rozumianym Zachodem oraz nasze odrębne w stosunku
do niego interesy”. Ta polityczna z natury kwestia ustalenia „przestrzeni dyskursywnej pomiędzy skrajnymi biegunami nacjonalizmu i kosmopolityzmu” nabiera
obecnie dynamiki i „dotyczy wszystkich dziedzin życia społecznego: polityki,
gospodarki i kultury” (Zarycki 2009a: 118).
Zagadnienie nastawień poznawczych przyjęło w naukach społecznych postać dyskusji nad sposobami konceptualizowania zmiany systemowej. Dowodem
jest nie tylko rosnąca liczba studiów poświęconych krytycznym analizom dorobku badań nad transformacją, ale i towarzyszące im propozycje nowych ujęć tej
problematyki. Są to najczęściej poszukiwania takich modeli teoretycznych, które
koncentrują się na położeniu Polski w zewnętrznym kontekście międzynarodowym i tam poszukują przyczyn polskiej, lub szerzej – wschodnioeuropejskiej,
specyfiki rozwojowej. Poprzestawanie na argumencie „lokalnej wyjątkowości”
traktowane bywa jako przejaw porażki intelektualnej w sytuacji, gdy nie udało się
wykryć przyczyn zjawisk. Dopiero spojrzenie na lokalną specyfikę z zewnętrznej
perspektywy oraz z zastosowaniem zadomowionych w socjologii kategorii i modeli może pozwolić na refleksję „bardziej uniwersalną” (Mokrzycki, Rychard,
Zybertowicz 2002: 24).
Do nurtu krytycznej socjologii transformacji należą także badacze, którzy
napęd zmian lokują w innych niż powszechnie przyjmowane obszarach. Podkreślają oni znaczenie „zagubionej rzeczywistości”, ukrytych, zakulisowych praktyk
i niejawnych aktorów zmian (Zybertowicz 2002; 2002a; 2005; Sojak, Wicenty
2005). Zajęcie się „transformacją podszytą przemocą” (Sojak, Zybertowicz 2008)
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wpisuje się w proces rozszerzania i redefinicji zjawisk wywołanych przez zmianę
ustrojową oraz sposób ich konceptualizacji.
W przedstawiony powyżej sposób socjologiczny dyskurs o transformacji
wraz z rozwijającą się autorefleksją badaczy społecznych nad pełnionymi rolami
społecznymi można potraktować jako głos w dyskusji, politycznej ze swej natury, nad kształtem rzeczywistości społecznej oraz perspektywami rozwoju Polski.
Socjologowie uczestniczą w krytycznym przezwyciężaniu ideologicznych ograniczeń charakteryzujących dotychczasowy język opisu zmiany systemowej.
Podstawą jest przekonanie, że wyczerpały się możliwości eksplanacyjne wyjaśniania osobliwości polskiej transformacji w kategoriach przejściowej niedoskonałości i tymczasowych aberracji wobec wzorca zachodniego modelu rozwoju. Bardziej obiecujące wydaje się przyjęcie tezy, że mamy do czynienia z trwałymi cechami charakterystycznymi dla lokalnego przebiegu społecznych procesów
modernizacji. W takiej perspektywie poznawczej wyjaśnienie tych zjawisk odwołuje się do historii. Dokonanie ponownej ewaluacji posiadanych zasobów, w tym
lokalnych zasobów tradycji, może być sposobem na nową polską odpowiedź wobec wyzwań stawianych przez globalizację i integrację europejską. Można więc
zobaczyć zmianę interpretacji opisujących transformację jako przejście od ujęć
modernizacji imitacyjnej, w których uznawano obcy, zachodni dyskurs o naszych
przemianach, do autonomicznych poszukiwań własnego języka i oryginalnego
paradygmatu zmian. Ta nowa perspektywa interpretacyjna akcentuje procesy kulturowe. Wydaje się, że w tym nurcie pewną rolę pełni także świadomość gier kulturowych, wyrażanych przez mechanizm przemocy symbolicznej. Poszukiwaniu
oryginalnej, polskiej odpowiedzi interpretacyjnej na wyzwania współczesności
często towarzyszy więc podejście konstruktywistyczne. Wraz z upływem lat widoczna jest w polskiej socjologii coraz większa świadomość społecznych funkcji
wiedzy i powiązań między naukowymi opisami rzeczywistości a zadaniami stawianymi tym diagnozom.
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Agnieszka Kolasa-Nowak
W KIERUNKU KRYTYCZNEJ SOCJOLOGII TRANSFORMACJI?
NASTAWIENIA POZNAWCZE
W AUTOPORTRECIE POLSKICH SOCJOLOGÓW
Streszczenie

Dwadzieścia lat przemian systemowych znalazło odbicie w rozległym dorobku analiz socjologicznych, który w ostatnich czasach stał się także przedmiotem autorefleksji
w środowisku socjologów. Dyskusje i komentarze dotyczą stosunku socjologów do społeczeństwa. Poza odmiennymi podejściami teoretycznymi chodzi także o sposoby widzenia roli badacza społecznego, jego relacji wobec przedmiotu analiz i ocen temu towarzyszących. Te kwestie wpisują się w debatę publiczną nad kształtem nowej rzeczywistości
i wynikami transformacji, bowiem obrazy, jakie wyłaniają się z interpretacji socjologów
oddziaływają na opinię publiczną i znajdują wyraz w sporach ideologicznych i programach politycznych.
Socjologiczny dyskurs o transformacji, wraz z autorefleksją badaczy społecznych
nad pełnionymi przez nich rolami społecznymi, można więc potraktować jako głos w politycznej ze swej natury dyskusji nad kształtem rzeczywistości społecznej oraz perspektywami rozwoju Polski. Socjologowie uczestniczą w krytycznym przezwyciężaniu ideologicznych ograniczeń, charakteryzujących dotychczasowy język opisu zmiany systemowej. Zjawisko to wiąże się z uświadomieniem roli światopoglądów politycznych i ich
uwarunkowań w dyskursie socjologicznym. Ta tendencja zdaje się narastać w ostatnich
latach, prowadząc ku poszukiwaniu takich narzędzi naukowego opisu, które umożliwią
postawienie i zinterpretowanie problemów, uznawanych w dyskusjach politycznych za
istotne dla naszego regionu w obecnej, globalnej fazie przemian.
Słowa kluczowe: zmiana systemowa w Polsce, dyskurs socjologiczny, socjologia krytyczna, nastawienia poznawcze, zaangażowanie

TOWARDS A CRITICAL SOCIOLOGY OF TRANSFORMATION?
COGNITIVE ATTITUDES
IN A SELF-PORTRAIT OF POLISH SOCIOLOGISTS
Summary
Sociological analyses of Polish systemic transformation have changed during the
last twenty years. There are various theoretical inspirations and interpretations. The dif-
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ferences also concern cognitive approaches and the roles of a social scientist in coping
with this new challenge. These issues could be seen as a part of a public debate in Poland.
Sociological interpretations of systemic change have been affecting public opinion and
vice versa – have been influenced by ideological and political viewpoints.
Recently sociological discourse about transformation has been accompanied by
a growing stream of critical reflection. Polish social scientists have begun to reconstruct
the most common cognitive approaches, which were the bases of interpretations. In the
first years after the fall of communism, a simple model of imitative modernization was the
most popular. During following years the criticism has increased. The technocratic and
utopian point of view of many sociological analyses has been revealed. The critical sociology of transformation seems to be the new way of thinking. It is based on the concept
of multiple modernities and the notion of a core-periphery division. The Polish systemic
change is seen as a particular, history-based modernization of a relatively underdeveloped
and backward peripheral society. At the same time sociologists are becoming more concerned about the conditions of constructing scientific knowledge in the situation of deep,
radical social change. They are more interested in a constructivist approach and categories
taken from contemporary sociology of science.
Keywords: systemic change in Poland, sociological discourse, critical sociology, cognitive attitudes, involvement in social analyses
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OBLICZA WOJEN W XXI WIEKU

W ostatniej dekadzie XX wieku rozpowszechniono utopijne wizje końca
historii i wojen (Fukuyama 1991, Ingatieff 2000). Spekulowano, że globalizacja, ewolucja systemów społeczno-politycznych w duchu liberalnej demokracji
oraz promocja rozwoju gospodarczego są najlepszymi sposobami zachowania
pokoju na świecie (Friedman 2001). Niespodziewanie w XXI wieku wróciliśmy
z tej utopii do rzeczywistości. Jak twierdzi Colin S. Gray, nabierające rozpędu
stulecie będzie kolejnym krwawym wiekiem (Gray 2005). W naturę człowieka
i społeczeństwa wojna jest wpisana jako forma agresji, walki o własne terytorium, jego obrona, ale także dążenie do powiększania swoich terytoriów, potęgi
i bogactwa mieszkańców. Wojny zawsze generowały przemiany społeczne, polityczne, gospodarcze. Ewoluował sposób prowadzenia wojen, zmieniała się taktyka walki, wykorzystywano coraz bardziej finezyjne uzbrojenia (Barber 2005).
Żadne z istotnych powodów prowadzenia wojen nie wyczerpały się. Jak pisał
Carl von Clausewitz, każda epoka ma swoje wojny (Clausewitz 2000). Mają je
więc i czasy współczesne. Walki toczone obecnie można określić jako jakościowo
nowe zjawisko. Choć często mają wymiar lokalny, nie można ich jednak uznać
za wewnętrzne. Nie tylko bowiem wciągają do walki państwa sąsiednie, ale też
dają się zrozumieć jedynie w kontekście tego, co nazywamy globalizacją. Proces
ten charakteryzuje intensyfikacja światowych powiązań: politycznych, ekonomicznych, kulturalnych, militarnych. Coraz większy wpływ na życie ludzi mają
wydarzenia odległe i niezależne od nich, które Anthony Giddens zdefiniował jako
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doświadczenia zapośredniczone (Giddens 2001). Współczesne wojny różnią się
od dawnych tym, że są prowadzone dosłownie pośród ludzi. Przeciwnik ukryty
wśród cywili atakuje skrycie siły interwentów w imię lepszego jutra. Współczesne wojny globalizują się także przez aktywność licznych wielonarodowych grup
obserwatorów (reporterów, agencje niepaństwowe, organizacje międzynarodowe), wojskowe wielonarodowe kontyngenty pokojowe (Kaldor 1999).
We współczesnych konfliktach zbrojnych jak w soczewce odbija się nowy
podział świata. Albowiem w wojnach tych zderzają się przedstawiciele dwóch
diametralnie różnych zbiorowości: (1) beneficjentów globalizacji, czyli ludzi mówiących po angielsku, używających faksów, e-maili, korzystających z telewizji
satelitarnej, posługujących się kartami kredytowymi, swobodnie podróżujących
po świecie, oraz (2) wykluczonych, czyli ludzi wyłączonych z procesów globalizacji, pozbawionych możliwości korzystania z wielu tych udogodnień, żyjących
z tego, co zdołają sprzedać lub zmienić, bądź z pomocy humanitarnej; ograniczonych w swobodzie poruszania się.
Globalizacja nie oznacza więc końca wojen. Wręcz przeciwnie, rodzi dwa
krańcowo różne procesy: integrację i fragmentaryzację. W globalizującym się
świecie, wskutek łatwości przepływu różnorodnych informacji, następuje gwałtowny wzrost samoświadomości ludzi i narodów. Wywołuje to nie tylko chęć
współpracy i integracji, ale także wzrost poczucia odrębności kulturowej, językowej, narodowościowej, etnicznej. To z kolei rodzi zrozumiałe ambicje do samostanowienia. Dlatego dzisiejsze wojny często dotyczą prolongaty warunków,
z jakich lęgnie się globalny nieład, który z kolei jest wylęgarnią terrorystów (Borradori 2008). I tu dochodzimy do fundamentalnej sprzeczności: prawa do samostanowienia narodów i prawa do zachowania integralności państw już istniejących. Ta sprzeczność, jak uczy historia, nie zawsze bywała rozwiązywana drogą
pokojową.
Chcąc zrozumieć przyszłość wojen, nie powinniśmy szukać odpowiedzi
w utopiach i teoretycznych rozważaniach filozoficznych. Musimy być świadomi
płynności i nieostrości granic między tym, co jest wojną a tym co nią nie jest.
W ujęciu klasycznym wojny to równoczesne konflikty sił zbrojnych, nastrojów społecznych, zasad prawnych i kultur narodowych. To swoisty stan prawny
pozwalający rozwiązywać konflikt przez użycie sił zbrojnych (Wright 1951: 50).
Tym samym oznacza to, że pojęcie wojny zarezerwowane jest jedynie dla tych
konfliktów, w które społeczeństwa, państwa, narody angażują wszelkiego rodzaju
zasoby w celu narzucenia swojej woli innym przez fizyczne obezwładnienie jego
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sił zbrojnych. To konflikty mające charakter krwawej walki zbrojnej, staczanej
przez zorganizowane siły (Skibiński 1995, Ryszka 1995).
Definicje wojen podlegają obecnie gruntownemu przeglądowi. Najbardziej
zdecydowanej krytyce poddaje się eksponowaną w klasycznych definicjach obecność państwa jako elementu niezbędnego, aby konflikt określić mianem wojny.
Kwestionowany jest także paradygmat nierozerwalnych związków wojny z polityką (Keegan 1998, Kaldor 1999). Formułę wojny jako czynu politycznie motywowanego uważa się coraz powszechniej za zawężoną. Kontrowersje definicyjne
dotyczą także celowości wojen, co jest naturalnym następstwem wąskoeuropejskiego, oświeceniowego traktowania wojny jako zracjonalizowanej metody osiągania celów. Podejście takie wyraźnie ogranicza perspektywę, pozostawia poza
marginesem „sens” wojen innych kręgów kulturowych. Klasyczna formuła celu,
którym jest pokój na nowych warunkach, także zdaje się niewystarczająca i niepełna wobec niektórych typów współczesnych konfliktów i wojen.
W naturze współczesnych wojen nastąpiły istotne jakościowe zmiany. Ustały konflikty generowane rywalizacją między dwoma państwami oraz podsycane
z zewnątrz. Nowe konflikty nie zagrażają już pokojowi w skali globalnej, choć
w wielu regionach powodują znaczną destabilizację, powstanie nowych ognisk
zapalnych oraz pojawienie się nowych zagrożeń. Bardzo często są to konflikty
związane z rozpadem państw wielonarodowych (b. ZSRR, b. Jugosławia, Sudan),
prowadzące do zaostrzenia konfliktów i napięć o charakterze etniczno-narodoworeligijnym. Związane są z niespotykanym dotąd niszczeniem i upadkiem instytucji państwowych, wzrostem zniszczeń wojennych oraz licznymi stratami wśród
ludności cywilnej. Prowadzi to często do atrofii, paraliżu władzy, załamania się
porządku prawnego, nasilenia przestępczości, bandytyzmu, chaosu i grabieży majątku narodowego.
Stary model wojny, we współczesnym rozumieniu, pojawił się pod koniec
XVIII wieku wraz z powstaniem nowożytnego państwa. Był związany z monopolizacją prawomocnej przemocy zorganizowanej, czyli uznaniem, że jedynie
państwo ma prawo używać fizycznych środków przymusu. Wówczas to pojawiły
się armie stałe, zawodowe, z nimi zaś specjalistyczne szkolenie, wojskowy dryl
i koncepcja wojny prawomocnej.
Pod koniec XIX wieku reguły te zaczęto kodyfikować w prawie międzynarodowym. Według Martina van Crevelda: „Aby odróżnić wojnę od przestępstwa,
uznano, że prowadzić ją mogą wyłącznie suwerenne państwa. Przyjęto też definicję żołnierza – jako uprawnionego do udziału w zbrojnej przemocy w imieniu
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państw. Aby uzyskać i zachować tę licencję, żołnierz musiał nosić odpowiednie
znaki i być poddany ścisłej rejestracji i kontroli, aby wykluczyć korsarstwo. Miał
walczyć jedynie w mundurze, nosić broń otwarcie i słuchać rozkazów dowódcy
odpowiedzialnego za jego działania. Zabroniono mu metod niegodnych, takich
jak łamanie rozejmu czy wznowienie akcji zbrojnej po wzięciu do niewoli. Ludność cywilną należało zostawić w spokoju, chyba że w grę wchodziła konieczność wojskowa” (Creveld 1991: 130). Finansowanie stałej armii wymagało od
państwa uregulowania systemu podatków i pożyczek, a w konsekwencji reformy administracji. Aby system podatków oparty był na bezpiecznych podstawach
i umocniony praworządnie, potrzebne było również upowszechnienie prawa oraz
zaprowadzenie porządku. Tak powstała niepisana umowa, na mocy której władze
chroniły terytorium kraju przed wrogiem zewnętrznym i zapewniały względny
spokój wewnętrzny, ludność zaś płaciła podatki, akceptowała rządy prawa oraz
służyła w siłach zbrojnych.
Pośrednią konsekwencją tych zmian było powstanie pod koniec XVIII wieku wielu podziałów na: publiczne – prywatne (sfera działania państwa i sfera
pozapaństwowa); zewnętrzne – wewnętrzne (działania w kraju i poza jego granicami); wojskowe – cywilne (wewnętrzne spory bez użycia przemocy i zewnętrzne
walki przy jej użyciu; żołnierz i cywil, czyli ten, kto nosi broń prawomocnie,
i przestępca lub terrorysta).
Od końca XVIII wieku charakter wojen uległ przeobrażeniom. Decydującym wydarzeniem wojennym była bitwa, którą Clausewitz porównał do opłaty
gotówkowej na rynku. Clausewitz określił wojnę jako „akt przemocy, mający na
celu zmuszenie przeciwnika do spełnienia naszych żądań” (Clausewitz 2000: 35).
Zakładał przy tym, że „my” i „przeciwnik” to dwa państwa. Clausewitz opracował teorię, wedle której wojna toczy się na trzech poziomach: między politykami,
między dowódcami i między narodami (Clausewitz 2000: 37). Przedstawił skrajną logikę wojny na wszystkich trzech poziomach, nieuniknione zmierzanie wojny
do eskalacji, wynikające z rozumowania polityków, którzy starają się realizować
interes państwa; kalkulacji dowódców, którzy pragną rozbić siły wroga, aby zapobiec kontratakom, lub z emocji wznieconych wśród ludu. Wiek XX przyniósł
wojny totalne, w których masowa produkcja i propaganda posłużyły masowej
zagładzie. To właśnie doprowadziło do tego, że XVIII-wieczne podziały zaczęły się załamywać. Totalna mobilizacja zatarła granice między tym, co publiczne
a prywatne, wojskowe a cywilne, polityczne a gospodarcze. Narodziła się potrzeba zawierania sojuszy międzynarodowych oraz tworzenia wszelkiego rodzaju

Oblicza wojen w XXI wieku

71

bloków politycznych, militarnych, ekonomicznych, mających gwarantować bezpieczeństwo i pokój. Rozwój technologii militarnych, coraz większe zniszczenia
oraz ludobójstwa wojenne postawiły pod znakiem zapytania Clausewitzowskie
założenie, że wojna to racjonalne narzędzie w rękach państw. Po drugiej wojnie
światowej podtrzymywano jeszcze ideę konfliktu starego typu przez doktrynę odstraszania oraz ostrą walkę ideologiczną i wojny telewizyjne (np. takie jak konflikt o Falklandy czy wojna w Zatoce Perskiej) (Kaldor 1999: 174). Ale ten typ
konfliktów powoli zanikał. Zaczęły bowiem pojawiać się takie wojny, które nie
pasowały do przyjętych wcześniej wyobrażeń o nich (np. permanentnie trwające konflikty o Palestynę i Kaszmir). Lekceważono je, określając mianem wojen
nietypowych, nie-wojen, wojen o niskiej intensywności lub konfliktami poniżej
progu wojny (Blank 1993). To one jednak przygotowały grunt pod rozwój nowej
formy konfliktów.
Pierwszą większą wojną w nowym, postzimnowojennym świecie była wojna w Zatoce Perskiej. Dość szybko została ogłoszona pierwszą nową wojną XXI
wieku. Cechowała się bowiem zarówno tym, co charakterystyczne dla wojen ery
industrialnej, jak i tym, co będzie zapewne typowe dla przyszłych wojen ery postindustrialnej.
Kolejne wojny ostatniej dekady XX wieku oraz początku XXI wieku okazały się jednak na tyle odmienne od toczonych poprzednio, że dość powszechnie wyrażano potrzebę przeglądu i rewizji uznanych charakterystyk paradygmatu
wojny. Jesteśmy świadkami zarówno przemiany przyczyn wybuchu wojen, jak
i sposobów ich prowadzenia (Nye jr. 2009: 322–355). Wyzwania strategiczne
i przyczyny przyszłych wojen (regularnych – o panowanie nad światem i asymetrycznych – wyrażających politykę lokalną) nie definiują z góry, jak będą wyglądać przyszłe zmagania zbrojne. W równym stopniu zależą one od dostępnych
środków technicznych, jak i kultury regulującej normy zachowań. W społeczeństwach ponowoczesnych przyzwoleniu na wojnę towarzyszy radykalna zmiana
wyobrażenia o wojennym zaangażowaniu. Toczone w ostatnim dziesięcioleciu
wojny w obszarze tak zwanego trzeciego świata, wojny postkolonialne nie są
czymś specjalnie nowym, co do ich przyczyn i metod prowadzenia. Nastąpiła
jednak ważna zmiana jakościowa. W poprzednim ładzie dwubiegunowym niemal
każdy z tego typu konfliktów stawał się pretekstem do pośredniej konfrontacji
dwóch dominujących w świecie państw. Każda z walczących stron mogła liczyć
na silne poparcie. Istniało przy tym szczególne ryzyko rozprzestrzeniania się konfliktu. Każdy z nich mógł być zarzewiem konfrontacji na dużą skalę. Obecnie
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skonfliktowane strony są bardziej pozostawione same sobie. Wsparcie otrzymują
od znacznie słabszych sojuszników, na przykład organizacji i grup niepaństwowych. Często konflikty mają charakter wojen wspólnotowych toczących się,
z miernymi rezultatami, między skonfliktowanymi ze sobą oraz pozbawionymi
ideałów grupami wewnątrz państwa (np. wojny w Somali, Sudanie, Sierra Leone,
Ruandzie), a powodowane są przede wszystkim przez czynniki etniczne bądź kulturowo-religijne. Motywacje ideologiczne straciły na znaczeniu, przez co wojny
stały się bardziej okrutne i w swoim przebiegu mniej kontrolowane (Snow 1996:
1–2). Wydłużył się także czas ich trwania, co z kolei prowadzi do atrofii struktur
państwowych, których brak implikuje pojawienie się państw upadłych, w których
mogą wzrastać podmioty pozapaństwowe, będące źródłem współczesnych wojen
asymetrycznych (Madej 2007: 117).
Potencjałowi militarnemu państwa przeciwstawiony jest niewspółmiernie
mniejszy potencjał struktur niepaństwowych. Na nierówny status przeciwników
zwraca też uwagę Herfried Münkler, który wspomina o tak zwanej asymetryzacji przemocy wojennej, oznaczającej sytuację, w której z reguły walczą ze sobą
nierówni przeciwnicy (Münkler 2004: 10). Według H. Münklera przyczyną załamania się upaństwowienia wojny i powodem tego, że prywatyzacja militarnej
przemocy stała się ponownie opłacalna są trzy czynniki: dominacja lekkiego
uzbrojenia; użyteczność także tych słabo wyszkolonych ochotników, którymi często są dzieci; finansowanie wojny ze środków pochodzących z grabieży i handlu
nielegalnymi towarami (Münkler, 2004:99).
To, co działo się w Somalii w 1992/1993 roku, można zaliczyć do charakterystycznych cech postzimnowojennego porządku nowych wojen, polegających na
nowym typie interwencji zbrojnej wymuszonej względami humanitarnymi oraz
zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego. Taki stan rzeczy zrodził ideę
tak zwanego obronnego imperializmu (Cooper 2003). Kraje bezładne stają się
bardzo wygodnym siedliskiem dla międzynarodowych zorganizowanych grup
przestępczych oraz zorganizowanego terroryzmu, co może prowadzić do nasilenia czystek etnicznych, ludobójstwa, łamania praw człowieka.
Wojny, w których rola państwa została zminimalizowana, określa się mianem nowych wojen lub wojen nowego typu. Terminy te zostały wprowadzone
przez Mary Kaldor (1999). Nowe wojny opisywane są jako wysoce sprywatyzowane, nieformalne, postmodernistyczne, odróżniające się od starych rodzajem
stosowanej przemocy, poziomem bezprawia i okrucieństwa, erozją państwa oraz
jego monopolu na prawo do stosowania zorganizowanej przemocy. Nowe wojny
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są często określane mianem zdegenerowanych, są skutkiem zarówno integracji,
jak i rozdrobnienia. Ze względu na sojusze, wspólne systemy bezpieczeństwa,
porozumienia o kontroli zbrojeń oraz uzależnienie od handlu, technologii czy
pomocy wojskowej, bardzo trudno jest dziś jednostronnie wydać wojnę innym
państwom. Stare konflikty ogranicza wiele czynników prawnych i moralnych.
Osłabienie monopolu państwa wskutek rozdrobnienia ma miejsce zwłaszcza wtedy, kiedy państwo scentralizowane (komunistyczne lub postkolonialne) stosuje
politykę rozluźnienia, liberalizacji i reform strukturalnych. Dochodzi wówczas do
dezintegracji, następuje spadek produkcji, zacierają się kryteria prawomocności,
maleją wpływy z podatków zarówno z powodu osłabienia gospodarki, jak i wzrostu korupcji, a władza traci legitymizację. Obniżenie wydatków na bezpieczeństwo prowadzi do powstania prywatnych oddziałów zorganizowanej przemocy:
gangów, firm ochroniarskich i grup paramilitarnych związanych ze stronnictwami
politycznymi (Kaldor 1999: 56). Głównymi, politycznymi celami nowych wojen
są roszczenia do zdobycia władzy opartej na tożsamości narodowej, religijnej,
wyznaniowej, klanowej. Te idee to zazwyczaj nostalgiczne wyobrażenia przeszłości. Niekiedy twierdzi się, że nowe konflikty to próby powrotu do przeszłości, do
dawnych nienawiści, poprzedzających okres kolonialny lub czasy komunizmu.
I rzeczywiście, strony w tych konfliktach czerpią siłę z pamięci i tradycji. Podejmują próbę reaktywacji narodowego mitu (Anderson 1997, Gellner 1991). Polityczną mobilizację wokół tożsamości radykalnie usprawnia wszechobecność mediów elektronicznych, dzięki którym ideowcy są w stanie forsować swoją wizję
ojczyzny, znacznie odbiegającą od rzeczywistości.
W przeciwieństwie do hierarchicznie zorganizowanych i scentralizowanych
sił zbrojnych charakterystycznych dla konfliktów starego typu w nowych konfliktach uczestniczą różnego rodzaju siły (często działające na własną rękę), które
współpracują ze sobą lub rywalizują. Bywa, że dzielą się na różnego typu jednostki: armię, żandarmerię, straż graniczną, gwardię prezydencką. Czasami odrywają
się od nich pojedyncze, nieopłacane oddziały albo regularne siły zbrojne ulegają
rozpadowi. W ten sposób tworzą się nowe grupy paramilitarne, z reguły skupione
wokół jednego przywódcy bądź powiązane z jakąś partią polityczną, a niekiedy należące do większej sieci organizacji przestępczych. Dobrym przykładem są
„Tygrysy” Arkana i czetnicy Szeszelja. Arkan, jedna z czołowych postaci belgradzkiego półświatka, utworzył swoje oddziały z belgradzkich kibiców drużyny
piłkarskiej, której był właścicielem. Ich wynagrodzeniem było to, co zagrabili.
Czetnicy Szeszelja to zbrojne ramię serbskiej partii fanatycznych nacjonalistów
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będących ochotniczą grupą samoobrony, powołaną do obrony konkretnego rejonu i powiązaną z miejscową policją. Nowym zjawiskiem są siły pokojowe,
czyli regularne siły zbrojne o wielopoziomowej organizacji, oraz prywatne firmy
ochroniarskie. Pracujące na kontraktach dla rządów oraz rekrutujące najemników,
nierzadko żołnierzy, którzy stracili pracę wskutek redukcji po zakończeniu zimnej
wojny (np. weteranów wojny afgańskiej, oficerów rosyjskich służących na kontraktach w armiach państw postradzieckich).
Ewolucję strategii wojskowej nowych wojen można prześledzić na przykładach działań partyzanckich, poczynając od walki rewolucyjnej w wydaniu Mao
Zedonga i Che Guevary. Partyzanckie siły zbrojne były rozproszone i zdecentralizowane, lecz bardzo zdyscyplinowane. Celem walki rewolucyjnej było unikanie bitew oraz opanowanie terytorium za pomocą środków raczej politycznych
niż wojskowych (np. zdobywając polityczne poparcie ludności) (Creveld 1991:
159). Nieprzyjaciela zaś należało politycznie i militarnie wycieńczyć. Zwalczanie partyzantki polegało na użyciu przeciw niej regularnego wojska. Ponieważ
trudno było wdawać się w starcie bezpośrednie, a nawet odróżnić partyzanta
od nie-partyzanta, obierano strategię pozbawiania partyzantów poparcia politycznego przez wykorzystanie różnych technik destabilizacji, jak przymusowe
przesiedlenia i niszczenie terenu za pomocą napalmu, min przeciwpiechotnych
czy środków chwastobójczych (Amerykanie w Wietnamie). Podobne techniki,
choć nie w ramach regularnych sił zbrojnych, stosowano w konfliktach o niskiej
intensywności z lat 80. XX wieku (np. Contras w Nikaragui czy mudżahedini
w Afganistanie). Konflikty nowego typu właśnie od wojen partyzanckich przejęły
koncepcję kontrolowania terytoriów środkami raczej politycznymi niż wojskowymi oraz unikania bezpośrednich starć (np. w Iraku i Afganistanie). Kontrola
polityczna wymaga jednak pozbycia się ludzi uznawanych za odmiennych, czyli
ujednorodnienia populacji. Celem jest zasianie strachu i nienawiści. W nowych
wojnach stosuje się więc techniki zapożyczone z metod zwalczania partyzantki.
Od masowych mordów po różne formy zastraszenia: tortury, więzienie, gwałty,
niszczenie obiektów religijnych i pomników kultury, obleganie miast i blokady
dróg. Dla nowych konfliktów typowe są te właśnie działania, które w dawnych
konfliktach potępiano. O strategii wojskowej konfliktów nowego typu świadczą
ich statystyki. Gwałtownie wzrosła liczba uchodźców, w 1969 roku było ich około 300 tys. osób na jeden konflikt, a w roku 1992 już około 1,3 mln. Co więcej,
przemoc kierowana jest przede wszystkim przeciw cywilom. Na przełomie stuleci
stosunek liczby ofiar wśród wojskowych do ofiar wśród cywili wynosił 8 do 1.
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Dziś uległ odwróceniu i wynosi 1 do 8 (Kaldor 1999: 8). Bardzo często techniki
militarne stosowane w nowych wojnach określa się mianem prymitywnych (lowtech). Jest to jednak termin mylący. Wprawdzie używana jest zwykle broń lekka
i prosta w konstrukcji, ale jej technologia jest bardzo zaawansowana.
W ciągu ostatnich dziesięcioleci dokonał się ogromny postęp w produkcji
broni lekkiej. Karabiny maszynowe stały się o wiele lżejsze, celne i łatwiejsze
w obsłudze (np. mogą z nich strzelać nawet dzieci, jak miało to miejsce w konflikcie w Sierra Leone). Podobny postęp nastąpił w nowoczesnej łączności, niezbędnej do koordynowania działań rozproszonych grup zbrojnych, na przykład
podczas wojny w Somalii wodzowie klanów używali telefonów cyfrowych, których Amerykanie nie byli w stanie podsłuchiwać. W sensie ekonomicznym wojny
nowego typu są zupełnym przeciwieństwem XX-wiecznych wojen totalnych, które miały charakter powszechny, centralistyczny i autarkiczny, a na działania wojenne przeznaczano wszelkie dostępne środki. Wojny nowego typu mają charakter
zdecentralizowany, gdyż nie uczestniczą w nich masy. Wysiłek zbrojny w wielkim
stopniu zależy od dostaw zewnętrznych, ponieważ zdolności produkcyjne ulegają
zniszczeniu, nie licząc produkcji kilku cennych, często nielegalnych towarów, takich jak narkotyki czy diamenty (Angola i Sierra Leone). Podatki przestają zasilać
budżety państw. W takiej sytuacji oddziały zbrojne muszą polegać na następujących źródłach dochodu: 1) tak zwanym transferze majątkowym obejmującym
między innymi grabież oraz haracz, jakim obłożony jest handel, który z powodu
blokad i warunków oblężenia zmusza ludność do wymiany dobytku na artykuły
pierwszej potrzeby (np. oszczędności w obcych walutach, samochody, telewizory,
lodówki, krowy itp.); 2) pomoc z zagranicy (finansowa i humanitarna). Nowe prywatne armie najemne otrzymują przeważnie zapłatę w postaci części chronionych
przez siebie towarów. Wszystkie razem wykorzystują pomoc humanitarną i kooperują na czarnym rynku, nawet jeśli walczą po przeciwnych stronach. Ponieważ
źródła funduszy uzależnione są od utrzymywania kraju w stanie wojny, dlatego walczące frakcje mają jeden wspólny cel/interes – jej kontynuowanie (Kaldor 1999: 129). Zdaniem niektórych autorów, motywy działań wojennych mają
charakter ekonomiczny. Prowadzenie wojny wymaga stałego dopływu gotówki.
Nowy typ konfliktu można opisać jako patologiczną formę uspołecznienia, nowy
typ wymuszonych stosunków społeczno-gospodarczych. Ważną, jeśli nie główną,
przyczyną takiej sytuacji jest także grunt kulturowy, który w wielu krajach traktowany jest jako regulator stosunków społecznych (Gawrycki 2004). Tak jest na
przykład w Afryce, gdzie konflikty zbrojne stały się już zjawiskiem strukturalnym
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wiążącym część społeczeństw i gospodarek (Milewski, Liza 2002). W omawianym typie wojen przeważają rzadko dotychczas stosowane formy przemocy kierowanej głównie przeciwko ludności cywilnej. Jeśli na początku XX wieku udział
strat ludności cywilnej w stratach ogólnych wynosił od 10% do 15%, to pod koniec wieku przekraczał już 80%. Nie bez kozery działania bojowe nazywane są
zdegenerowanymi (Gray 1997).
Wojny współczesne nie kierują się żadnymi regułami. Rządy państw po stracie monopolu na działania wojenne otwierają tym samym wolną drogę dla „niewidzialnej ręki rynku” i powstawania podmiotów paramilitarnych oraz prywatnych
(Kaldor 2000: 17). Zarysowują się dwie podstawowe tendencje, które wyraźnie
odróżniają wojny współczesne od wojen z poprzednich epok. Pierwsza z nich
to komercjalizacja wojny i wkroczenie na arenę działań zbrojnych podmiotów
prywatnych, kierujących się raczej ekonomicznymi niż politycznymi motywami.
Druga tendencja natomiast dotyczy coraz bardziej pogłębiającej się asymetryzacji
działań zbrojnych. Granica między użyciem przemocy a pracą zarobkową stopniowo, ale skutecznie się zaciera. Wojna staje się sposobem na życie. Jej uczestnicy często dorabiają się na niej sporych majątków. Wykształcają się gospodarki
wojenne oparte na grabieży i plądrowaniu, niewolniczej pracy i pobieraniu haraczy za produkty niezbędne do egzystencji. Usługodawcy militarni (trudno ich
nazwać żołnierzami, choćby dla odróżnienia ich rangi) stają się rabusiami, dla
których prawo wojenne nie odgrywa żadnej roli.
W nowych wojnach górę biorą techniki destabilizacji, szerzenia strachu
i nienawiści. Charakterystyczne są takie zachowania walczących, jak: nieliczenie
się z kodeksem praw wojny, z elementarnymi normami postępowania z ludnością
cywilną, jeńcami, rannymi; niszczenie zabytków kultury. Inaczej zorganizowane
są walczące jednostki (w tym siły zbrojne), rzadko spotyka się klasyczną zhierarchizowaną strukturę typową dla armii. Uczestnikami nowych wojen są niewspółmierne i nieporównywalne organizacje: paramilitarne, grupy samoobrony, wojska
lokalnych wodzów, gangi kryminalne, jednostki policji (lub milicji), grupy najemników, a także zdemoralizowane jednostki jako pozostałości wojsk regularnych. Z organizacyjnego punktu widzenia są zdecentralizowane, do koordynacji
dochodzi jedynie w określonych sytuacjach – od konfrontacji do konfrontacji.
Powstaje więc nowy typ sprywatyzowanej przemocy. „Weszliśmy w nowy
świat – pisze Hedley Bull – świat, w którym rzeczywisty monopol państwa na
środki przemocy przemija” (Bull 1977: 15). Zmonopolizowana dotąd przez państwo przemoc przechodzi częściowo we władanie grup paramilitarnych, prywat-
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nych agencji bezpieczeństwa, organizacji ochroniarskich. Wojna staje się usługą
(Usseler 2008). Na rynku działa wiele międzynarodowych i wielonarodowych
korporacji oferujących obsługę bezpieczeństwa państwom i nie-państwom (PMC
– private military companiens). Prywatyzacje działań o charakterze militarnym
i paramilitarnym oparta jest na teorii, że bezpieczeństwo też można traktować
jako usługę, a prywatne interesy są bardziej efektywne niż państwowe (Nossol
1998; Reno 1997: 227–230).
Nowe wojny są także źródłem jakościowo nowego problemu: interwencji
zbrojnych w celu przywrócenia pokoju i ładu oraz zapewnienia elementarnych
praw człowieka. Nie ma prostej odpowiedzi na pytania dotyczące legitymizacji
tych działań. Nie wiadomo także kto, w jakich sytuacjach, dlaczego i w jakim
zakresie powinien interweniować. Kaldor większość z tych interwencji nazywa
wojnami-spektaklami (Kaldor 2003), oglądanymi na całym świecie przez telewizję, pokazującymi determinację i siłę właściwej strony. To wojny, w których
zapewniona jest wystarczająca przewaga, a sukces zdaje się być z góry zagwarantowany. Jednym z głównych celów działań wojennych jest osiągnięcie założonego efektu psychologicznego na globalną skalę. George Soros trochę złośliwie
zauważa, że to mocarstwo wybiera sobie łatwego i spektakularnego przeciwnika, a interwencję w Afganistanie nazywa wspaniałą demonstracją nowo odkrytej
sprawności militarnej USA (Soros 2004: 46).
W przewidywaniach dotyczących przyszłych wojen, między innymi opartych na tofflerowskiej koncepcji świata podzielonego na troje (Toffler 1998),
nie należy zapominać o potwierdzonej historycznie prawdzie, że jeżeli pojawiają
się nowe formy wojen, stare długo jeszcze nie zanikną. Zwiększy się zatem ich
różnorodność. Dlatego też atrakcyjny wydaje się model przyszłych konfliktów
zaproponowany przez François Heisbourga (1998), który zakłada, że w ciągu
najbliższych dwudziestu pięciu lat możemy być świadkami następujących wojen
(Heisbourg 1998: 23–28): 1) podejmowanych przez złośliwe antyzachodnie dyktatury, mające dostęp do broni masowego rażenia (tzw. wojny państw-złoczyńców); 2) sukcesyjnych, prowadzonych o władzę w obrębie niegdyś istniejących,
a rozpadających się państw; 3) rozrywających, w których obce i rodzime grupy
zaatakują uporządkowane podstawy funkcjonowania istniejących społeczeństw
za pomocą tak różnych środków, jak terror, destrukcja systemów informatycznych, finansowych i innych; 4) klasycznych, w których XIX-wieczne cele będą
osiągane metodami z XXI wieku. Wymienione powyżej kategorie wojen odzwierciedlać będą w różnym stopniu poziom zaawansowania rozwoju społeczeństw.
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Wizje przyszłych wojen są zazwyczaj obarczone wieloma niedoskonałościami, błędami. Anachronizmem najbardziej rzucającym się w oczy jest skłonność do projektowania linearnej przyszłości. Najbardziej niebezpieczną zaś może
stać się skłonność do stosowania uproszczonego determinizmu, do absolutyzacji
czynnika postępu technologicznego. Groźny może się też okazać militarno-wojenny populizm z jego tanią futurystką, ekspozycją wojen wirtualnych, fascynacją możliwą skutecznością przyszłych wojen (Black 2000: 284–287). Wojny
przyszłe już się rozpoczęły. W literaturze przedmiotu dość zgodnie pisze się,
że wraz z generalną przemianą cywilizacyjną oraz procesami globalizacyjnymi
ewolucji ulegają charakterystyki paradygmatu wojny (Huntington 1997). Zmienia się clausewitzowski paradygmat zwycięstwa przez zniszczenie (Clark 2000).
Coraz doskonalsza technika pozwala na precyzyjne uderzanie w starannie wybrane cele, których selektywne unieszkodliwianie ma prowadzić do złamania woli
i podporządkowania sobie przeciwnika. Zniszczenia na dużą skalę traktowane są
jako anachroniczne. W strategiach najbardziej rozwiniętych państw ograniczanie
zniszczeń i minimalizacja strat własnych oraz przeciwnika urastają do rangi zasady (Świniarski, Wiatr 1998:15).
Reasumując, Martin van Creveld (1991) napisał jakiś czas temu, że w świecie refleksji wojennej można zaobserwować zjawisko militarnego spamu. Zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa i wojen jest tak duże, że trudno zapamiętać
nazwiska wszystkich autorów. Stąd też takie bogactwo koncepcji, często wątpliwej wartości, opisujących wojny XXI wieku. Część z nich ma jednak głębsze
podstawy i warto im się przyjrzeć jako elementowi współczesnej refleksji nad
wojną. Natura wojny jest bowiem niezmienna. Dlatego też nie można mówić o jakimś uniwersalnym modelu prowadzenia wojen w XXI wieku.
Tak długo jak będzie istnieć polityka, ta najbardziej ludzka z ludzkich namiętności – wojna, będzie realną opcją i rozwiązaniem wielu problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych. Polityka rządzi się swoją logiką, daleką od
prywatnej moralności. Wojna z kolei, jak wykazał Clausewitz, pozbawiona jest
określonej logiki, ma natomiast własną gramatykę. Strategie wojenne są tylko
funkcją politycznego celu. Zasadniczą cechą gramatyki wojny jest nieprzewidywalność rozwoju sytuacji, stąd wynik kolejnych bitew nigdy nie jest z góry przesądzony.
Amerykanie wygrali w Iraku zmagania o Bagdad, toczą bezustanne walki
w Afganistanie. Nie są jednak w stanie osiągnąć politycznego celu, jakim jest
ustanowienie nowego i trwałego ładu. Słowna żonglerka nie zasłoni faktu, że woj-
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na nie została ciągle rozstrzygnięta, tym bardziej wygrana (Peters 2003). Przeciwnik ciągle stosuje zorganizowaną przemoc, by osiągnąć polityczne cele. To, że
tym przeciwnikiem nie jest regularna armia, nie zmienia rzeczywistości.
Wojna jest wieczna tak samo jak polityka. Dlatego aby zrozumieć przyszłą
wojnę, należy najpierw poznać rozwój strategii politycznych podmiotów gry na
globalnej szachownicy. Nie ma wątpliwości, że w najbliższym czasie czeka nas
okres wojen asymetrycznych, takich jakie trwają w Iraku, Afganistanie i w wielu
miejscach świata. W wojnach tych regularne armie muszą angażować się do walki
z amorficznym przeciwnikiem, stosującym taktykę działań partyzanckich.
Należy spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości będą wybuchać regularne wojny między państwami, będące efektem nałożenia się kilku czynników
społeczno-demograficznych. Po pierwsze, pojawi się „presja maltuzjańska” oznaczająca, że dostęp do wielu zasobów stanie się bardzo problematyczny. Rynek
zacznie zawodzić jako regulator dostępu do żywności i surowców energetycznych. Będzie brakować wody, zapewnienie społeczeństwu tych surowców stanie
się wyzwaniem strategicznym.
Po drugie, w tym samym czasie radykalnie wzmocni się ekonomiczno-polityczna rola wschodzących mocarstw, jak Chiny i Indie, które najprawdopodobniej
będą chciały zmienić równowagę sił na politycznej arenie.
Wyzwania strategiczne i przyczyny przyszłych wojen (regularnych – o panowanie nad światem i asymetrycznych – wyrażających politykę lokalną) nie definiują z góry, jak będą wyglądać przyszłe zmagania zbrojne. W równym stopniu
zależą one bowiem od dostępnych środków technicznych, jak i kultury regulującej normy zachowań. Na razie w zamożnych społeczeństwach ponowoczesnych
przyzwoleniu na wojnę towarzyszy radykalna zmiana wyobrażenia o wojennym
zaangażowaniu.
Interwencja profesjonalnych sił zbrojnych wywołuje olbrzymie emocje,
a śmierć każdego żołnierza jest opłakiwana przez całe społeczeństwo, przy wtórze
rozhisteryzowanych mediów. Stąd tak silne parcie na rozwój technologii, które
mogłyby zastąpić ludzi na polu walki.
Ponownie należy spojrzeć w historię. Gramatyka wojny mówi, że jest to
pojedynek, w którym przeciwnicy maksymalnie angażują swoje siły i tylko cel
polityczny może poskromić niszczycielską pasję, która bez tego hamulca doprowadziłaby do kompletnego wyniszczenia.
Ten realistyczny pesymizm znajduje również potwierdzenie w najnowszej
książce René Girarda Achever Clausewitz. Autor twierdzi, że wojna jest wieczna,
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bo wieczna jest polityka, a człowiek naznaczony jest pasją przemocy, uwarunkowaną tyleż biologicznie, co kulturowo. Źródła kultury tkwią w pierwotnej przemocy, a sama wojna jest integralną częścią kultury. Jeśli więc polityczna stawka
będzie odpowiednio wysoka, miejsce dzisiejszych wojen wirtualnych zajmą ponure wojny z użyciem broni jądrowej włącznie. To, że przez cały okres zimnej
wojny udało się uniknąć nuklearnej katastrofy, nie oznacza, że nie jest ona wpisana jako realna opcja w strategie państw atomowych.
Wojna to niewątpliwie ponure przedsięwzięcie. Czy nie jest paradoksalną
cena, jaką musi płacić człowiek, aby mogły istnieć i funkcjonować społeczeństwa?
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OBLICZA WOJEN W XXI WIEKU
Streszczenie

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na główne współczesne koncepcje wojen.
W świecie refleksji nad wojną można zaobserwować zjawisko militarnego spamu (Martin
van Creveld 2000). Zainteresowanie wojną jest tak duże, że trudno zapamiętać nazwiska
wszystkich autorów. Stąd też bogactwo koncepcji często wątpliwej wartości. Część z nich
ma jednak głębsze podstawy. Zasługują one na uwagę jako element współczesnej refleksji
nad wojną. Każda z nich zawiera trafne obserwacje, nadające się świetnie do opisania mechanizmów wojen. Mają jednak wspólną wadę, która uniemożliwia pełną ich akceptację.
Propozycje te są stawiane jako wzorcowe koncepcje wojen XXI wieku. Każda nakazuje
nam przyjąć, iż tradycyjne sposoby myślenia o wojnie są anachroniczne i nie przystają
do współczesnej rzeczywistości. Trudno jednak przystać w tym wypadku na całkowite
zerwanie z doświadczeniami przeszłości. Nie można bowiem mówić o jakimś uniwersalnym sposobie prowadzenia wojny w XXI wieku oraz o nowej naturze wojny. Porzucanie
doświadczeń i refleksji historycznych nad wojnami to pochopne działania. Każda wojna
jest bowiem inna, zrodzona w wyjątkowych warunkach i trudno tworzyć ad hoc jakieś
uniwersalne wzorce pozwalające wyjaśnić jej aktualną naturę. Nowe czasy wymagają nieraz nowych pojęć, ale warto najpierw zbadać, czy nie powielamy pomysłów z przeszłości.
Analizując współczesne koncepcje wojen, można dojść do wniosku, że nowe wojny, wojny asymetryczne itp. to nie fenomeny ponowoczesnego, globalnego świat, tylko odmiany
starych wojen dostosowanych do współczesnych warunków.
Słowa kluczowe: działania wojenne, wojny asymetryczne, nowe wojny, stare wojny, państwo

THE NATURE OF WAR IN THE 21ST CENTURY
Summary
This article is aimed at highlighting the main concepts of modern wars. In the world
of reflection on war the phenomenon of military spam can be observed (Martin van Creveld, 2000). Interest in war is so large that it is hard to remember the names of all authors.
Hence, the multiplicity of concepts is often of a dubious value. Some of them, however,
have more solid bases, and they deserve attention as an element of contemporary reflection on war. Each of them includes accurate observations, which will fit perfectly to de-
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scribe the mechanisms of war. However, they all have a common defect that prevents their
full acceptance. These proposals are posted as model concepts of wars of the 21st century.
Each requires us to accept that traditional ways of thinking about war are anachronistic
and do not correspond to contemporary reality. However, in this case it is difficult to accept a complete break off with past experiences. It is impossible to speak of a universal
way of waging war in the 21st century and a new nature of war. Abandonment of historical
experience and reflections on war is a hasty action. Every war is different, arising from
unique conditions and it is difficult to develop ad hoc patterns that would account for
explaining its current nature. New times require new ideas and concepts sometimes, but
it is worth examining first whether or not ideas from the past are copied. Analyzing the
contemporary concepts of war it can be concluded that new wars, asymmetric wars, etc.
are not phenomena characteristic for the postmodern, global world, but only a variety of
old wars adapted to modern conditions.
Keywords: warfare, asymmetric war, new wars, old wars, the state
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ORGANIZACJA STRUKTURY JA
A ZADOWOLENIE Z ŻYCIA I ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH

Wstęp
Ostatnio w psychologii społecznej i psychologii osobowości coraz częściej zwraca się uwagę na związki między organizacją poznawczej reprezentacji
Ja a psychologicznym przystosowaniem (Campbell, Assanand, Di Paula 2003,
2004). Szczególnie podkreśla się znaczenie integracji struktury Ja. Większość autorów zajmujących się tą strukturą podziela pogląd, że jest ona polimorficzna,
złożona z wielu elementów, schematów poznawczych (Markus 1977; Greenwald,
Pratkanis 1984; Kihlstrom, Cantor 1984; Higgins 1987, 1999, Higgins, Klein,
Struman 1985). Ja składa się z wielu części, w życiu bowiem pełnimy liczne role
i jesteśmy zaangażowani w różnorodne aktywności. Dla każdej roli lub aktywności tworzymy odrębne Ja, które reguluje nasze zachowanie w danej sferze.
Jeśli struktura Ja składa się z wielu części, to zazwyczaj pojawia się pytanie,
czy mamy jedno Ja, czy też wiele Ja? Jeśli przyjmiemy, że mamy wiele Ja, to
pojawia się kłopot z utrzymaniem tożsamości osobistej, której jest ono ważnym
składnikiem. Jeżeli natomiast przyjmiemy, że Ja jest jedno, to trzeba znaleźć łączność między jego częściami. Zatem struktura Ja będąc wielowymiarowa, musi
być w jakimś stopniu zintegrowana, aby stanowić podstawę tożsamości osobistej.
Przez integrację rozumiemy zespolenie, scalanie, jednoczenie, tworzenie całości.
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Prawdopodobnie ludzie różnią się tym, w jakim stopniu mają zintegrowaną strukturę Ja. Być może ludzie różnie organizują wiedzę o sobie. Niektórzy przeżywają
siebie w różnych rolach lub aktywnościach bardzo odrębnie, oddzielając od siebie
poszczególne aspekty Ja. Inni, przeciwnie, widzą siebie takimi samymi w poszczególnych rolach i aktywnościach. Mogą także częściowo podobnie, a częściowo różnie postrzegać siebie samych w poszczególnych rolach i aktywnościach,
organizując wiele aspektów Ja w jednej strukturze. Jedni mają bardziej zintegrowane, spójne Ja, inni mniej. Którzy z nich będą lepiej radzić sobie w otaczającym
ich świecie i którzy będą lepiej przystosowani? Wydaje się, że zarówno całkowita
jedność oznaczająca jednolitość struktury Ja, jak i jej pełne zróżnicowanie (każdy
aspekt Ja jest różny i odrębny) nie sprzyjają dobremu przystosowaniu i zdrowiu
psychicznemu. Jednolite Ja uniemożliwia efektywne pełnienie różnych ról, nie
można być dokładnie takim samym w roli matki i pracownika, gdyż każda z tych
ról wymaga innych cech, umiejętności i dyspozycji ze względu na różne realizowane cele (Hempolińska-Nowik 2001). Z kolei całkowicie zróżnicowana struktura Ja, w której każdy aspekt Ja jest różny i oddzielony od pozostałych, nie pozwala
utrzymać poczucia tożsamości. Zdaniem klinicystów, w skrajnych przypadkach
prowadzi to do fragmentaryzacji osobowości, czego konsekwencją są ciężkie zaburzenia psychotyczne.
Wydaje się zatem, że dobremu przystosowaniu psychologicznemu służy
struktura Ja złożona z wielu zintegrowanych aspektów. Poszczególne części Ja
przystają do siebie, w jakiejś części są podobne, a w jakiejś – różne. W każdym
aspekcie Ja może być zawarty prototyp Ja oraz konstelacja różnych właściwości
specyficznych dla poszczególnych ról i aktywności. W badaniach przyjęto, że zintegrowana struktura Ja to struktura złożona z jego wielu aspektów lub schematów,
odnoszących się do pełnionych ról, aktywności i relacji społecznych. Poszczególne aspekty lub schematy reprezentują wiedzę o Ja w odniesieniu do specyficznych
obszarów funkcjonowania jednostki ze względu na realizowane cele. Aspekty Ja
różnią się pod względem cech, dyspozycji, umiejętności i zachowań koniecznych
do realizacji poszczególnych celów, lecz są też podobne do siebie pod względem
podstawowych i zasadniczych właściwości i charakterystyk typowych dla jednostki. Tym, co łączy różne aspekty lub schematy Ja, jest prototyp Ja.
Konsekwencją powyższych rozważań było pytanie o związki poziomu integracji struktury Ja z psychologicznym przystosowaniem. Przede wszystkim zaczęły się pojawiać próby zmierzenia poziomu integracji Ja (Linville 1985; Donahue 1992; Higgins 1985; Campbell 1990; Showers 1999). Wśród nich na uwagę
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zasługują trzy z nich: złożoność Ja Patrycji Linville, zróżnicowanie Ja Eileen Donahue i ewaluatywna integracja lub przedziałowość Ja Carolin Showers. Autorki
stworzyły współczynniki, za pomocą których można obliczyć poziom złożoności
Ja (im większa złożoność, tym mniejsza integracja), poziom zróżnicowania Ja
(im mniejsze zróżnicowanie, tym większa integracja) oraz poziom ewaluatywnej
integracji bądź przedziałowości Ja. Badały związki tych miar struktury Ja z psychologicznym przystosowaniem.
Złożoność Ja
Jako pierwszy pojawił się współczynnik złożoności Ja stworzony przez Patrycję Linville (1985, 1987). Autorka założyła, że wiedza o sobie jest reprezentowana w umyśle w wielu poznawczych strukturach, które są odnoszone do Ja.
Dzięki takiej organizacji wiedzy Ja może mieścić i przetwarzać ogromną liczbę informacji związanych z osobą człowieka. Na przykład kobieta może myśleć
o sobie w wielu społecznych rolach: kochanki, koleżanki, matki; w kategoriach
różnych relacji: współzawodnictwa, wspierania, opiekowania się; w kategoriach
typów aktywności: biegania, pisania; oraz w kategoriach specyficznych cech:
ciężko pracuję, jestem kreatywna, nudzę się, gdy jestem sama. Aspekty Ja mogą
także zawierać specyficzne informacje o zdarzeniach i zachowaniach oraz różne
uogólnienia na własny temat wyprowadzane z obserwowanych zachowań. Takie generalizacje przyjmą postać: cech (ekstrawertyk), ról (badacz, ojciec), cech
fizycznych (szczupły), kategorii grupowych (mężczyzna, inteligent), zdolności
(analitycznie myślę), preferencji (wegetarianin), celów (sukces zawodowy), autobiograficznych wspomnień (lato nad jeziorem) i relacji z innymi (lojalny kolega).
Każda rola, relacja, aktywność, cel i cecha mogą tworzyć odrębny aspekt Ja w poznawczej reprezentacji własnej osoby. Z kolei każdy aspekt Ja ma własny zestaw
cech, twierdzeń i afektów. Wszystkie aspekty układają się razem w dużą, powiązaną
sieć poznawczą. Nie wszystkie aspekty Ja są zaktywizowane w tym samym czasie,
co uzależnione jest od takich czynników, jak: działanie aktualnego kontekstu, myśli
skojarzonych z aspektem, oraz świeżości i częstości jego aktywizacji.
Ludzie mogą różnić się między sobą liczbą aspektów Ja oraz tym, w jakim
stopniu są one ze sobą powiązane. Jeśli dana osoba ma dużą liczbę aspektów Ja
niepowiązanych ze sobą, rozgraniczonych – to cechuje się wysoką złożonością
Ja. Jeśli jednak ma małą liczbę aspektów Ja i są one silnie ze sobą powiązane – to
ma niską złożoność Ja.

88

Eunice Hempolińska-Nowik

Autorka badała związki złożoności Ja z wahaniami nastroju i samooceną. Argumentowała, że duża liczba niezależnych aspektów Ja łagodzi wahania nastroju
i samooceny. Jeśli aspekty są całkowicie niezależne, to zdarzenia mające wpływ
na jeden z aspektów, nie będą oddziaływały na inne. Wtedy proporcja aspektów
pobudzonych (negatywnym afektem pochodzącym z danego zdarzenia) będzie
mała, natomiast w przypadku niskiej złożoności Ja jednostka ma mało aspektów
Ja. Nawet jeśli wpływ danego zdarzenia ograniczony jest tylko do jednego aspektu, to proporcja aspektów pobudzonych do niepobudzonych jest większa. Wtedy całkowity wpływ danego zdarzenia na nastrój będzie większy. Autorka daje
przykład człowieka, który ma cztery niezależne aspekty Ja (szkoła, atletyka, męskie koleżeństwo, związek z dziewczyną). Jeśli wydarzy się jakieś nieprzyjemne
zdarzenie (dziewczyna z nim zerwie), wtedy nieprzyjemne uczucia będą miały
wpływ w jednej czwartej na jego strukturę Ja. Natomiast u człowieka, który ma
tylko dwa aspekty Ja, takie zdarzenie będzie miało wpływ w jednej drugiej na
jego strukturę Ja. A zatem, im więcej aspektów Ja – tym mniejszy wpływ afektu
pochodzącego z jednego z nich na samopoczucie jednostki. Wreszcie, można rozpatrzeć przypadek osoby o bardzo dużej liczbie aspektów Ja, ale wysoce współzależnych. Wpływ afektu z jednego aspektu będzie bardzo duży na pozostałe z powodu efektu „rozlania się” afektu. Większa proporcja aspektów Ja jest dotknięta
afektem w porównaniu ze strukturą o dużej liczbie niezależnych aspektów Ja. Na
przykład, student został wyrzucony z drużyny koszykówki, ale jego aspekt „gracz
w koszykówkę” jest całkowicie oddzielony od aspektu „sportowiec”, od aspektu
„lider”, „kolega” i wielu innych, wtedy negatywny afekt będzie ograniczony tylko
do aspektu „gracz w koszykówkę” i będzie miał niewielki wpływ na jego samopoczucie. Natomiast jeśli te aspekty byłyby silnie ze sobą powiązane, to wydarzenie wyrzucenia z drużyny będzie miało duży wpływ na samopoczucie studenta.
A więc struktura z niską złożonością to struktura o małej liczbie aspektów Ja lub
dużej, ale wysoce ze sobą powiązanych. Struktura o większej liczbie aspektów
niezależnych od siebie to struktura złożona – zdecydowanie bardziej odporna na
silne reakcje afektywne.
P. Linville (1985) przeprowadziła eksperyment, w którym testowano hipotezę efektu łagodzenia afektywnych reakcji na sukces lub porażkę przez dużą złożoność Ja. Badano indywidualnie 59 studentów obojga płci. Najpierw mierzono
poziom złożoności Ja, a następnie doświadczano badanych sukcesem lub porażką.
Oczekiwano, że osoby z niską złożonością Ja w następstwie porażki odczują bardziej negatywny afekt i samoocenę, a w następstwie sukcesu – bardziej pozytyw-
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ny afekt i samoocenę niż osoby z wysoką złożonością Ja. Do pomiaru stopnia złożoności Ja użyto 33 karty z cechami osobowości (pozytywnymi i negatywnymi),
zadaniem badanych było opisać się w tylu rolach, aktywnościach lub relacjach,
ilu chcieli. Mogli kilkakrotnie wykorzystywać te same cechy. Dla każdej osoby
obliczono SC – wskaźnik złożoności Ja, na podstawie statystyki H, która może
być interpretowana jako minimalna liczba niezależnych atrybutów potrzebnych
do stworzenia grupy cech opisujących Ja w danym aspekcie. H = log2n – (sumai
ni log2 ni)/n , gdzie n – całkowita liczba cech (33), ni – liczba cech występujących
w poszczególnych grupach: n – suma ni. Jeśli badany stworzył dwie grupy cech
(dwa aspekty Ja), to dana cecha może wystąpić w czterech kombinacjach:
– tylko w grupie pierwszej – n1 (liczba cech),
– tylko w grupie drugiej – n2 (liczba cech),
– w obu grupach – n3 (liczba cech),
– w żadnej z tych grup – n4 (liczba cech).
Po dokonaniu pomiaru złożoności Ja badani określali na odpowiednich skalach
swoje aktualne samopoczucie oraz wypełniali test samooceny. Następnie doświadczali sukcesu bądź porażki po wypełnieniu testu na inteligencję. Jak przewidywano, osoby z niską złożonością Ja, doświadczające porażki, wykazały niższy
afekt i samoocenę niż osoby z wyższą złożonością Ja po doświadczeniu porażki.
Natomiast w następstwie sukcesu różnica między osobami z niską i z wysoką
złożonością Ja nie była istotna statystycznie. W innym eksperymencie P. Linville
(1985) użyła silniejszej manipulacji sukcesem i uzyskała pożądane wyniki.
Kolejny test przeprowadzony przez P. Linville (1987) dotyczył hipotezy o buforowej funkcji złożoności Ja w chorobach somatycznych i depresji. Doświadczanie negatywnych, stresujących wydarzeń życiowych wywołuje negatywne myśli
i uczucia związane z różnymi aspektami Ja. Powoduje to negatywny afekt, obniża
samoocenę, wywołuje stany depresyjne i inne reakcje postresowe z objawami fizycznymi włącznie. U ludzi z dużą złożonością Ja wpływ stresującego wydarzenia będzie ograniczony do aspektu Ja aktualnie odnoszącego się do danego wydarzenia. Negatywne wydarzenie życiowe dotknie zatem relatywnie mniejszą część
aspektów Ja niż u osób z niską złożonością Ja. Aspekty niedotknięte negatywnym
afektem będą działały jak bufor przeciwko negatywnym następstwom stresu.
Większa złożoność Ja łagodzi negatywny wpływ stresujących wydarzeń życiowych na fizyczne i psychiczne zdrowie. W celu sprawdzenia powyższej hipotezy
autorka przeprowadziła eksperyment, w którym brali udział studenci obojga płci.
W pierwszym etapie badani wypełniali zadanie sortowania kart (w celu obliczenia
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SC – współczynnika złożoności Ja) i kwestionariusz wydarzeń życiowych, przebytych chorób oraz wszelkich fizycznych i psychicznych objawów z ostatnich
dwóch tygodni. W drugim etapie (po dwóch tygodniach) ponownie wypełniali
kwestionariusz wydarzeń życiowych, przebytych chorób i innych symptomów
z ostatnich dwóch tygodni. Przewidywano, że osoby z większą złożonością Ja
będą mniej podatne na choroby i inne objawy związane ze stresem. Rezultat silnie
popierał hipotezę, że negatywne zdarzenia mierzone w terminie pierwszym wiązały się pozytywnie z chorobami, fizycznymi i psychicznymi symptomami mierzonymi w terminie drugim. Co więcej, SC – złożoność Ja wiązała się z negatywnymi wydarzeniami życiowymi, im większe SC, tym mniejszy wpływ wydarzeń
życiowych na późniejsze symptomy. Zdaniem autorki, ten związek silnie popiera
hipotezę złożoności Ja jako buforu przeciwdziałującego chorobom somatycznym,
objawom fizycznym i depresyjnym wynikającym ze stresu. Nie ma jednak dowodu na to, że poziom złożoności Ja bezpośrednio wpływa na przystosowanie
jednostki do stresujących wydarzeń życiowych.
Na koniec P. Linville zaznacza, że nie wykazała bezpośredniego związku
między poziomem złożoności Ja a zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz że
liczba wyróżnianych przez jednostkę aspektów Ja nie wpływa na poziom złożoności Ja. Złożoność Ja wiąże się negatywnie głównie z siłą powiązań między
aspektami Ja. Poziom złożoności Ja odgrywa rolę w łagodzeniu następstw stresu
tylko wtedy, gdy już na początku wchodzi w interakcję z poziomem odczuwanego
stresu. Osoby z niską złożonością Ja, doznające niewielu wydarzeń życiowych
powodujących stres (niska interakcja SC ze stresem), nie wykazywały znaczącej
liczby chorób somatycznych lub objawów fizycznych czy depresyjnych. Natomiast osoby z niską złożonością Ja, doznające wielu stresujących wydarzeń życiowych (wysoka interakcja między SC a stresem), doznały zdecydowanie więcej
chorób somatycznych i innych objawów. Osoby z wysoką złożonością Ja, czyli te,
które doznały niewielu stresujących wydarzeń życiowych (niska interakcja SC ze
stresem), nie wykazały też chorób somatycznych i innych objawów.
Z całą pewnością P. Linville zwróciła uwagę na ważną właściwość reprezentacji Ja – jej złożoność, która może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie
jednostki. Wprowadziła do badań nad Ja współczynnik złożoności – SC (Self
Complexity), który ma postać logarytmu i dobrze mierzy siłę powiązań między
poszczególnymi aspektami Ja. Początkowo wydawało się, że główny wpływ na
wielkość zależności między SC a innymi zmiennymi będzie miała liczba wyróżnianych przez badanych aspektów Ja, stąd też nazwa tej miary – złożoność, która
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miała być tym większa, im więcej aspektów Ja tworzył badany. Autorka przetestowała tę miarę w wielu eksperymentach i wnioskowała, że liczba wyróżnianych
przez badanych aspektów nie ma wpływu na złożoność Ja, znaczenie ma przede
wszystkim siła powiązań między nimi. Zatem im większa złożoność Ja, tym mniej
powiązań między aspektami Ja, które są dobrze oddzielone od siebie. Im mniejsza
złożoność Ja, tym więcej powiązań między aspektami Ja, które mają wspólne części. Można przyjąć, że złożoność Ja jest odwrotną miarą integracji Ja.
Zróżnicowanie Ja
Pojęcie zróżnicowania Ja wprowadziła Eileen Donahue ze współpracownikami (1993), która też opracowała też współczynnik pomiaru tej właściwości
struktury Ja (SCD – Self Concept Differentiation). Autorka założyła, że Ja składa
się z wielu komponent lub tożsamości, a ludzie różnią się w poziomie ich zróżnicowania. Ponadto dobre samopoczucie i doświadczenia płynące z pełnienia ról
mogą mieć związek z poziomem zróżnicowania w strukturze Ja. Od dawna wiadomo, że Ja zorganizowane jest wokół wielu komponentów i że jego struktura
kształtuje się pod wpływem interakcji społecznych. Ludzie tworzą tożsamości
wokół pełnionych przez siebie ról. Dla jednych te tożsamości będą bardzo różne,
dla innych bardzo podobne. SCD odzwierciedla stopień, w którym Ja jest zróżnicowane lub spójne w odniesieniu do pełnionych ról.
W badaniach E. Donahue i współpracowników (1993) mierzono poziom SCD
w pięciu rolach społecznych: studenta, kolegi, syna lub córki, partnera w związku
i pracownika. Do obliczenia SCD użyto analizy czynnikowej – wskazującej na
proporcję wariancji samopisów w rolach niedzieloną z innymi rolami. Dla każdej
osoby korelowano pięć tożsamości ról wokół 60 cech, a później dokonano analizy czynnikowej w matrycy 5 × 5. SCD = 100% – wariancja uzyskana. Zatem
współczynnik SCD to wariancja resztowa, której wysoka wartość jest wskaźnikiem większej niedzielonej wokół ról wariancji.
Badano związki między poziomem SCD i cechami osobowości a satysfakcją
z życia i zaangażowaniem w pełnione role oraz z emocjonalnym przystosowaniem
(rozumianym jako wysoka samoocena i brak emocjonalnego cierpienia). Uzyskane wyniki wskazują na istotne zależności między poziomem SCD a emocjonalnym cierpieniem, neurotycznością i depresyjnością oraz negatywną zależność
z samooceną. Z wymiarów osobowości najsilniej z SCD negatywnie korelowała
sumienność i nieco mniej ugodowość (wymiary osobowości testu Wielkiej Piątki,
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Costa, McCrea 1992). SCD negatywnie korelowało z poczuciem satysfakcji z pełnienia roli (dotyczyło to wszystkich pięciu ról), natomiast zaangażowanie w role
nie miało żadnych związków z SCD.
Podsumowując, okazało się, że osoby, które widzą się bardzo różnie w poszczególnych rolach (wysokie SCD), mają tendencję do większej depresyjności,
neurotyczności oraz niższej samooceny niż osoby, które widzą się dość podobnie w różnych rolach. Można zatem przypuszczać, że większe zróżnicowanie
w strukturze Ja wiąże się z większym emocjonalnym cierpieniem i mniejszym
przystosowaniem. Osoby z mniejszym zróżnicowaniem miały wyższe wskaźniki
sumienności i ugodowości oraz większą satysfakcję z pełnienia ról społecznych.
Powiązania te sugerują możliwość związku poziomu SCD z respektowaniem
norm społecznych, a także z sukcesami w pełnieniu ról społecznych. Autorzy
sprawdzili te przypuszczenia w kolejnym eksperymencie (Donahue, Robins, Roberts, John 1993), polegającym na badaniu kobiet w wieku około pięćdziesięciu
lat, które doświadczyły w życiu wielu ról społecznych, konfliktów między tymi
rolami, wielu zmian w życiu, takich jak małżeństwo, rozwód, wychowywanie
dzieci, awans w pracy, choroby, śmierć rodziców, małżonka lub przyjaciół. U kobiet tych zmierzono trzydzieści lat wcześniej poziom emocjonalnego przystosowania i akceptację norm społecznych, a w wieku pięćdziesięciu lat SCD. Wyniki
pokazały, że poziom SCD korelował pozytywnie z wynikami na skali psychoneurotyzmu i niepokoju oraz negatywnie z dobrym samopoczuciem i poczuciem
samorealizacji. Dalsza analiza wykazała, że kobiety, które w wieku pięćdziesięciu
lat miały wyższy wynik SCD, doświadczały objawów cierpienia emocjonalnego
trzydzieści lat wcześniej, miały też wtedy wyższe wskaźniki psychoneurotyzmu
i niepokoju oraz niższe dobre samopoczucie niż kobiety z niższymi wynikami
SCD. Podobnie było z akceptacją norm, jeśli w wieku dwudziestu kilku lat miały
niższe wyniki na tych skalach, to w wieku pięćdziesięciu lat miały wyższe wyniki
SCD. Zależność między odczuwaną satysfakcją z pełnienia roli a SCD była silna
i ważna: im wyższa satysfakcja z roli, tym niższe SCD. Podobnie silnie korelowały zmiany w pełnionych rolach w ciągu życia z SCD: im więcej tych zmian, tym
wyższe było SCD w wieku pięćdziesięciu lat. A zatem emocjonalne przystosowanie, akceptacja norm, satysfakcja z roli oraz zmiana ról w ciągu życia mają wpływ
na poziom SCD w wieku średnim.
Wyniki przedstawione przez autorów zdają się nie potwierdzać tezy, że
większe zróżnicowanie w strukturze Ja adaptuje jednostkę do lepszego pełnienia
różnych ról społecznych. Wyniki pozwalają bardziej skłaniać się ku koncepcji
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klinicznej, interpretującej wysokie SCD jako wskaźnik psychologicznej fragmentacji Ja i braku zintegrowanego jądra Ja. Pokazały także, że osoby gorzej
przystosowane i mniej przestrzegające norm społecznych mają wyższe zróżnicowanie w strukturze Ja, a zależność ta jest wysoce stabilna w czasie, bowiem
słabsze przystosowanie i niższa akceptacja norm w wieku dwudziestu kilku lat
przewidywały wyższe wyniki SCD. Ponadto osoby, które przeżyły wiele zmian
w pełnionych rolach (małżeństwa, rozwody, zmiany pracy itp.), w wieku średnim
także mają większe zróżnicowanie w strukturze Ja. Zróżnicowany wizerunek siebie w pełnionych rolach społecznych, których miarą jest poziom SCD, ma przyczyny w intrapsychicznych i interpersonalnych trudnościach przejawiających się
emocjonalnym cierpieniem, niższą akceptacją norm społecznych oraz licznymi
zmianami w rolach partnerskich i pracowniczych.
Wyniki uzyskane przez E. Donahue i współpracowników wydają się sprzeczne z danymi P. Linville, która postulowała, że wysoki poziom złożoności Ja przeciwdziała stresom, chorobom i utrzymuje samoocenę. Ponadto łagodzi wpływ
stresujących wydarzeń życiowych i ich następstwa, na przykład stany depresyjne.
Zatem, w modelu P. Linville wysoka złożoność Ja sprzyja przystosowaniu. Z badań E. Donahue wynika, że niskie zróżnicowanie Ja sprzyja przystosowaniu i autorka stara się wyjaśnić tę sprzeczność. Uważa, że złożoność Ja (SC) i zróżnicowanie Ja (SCD) to zupełnie różne miary struktury Ja i nie można ich porównywać.
Uzasadnia to przekonanie tym, że złożoność Ja odzwierciedla liczbę aspektów,
za pomocą których jednostka się opisuje, a zróżnicowanie Ja odzwierciedla to,
na ile aspekty te są ze sobą powiązane, współzależne i podobne. Argument ten
wspierają Cambell, Chew i Scratchley (1991), w badaniach których złożoność
Ja pozytywnie korelowała z samooceną (co jest sprzeczne z negatywna korelacją
SCD z samooceną). Argument ten jest jednak słaby i trudno go zaakceptować.
Po pierwsze dlatego, że sama P. Linville podkreślała, że złożoność Ja głównie
zależy od powiązań między aspektami, a nie od liczby wyróżnianych aspektów
– na co powołuje się E. Donahue. A więc zarówno złożoność Ja jak i zróżnicowanie Ja odzwierciedlają powiązania między różnymi aspektami Ja. Wprawdzie
mierzą inaczej, ale tę samą właściwość struktury Ja. SC mierzone jest za pomocą
logarytmu i wskazuje w ilu aspektach Ja powtarza się ta sama cecha. SCD mierzone jest za pomocą korelacji między rolami w występowaniu poszczególnych
cech. Po drugie, wykazanie pozytywnej korelacji samooceny ze złożonością Ja
jak i negatywnej ze zróżnicowaniem Ja nie jest wskaźnikiem przystosowania lub
jego braku. Osoba psychopatyczna (nieprzystosowana społecznie), mając wysoką
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złożoność Ja, będzie też miała wysoką samoocenę. Osoba dobrze przystosowana
z niskim zróżnicowaniem Ja też będzie miała wysoką samoocenę. Poziom samooceny nie może być wskaźnikiem dobrego przystosowania. W świetle tej dyskusji
utrzymuje się jednak sprzeczność między wynikami obu autorek co do związków
ich miar struktury Ja z przystosowaniem. Warto zatem podjąć dalsze badania empiryczne.
Ewaluatywna integracja lub przedziałowość Ja
Model ewaluatywnej organizacji wiedzy o Ja Carolin Showers (1992, 1995,
2007) zakłada, że Ja składa się z wielu kategorii, aspektów lub schematów, które
reprezentują poznawczo wiedzę jednostki o sobie w różnych dziedzinach życia.
Nie są to jednak kategorie czysto poznawcze, bowiem zdaniem autorki są także
„załadowane” afektem. Jest to zatem poznawczo-afektywny model Ja, podobnie
jak w modelach P. Linville i E. Donahue. Struktura Ja jest wieloaspektowa, jednostka aktywnie konstruuje różne aspekty Ja w odniesieniu do określonych kontekstów społecznych i środowiskowych, w których uczestniczy. W skład struktury
Ja wchodzi zatem wiele aspektów, kategorii związanych z różnymi kontekstami,
jedne z nich mogą być pozytywne, inne negatywne, jedne lepiej zorganizowane,
inne słabiej, jeszcze inne będą ważne, a inne nieważne dla podmiotu.
Kategorią strukturyzującą reprezentację Ja jest pozytywność lub negatywność przekonań jednostki o sobie (Showers 1992). Reprezentacja Ja jest wielowymiarowa, specyficzne fragmenty samowiedzy są organizowane w zestawach
kategorii reprezentujących różne dziedziny życia, role, doświadczenia, stany i cechy osobowości jednostki. Samowiedza może być zorganizowana bądź w sposób
„przedziałowy”, bądź „zintegrowany”. Ewaluacja przekonań o sobie ma tu zasadnicze znaczenie, bowiem w „przedziałowej” organizacji Ja następuje polaryzacja kategorii opisujących – na pozytywne i negatywne. Oznacza to, że w pewnych dziedzinach jednostka używa jedynie pozytywnych kategorii do samoopisu,
a w innych tylko negatywnych. Na przykład, studentka z „przedziałową” strukturą Ja może organizować wszystkie przekonania na temat siebie jako studentki
w dwóch różnych aspektach: „moje zainteresowania i wiedza z zakresu Renesansu” – wysoce pozytywne przekonania o sobie oraz „moje umiejętności zdawania
końcowych egzaminów” – wysoce negatywne przekonania.
Zupełnie inaczej kształtuje się struktura „zintegrowanego” Ja. U takich osób
we wszystkich aspektach samowiedzy koegzystują za sobą pozytywne i negatyw-
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ne ewaluacje. Model ewaluatywnej organizacji Ja pokazuje także wysoką interakcję typu organizacji samowiedzy (oscylującą między dużą „przedziałowością”
a dużą „integracją”), a względną wagą pozytywnych i negatywnych aspektów
Ja. Kiedy ważne są kategorie wyrażające pozytywne aspekty Ja (np. dlatego że
są często aktywizowane), to „przedziałowa” struktura Ja wypełnia świadomość
jednostki tylko pozytywnymi przekonaniami o sobie, co prowadzi do pozytywnego nastroju i wysokiej samooceny. Pozytywne aspekty Ja minimalizują dostęp do
świadomości negatywnych przekonań i w ten sposób „przedziałowa” organizacja Ja
jest bardziej związana z pozytywnymi odczuciami jednostki niż organizacja „zintegrowana”. Jednak kiedy ważne stają się kategorie wyrażające negatywne cechy
Ja, wtedy świadomość jednostki wypełni się negatywnymi przekonaniami o sobie,
co z kolei prowadzi do obniżonego nastroju i obniżonej samooceny. W przypadku
zintegrowanej ewaluatywnie struktury Ja jednostka w każdej dziedzinie, aspekcie Ja
ma zarówno pozytywne jak i negatywne przekonania, odczucia czy charakterystyki
na własny temat, co może chronić ją przed gwałtownymi wahaniami afektu.
C. Showers w pierwszych badaniach sprawdzała wpływ ewaluatywnej organizacji Ja na poziom samooceny i nastrój. Badała, jak aktualny poziom samooceny i depresyjności jest związany z „przedziałową” organizacją Ja (Showers
1992). Typ ewaluatywnej organizacji struktury Ja określała za pomocą zadania
sortowania kart (podobnie jak Linville 1985). Badani otrzymali 33 karty z przymiotnikami określającymi cechy osobowości (21 przymiotników pozytywnych
i 12 negatywnych), za pomocą których mieli opisać się w tylu dziedzinach życia,
rolach, aktywnościach, w ilu chcieli. Mieli na to dwadzieścia pięć minut. Na podstawie danych tego zadania dla każdej osoby obliczono współczynnik phi, oparty
na statystyce chi kwadrat, gdzie phi to pierwiastek z chi kwadrat dzielone przez
N. N to liczba wszystkich przymiotników użytych do samoopisu. Współczynnik
phi może wahać się od 0 do 1, gdzie 0 oznacza perfekcyjnie jednolite sortowanie przymiotników (w jednym aspekcie są zarówno pozytywne, jak i negatywne
przymiotniki), a 1 oznacza perfekcyjne rozdzielanie przymiotników (pozytywne
do jednego aspektu, a negatywne do drugiego). Miara ta jest niezależna od liczby
aspektów Ja wyodrębnianych przez jednostkę.
Wyniki pokazały liniową zależność między ewaluatywną organizacją Ja
a samooceną i depresyjnością. Im większa tendencja do „przedziałowej” organizacji Ja, tym wyższa samoocena i niższa depresyjność. Nie zauważono podwójnej
zależności, a więc takiej, gdzie osoby z „przedziałową” organizacją Ja mają też
skłonność do negatywnej samooceny i wyższej depresyjności.
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Ostatnie badania sugerują także, że treści zawarte w poznawczej reprezentacji Ja wpływają na spostrzeganie aktualnych zdarzeń i doświadczeń życiowych
jednostki (Showers, Abramson, Hogan 1998). Okazało się, że pozytywne lub negatywne treści samoopisów badanych zmieniają się wraz z liczbą negatywnych
zdarzeń w ich obecnych doświadczeniach. Struktura reprezentacji Ja jest bardzo
elastyczna i można powiedzieć – strategiczna – gdyż sposób jej organizacji pomaga człowiekowi radzić sobie z negatywnymi informacjami, szczególnie gdy
aktualne zdarzenia są niepomyślne. Struktura wiedzy o Ja jest tak dostosowana do okoliczności życiowych, aby zachować pozytywną samoocenę i utrzymać
względnie dobry nastrój.
C. Showers przypuszcza, że człowiek organizuje wiedzę o innych ludziach
podobnie jak o sobie, a więc albo rozdziela pozytywne i negatywne informacje
o innych, albo organizuje je w sposób zintegrowany. Szczególnie dotyczy to organizacji wiedzy o innych bliskich. C. Showers (1999) badała organizację wiedzy
na temat partnerów, z którymi osoby badane pozostawały w bliskich związkach.
Uważa, że rozdzielenie lub integracja informacji o partnerze mogą wpływać na
dostępność pozytywnych i negatywnych przekonań o nim. Gdy często aktywizowane są pozytywne przekonania o partnerze – jednostka koncentruje się na pozytywnych jego charakterystykach, co pozwala utrzymywać pozytywne postawy
i odczucia wobec niego. Korzystna jest wtedy „przedziałowa” organizacja wiedzy
o partnerze, gdyż minimalizuje dostęp negatywnych przekonań o nim do świadomości jednostki. Przeciwnie jest w „zintegrowanej” organizacji wiedzy, gdzie
dostęp do świadomości mogą mieć zarówno pozytywne, jak też negatywne treści.
W sytuacji, gdy negatywne charakterystyki partnera stają się bardzo widoczne,
wtedy model „przedziałowy” jest niekorzystny dla jednostki, gdyż przedziały wypełnione negatywnymi przekonaniami o partnerze zdominują świadomość jednostki. W tym wypadku korzystna jest „zintegrowana” organizacja wiedzy o partnerze, ponieważ może dostarczyć jednostce także pozytywnych informacji o nim,
a te pozwalają utrzymać związek.
C. Showers (1999) przeprowadziła badania, w których osoby będące w stałych związkach wykonywały zadania sortowania kart z opisami partnerów, najlepiej oddających ich wizerunek w różnych dziedzinach życia. Dokonywała także pomiaru postaw wobec partnerów, oceny jakości związku, długości trwania
związku oraz zebrała wyjaśnienia negatywnych zachowań partnerów.
Badania pokazały, że sposób organizacji wiedzy o partnerze kształtuje
związki między pozytywnymi lub negatywnymi przekonaniami o partnerze a ta-
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kimi elementami związku, jak sympatia i miłość, sposób spostrzegania i interpretowania zachowań partnera, jakość relacji i serdeczność zachowań. Odkrycia
te są zgodne z „przedziałowym” modelem Ja, w którym typ organizacji wiedzy
wpływa na nastrój i samoocenę jednostki w taki sposób, że minimalizuje wpływ
negatywnych przekonań o sobie. Podobnie sposób organizacji wiedzy o partnerze kontroluje wpływ negatywnych przekonań o nim i o jakości związku. Typ
organizacji wiedzy o partnerze pozwala na tolerowanie negatywnej wiedzy o nim
tak, aby nie zmieniać dotychczasowych przekonań lub zaprzeczać przekonaniom
negatywnym. Gdy negatywne charakterystyki partnera są silne, jednostka aktywizuje „zintegrowaną” organizację wiedzy o nim, która będąc związana także
z pozytywnymi charakterystykami, łagodzi wpływ tych negatywnych na jednostkę bardziej niż „przedziałowa” organizacja wiedzy. Natomiast kiedy obszar
negatywnych charakterystyk partnera jest niewielki, to korzystniej dla jednostki
jest zaktywizować „przedziałową” organizację wiedzy o partnerze, gdyż jej pozytywne przedziały zawierają więcej pozytywnych informacji niż organizacja „zintegrowana”. Innymi słowy, gdy w percepcji partnera pojawia się dużo negatywnych informacji o nim, to „zintegrowana” organizacja wiedzy może dostarczyć
jednostce też sporo pozytywnych przekonań na jego temat, co zapewnia lepszą
jakość związku. Natomiast, gdy negatywne informacje o partnerze pojawiają się
rzadko, „przedziałowa” organizacja wiedzy może być prostą i efektywną strategią
minimalizującą dostęp tych informacji do świadomości, a efektem będzie wiele
pozytywnych przekonań i odczuć wobec partnera.
Badania potwierdziły oczekiwany związek między typem organizacji wiedzy o partnerze a sympatią i miłością do niego, przypisywaniem mu negatywnych
zachowań, jakością związku i serdecznością zachowań.
Relatywnie negatywne opisy partnera doprowadzały do tego, że „zintegrowana” organizacja wiedzy o partnerze korzystnie korelowała z bardziej pozytywnymi postawami wobec partnera niż organizacja „przedziałowa”. Prawdopodobnie „zintegrowana” organizacja minimalizuje wpływ negatywnych informacji na
przekonania o partnerze. Jeżeli jednak opisy partnera były relatywnie pozytywne,
to wtedy „przedziałowa” organizacja wiedzy o partnerze była bardziej związana
z pozytywnymi odczuciami wobec niego. Prawdopodobnie „przedziałowość” jest
efektywna w trzymaniu z dala od świadomości negatywnych opisów partnera.
Okazało się także, że „zintegrowana” organizacje wiedzy o partnerze była
związana z bardziej pozytywnymi ocenami partnera, lepszą jakością związku
i serdecznością zachowań wobec niego – w długotrwałych związkach. Istotnym
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czynnikiem jest czas trwania związku. Gdy związek był wieloletni, to „zintegrowana” organizacja wiązała się z bardziej pozytywnymi atrybutami partnera, a gdy
był nowy, to „przedziałowa” organizacje wiedzy o partnerze wiązała się z bardziej
pozytywnymi jego ocenami. Być może w nowych związkach rozdzielanie pozytywnych i negatywnych informacji o partnerze umożliwia lepsze wyjaśnianie
i akceptowanie jego negatywnych zachowań. Natomiast w długotrwałych związkach negatywne cechy mogą być zintegrowane w spójną, całościową percepcję
partnera, co pozwala na utrzymywanie jego pozytywnego obrazu.
Podsumowując, C. Showers stwierdza, że „zintegrowana” organizacja wiedzy o partnerze sprzyja bardziej pozytywnym myślom, odczuciom i zachowaniom wobec partnera, kiedy negatywne informacje o nim są liczne, a relacja nie
jest nowa. Natomiast w nowych związkach rozdzielanie pozytywnych i negatywnych informacji o partnerze, a więc „przedziałowa” organizacja wiedzy o nim,
jest związane z bardziej pozytywnym odbiorem partnera. Typ organizacji wiedzy
o partnerze uzależniony jest więc od długości trwania związku i od liczby negatywnych przekonań o nim.
Model C. Showers wskazuje, że typ organizacji wiedzy o sobie i o partnerze
wpływa na postawy wobec siebie i partnera. W odniesieniu do organizacji wiedzy
o Ja wyjaśnia to mechanizmami obrony pozytywnej samooceny i dobrego nastroju, a w odniesieniu do organizacji wiedzy o partnerze – obrony jego pozytywnego
wizerunku – co w konsekwencji wiąże się także z obroną Ja, gdyż pozwala myśleć
jednostce, że pozostaje w związku z właściwym (bo pozytywnym) partnerem.
W konsekwencji daje to poczucie bezpieczeństwa, godności i szacunku wobec
siebie. Interesujące może być pytanie, którzy ludzie są bardziej usatysfakcjonowani ze swoich związków partnerskich: czy ci, którzy mają przewagę przedziałowej organizacji struktury Ja, czy też ci, którzy mają raczej zintegrowaną organizację Ja, oraz którzy z nich są bardziej zadowoleni z życia?
Badania własne
Badania P. Linville (1987), E. Donahue (1995) i C. Showers (1997) wskazują na związki organizacji struktury Ja z przystosowaniem, a szczególnie z poziomem neurotyzmu, depresyjności, wahaniami nastroju, samooceną, reakcjami na
porażki i stres. Warto zatem sprawdzić, czy organizacja struktury Ja ma wpływ na
zadowolenie z życia oraz satysfakcję i trwałość związków partnerskich. Jeśli osoby z większą złożonością Ja, mniejszym zróżnicowaniem Ja i zintegrowaną ewa-
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luatywnie strukturą Ja są lepiej psychologicznie przystosowane, to powinny być
także bardziej zadowolone z życia oraz bardziej usatysfakcjonowane ze związków partnerskich (powinny tworzyć lepsze związki) oraz mieć poczucie większej
trwałości związków (będą mieć umiejętność ich utrzymywania). Jak pokazały
wyniki badań C. Showers (1999), osoby ze zintegrowaną wiedzą o partnerze były
bardziej odporne na trudności w związku i postrzegały go jako lepszy. Być może
tendencja do integrowania wiedzy o partnerze wiąże się z integrowaniem wiedzy
o Ja. Warto zatem sprawdzić, czy osoby o zintegrowanej organizacji Ja są bardziej
zadowolone z życia oraz czy postrzegają swoje związki jako bardziej trwałe i satysfakcjonujące.
W przeprowadzonym badaniu sprawdzano również hipotezę o odwrotnej zależności między złożonością Ja a psychologicznym przystosowaniem niż wykazała to P. Linville. Większa złożoność Ja, czyli tendencja do rozdzielania poszczególnych aspektów Ja (opisuję się zupełnie inaczej w każdej roli), miała, zdaniem
P. Linville, chronić aspekty Ja przed rozlaniem się negatywnego afektu wzbudzonego w jednym z nich na pozostałe. Można jednak przypuszczać, że większe rozdzielanie aspektów Ja uniemożliwi także rozlanie pozytywnego afektu z jednych
aspektów na inne, co oznacza niemożność wewnętrznego pocieszania się. Ktoś,
kto doznał porażki w jednej dziedzinie (przegrał mecz tenisowy), będzie chronił
inne aspekty Ja przed negatywnym afektem (przy dużej złożoności Ja), ale też nie
będzie mógł się pocieszyć, jak osoba o mniejszej złożoności Ja, która może sobie
powiedzieć, że wprawdzie przegrałam mecz, jednak udało mi się zawrzeć dobry
kontrakt w pracy. Używając tego samego współczynnika złożoności Ja (co Linville) sprawdzano jego związki z innymi współczynnikami oraz z zadowoleniem
z życia, trwałością i satysfakcją ze związku. Uznano, że złożoność Ja jest odwrotną miarą integracji Ja.
Główny problem badawczy zatem brzmi: czy integracja struktury Ja wiąże
się z psychologicznym przystosowaniem? Z problemu wynika główna hipoteza
badań: większa integracja struktury Ja sprzyja psychologicznemu przystosowaniu. Wskaźnikami integracji struktury Ja była niska złożoność Ja, niskie zróżnicowanie Ja oraz wysoka integracja ewaluatywna, natomiast wskaźnikami psychologicznego przystosowania: deklarowane zadowolenie z życia, deklarowana
trwałość i satysfakcja ze związku. Hipotezy szczegółowe są następujące:
1. Osoby z niższą złożonością Ja są bardziej zadowolone z życia oraz deklarują większą trwałość i satysfakcję ze związku niż osoby z wyższą złożonością Ja.
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2. Osoby z mniejszym zróżnicowaniem Ja są bardziej zadowolone z życia
oraz deklarują większą satysfakcję i trwałość związku niż osoby z większym zróżnicowaniem Ja.
3. Osoby ze zintegrowaną ewaluatywnie strukturą Ja są bardziej zadowolone
z życia oraz deklarują większą trwałość i satysfakcję ze związku niż osoby
z przedziałową strukturą Ja.
4. Im niższa złożoność Ja, tym mniejsze zróżnicowanie Ja i większa ewaluatywna integracja Ja.
Metoda
1. Miary integracji struktury Ja
Obliczono następujące miary struktury Ja: SCD-Donahue, Phi-Showers,
i SC-Liville na podstawie danych uzyskanych za pomocą kwestionariusza, w którym badani opisywali siebie w czterech rolach: syna/córki, studenta/studentki,
przyjaciela/przyjaciółki, partnera/partnerki w związku. Badani mogli wykorzystać 33 cechy pozytywne i 33 cechy negatywne, które wyłoniono na podstawie
decyzji dwunastu kompetentnych sędziów (kwalifikowano te cechy, które zyskiwały akceptację ponad 50% sędziów). Zachowano 50-procentową proporcję
cech pozytywnych i negatywnych ze względu na rzetelne wyliczenie Phi-Showers
i SC-Linville. Badania C. Showers (1992) pokazały, że proporcja przymiotników
pozytywnych i negatywnych wpływa na poziom Phi. Im mniej przymiotników negatywnych, tym wyższy wskaźnik Phi. Przyjęłam proporcję 50-procentową, aby
zminimalizować wpływ proporcji przymiotników pozytywnych i negatywnych na
mierzoną wartość. Natomiast badania J.D. Campbell, S. Assanand i A. Di Paula
(2003, 2004) pokazały, że proporcja przymiotników pozytywnych i negatywnych
wpływa na wynik SC – złożoności Ja. Badanych poproszono o sortowanie kart
z przymiotnikami, gdy stosunek pozytywnych do negatywnych wynosił 2 : 1 i gdy
wynosił 1 : 2. Okazało się, że przy większej liczbie przymiotników pozytywnych
znacząco rosła wartość SC. Zatem z tego też powodu zachowano równą liczbę
przymiotników pozytywnych i negatywnych.
Badanych proszono, aby opisali się w czterech rolach zamiast generowania
dowolnej liczby aspektów Ja, jak to robiły P. Linville i C. Showers. Zwyciężyła
tutaj metoda E.M. Donahue, bowiem zarówno w badaniach Linville jak i Showers liczba generowanych aspektów Ja nie wpływała na otrzymywane wartości
wskaźników. Przy każdym wyborze badani zaznaczali, w jakim stopniu cecha
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charakteryzuje ich w danej roli (w wysokim, średnim, małym stopniu) oraz w pięciostopniowej skali zaznaczali, na ile ważna jest ta cecha w pełnieniu danej roli
(1 – nieważna, 2 – mało ważna, 3 – średnio ważna, 4 – ważna, 5 – bardzo ważna).
Dzięki temu możliwe było wyliczenie współczynnika DI (differencial importance) dla każdej osoby w odniesieniu do poszczególnych cech używanych do opisu
Ja w danej roli. Zatem DI było liczone inaczej niż u Showers, bowiem DI liczyło
się u niej w odniesieniu do całego aspektu Ja (czy jest on pozytywny, czy negatywny i na ile jest ważny dla jednostki), natomiast tutaj DI jest wskaźnikiem tego,
na ile ważna jest dana cecha w opisie siebie w danej roli. Czyli w odniesieniu do
każdej roli można określić, czy jednostka jest pozytywnie lub negatywnie „przedziałowa” lub pozytywnie albo negatywnie zintegrowana.
Obliczono następujące miary.
1. SCD-Donahue – poziom zróżnicowania samoopisów w różnych rolach.
Jest to korelacja między rolami w występowaniu i rangowaniu poszczególnych
cech używanych do samoopisu. Korelacje liczono na podstawie współczynnika
korelacji Pearsona, gdzie x to wybór określonego przymiotnika dla danej roli,
a y to waga tego przymiotnika w danej roli.
r

¦ ( x  x )( y  y)
2

¦ ( x  x ) ¦ ( y  y)

2

Każdą ocenę skorelowano ze wszystkimi rolami, a proporcja wariancji resztowej
między rolami wyznaczała odwrotną miarę integracji. SCD = 100% – procent
wariancji uzyskanej. Wysokie SCD – niska korelacja między rolami – duże zróżnicowanie w strukturze Ja. Niskie SCD – wysoka korelacja między rolami – małe
zróżnicowanie w strukturze Ja. Obie miary SD i SCD mierzą poziom zróżnicowania w samoopisach między rolami, SD jest liczone jako odchylenia standardowe od typowego samoopisu w poszczególnych rolach, SCD jest liczone w inny
sposób, za pomocą korelacji między rolami w użyciu określonych przymiotników
o określonej wadze dla roli.
2. Phi-Showers – poziom integracji ewaluatywnej. Miara oparta jest na statystyce chi kwadrat. Porównuje się frekwencje pozytywnych i negatywnych cech
w każdej roli z frekwencjami oczekiwanymi (w tym wypadku frekwencja oczekiwana jest 50% na 50%, bowiem przymiotników pozytywnych było tyle samo
co przymiotników negatywnych). Phi = pierwiastek z chi kwadrat / N. Phi może
wahać się od 0 do 1. Zero reprezentuje całkowitą integrację ewaluatywną (współwystępowanie pozytywnych i negatywnych cech w każdej roli), a jeden oznacza
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całkowitą przedziałowość (rozdzielanie cech pozytywnych i negatywnych w różnych rolach). Phi-Showers liczono dwukrotnie, raz dla wszystkich wybranych
przymiotników (a więc także tych, co do których badani zaznaczali, że opisują
ich w stopniu słabym, oznaczonych Phi all) i drugi raz, kiedy przymiotniki, przy
których badani zaznaczali, że opisują ich w stopniu słabym, odrzucono jako niewybrane; dalej będzie tu mowa o wyborach zdecydowanych (Phi 1256).
Z uzyskanych danych można także wyliczyć współczynnik DI. DI to miara
względnej wartości wagi pozytywnych lub negatywnych aspektów Ja. Oblicza się
je dla każdej osoby badanej w zależności od tego, ile pozytywnych i negatywnych cech generuje dla każdej roli. DI jest korelacją między wagą poszczególnych samopisów a ich pozytywnością bądź negatywnością. Wynik może wahać się pomiędzy 1 a –1. Dodatnie wyniki wskazują, że pozytywne cechy są
ważniejsze, a wynik ujemny, że ważniejsze są aspekty negatywne. W tabeli 1
przedstawiono możliwe grupy różnych wartości Phi i DI. Zestawiając wartość
Phi z DI, można wyróżnić cztery typy ewaluatywnej organizacji struktury Ja:
strukturę zintegrowaną pozytywnie z większą wagą przypisywaną określeniom
pozytywnym, strukturę zintegrowaną negatywną – z większą wagą określeń negatywnych, strukturę przedziałową pozytywną – z większą wagą przedziałów pozytywnych oraz strukturę przedziałową negatywną – z większą wagą przedziałów
negatywnych.
Tabela 1
Typy organizacji ewaluatywnej struktury Ja

Przedziałowość
Integracja

Pozytywna

Negatywna

Wysokie DI
Wysokie Phi
Wysokie DI
Niskie Phi

Niskie DI
Wysokie Phi
Niskie DI
Niskie Phi

Źródło: opracowanie własne.

3. SC-Linville – poziom złożoności struktury Ja. Odzwierciedla przeciętną korelację między cechami używanymi do samoopisów; n – całkowita liczba
wybranych przymiotników, ni – liczba tych samych przymiotnikach w czterech,
trzech, dwóch, jednej roli. SC = log2n – (suma ni log2ni)/n. Im większa liczba
przymiotników występuje w jednej, dwóch, trzech i czterech rolach, tym mniejsza złożoność struktury Ja. Wysokie SC – przymiotniki występują tylko w jednej
roli – duża złożoność, niskie SC – przymiotniki występują w kilku rolach – mała
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złożoność struktury Ja. Na potrzebę tych badań przyjęto, że złożoność Ja jest odwrotną miarą integracji. A więc im mniejsza złożoność, tym większa integracja
(bowiem poszczególne aspekty Ja są bardziej ze sobą powiązane). Miarę SC-Linville także liczono dwukrotnie, raz dla wszystkich wyborów (SC-Linville all),
a raz dla wyborów zdecydowanych, gdzie uznawano przymiotniki słabo opisujące
Ja jako niewybrane (SC-Linville 12–56).
2. Pomiar zadowolenia z życia oraz trwałości i satysfakcji ze związku
Badani zaznaczali na pięciostopniowej skali stopień zadowolenia z własnego życia. 1 – nie jestem zadowolony ze swego życia, 2 – jestem słabo zadowolony
z życia, 3 – jestem średnio zadowolony z życia, 4 – jestem zadowolony z życia,
5 – jestem bardzo zadowolony z życia.
Podobnie na pięciostopniowych skalach zaznaczali satysfakcję i poczucie
trwałości związku. 1 – jestem w związku, ale nie jestem z niego usatysfakcjonowany, 2 – jestem słabo usatysfakcjonowany ze związku, 3 – jestem średnio
usatysfakcjonowany ze związku, 4 – jestem usatysfakcjonowany ze związku, 5 –
jestem bardzo usatysfakcjonowany ze związku. Określali także trwałość związku: 1 – związek nietrwały, 2 – związek mało trwały, 3 – związek średnio trwały,
4 – związek trwały, 5 – związek bardzo trwały.
Wyniki
Wyniki zostały opracowane programem STATA 11. Wszystkie zmienne
ciągłe (np. satysfakcja, trwałość związku, zadowolenie z życia) sprawdzono ze
względu na normalność rozkładów testem Kołmogorowa-Smirnowa. Zmienne te
opisano przez średnie, mediany, odchylenia standardowe, kwartale Q25%, Q75%
oraz wartości minimalne i maksymalne. Do sprawdzenia różnic statystycznych
między grupami stosowano test analizy wariancji (ANOVA) oraz test Kruskal-Wallisa, a dla dwóch grup test Manna-Whitney’a.
Do badania korelacji między zmiennymi porządkowymi, nominalnymi i nieciągłymi stosowano korelację rang Spearmana, a między zmiennymi ciągłymi
korelację Pearsona. Wyniki opisano przez współczynnik korelacji r i prawdopodobieństwo p, a w analizie Pearsona podano również równania linii regresji.
Za różnice istotne statystycznie we wszystkich przeprowadzonych testach uznano
te, dla których prawdopodobieństwo p < 0,05.
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1. Zależności między miarami struktury Ja:
1.1. Wszystkie trzy miary struktury Ja korelowały ze sobą.
Najsłabiej, choć istotnie statystycznie, pozytywnie korelowało zróżnicowanie Ja (SCD-Donahue) ze złożonością Ja (SC-Linville), r = 0,17, p = 0,056.
Znacznie silniej zróżnicowanie Ja z ewaluatywną integracją Ja (Phi-Showers),
r = 0,44, p = 0,000. Także ewaluatywna integracja Ja korelowała pozytywnie ze
złożonością Ja, r = 0,42, p = 0,000.
1.2. Zależność między Phi-Showers (liczone dla wyborów zdecydowanych)
a współczynnikiem SCD-Donahue:
niskie phi – SCD = 0,54, wysokie phi – SCD = 0,65,
F = 14,50, p < 0,0002.
Osoby z niższym wskaźnikiem Phi-Showers mają też niższy wskaźnik SCD,
co pokazano na wykresie 1.
1.3 Zależność między Phi-Showers a współczynnikiem SC-Linville:
niskie phi – SC = 1,88, wysokie phi – SC = 2,54,
F = 62,03, p < 0,000.
Wysoce istotna statystycznie różnica między średnimi wskazuje na to, że
niskie wartości phi wiążą się z niskim poziomem złożoności struktury Ja, a wysokie phi – z wyższym poziomem złożoności struktury Ja. Zależność pokazano
na wykresie 2.
0,9
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Donahue

0,7
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0,3
<=0,241

>0,241

)i Shower's GFI1235
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Wykres 1. Średnie wartość SCD-Donahue dla niskich i wysokich wartości Phi-Showers
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 2. Średnie wartości SC-Linville dla niskich i wysokich wartości Phi-Showers
Źródło: opracowanie własne.

2. Złożoność Ja a zadowolenie z życia oraz deklarowana trwałość i satysfakcja ze związku.
Widoczna jest silna, pozytywna korelacja między poczuciem trwałości
związku a satysfakcją z niego (r = 0,63, p = 0,000): mniejsza – między zadowoleniem z życia a trwałością związku (r = 0,27, p = 0,00232) oraz zadowoleniem
z życia a satysfakcją ze związku (r = 0,35, p < 0,000).
Współczynnik SC-Linville koreluje negatywnie z zadowoleniem z życia
(r = –0,36, p = 0,000), negatywnie z poczuciem trwałości związku (r = –0,16,
p = 0,068) oraz negatywnie z poczuciem satysfakcji ze związku (r = –0,15,
p < 0,092).
3. Zróżnicowanie Ja a zadowolenie z życia oraz poczucie trwałości i satysfakcji ze związku.
Nie uwidoczniły się żadne istotne zależności między współczynnikiem
SCD-Donahue a zadowoleniem z życia, poczuciem trwałości i satysfakcji ze
związku.
4. Ewaluatywna organizacja Ja a zadowolenie z życia oraz poczucie trwałości i satysfakcji ze związku.
Współczynnik Phi-Showers liczony dla wyborów zdecydowanych korelował negatywnie z zadowoleniem z życia (r = –0,18, p < 0,041), korelacje z pozo-
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stałymi zmiennymi były nieistotne. Natomiast gdy podzielono badanych na cztery
grupy ze względu na typ organizacji ewaluatywnej struktury Ja, to jeszcze raz
ujawniła się zależność z zadowoleniem z życia. Względem Phi-Showers podzielono badanych według mediany phi = 0,241 oraz względem Di (differencial importance) odzwierciedlającego ważność poszczególnych charakterystyk dla opisu
siebie w poszczególnych rolach. Wyniki pokazano w tabeli 2.
Tabela 2
Ewaluatywna organizacja struktury Ja a zadowolenie z życia

Integracja
phi < 0,241
Przedziałowość
phi > 0,241

Ważne negatywne
charakterystyki

Ważne pozytywne
charakterystyki

4,00

4,09

3,67

3,38

Źródło: opracowanie własne.

Istotność różnic między średnimi wynikami na skali zadowolenia z życia policzono ANOVĄ, F = 3,63, p = 0,015. Różnice między średnimi nie są zbyt duże,
ale są istotne statystycznie. Sprawdzono także istotność różnicy w ocenie zadowolenia z życia wśród osób o niskiej i wysokiej integracji ewaluatywnej struktury
Ja (wykres 3).

Wykres 3. Procentowy rozkład osób o różnym stopniu zadowolenia z życia dla grupy
lepiej i gorzej zintegrowanej ewaluatywnie
Źródło: opracowanie własne.
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Porównując grupę osób o niskiej ewaluatywnej integracji Ja (phi > 0,241)
z grupą o wyższym poziomie integracji (phi < 0,241), wyraźnie widoczna jest
przewaga zadowolenia z życia w grupie bardziej zintegrowanej (Chi kwadrat
Pearsona wynosi 10,77 przy p = 0,02926).
Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonego badania po raz pierwszy pokazały, że analizowane trzy miary struktury Ja: złożoność Ja, zróżnicowanie Ja oraz ewaluatywna
organizacja Ja – wiążą się ze sobą. Korelacje pozytywne wskazują, że im większa
złożoność, tym większe zróżnicowanie Ja, a im większa złożoność i zróżnicowanie Ja, to tym większa tendencja do zintegrowanej ewaluatywnie struktury Ja.
Oznacza to, po pierwsze, że zarówno złożoność Ja, jak i zróżnicowanie Ja, to
miary struktury Ja odzwierciedlające podobną organizację Ja w postaci powiązań między różnymi aspektami składającymi się na strukturę Ja. Im bardziej złożona i zróżnicowana struktura Ja, tym mniej powiązań między poszczególnymi
aspektami Ja. Po drugie, im więcej powiązań między aspektami Ja, tym większa
tendencja do organizowania w jednym aspekcie Ja charakterystyk zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
Okazało się, że ludzie o większej ewaluatywnej integracji struktury Ja są
bardziej zadowoleni z życia. Zatem łączenie opisów Ja pozytywnych i negatywnych w jednym aspekcie Ja (roli społecznej, aktywności) sprzyja lepszemu samopoczuciu, bowiem jeśli spotyka mnie niepowodzenie, to mogę w każdej chwili
pocieszyć się innymi pozytywami na własny temat w danej dziedzinie.
Wśród wszystkich miar struktury Ja złożoność Ja jako jedyna łączyła się
zarówno z zadowoleniem z życia, jak i z trwałością i satysfakcją ze związku partnerskiego. Najsilniejsza była negatywna zależność między złożonością Ja a zadowoleniem z życia, co oznacza, że osoby, których struktura Ja charakteryzuje się
większą liczbą powiązań między poszczególnymi aspektami Ja, są bardziej zadowolone z życia. Mniej silne, aczkolwiek istotne statystycznie są związki powiązań
między aspektami Ja z poczuciem trwałości i satysfakcji ze związku.
Można przyjąć, że główna hipoteza częściowo potwierdziła się. Dotyczy to
pierwszej hipotezy szczegółowej – złożoność Ja koreluje negatywnie z miarami przystosowania; druga hipoteza nie potwierdziła się – zróżnicowanie Ja nie
korelowało z żadnymi miarami przystosowania. Trzecia hipoteza potwierdziła
się częściowo, bowiem ewaluatywna organizacja Ja korelowała negatywnie tyl-
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ko z zadowoleniem z życia. Wreszcie czwarta hipoteza potwierdziła się, bowiem
wszystkie miary struktury Ja korelowały ze sobą pozytywnie.
Interesujące jest to, że zróżnicowanie Ja nie wiązało się z żadnym ze wskaźników psychologicznego przystosowania. Można przypuszczać, że ten sposób
pomiaru powiązań między rolami czy aktywnościami życiowymi nie obrazuje
przystosowania psychologicznego w postaci zadowolenia z życia lub poczucia
trwałości i satysfakcji ze związku partnerskiego. Pomiar ten dokonywany jest za
pomocą korelacji między poszczególnymi rolami pełnionymi przez jednostkę, natomiast złożoność Ja mierzona jest logarytmem powtarzalności poszczególnych
charakterystyk w różnych rolach. I to właśnie złożoność Ja wiąże się z miarami psychologicznego przystosowania w sposób przeciwny do zaobserwowanego
przez samą P. Linville. Autorka argumentowała, że większa złożoność Ja, a więc
silniejsze rozdzielanie poszczególnych aspektów Ja, służy przystosowaniu, tymczasem w powyższych badaniach pokazała się przeciwna zależność, która może
świadczyć o tym, że właśnie silniejsze powiązania między aspektami Ja lepiej
służą przystosowaniu. Dyskusja toczy się zatem między argumentacją obronną
(rozdzielenie aspektów Ja chroni przed rozlewaniem się negatywnego afektu na
całą strukturę Ja) a argumentacją wspierającą (powiązania między aspektami Ja
pozwalają jednostce wspierać się pozytywami w chwilach, gdy negatywy dochodzą do głosu). Można przyjąć, że uzyskane wyniki popierają argumentację
wspierającą przez związki ewaluatywnej organizacji Ja z zadowoleniem z życia.
Lepiej przystosowane wydają się osoby o zintegrowanej ewaluatywnie strukturze Ja, a więc strukturze, w której w każdym aspekcie są zarówno pozytywne,
jak i negatywne charakterystyki. Jeśli uaktywniają się negatywne charakterystyki,
to zawsze jednostka może wesprzeć się pozytywnymi i podtrzymać zadowolenie
z siebie i z życia. Zatem im więcej mieszanych ewaluatywnie aspektów Ja i im
więcej powiązań między nimi, tym większe zadowolenie z życia i być może też
(bo świadczą o tym jedynie związki złożoności Ja ze zmiennymi przystosowania)
ze związków partnerskich.
Podejmowanie kolejnych badań nad związkami integracji struktury Ja
z psychologicznym przystosowaniem wydaje się być ciągle zasadne, szczególnie
w świetle wyników powyższych badań. Przede wszystkim, związki te są wyraźne, chociaż nie zawsze większa integracja towarzyszy lepszemu przystosowaniu.
Poczynając od badań J.D. Campbell, S. Assanand i A. Di Paula (2003), w których z emocjonalnym przystosowaniem korelowały jedynie przeciętna korelacja
między aspektami Ja oraz przeciętna korelacja między rolami, natomiast między
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złożonością Ja i ewaluatywną organizacją Ja nie było zależności, kończąc na powyższych badaniach, w których przeciwnie: korelacje między aspektami Ja, czyli
zróżnicowanie Ja nie wiązało się z miarami przystosowania, a z kolei złożoność Ja
i ewaluatywna organizacja Ja – tak. Wydaje się, że badane zależności silnie wiążą
się z metodologią prowadzonych badań. W badaniach J.D. Campbell i współpracowników każdą miarę liczono z inaczej pobieranych danych (za pomocą różnych
metod: sortowania kart albo wypełniania kwestionariuszy z określonymi rolami
społecznymi), a w powyższych badaniach poszczególne miary wyliczano z tak
samo pobieranych danych. Czy można zatem porównywać wyniki w miarach
uzyskanych różnymi metodami? A może lepiej robić to, gdy dane pobrane są tą
samą metodą? W swych konkluzjach J.D. Campbell i współpracownicy (2004)
sugerują, że lepiej, aby dane były pobierane taką samą metodą, natomiast zarówno P. Linville (1987) jak i E.M. Donahue (1993) podkreślały, że opracowane przez
nich współczynniki mogą być wyliczane tylko z danych pobieranych za pomocą
opracowanych przez nie metod: Linville – sortowanie kart; Donahue – gotowy
kwestionariusz z podanymi rolami do charakterystyki. Być może z tych problemów metodologicznych wynikają przeciwne tendencje w badanych zależnościach.
Warto zatem kontynuować badania, zarówno nad usprawnianiem metodologii, jak
i zależności miar struktury Ja z psychologicznym przystosowaniem. Organizacja
struktury Ja może wiązać się z licznymi cechami funkcjonowania człowieka, na
przykład z przestrzeganiem norm społecznych (Donahue 1995; Showers, Zigler-Hill 2007), ze stałością preferencji wyborczych czy też z lojalnością wobec organizacji. Poziom integracji struktury Ja mógłby być także dobrym predykatorem
przystosowania społecznego człowieka.
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ORGANIZACJA STRUKTURY JA
A ZADOWOLENIE Z ŻYCIA I ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH
Streszczenie
Artykuł prezentuje badania nad związkiem złożoności Ja, zróżnicowania Ja i ewaluatywnej organizacji Ja z psychologicznym przystosowaniem. Zaprezentowano trzy miary
struktury Ja: złożoności Ja za P. Linville, zróżnicowania Ja za E. Donahue i ewaluatywnej
organizacji Ja za C. Showers. W drugiej części artykułu prezentowane są badania oparte
na własnej metodzie pobierania danych o Ja. Sprawdzano w nich hipotezę, zakładającą, że
ludzie z niską złożonością Ja, niższym zróżnicowaniem Ja i zintegrowaną ewaluatywnie
strukturą Ja są bardziej zadowoleni z życia oraz mają większe poczucie trwałości i satysfakcji ze związku. Wyniki sugerują, że z badanymi zmiennymi przystosowania najbardziej
wiązała się złożoność Ja, która korelowała negatywnie zarówno z zadowoleniem z życia,
jak i poczuciem trwałości i satysfakcji ze związku. Natomiast zróżnicowanie Ja nie korelowało z żadnymi zmiennymi przystosowania. Ewaluatywna organizacja Ja korelowała
negatywnie z zadowoleniem z życia. Osoby ze zintegrowaną ewaluatywnie strukturą Ja
były bardziej zadowolone z życia niż osoby z przedziałową organizacją Ja. Odkryto także,
że wszystkie trzy miary struktury Ja korelowały ze sobą.
Słowa kluczowe: struktura Ja, złożoność Ja, zróżnicowanie Ja, ewaluatywna organizacja
Ja, integracja Ja

SELF-STRUCTURE ORGANIZATION AND SATISFACTION WITH LIFE
AND PARTNER RELATIONSHIP
Summary
This article presents research on the relation between self-complexity, self-differentiation, evaluative organization of self-structure (compartmentalized or integrative)
and psychological adjustment (life satisfaction, stability and satisfaction with partner
relationship). Three measures of self-structure organization are presented, namely: selfcomplexity by Linville, self-differentiation by Donahue and evaluative organization of
self by Showers. In the second part of this article, research based on the measurement
method elaborated by the author is presented. A hypothesis that people with lower selfcomplexity and self-differentiation and integrative evaluative organization of self will be
more satisfied with their life and more stable and satisfied in partner relationship is tested.

112

Eunice Hempolińska-Nowik

The findings suggest that self-complexity is negatively correlated with life satisfaction
and stability and satisfaction with partner relationship, self-differentiation is not correlated
with any adjustment measures, and evaluative organization of self is correlated only with
life satisfaction. People with integrative organization of self are more satisfied with life
than people with compartmentalized organization of self. In addition, it was found that all
self-structure measures are correlated to one another.
Keywords: self-structure, self-complexity, self-differentiation, evaluative organization
of self, self-integration
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STOSUNEK DO WŁASNEJ CHOROBY I OPERACJI
JAKO ZNACZĄCYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH

Jak podają R.M. Lerner i D.F. Hultsch (1983), powołując się na opinię P.B.
Baltesa (1979), badania nad biegiem ludzkiego życia – z całościowej perspektywy
– nie były prowadzone aż do przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Dopiero wtedy
pojawiły się trzy prace postulujące konieczność ujmowania rozwoju człowieka
w ciągu całego życia. Autorem pierwszej z nich był H.L. Hollingworth (1927);
drugą przez kilka lat przygotowywała C. Bühler (1933) wraz z grupą badaczy,
a trzecia – to praca napisana przez S.L. Presseya, J.E. Janneya i J.E. Kuhlena
(1939). Jedynie książka Charlotty Bühler (1999) jest oparta na oryginalnej bazie empirycznej, zaprojektowanej i zrealizowanej przez zespół złożony z psychologa (C. Bühler), socjologa (G. Wagner), historyka (E. Kollmann), lekarza
(F. Sack), historyka sztuki (R. Schramke), muzykologa (B. Sonneck) i statystyka
(P. Lazarsfeld). Analizując drogi życiowe (biografie) wielu, zarówno słynnych,
jak i zwyczajnych ludzi, ustalono, że do opracowywania wszelkich materiałów
biograficznych (autobiografie, dzienniki, pamiętniki, listy, wywiady itp.) oraz do
orzekania o prawidłowościach dotyczących biegu ludzkiego życia należy podchodzić jednocześnie z trzech perspektyw: 1) biologicznej (rozwój i destrukcja
organizmu oraz jego funkcji); 2) biograficznej lub subiektywnej (zbiór indywidualnych zachowań i przeżyć, rozumianych jako składniki doświadczenia osobiste-
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go); 3) obiektywnej (wszelkie wytwory materialne i niematerialne jednostkowego
życia, włącznie ze statusem i rolą społeczną lub historyczną). Za przedmiot zainteresowań oraz badań psychologicznych i socjologicznych uznano perspektywę
biograficzną, a za ich główny cel – poszukiwanie swoistej logiki zdarzeń biograficznych w trajektorii ludzkiego życia.
Z tej perspektywy zwykło się „przyglądać” drodze życiowej człowieka,
z uwzględnieniem klasycznej już wskazówki Kluckhohna i Murraya (Runyan
1992), aby czynić to z uwagi na jej podobieństwa: ze wszystkimi ludźmi (uniwersalne prawdy o człowieku), z niektórymi ludźmi (prawdy na poziomie grupy
społecznej), z żadnymi innymi ludźmi (prawdy indywidualne odnoszące się wyłącznie do danej osoby). Mając na uwadze te wskazania, najczęściej starano się
wyodrębnić takie sytuacje czy wydarzenia życiowe, które, zgodnie z kryterium
powtarzalności i wartości, są typowe i znaczące dla zdecydowanej większości
przebiegów ludzkiego życia. Sytuacje wyabstrahowane z kontekstów indywidualnych wartościowań nie decydują o ocenie jakości życia przez badacza, a jedynie to życie porządkują. Są bowiem traktowane jako naturalne elementy dróg
życiowych, tradycyjne „normy” obecne w danej epoce, kulturze, społeczeństwie.
Jednak, co trzeba podkreślić, przede wszystkim te elementy stanowią o ocenie
wartości i jakości własnego życia przez jednostkę (Rzepa 2002, 2004).
Zarówno Charlotta Bühler (1999), jak i inni badacze przebiegu dróg życiowych (np. Havighurst 1951; Erikson 1959; Bronfenbrenner 1979; Baltes, Reese,
Lippitt 1980; Baltes, Reese 1984; Frankl 1984; Rubin 1986; Susułowska 1974,
1989; Neisser 1988; Tyszkowa 1988; Pietrasiński 1990; Włodarek, Ziółkowski
1990; Giza 1991; Runyan 1992; Rzepa, Leoński 1993; Leoński, Rzepa 1995; Rzepa 2004, 2007; Leoński, Kołodziej-Durnaś 2005; Maruszewski 2005; Draaisma
2006; Maslow 2006) ustalili, że do najbardziej typowych i powtarzalnych elementów biegu życia należy zaliczyć: podjęcie i wykonywanie pracy, założenie
rodziny, prowadzenie gospodarstwa domowego, wychowywanie dzieci, udział
w życiu społecznym, zmiany pracy i zajmowanej pozycji zawodowej, zdarzenia
losowe oraz zmiany miejsca zamieszkania. Zwłaszcza szeroko zakrojone badania
Bauma i Stewarta (1990) nad wyjątkowo ważnymi elementami ludzkiego życia
dowiodły, że nawet czynnik wieku nie wpływa na zmianę ich oceny. Niezależnie zatem od tego, czy o wartości wydarzeń życiowych orzekali młodzi dorośli
(17–24 lata), dorośli (25–39 lat), osoby w wieku średnim (40–55 lat), w późnym
wieku średnim (56–69 lat) lub ludzie starzy (70–96 lat), to i tak najważniejsze
okazały się następujące kategorie: 1) praca (włącznie z nauką i karierą zawodo-
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wą); 2) miłość i małżeństwo; 3) narodziny i wychowanie dzieci; 4) poszukiwanie
niezależności (służba wojskowa, podróże, samorealizacja); 5) katastrofy, śmierć,
choroby; 6) separacje i rozwody; 7) ważne zakupy (dom, auto).
Jak wynika z tych ustaleń empirycznych, jednym z bardziej wyrazistych
i powszechnych wydarzeń życiowych, znacząco modyfikujących bieg ludzkiego
życia, jest doświadczenie choroby somatycznej. Jest to szczególnie dramatyczne,
kiedy choroba nie daje wcześniejszych objawów, zostaje wykryta nieoczekiwanie
i zdiagnozowana jako zagrażająca życiu człowieka. Do takich schorzeń należy
(m.in.) bezobjawowy tętniak aorty brzusznej, w większości przypadków niedający jakichkolwiek objawów aż do momentu pęknięcia, które prowadzi do nieuniknionego zgonu bez natychmiastowej operacji (Chaikof, Brewster i in. 2009).
Wykrycie tętniaka aorty brzusznej najczęściej dzieje się przypadkiem podczas
badań diagnostycznych w kierunku innych schorzeń lub badań przesiewowych
u mężczyzn powyżej 65. roku życia (Lederle, Johnson i in. 1997). Jak dotąd, nie
prowadzi się badań przesiewowych w kierunku tętniaka u kobiet. Operacja tętniaka bezobjawowego zagraża śmiercią w około 1,5–5% przypadków, a pękniętego
tętniaka – aż w 30–60% przypadków. Wobec braku skutecznej terapii zachowawczej leczenie operacyjne ma na celu maksymalne obniżenie prawdopodobieństwa
zgonu u osób, u których średnica tętniaka przekracza 50–55 mm (Lederle, Johnson i in. 1997; Chaikof, Brewster i in. 2009). Nie uzyskuje się korzyści populacyjnej operacji tętniaków o mniejszej średnicy, gdyż wówczas ryzyko śmierci
okołooperacyjnej jest porównywalne do ryzyka samoistnego pęknięcia (Brown,
Thompson i in. 2008; Ouriel 2009).
Informacja o tętniaku, a szczególnie o śmiertelnych konsekwencjach choroby jest więc zawsze ogromnym zaskoczeniem dla chorego, nagłym wydarzeniem
negatywnym, z którym konfrontacja sprawia, że w jednej chwili „wali się na głowę cały dotychczasowy świat”, jak to określił jeden z pacjentów. Informacja na
temat choroby, porównywanej do „bomby zegarowej” tykającej wewnątrz organizmu i realnie zagrażającej dalszej egzystencji człowieka, niszczy lub co najmniej
nadwyręża poczucie bezpieczeństwa i jakości życia. Głównie z tych powodów
jest traktowana jako źródło nader silnego stresu psychologicznego, zwłaszcza że
zalecany sposób poradzenia sobie z nim jest kolejnym źródłem stresu i sprawia,
że sytuacja życiowa chorego staje się jeszcze trudniejsza (Jarosz 1988; Bishop
2000; Lazarus, Colman 2001; Dyląg 2005; Kubacka-Jasiecka, Ostrowski 2005;
Hobfoll 2006). W przypadku tej choroby jedynym możliwym działaniem naprawczym jest bowiem trudna operacja, również obciążona wysokim ryzykiem.
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Dodatkowo, chory jest poddawany nieustannej, nie zawsze „miękkiej”, presji ze
strony lekarzy i członków własnej rodziny, gdyż każda rozmowa o jego stanie
zdrowia koncentruje się na zagrożeniach związanych z chorobą i na korzyściach
wynikających z wysoce ryzykownego leczenia chirurgicznego. Sama rozmowa
z lekarzem, z powodu ograniczenia czasu przeznaczonego na wizytę, polega na
monologu lekarza, który uprzedzając pytania, przedstawia diagnozę i zagrożenia
płynące z leczenia lub jego zaniechania, najczęściej nie dopuszczając pacjenta do
głosu (Knops, Ubbink i in. 2010). Dodatkowym obciążeniem są doświadczenia
związane z występowaniem choroby w rodzinie i przypadkami gwałtownej śmierci z powodu tętniaka, ponieważ jeszcze w latach 80. XX wieku takie operacje
były w Polsce obarczone niemal 50% śmiertelnością.
Dlatego decyzja, jaką musi podjąć chory, stawia go przed typowym konfliktem typu „unikanie-unikanie”, powiązanym z koniecznością wyboru między
dwiema niemal równie negatywnie wartościowanymi możliwościami: 1) żyć
dalej w stresującej niepewności, podyktowanej wiedzą o wysokim prawdopodobieństwie nagłej śmierci z powodu pęknięcia tętniaka, choć jednocześnie uniknąć ryzykownej operacji, pobytu w szpitalu i skomplikowanej rekonwalescencji;
2) zgodzić się na wszelkie niedogodności i zmniejszyć stresującą niepewność,
poddając się ryzykownej operacji, lecz ze świadomością możliwego zgonu na
stole operacyjnym.
Wyniki badań dotyczących relacji między poważną chorobą jako silnym
stresorem a sposobami radzenia sobie z nią (Antonowsky 1995; Heszen-Niejodek
1997, 2000; Oniszczenko 1998; Zeidner, Endler 1999; Lazarus, Colman 2001;
Terelak 2001) wskazują na to, że powodzenie w przezwyciężaniu tak trudnej sytuacji życiowej pozytywnie wpływa zarówno na stosunek do własnej choroby, jak
i do operacji jako sposobu na likwidację stanu stresującej niepewności. Oznacza
to, że ludzie uzyskujący nagłą informację o poważnej chorobie znacznie częściej
wybierają „mniejsze zło” związane z podjęciem działania naprawczego (możliwość 2) aniżeli z nicnierobieniem (możliwość 1). Podstawowym mechanizmem
psychologicznym, odpowiadającym za wybór takiego sposobu radzenia sobie
w nader stresującej sytuacji, jest indywidualna ocena poznawcza zagrożenia, stanowiąca podstawę decyzji o tym, jak je przezwyciężyć. Ze względu na życiowo
istotną wartość dokonana ocena ma bardzo silną podbudowę emocjonalną, stąd
też chorzy zazwyczaj oceniają swą sytuację jako krzywdę lub stratę, zagrożenie
bądź wyzwanie (Jarosz 1988; Antonowsky 1995; Terelak 2001). Najbardziej skuteczne jest dokonanie oceny choroby w kategoriach wyzwania, ponieważ urucha-
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mia to działania prowadzące do radykalnego (choćby i powiązanego ze znacznym
ryzykiem) przezwyciężenia sytuacji stresującej. Preferencję właśnie takich rozwiązań obserwują chirurdzy z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu.
W celu przekonania się o trafności tych ustaleń w odniesieniu do pacjentów
z tętniakiem aorty brzusznej sformułowano hipotezę o różnicach w stosunku do
własnej choroby oraz do operacji u pacjentów przed i po leczeniu interwencyjnym. Można bowiem oczekiwać, że stosunek do własnej choroby oraz do operacji
u osób będących po zabiegu powinien się zmienić na mniej negatywny (lub nawet
bardziej pozytywny), ponieważ pokonały one już tak stresujące przeszkody, jak
choroba i operacja. To prawda, że aby zweryfikować tę hipotezę, można było
zebrać wypowiedzi od tych samych pacjentów przed i po operacji. Jednak stwierdzono, że bardziej obiektywne – ze względu na dystans czasowy – jest porównanie dwóch grup pacjentów, czyli oczekujących na operację oraz zoperowanych
przed 2–4 laty.
Materiał i metoda
Do badania włączono 23 chorych (2 kobiety i 21 mężczyzn) przyjętych do
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń w celu interwencyjnego leczenia bezobjawowego tętniaka aorty brzusznej, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku.
Z badania zostali wyłączeni pacjenci z tętniakiem aorty brzusznej współistniejącym ze zwężeniem tętnic szyjnych oraz chorzy, którzy nie wyrazili zgody na
udział w badaniu. Grupę porównawczą tworzyło 19 osób (kobieta i 18 mężczyzn),
które przeszły zabieg operacyjny 2–4 lata temu i w tym samym czasie stawiły
się na wezwanie w celu przeprowadzenia kontroli stanu zdrowia. W badaniach
uczestniczyły więc 42 osoby.
Badania zostały przeprowadzone za pomocą specjalnie skonstruowanej
ankiety, złożonej z 18 pytań o charakterze półotwartym. Z możliwości wyrażenia własnego zdania skorzystał wyłącznie jeden pacjent pooperacyjny. Pytania
ankietowe dotyczyły następujących kategorii: 1) obrazu siebie i oceny jakości
własnego życia; 2) stosunku do własnej choroby i operacji; 3) stosunku otoczenia
społecznego do pacjenta i jego choroby.
Zgodnie z celem pracy w artykule wykorzystano odpowiedzi pacjentów dotyczące pytań mieszczących się głównie w drugiej kategorii.
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Wyniki
Wstępna analiza wyników wewnątrzgrupowych wykazała brak różnic między wypowiedziami kobiet i mężczyzn, dlatego potraktowano je łącznie jako
charakterystyczne dla wyróżnionych grup chorych. Podobnie nieróżnicująca
w ramach obu grup okazała się zmienna wieku, której wartości średnie wynoszą:
1) dla grupy pacjentów zakwalifikowanych do operacji z powodu tętniaka aorty
brzusznej – 73,8 lat; 2) dla grupy pacjentów po operacji tętniaka aorty brzusznej
– 74,5 lat. Nieróżnicujące okazało się także pytanie wstępne, dotyczące momentu
uzyskania informacji o chorobie – 42,9% pacjentów z obu grup otrzymało taką
informację mniej więcej rok przed planowanym lub przebytym zabiegiem; 35,7%
pacjentów – kilka miesięcy przed nim oraz 19,0% – miesiąc. Jeden pacjent z grupy pooperacyjnej przyznał, że nie pamięta tego momentu.
Warto także dodać, że analiza wszystkich wyników wykluczyła z dalszych
porównań wypowiedzi na temat stosunku otoczenia społecznego do pacjenta i jego
choroby, bowiem w ocenie niemal wszystkich badanych jest on „zdecydowanie”
lub „raczej” życzliwy i powiązany prawie wyłącznie z pozytywnymi uczuciami.
Aż 33,9% badanych wskazało na dominację współczucia wśród okazywanych im
uczuć, 30,3% – na wsparcie, a 26,8% – na zrozumienie. Jedynie pacjenci oczekujący na operację (9,0%) wskazali na ujawnianie wobec nich uczucia litości.
Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań porównawczych,
zweryfikowanych statystycznie za pomocą testu „chi-kwadrat”, a dotyczących
stosunku pacjentów do własnej choroby i operacji. Stosunek pacjentów do własnej choroby był oceniany na podstawie odpowiedzi na dwa pytania, odnoszące się
do: 1) pierwszej zapamiętanej reakcji na wieść o chorobie; 2) uczuć przeżywanych w związku z myślami na temat choroby. Natomiast wskaźnikami stosunku
pacjentów do operacji były odpowiedzi na cztery pytania, odnoszące się odpowiednio do: 1) źródeł informacji na temat zabiegu operacyjnego; 2) motywów decyzji o poddaniu się operacji; 3) aktualnej oceny decyzji o poddaniu się operacji;
4) sposobów radzenia sobie w tak trudnej sytuacji (podjęcie decyzji o operacji).
Należy także wyjaśnić, że wszędzie tam, gdzie wyniki nie sumują się do 42, to jest
do liczby osób badanych, można było wskazać na dowolną liczbę odpowiedzi.
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1. Stosunek do własnej choroby
Tabela 1
Porównanie pierwszej reakcji na wiadomość o własnej chorobie
Kategoria odpowiedzi

Przed operacją Po operacji Razem

%

To niemożliwe, przecież nic mnie nie boli

12

14

26

40,6

Spokojnie, przecież każdą chorobę można wyleczyć

14

8

22

34,4

To straszne, co teraz będzie, co zrobię?

6

5

11

17,2

Kogo jeszcze warto się poradzić?

2

1

3

4,7

To pomyłka

0

2

2

3,1

Razem

34

30

64

100,0

Źródło: badania własne.

Nie dziwią reakcje (40,6% wypowiedzi) pacjentów zaprzeczające pierwszej
diagnozie, gdyż w przypadku tej choroby nie odczuwa się żadnych dolegliwości. Dwie osoby z grupy „pooperacyjnej” pamiętały, że ich reakcja polegała na
odrzuceniu diagnozy lekarskiej i potraktowaniu jej jako zwykłej pomyłki. Zupełnie nieoczekiwana informacja o chorobie wywoływała reakcje świadczące o bezradności („To straszne, co teraz będzie” – 17,2% wypowiedzi) lub/i uruchamiała
bodaj najbardziej powszechny mechanizm obronny – racjonalizację („Spokojnie,
przecież każdą chorobę można wyleczyć” – 34,4% wskazań).
Co ciekawe, mimo wystąpienia dysonansu poznawczego oraz związanego
z nim niedowierzania pacjenci raczej nie zamierzali weryfikować prawdziwości
diagnozy u innego specjalisty (tylko 3 wypowiedzi). Analiza statystyczna wykazała, że różnice między obiema grupami pacjentów są nieistotne, co świadczy
o rzetelnym zapamiętaniu i podobnej retrospekcji tak znaczącego wydarzenia życiowego, że jego oceny nie zmienia nawet upływ czasu. Potwierdzeniem tego
spostrzeżenia jest porównanie uczuć przeżywanych przez pacjentów w związku
z myślami o własnej chorobie, pojawiającymi się tuż po usłyszanej diagnozie.
Nic dziwnego, że z całej listy możliwych (także pozytywnych) uczuć związanych z dowolną chorobą pacjenci wskazali niemal wyłącznie na negatywne
(tab. 2). Na temat braku specyficznych doznań uczuciowych częściej wypowiadali się pacjenci „pooperacyjni” i wyłącznie oni czterokrotnie wskazali na pozytywnie wartościowane uczucie, czyli na zdziwienie, najprawdopodobniej skojarzone
z zaskoczeniem z powodu nieoczekiwanej diagnozy. Zrozumiałe, że po uzyskaniu informacji o zagrożeniu życia lęk i obawa zajęły najwyższe miejsce (31,3%
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Tabela 2
Porównanie uczuć przeżywanych w związku z myślami na temat własnej choroby
Uczucie

Przed operacją

Po operacji

Razem

%

Lęk, obawa

12

14

26

31,3

Zakłopotanie

15

7

22

26,5

Przerażenie

14

2

16

19,3

Smutek

8

0

8

9,6

Nic szczególnego

1

6

7

8,4

Zdziwienie

0

4

4

4,9

Razem

50

33

83

100,0

Źródło: badania własne.

ogółu wypowiedzi). Drugie miejsce (w obu grupach) zajęło zakłopotanie (26,5%
wskazań), doświadczone przypuszczalnie w związku z wyobrażeniem o „nieszlachetnym umiejscowieniu” choroby (brzuch, jelita). Pozostałe wskazania różnicują obie grupy, ponieważ pacjenci „przedoperacyjni” tuż po zakłopotaniu wskazywali na „przerażenie”, które wśród osób po operacji uzyskało dwa wskazania.
Jest to najbardziej wyraźna różnica ilościowa między obu grupami pacjentów.
Warto zauważyć, że uczucie „smutku” zostało wskazane wyłącznie przez chorych
„przedoperacyjnych” (9,6% wypowiedzi) oraz że i w tym przypadku różnice między grupami pacjentów okazały się nieistotne.
2. Stosunek do operacji
Analiza statystyczna danych dotyczących preferowanych źródeł informacji
na temat nieoczekiwanej choroby i sposobów radzenia sobie z nią wykazała brak
różnic między wypowiedziami pacjentów z obu grup badawczych. Preferowanym
przez ogół badanych (i czasami jedynym) źródłem informacji na temat zabiegu
operacyjnego okazał się lekarz prowadzący (45,5%), co zaprezentowano w tabeli 3.
Pacjenci „przedoperacyjni” (i to niemal wszyscy, bo 21 na 23 badanych)
od razu zaakceptowali sugestię lekarza prowadzącego o koniecznym leczeniu interwencyjnym, niemal bez poszukiwania dodatkowych informacji na ten temat.
Jeżeli weryfikowali informacje, to albo przepytywali osoby, które przebyły operację, albo dowiadywali się czegoś w mediach, głównie w Internecie, i rozmawiali
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o tym ze współmałżonkiem. Na podobne, dodatkowe źródła informacji wskazali
pacjenci „pooperacyjni”. Zastanawiające jest to, że możliwość konsultacji z innym lekarzem była wykorzystywana przez badanych dosłownie śladowo (5,2%
wypowiedzi). Takie ustalenie nakłada tym większą odpowiedzialność na lekarza
prowadzącego w zakresie dbałości o rzetelny i przekonujący przekaz pierwszej
informacji o poważnej chorobie.
Tabela 3
Porównanie źródeł informacji na temat zabiegu operacyjnego
Kategoria odpowiedzi

Przed operacją

Po operacji

Razem

%

Lekarz prowadzący

21

14

35

45,5

Samodzielne poszukiwanie w mediach

8

6

14

18,1

Pacjenci po operacji

9

4

13

16,9

Współmałżonek

5

6

11

14,3

Inny lekarz

2

2

4

5,2

Razem

45

32

77

100,0

Źródło: badania własne.

Skoro tak wielu pacjentów uznało lekarza prowadzącego za wyjątkowo przekonujące i wiarygodne źródło informacji, nic więc dziwnego, że w obu porównywanych grupach nad motywami wewnętrznymi leżącymi u podstaw decyzji
o poddaniu się operacji dominują motywy zewnętrzne (65%).
40

39

37

Motywacja zewnętrzna

35

Motywacja wewnętrzna

30
22

25
20

19

15
10
5
0
Przed operacją

Po operacji

Wykres 1. Porównanie dominującej kategorii motywacji
Źródło: badanie własne.

Warto wyjaśnić, że do motywów wewnętrznych zaliczono następujące wypowiedzi: lęk przed śmiercią, obawę przed pogorszeniem stanu zdrowia, przeko-
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nanie, że operacja daje szansę na przedłużenie życia oraz przekonanie, że operacja jest związana z mniejszym ryzykiem, aniżeli nie poddanie się jej. Natomiast
do motywów zewnętrznych zaliczono wypowiedzi, które przypisywały zdolność
przekonywania do podjęcia decyzji o operacji: diagnozie lekarza prowadzącego, diagnozie kilku lekarzy, opinii innych pacjentów oraz naciskom ze strony
najbliższej rodziny. Do motywów zewnętrznych zaliczono także (dopisane przez
4 pacjentów po operacji) wskazania na świadomość dziedziczności tej choroby,
ponieważ z powodu pęknięcia tętniaka aorty brzusznej zmarł ktoś z najbliższej
rodziny. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że między obu grupami
pacjentów nie występują różnice.
Natomiast porównanie oceny już podjętej decyzji o poddaniu się operacji
(wykres 3) wskazało na statystycznie istotne różnice między grupami pacjentów
(p < 0,025).
40

Bardzo trafna

35

Trafna

30

Konieczna

25

19

20
15

12
8

10
3

5
0

Przed operacją

0

0

Po operacji

Wykres 2. Porównanie ocen dotyczących decyzji o operacji
Źródło: badanie własne.

Stwierdzone różnice dotyczą głównie oceny własnej decyzji jako „bardzo
trafnej”, ponieważ tak uznali wszyscy pacjenci „pooperacyjni”. Na taką ocenę
wskazało 73,8% ogółu badanych. Jedenastu pacjentów oczekujących na operację
oceniło swą decyzję jako „trafną” (7,2%) bądź jako „konieczną” (19,0%). Warto
podkreślić, że żaden z pacjentów nie wskazał na to, że decyzja o operacji była
„raczej nietrafna” lub „zdecydowanie nietrafna”, co dowodzi konsekwentnego
trwania przy dokonanym wyborze jednego z dwóch możliwych sposobów postępowania w trudnej sytuacji życiowej. Ten wynik został potwierdzony przez
odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu poradzenia sobie z tak trudną sytuacją,
jak podjęcie decyzji o poddaniu się ryzykownej operacji.
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Podejście zadaniowe

35

Podejście emocjonalne

30
25
20
15

15

15
8

10

4

5
0
Przed operacją

Po operacji

Wykres 3. Sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej (podjęcie decyzji o operacji)
Źródło: badanie własne.

Pacjenci z grupy „przedoperacyjnej” chcieli mieć jak najszybciej operację za
sobą i o niej zapomnieć (65,2%), co świadczy o przewadze typowo zadaniowego
(prawidłowego) podejścia do stresującego wydarzenia. Oczywiste, że ta wypowiedź (odniesiona do teraźniejszości) nie była typowa dla pacjentów „pooperacyjnych”, którzy w większości wybierali opinię adekwatną do obecnej sytuacji
i wyrażającą zadowolenie, że są już po zabiegu (52,6%). Na drugim i trzecim
miejscu ex aequo uplasowały się wypowiedzi świadczące o zadaniowym podejściu do stresującego wydarzenia, czyli „Staram się radzić sobie ze świadomością, że czeka mnie operacja” (14,3% ogółu, proporcjonalnie w obu grupach); ale
i o podejściu emocjonalnym, występującym zwłaszcza u pacjentów „przedoperacyjnych” – „Stale zastanawiam się co ze mną będzie i czy wyzdrowieję” (14,3%).
Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że różnice między obiema grupami pacjentów są nieistotne.
Wnioski
1. Przeprowadzona analiza statystyczna wyników uzyskanych przez porównywane grupy pacjentów upoważnia do odrzucenia hipotezy o różnicach dotyczących stosunku do własnej choroby u osób przed i po operacji jako znaczącego
i stresującego wydarzenia życiowego. Świadczy to o randze wydarzenia, którego
negatywne zabarwienie uczuciowe jest tak silne i trwałe, że nie zmienia go ani
upływ czasu, ani też pomyślne rozwiązanie, czyli powrót do zdrowia po udanej
operacji.
2. O trwałości i sile poważnej choroby jako jednego z najbardziej znaczących wydarzeń życiowych świadczy również to, że – niezależnie od czasu, jaki
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upłynął od uzyskania informacji o chorobie – pacjenci dokładnie pamiętają swoją
pierwszą reakcję na nieoczekiwaną wiadomość. Najczęściej ją odrzucali jako niewiarygodną, gdyż nie doświadczali objawów choroby. Jednak niemal równocześnie uruchamiali mechanizm obronny polegający na racjonalizowaniu informacji
(„Spokojnie, przecież każdą chorobę można wyleczyć”). Mimo tej reakcji niemal
wszyscy chorzy nie wykorzystali możliwości zweryfikowania szokującej diagnozy dzięki dodatkowym konsultacjom. Tak jakby „z góry” założyli, że informację przekazaną przez lekarza prowadzącego należy automatycznie zaakceptować
pomimo doświadczonego dysonansu poznawczego. Prawdopodobnie doznanemu szokowi towarzyszyły bardzo silne uczucia, typowe dla stanu stresu, głównie o charakterze lęku i obawy (w przypadku obu grup), zakłopotania (również
w przypadku obu grup) i przerażenia (dotyczącego przede wszystkim pacjentów
„przedoperacyjnych”). Jak można sądzić, uczucie zakłopotania wskazane przez
osoby chore wiąże się ze szczególnie kontrowersyjnie spostrzeganym umiejscowieniem choroby i pola operacji – brzuch, stereotypowo i powszechnie spostrzegany jako część ciała „brudna”, „nieczysta”, „kłopotliwa”. Pierwsze reakcje na
wiadomość o chorobie i związane z tym nieoczekiwanym stresorem uczucia nie
różnicują więc porównywanych grup pacjentów. Powtórzmy, że to upoważnia do
traktowania choroby jako znaczącego wydarzenia, modyfikującego bieg ludzkiego życia.
3. Oczekiwanie lub przejście zabiegu operacyjnego zasadniczo nie determinuje ani poznawczych, ani motywacyjnych podstaw decyzji o wyrażeniu zgody
na leczenie interwencyjne. Zarówno pacjenci oczekujący na operację, jak i ci,
którzy mają ją za sobą, zgodnie wskazują na zewnętrzne motywy decyzji o operacji, czyli na przekonującą rolę lekarza prowadzącego. Jest on traktowany jako
podstawowe i wiarygodne źródło informacji o chorobie i metodzie jej leczenia.
Nakłada to ogromną odpowiedzialność na lekarza, gdyż wywiera on przemożny
wpływ na ostateczne decyzje pacjentów. Tym samym odpowiada za ich stan psychiczny, zwłaszcza przez wskazanie drogi umożliwiającej przezwyciężenie stanu stresu, powstałego po szokującej wiadomości o poważnej chorobie. Ponadto
warto ponownie podkreślić, że wszystkie czynniki związane z tym wydarzeniem
wywierają modyfikujący wpływ na bieg życia chorych osób.
4. Nad wyraz budujące i częściowo potwierdzające ustalenia na temat tego,
że powodzenie w zakresie przezwyciężenia silnego stresu związanego z chorobą
powoduje zmianę stosunku do choroby i operacji jest to, że pacjenci „pooperacyjni” wyłącznie „bardzo trafnie” oceniają swą decyzję o poddaniu się operacji.
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Skoro tak wysoko ją oceniają, to można przypuszczać, że uznają ją za w pełni
uzasadnioną, trafną i skuteczną. Jest to najlepsza rekomendacja dla tej metody
leczenia. Jest to także przekonujący argument, który można wykorzystywać podczas rozmów z chorymi na tętniaka aorty brzusznej, ponieważ – mimo podjęcia
decyzji o operacji – pacjenci „przedoperacyjni” oceniają tę decyzję przeważnie
jako „bardzo trafną” i niemal na równi jako „konieczną” lub „trafną”.
5. Wysoką (bardzo trafną) ocenę własnej decyzji potwierdzają wypowiedzi
większości pacjentów z obu grup o zadaniowym podejściu do trudnej sytuacji życiowej (decyzja o operacji) i potraktowania jej jako wyzwania. Większość z nich
wyraziła swoje zadowolenie z powodu podjęcia decyzji o poddaniu się zabiegowi,
a osoby po operacji myślą o niej nawet obojętnie. Niektórzy pacjenci „przedoperacyjni” pragnęli jak najszybszego przebycia operacji i zapomnienia o niej, co
również jest wyrazem potraktowania jej jak zadania, które umożliwi powrót do
zdrowia. To ustalenie potwierdza wyniki badań mówiących o skuteczności zadaniowego podejścia do kryzysowych wydarzeń, gdyż stwarza szansę na przywrócenie harmonii w ramach dotychczasowej drogi życiowej.
6. Ostatecznie można stwierdzić, że największy wpływ na stosunek do choroby i operacji u pacjentów z bezobjawowym tętniakiem aorty brzusznej wywiera
decyzja o poddaniu się ryzykownemu zabiegowi. Jeżeli zatem choroba – jedno
z kryzysowych wydarzeń życiowych, zostanie potraktowana jako wyzwanie i pomyślnie przezwyciężona, to: 1) i tak zostanie utrwalona w pamięci jako wydarzenie wyjątkowo negatywnie naznaczające bieg własnego życia; 2) sposób jej
przezwyciężenia, czyli decyzja o podaniu się operacji – niezależnie od rodzaju
motywów jej podjęcia – zostanie oceniona pozytywnie, co wskazuje na preferowanie (nawet ryzykownego) działania i odrzucanie strategii „nicnierobienia”
w trudnych sytuacjach życiowych.
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STOSUNEK DO WŁASNEJ CHOROBY I OPERACJI
JAKO ZNACZĄCYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH
Streszczenie
W przypadku chorób bezobjawowych i stanowiących zagrożenie życia, jaką jest
między innymi tętniak aorty brzusznej, nieoczekiwana diagnoza wywołuje silny dysonans
poznawczy. Tak negatywna informacja zapoczątkowuje stresujące wydarzenie życiowe,
powszechnie oceniane jako bardzo ważne w biografii każdego człowieka. Założono, że
stosunek do własnej choroby i operacji różni się zależnie od tego, czy pacjent oczekuje na
zabieg, czy też jest po interwencji chirurgicznej.
Badania ankietowe przeprowadzono na dwóch grupach chorych z tętniakiem aorty
brzusznej, to jest: 23 pacjentów przed operacją oraz 19 pacjentów, których zoperowano 2–4
lata przed badaniem. Wyniki zanalizowano statystycznie za pomocą testu „chi-kwadrat”.
Analiza statystyczna pozwoliła na odrzucenie hipotezy badawczej, co świadczy
o randze stresującego wydarzenia życiowego, jakim jest własna, śmiertelna choroba. Jego
negatywne zabarwienie uczuciowe jest tak silne i trwałe, że nie zmienia go nawet upływ
czasu. Okazało się, że wszyscy pacjenci dokładnie pamiętają swoją pierwszą reakcję na
wiadomość o chorobie, przeważnie wskazują na zewnętrzne motywy decyzji o operacji,
podkreślając rolę lekarza prowadzącego oraz oceniają tę decyzję jako trafną i uzasadnioną.
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Taka ocena dowodzi skuteczności zadaniowego podejścia do radzenia sobie z krytycznymi wydarzeniami życiowymi.
Słowa kluczowe: tętniak aorty brzusznej, stresujące wydarzenie życiowe, dysonans poznawczy, stosunek wobec choroby

ATTITUDE TO ONE’S OWN DISEASES AND SURGICAL INTERVENTION
AS A SIGNIFICANT INCIDENT IN LIFE
Summary
In an asymptomatic disease, which may be life-threatening, a sudden diagnosis produces a cognitive dissonance between the actual physical status and the potential lethal
risk of the disease. In the treatment of an abdominal aortic aneurysm, even elective surgical treatment is associated with the risk of death. It was assumed that the attitude to one’s
own illness and surgical intervention may change in the course of treatment, before and
especially after surgery.
Two groups of patients were examined with the use of aspecific questionnaire to
establish these changes: group 1 – 23 patients scheduled for elective abdominal aortic
aneurysm repair; group 2 – 19 patients presented for the follow-up 2–4 years after surgery.
Answers obtained from the questionnaire were statistically analyzed and compared between the groups with the use of a chi-square test.
The statistical analysis of the results obtained by comparing groups of patients made
it possible to reject the hypothesis about the differences in attitudes to the illness in patients before and after surgery. Regardless of the time which elapsed after receiving the
information about the disease – the patients accurately recall their first reaction to an
unexpected message. Both groups of patients: waiting for the surgery, and those who have
already had it, focused on the external reasons for the decision about the surgery, i.e., the
convincing role of a doctor. Positive or very positive assessment of their own decisions,
in both groups, indicates the performance-oriented approach to a difficult situation (the
decision about surgery).
Keywords: abdominal aortic aneurysm, stressful life events, cognitive dissonance, surgery, attitude towards disease
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W PUŁAPCE WŁASNYCH OGRANICZEŃ
POCZUCIE BRAKU SPRAWSTWA I AUTOIDENTYFIKACJA UBOGICH
JAKO UWARUNKOWANIA ICH SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Wstęp
W artykule zaprezentowano subiektywne uwarunkowania sytuacji życiowej
ubogich. Zgodnie z powszechną dziś praktyką badawczą, analizę celowo zawężono do tak zwanej biedy administracyjnej, uznając przyznanie i absorbowanie
zasiłku za społecznie akceptowaną i zarazem względnie stabilną granicę ubóstwa
(por. Grotowska-Leder 1999). Empiryczną podstawę tekstu stanowią 572 wywiady kwestionariuszowe, zrealizowane z mieszkańcami województwa lubuskiego,
będącymi beneficjentami świadczeń socjalnych.
Rozwiązywanie problemów społecznych, w tym także problemu ubóstwa,
wymaga powszechnej mobilizacji instytucjonalnej oraz aktywności tych, których
problem bezpośrednio dotyczy. Przystępując do realizacji projektu założono, że
nawet najbardziej kompleksowe, profesjonalne działania skoncentrowane na walce z biedą – choć niezbędne – nie przyniosą oczekiwanych efektów bez czynnego
udziału samych biednych. Skupiono się zatem na aktywności badanych, definiując ją jako warunek konieczny przezwyciężania niedostatku zarówno w mikro-,
jak i makroskali.
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Prezentowane dane na temat poczucia kontroli losu recypientów pomocy
oraz ich bieżących i aspiracyjnych autoidentyfikacji wskazują na wiele świadomościowych deficytów przedstawicieli tej kategorii społecznej. Deficyty te nie
tylko istotnie wpływają na realizowane przez nich strategie radzenia sobie z trudną sytuacją życiową, ale także warunkują szanse na trwałe przełamanie deprywacji i wydostanie się z kręgu społeczno-ekonomicznego upośledzenia.
Człowiek (ubogi) jako podmiot
Aktywność jednostki, warunkowana strukturalnie i kulturowo, zależy przede
wszystkim od świadomościowych definicji sytuacji dokonywanych przez podmiot. Rolę podmiotowego subiektywizmu podkreślają szczególnie autorzy koncepcji mieszczących się w obrębie paradygmatu interpretatywnego, w ramach
którego jednostka definiowana jest jako działający aktor, (współ)kształtujący
rzeczywistość społeczną i (współ)odpowiedzialny za kreowanie zmian, zarówno
w szerszym otoczeniu społecznym, jak i we własnym życiu. Rodzaj podejmowanych działań, czy szerzej charakter, zakres oraz intensywność aktywności jednostki, w decydującej mierze uzależnione są od subiektywnego odbioru obiektywnych warunków. Aktywność ujawnia się między innymi „w procesach radzenia
sobie z różnorodnymi kompozycjami sytuacyjnymi (...). Jednostka zatem dąży nie
tylko do przetrwania, ale również nadaje mu odpowiedni kształt i sens. Nie adaptuje się biernie do wymogów społecznych i okoliczności sytuacyjnych” (Machaj
1999: 28), ale w sposób przemyślany manipuluje zastanymi warunkami, próbując
wypracować dogodną dla siebie ich konfigurację.
Według Anthony Giddensa, działającą jednostkę cechuje znaczny stopień
autonomii, oznacza to, że „może zawsze postąpić inaczej” (Sztompka 1998: 239).
Podejmuje swoje działania w sposób refleksyjny i racjonalny, wykorzystując
posiadane zasoby i obowiązujące reguły postępowania. Także w odniesieniu do
zachowań wcześniejszych aktor dokonując retrospekcji, stale doszukuje się ich
sensu i obudowuje dawne postępowanie teraźniejszymi racjonalizacjami. Taki
sposób definiowania ludzkich działań generuje ważne wskazówki dla praktykujących socjologię. Uznanie roli znaczeń nadawanych obiektom (także działaniom)
w procesach interpretacji i definicji sytuacji obliguje badaczy społecznych do uprawiania socjologii rozumiejącej i poszukiwania znaczeń pierwotnych, nadanych
zjawiskom przez subiektywnie interpretujących je aktorów. W celu zrozumienia
badanej rzeczywistości konieczna jest zatem próba „zanurzenia” się w badanym
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problemie i spojrzenia nań „od środka”, czyli uwzględnienie doświadczeń tych,
którzy stali się przedmiotem zainteresowania badacza (Bauman 1998, Sztompka
1998).
Zdaniem Janusza Sztumskiego „obiektywne uwarunkowania sytuacji każdego człowieka – acz ważne – nie decydują wyłącznie o tym, jakie może być jego
życie. Nie można (...) pomijać i nie dostrzegać również subiektywnych uwarunkowań, które wiążą się z aktywną postawą danego człowieka wobec istniejących
uwarunkowań obiektywnych oraz z dążeniami do przezwyciężania ewentualnych
ograniczeń” (1992: 21). Takimi właśnie czynnikami mogą być poczucie sprawstwa i autopercepcja.
Współczesność stawia przed jednostkami wiele wyzwań, takich jak wymóg samodzielności, kreatywności, brania odpowiedzialności za swój los i inne,
związane między innymi z przekształcaniem się społeczeństw kolektywistycznych w indywidualistyczne. W przypadku ubogich, strukturalnie wywierany nacisk normatywny, aby wykorzystywać dostępne zasoby i podejmować starania na
rzecz poprawy własnej sytuacji życiowej, słabnie wobec oddziaływania kulturowych i osobowościowych deficytów większości świadczeniobiorców. Trudno jednoznacznie ocenić, czy odnotowany w badaniach brak energicznych starań, aby
redukować uciążliwość doznawanych deprywacji jest rezultatem oddziaływania
Murrajowskiego prawa łącznej szkody (por. Oliwa-Ciesielska 2008), według którego to głównie instytucje państwa opiekuńczego przez permanentnie świadczoną, nieefektywną pomoc socjalną wpływają destrukcyjnie na poziom aktywności
ubogich (bieda staje się problem instytucjonalnym, nie własnym), czy też decydujące w tym względzie znaczenie mają bariery strukturalne (bezrobocie, utrwalające się zasady merytokratyczne). Analiza zgromadzonych danych pozwala jednak
stwierdzić, że podejmowana przez ubogich działalność ma, w najlepszym razie,
bardzo mało zróżnicowany charakter, a do czynników, które współdecydują o tej
sytuacji, zaliczyć można brak poczucia sprawstwa badanych oraz ich specyficzne
samoopisy.
Poczucie braku sprawstwa
Poczucie sprawstwa jest jednym z ważniejszych elementów jednostkowej
tożsamości oraz poczucia własnej wartości. „Przetrwaniu w sytuacji opresji i deprywacji pomaga przekonanie o możliwości (...) kontroli własnego życia” (Lister
2007: 155). Tymczasem autorzy zarówno klasycznych, jak i współczesnych prac
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na temat ubóstwa za typowe w tej sytuacji uznają między innymi niepewność
(por. Kotlarska-Michalska 2007) oraz silne poczucie niższości i uzależnienia od
innych. Przekonania te wzmacnia wiara w sprawcze działanie czynników zewnętrznych i poczucie fatalizmu, które ograniczają inicjatywę oraz redukują zdolność do perspektywicznego myślenia, sprzyjając tym samym skracaniu horyzontu
czasowego. Długotrwale i głęboko biedni żyją zwykle z dnia na dzień. Skupiając
się na sprawach bieżących i zaspokajaniu codziennych potrzeb, podejmują działania natychmiastowe, ukierunkowane raczej na „wiązanie końca z końcem”, aniżeli próby dokonywania zmian i „wydobywanie się z ubóstwa” (por. np. Kraczla
1993; Lewis 1964, 1976; Lister 2007; Palska 2002; Tarkowska 1992, 1996).
Zgromadzony materiał empiryczny potwierdza powyższe spostrzeżenia.
Wprawdzie respondenci pytani, od czego zależy życie człowieka, w większości
(58,4%) wskazywali na samą jednostkę, jednak w świetle pozostałych danych ten
rodzaj odpowiedzi można traktować jako odnoszący się do innych, niebiednych
członków społeczeństwa albo jako przejaw rozdźwięku między sferą deklaratywną a rzeczywistym potencjałem badanych. Pozostali zasiłkobiorcy deklarowali
myślenie w kategoriach zrządzenia losu, pojmując życie ludzkie jako zasadniczo
kształtowane przez siły zewnętrzne (31,1%), lub nie potrafili udzielić odpowiedzi
na to pytanie (10,4%).
Zmiennymi istotnie różnicującymi badanych pod tym względem są religijność i wiek. Przekonanie, że człowiek jest kreatorem własnego losu, jest najmniej
rozpowszechnione wśród osób deklarujących głęboką wiarę i praktyki religijne (45,8%) oraz osób powyżej pięćdziesiątego roku życia (41,7%), najbardziej
zaś wśród respondentów niewierzących (83,3%) i młodszych (do 39. roku życia
– łącznie 64,1%). W przypadku poglądu o zewnątrzsterowności zaobserwować
można tendencje odwrotne. Związki te – w odniesieniu do religijności – mają
wyraźnie systematyczny charakter: im silniejsza deklaracja wiary, tym częstsze
przekonanie o zewnętrznym ulokowaniu kontroli i odwrotnie – im mniejsze zaangażowanie religijne, tym częstsze poglądy o możliwości wywierania wpływu
na własne życie (tabela 1). Zbliżony charakter ma zależność między poczuciem
kontroli losu a wiekiem respondenta.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że sytuacja trwałego uzależnienia
od pomocy innych oraz długoterminowe bezrobocie (powszechne w badanych
gospodarstwach domowych) powodują ważne psychologicznie konsekwencje,
pogłębiając tak zwane deficyty bezradności. Deficyty te dzielą się na trzy podstawowe kategorie: poznawcze, emocjonalne i motywacyjne (Nawrat 2001).
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Tabela 1
Religijność a poczucie sprawstwa respondentów (w %)
Od czego zależy życie
człowieka

Deklaracja wiary

Ogółem*

GW/P

W/P

W/NP

N

TP

Od Boga, losu

45,8

32,9

25,3

11,1

14,3

Od samego człowieka

45,9

55,0

66,5

83,3

57,1

58,5

Trudno powiedzieć

8,3

12,1

8,2

5,6

28,6

10,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ogółem

31,1

GW/P – głęboko wierzący i praktykujący, W/P – wierzący i praktykujący, W/NP – wierzący
i niepraktykujący, N – niewierzący, TP – trudno powiedzieć.
*
N = 559. W zestawieniu pominięto respondentów, którzy nie odpowiedzieli na pytania dotyczące
religijności i poczucia sprawstwa.

Źródło: badania własne.

Deficyty poznawcze odpowiadają za blokady procesu postrzegania. Podmiot
nie dostrzega pojawiających się możliwości wywierania wpływu na zdarzenia
i własne życie, na przykład nie zauważa nadarzających się możliwości zatrudnienia, nie widzi podobieństw między własnymi a wymaganymi przez potencjalnych
pracodawców kwalifikacjami. Obiektywnie patrząc, nawet jeżeli działania przynoszą pożądane efekty, jednostka interpretuje je w kategoriach przypadku.
W sferze emocjonalnej bezradność, z jednej strony, aktywizuje uczucie wrogości w stosunku do reszty społeczeństwa (do niebiednych, pracujących, do systemu społeczno-politycznego, do władz, do konkretnych polityków), z drugiej
zaś, rodzi apatię i sprzyja rezygnacji. Prowadzi także do znacznego skrócenia perspektywy czasowej i koncentracji na teraźniejszości. Towarzyszą jej stany lękowe
i syndrom permanentnego zmęczenia.
Deficyty motywacyjne natomiast przejawiają się znacznym obniżeniem chęci do działania w ogóle. Wzmacniane poczuciem niepewności powodują ograniczanie lub całkowity zanik spontanicznych prób wywierania wpływu na swoją sytuację życiową, zaniechanie poszukiwania pracy, niechęć do zmiany lub
podnoszenia kwalifikacji. Obniżeniu ulega również poziom ogólnej aktywności
życiowej. Biedni rezygnują z hobby i zainteresowań oraz redukują własne działania do czynności absolutnie koniecznych, stale powtarzających się w monotonnym przebiegu każdego dnia. Nawet w sytuacji przełamania motywacyjnych
barier i podjęcia aktywności, przy pojawieniu się pierwszych trudności następuje rezygnacja z działania, co dodatkowo wzmacnia istniejące blokady (por. Hir-
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szowicz, Neyman 1997; Jahoda, Lazarsfeld, Meisel 2007; Kotlarska-Michalska
2007).
Wymienione deficyty bezradności występują u przeważającego odsetka badanych, a wyrażane przez recypientów opinie o ewentualnym wpływie jednostki
na własny los nie znajdują potwierdzenia w podejmowanych działaniach. Charakterystyczny dla większości respondentów sposób postrzegania rzeczywistości
i sprowadzanie własnej roli do roli biernego przedmiotu podlegającego oddziaływaniu innych torują drogę dominującym w badanej populacji postawom rezygnacji i strategiom oczekiwania na samoistne lub przychodzące z zewnątrz rozwiązanie problemów.
Ograniczone możliwości biednych w radzeniu sobie mają bez wątpienia
swoje źródło w obiektywnie nierównej dystrybucji kapitałów sprzyjających zmaganiu się z niełatwą codziennością. Niedobory osobowościowe, ale także materialne i społeczno-kulturowe utrudniają zrozumienie własnej sytuacji, analizę jej
przyczyn i konsekwencji; poza tym ograniczają dostęp do informacji, szczególnie
tych, które mogą dostarczać wskazówek, jak wychodzić z ubóstwa. Biedni zatem w ograniczonym zakresie są w stanie być w pełni samodzielnymi autorami
własnych biografii. W ich przypadku nawet strategie ukierunkowane wyłącznie
na przetrwanie wymagają często wzmożonego wysiłku. Konieczność ciągłego
hierarchizowania potrzeb, dokonywania niełatwych wyborów i kolejnych rezygnacji wzmacniana poczuciem lęku i niepewności jutra może skutecznie utrudniać
projektowanie długoterminowych planów przezwyciężania niedostatku, dlatego
każdą próbę wyjścia z trudnej sytuacji życiowej interpretować należy jako przejaw chęci zmiany statusu ofiary na status aktora (por. Ratajczak 2004).
Niewątpliwie „osobiste sprawstwo ludzi żyjących w biedzie musi być rozumiane w kontekście ograniczeń strukturalnych, kulturowych oraz tych związanych
z opieką społeczną, a także w kontekście (bardziej ograniczonych) możliwości,
przed którymi ludzie ci na co dzień stają” (Lister 2007: 182–183). Niemniej jednak, dominujące współcześnie podejście do ubogich każe spojrzeć na nich jako na
podmioty zdolne i zarazem zobligowane do podejmowania samodzielnych starań
na rzecz poprawy swojej sytuacji. Nawet w obliczu obiektywnie słabego kapitału
sprawczego recypientów pomocy i pozostałych niedoborów ograniczanie działań
do ścisłego kontrolowania przychodów i skrupulatnego reglamentowania wszelkich wydatków należy uznać za dalece niewystarczające w procesie wychodzenia
z ubóstwa.

W pułapce własnych ograniczeń...

137

Aktualna i aspiracyjna identyfikacja zasiłkobiorców
Zdaniem Ireny Machaj (2001, 2005), analizując tożsamość jednostki należy
zwrócić uwagę na dwa rodzaje identyfikacji społecznej – identyfikację opartą na
podobieństwach oraz przynależności. Odpowiedź na pytanie „kim jestem?” w odniesieniu do identyfikacji opartej na podobieństwach pozwala na dookreślenie się
jednostki (w kategoriach wieku, wykształcenia, wyglądu zewnętrznego, statusu
ekonomicznego itp.), z jednoczesnym wyeksponowaniem różnic i dystansu wobec innych, odmiennych, niepodobnych. Drugi mechanizm pojmowania siebie
odnosi się do postrzeganej przynależności do wyodrębnianych przez jednostkę
struktur społecznych typu kolektywnego (zwłaszcza małych grup społecznych).
Ten rodzaj identyfikacji, odwołujący się do określonego systemu aksjonormatywnego, wspólnie podzielanych symboli i obiektywnie istniejących więzi społecznych, pozwala jednostce na rozpoznanie „swoich” i „obcych”.
Według autorki, oba mechanizmy tożsamości społecznej znajdują odzwierciedlenie w trzech formach „my”. Mechanizm oparty na podobieństwach jest
właściwy dla „my” kategorialnego i „my” atrybucyjnego, natomiast oparty na
przynależności odpowiada „my” grupowemu.
„My” kategorialne obrazuje uznawane przez jednostkę za istotne i zarazem
obiektywnie istniejące zróżnicowanie według społecznie ważnych kryteriów (odniesienia do kategorii płci, wieku, kondycji zdrowotnej, statusu ekonomicznego;
określenia odwołujące się do pełnionych funkcji oraz przynależności do zbiorowości lokalnych i makrostruktur). „My” atrybucyjne zawiera samookreślenia
odwołujące się do cech osobowościowych (typu poznawczego, podmiotowego
lub przedmiotowego) oraz atrybuty dotyczące stosunków społecznych, w tym:
1) odpowiadające pozytywnym lub negatywnym relacjom społecznym; 2) pozytywnym lub negatywnym działaniom i 3) wskazujące na cechy obyczajowe, będące utrudnieniami lub ułatwieniami w kontaktach międzyludzkich. „My” grupowe
natomiast odzwierciedla identyfikację opartą na przynależności do małych grup
społecznych (Machaj 2005).
Jak podkreśla Irena Machaj (2001), odpowiedź na pytanie „kim jestem?”
zawsze jest rezultatem relacji jednostki ze światem zewnętrznym. Podmiot wyodrębnia z otaczającej go rzeczywistości rozmaite segmenty społeczne i sytuuje się
w obrębie wyróżnionych obszarów (lub poza nimi). Podejmując dialog z otoczeniem, zaznacza siebie, własną odrębność, wyjątkowość swojego położenia i sytuacji w jakiej się znajduje.
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Sposób, w jaki ludzie postrzegają i rozumieją siebie oraz interpretują własną sytuację zasadniczo wpływa na ich odpowiedź na nią (por. Lister 2007). Powiązane ze sobą elementy tożsamości (pozwalające jednostce odróżnić siebie od
innych lub obcych) wraz z podmiotowością (warunkującą aktywność i kreatywność) umożliwiają jednostce takie profilowanie „pojmowania siebie, które czyni
ją zdolną do rozwiązywania »jej problemów« i również jej efektywnego radzenia
sobie z napotykanymi trudnościami” (Machaj 2001: 82). Doświadczanie ubóstwa
oraz zinstytucjonalizowane traktowanie biednych w kategoriach „innych/obcych”,
poddawanie ich procesom stereotypizacji i stygmatyzacji poważnie narusza jednak
tożsamość i podmiotowość jednostki (Lister 2007), a także ogranicza możliwości
negocjowania z obcym, niechętnym czy nawet wrogim światem zewnętrznym.
Dla określenia aktualnej i aspiracyjnej identyfikacji zasiłkobiorców, czyli ich
aktualnego i pożądanego obrazu samego siebie, w kwestionariuszu wywiadu zamieszczono dwa pytania otwarte: „Kiedy zastanawiam się nad sobą, to najczęściej
myślę o sobie, że jestem...” oraz „Kiedy zastanawiam się nad sobą, to najczęściej
myślę o sobie, że chciałbym/chciałabym być...” i poproszono respondentów o podanie trzech kluczowych określeń siebie. Pierwsze z pytań służyło odkryciu tych
wymiarów życia jednostki, które są dla niej szczególnie ważne oraz zdefiniowaniu
cech, które ułatwiają ewentualnie utrudniają codzienne funkcjonowanie, a w przypadku szczególnej kategorii, jaką są biorcy pomocy społecznej – przyspieszają lub
opóźniają procesy wychodzenia z ubóstwa. Pytanie drugie natomiast miało na celu
ukazanie obiektów, do których najbardziej chcieliby się upodobnić zasiłkobiorcy,
i wyselekcjonowanie właściwości, które ich zdaniem mają szczególnie wartościowy charakter i decydują o konstruowaniu pozytywnego obrazu siebie.
Odpowiedzi na oba pytania uznano za istotne wskaźniki aktywności badanych, zakładając, że pozytywne (w rozumieniu podmiotowe, sprawcze) postrzeganie siebie sprzyja najbardziej efektywnym sposobom radzenia sobie z doświadczanym niedostatkiem.
Na aktualną percepcję siebie badanych składają się cechy, które odpowiadają wszystkim trzem wyżej wymienionym formom „my”. Badani jednak wyraźnie częściej operowali „my” kategorialnym i atrybucyjnym niż „my” grupowym.
Zgodnie z przypuszczeniami, spontanicznie formułowane przez respondentów
określenia wskazują na odczuwany dystans w stosunku do pozostałych (niebiednych) członków społeczeństwa i lokowanie siebie w kategorii osób upośledzonych, zarówno przez atrybuty obiektywne (niski status społeczny, zła kondycja
fizyczna), jak i cechy osobowościowe (dominacja cech przedmiotowych).
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Respondenci pojmują siebie (w relacji do zajmowanej pozycji społecznej)
w sposób negatywny (tabela 2). Na ich aktualny obraz samego siebie składa
się zestaw cech, które odzwierciedlają jednoznacznie niekorzystną sytuację socjoekonomiczną (27,3% wskazań typu „jestem biedny, ubogi, bezrobotny, niewykształcony”, „jestem zasiłkobiorcą”), złą kondycję fizyczną (20,2% wskazań typu
„jestem chory, zmęczony, nerwowy, niepełnosprawny, pozbawiony sił”) oraz dysfunkcje osobowościowe (25,4% wskazań typu „jestem mało pewny siebie, naiwny, zdominowany, nieszczęśliwy, niezaradny, pechowy, niesamodzielny, uzależniony od innych” – zwłaszcza kobiety – 9,7% więcej w stosunku do mężczyzn).
Tabela 2
Płeć a aktualna identyfikacja respondentów (w %)
Płeć

Kategorie samookreśleń

K

M

29,6

14,7

Ogółem*

„my” grupowe
Role w małych grupach

25,8

„my” kategorialne
Wysoki status społeczny

0,6

0,9

0,7

Niski status społeczny

27,8

25,9

27,3

Dobra kondycja fizyczna

1,2

4,3

2,0

Zła kondycja fizyczna

21,7

15,5

20,2

Wiek, płeć, wygląd zewnętrzny

9,9

10,3

10,0

Role w zbiorowościach lokalnych i makrostrukturach

3,8

16,4

6,9

Role zawodowe / pełnione funkcje

3,5

6,9

4,3

Cechy podmiotowe

10,7

12,1

11,1

Cechy przedmiotowe

27,8

18,1

25,4

Cechy moralne – dotyczące relacji (głównie pozytywnych)

18,9

14,6

17,8

Cechy moralne – dotyczące działań (tylko pozytywnych)

11,3

8,6

10,6

„my” atrybucyjne

*

Cechy obyczajowe – ułatwienia

17,1

16,4

16,9

Cechy obyczajowe – utrudnienia

8,4

11,2

9,1

Inne

11,6

15,5

12,6

N = 461, w tym 345 kobiet i 116 mężczyzn. Pozostali badani nie udzielili odpowiedzi na pytanie.

Źródło: badania własne.

Odwołania do niskiego statusu społecznego dominowały wśród samoopisów
dokonywanych przez osoby legitymujące się najniższym poziomem wykształce-
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nia (33,7%). Pozostali respondenci używali tego rodzaju określeń rzadziej (w kategorii osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 26,2%, z wykształceniem co najmniej średnim – 18,5%). Z obserwowanych zależności na uwagę zasługuje regularność wskazująca na większe pokłady podmiotowości i sprawstwa
u mieszkańców wsi. Mniej niż co piąty respondent z tej kategorii (18,8%) użył autosformułowań wskazujących na cechy przedmiotowe. Wśród mieszkańców małych i średnich miast odsetek ten wyniósł 23,1%, natomiast wśród mieszkańców
wielkiego miasta – 39,1%. Ten rodzaj odpowiedzi potwierdza liczne obserwacje
wskazujące na większą zaradność i poczucie kontroli losu wśród mieszkańców
terenów wiejskich.
Zgodnie z przewidywaniami cechy przedmiotowe występowały także częściej w wypowiedziach respondentów deklarujących, że życie człowieka zależne
jest głównie od czynników zewnętrznych (31,8%). W kategorii badanych uznających wewnętrzne ulokowanie kontroli losu odsetek wskazujących na przedmiotowe atrybuty osobowości był o dziesięć punktów procentowych niższy.
Wiele o sposobie postrzegania siebie przez zasiłkobiorców mówią także
pozostałe wskazania. Badani relatywnie często akcentowali przynależność do
małych grup społecznych (25,8% – w szczególności mieszkańcy wsi – 30,6%
i kobiety: +14,9% w stosunku do mężczyzn), eksponując zwłaszcza pełnione role
rodzinne („jestem matką, żoną, ojcem”). Na tym tle poczucie przynależności do
struktur średniego rzędu, zwłaszcza zbiorowości lokalnych („jestem lubuszaninem, gorzowianinem”, „jestem ze Słońska”) i wielkich zbiorowości społecznych
(„jestem Polakiem, katolikiem”), jawi się jako wyraźnie zredukowane (łącznie
6,9%; głównie mężczyźni: +12,6% w stosunku do kobiet). Niemal nieobecne
w badanej próbie są także określenia charakteryzujące inne, ważne dla jednostki role, na przykład zawodowe czy związane z przynależnością do organizacji
i stowarzyszeń („jestem murarzem, studentem, członkiem kółka wędkarskiego,
strażakiem-ochotnikiem”). Deficyt samookreśleń wskazujących na poczucie partycypacji i zakorzenienia badanych w innych niż rodzina strukturach (ograniczone poczucie łączności i przynależności) odpowiada pozostałym zebranym danym
empirycznym, a także wskazuje na postępujące procesy atrofii więzi społecznych
oraz zwiększający się dystans dzielący badanych od reszty społeczeństwa i potęgujący ich ekskluzję społeczną.
Niemniej jednak w opinii świadczeniobiorców właśnie na płaszczyźnie stosunków społecznych uwidaczniają się ich najlepsze cechy. Niemal co piąty respondent (17,8%) wskazał na swoje kwalifikacje moralne sprzyjające pozytywnym
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relacjom społecznym („jestem uczciwy, uczynny, serdeczny, szczery, dobry”).
Ten rodzaj autodefinicji częściej formułowały kobiety, można więc przypuszczać,
że te walory wykorzystują przede wszystkim w kontaktach z najbliższymi. Podobny odsetek badanych (16,9%) charakteryzował się, wykorzystując określenia
nazywające obyczajowe ułatwienia w kontaktach międzyludzkich („jestem miły,
sympatyczny, pogodny, wesoły”).
W wypowiedziach badanych nie pojawiły się określenia odwołujące się do
stricte poznawczych atrybutów osobowości („jestem inteligentny, niegłupi, mądry, utalentowany”), a zaledwie co dziewiąty respondent użył sformułowań wskazujących na cechy podmiotowe sprzyjające samorealizacji („jestem samodzielny,
niezależny, zaradny, odważny”, „jestem optymistą”). Podobny odsetek wskazał
na cechy warunkujące pozytywne działania społeczne („jestem solidny, pracowity, stanowczy, odpowiedzialny, operatywny”) (tabela 2).
Ten rodzaj bieżących autoidentyfikacji pasuje do sygnalizowanych przez
badanych, doświadczanych na co dzień problemów. Dokonywane samooopisy stanowią wzmocnienie kwestii, które w opinii respondentów składają się na
ich upośledzenie. Struktura wypowiedzi, zwłaszcza operowanie „my” kategorialnym, obrazuje nie tyle poczucie solidarności z sobie podobnymi, ile dystans,
jaki dzieli recypientów pomocy społecznej od innych (w rozumieniu badanych
– znajdujących się w lepszej sytuacji), czyli partycypujących w głównym nurcie
życia społecznego, niebiednych, aktywnych zawodowo i mających poczucie zakorzenienia także w strukturach pozarodzinnych. Samodzielne przypisanie sobie
etykiety „biedny”, „ekonomicznie upośledzony” czy „niewykształcony” niekoniecznie przekłada się nad poczucie tożsamości zbiorowej zasiłkobiorców (por.
Lister 2007). Decyduje o tym zarówno niejednorodny charakter populacji osób
tak skategoryzowanych, jak i dynamika ubóstwa. Tym co może łączyć biednych
(w sensie uogólnionym, bez względu na występujące między nimi różnice), to
społeczne reakcje na ich biedę, stąd określenia obrazujące dystans do niebiednego
i utrwalającego stygmatyzujące etykiety świata zewnętrznego.
Samoopisy „my” atrybucyjnego wskazują na wiele cech pozytywnych, które
mogą ułatwiać kontakty z otoczeniem, a nawet sprzyjać, opartej na nieformalnych sieciach wsparcia, kolektywnej samopomocy. Badani odwołując się do nich,
próbują powiedzieć: „jestem biedny, niewykształcony, zmęczony, zdominowany
i uzależniony od pomocy innych, ale przecież uczciwy, uczynny, szczery i dobry”.
Ten rodzaj atrybutów nie wystarcza jednak do rozwiązywania własnych problemów i utrzymywania jednoznacznie pozytywnej tożsamości. Co więcej, w obli-

142

Izabela Kaźmierczak-Kałużna

czu dominacji cech przedmiotowych i warunkowanej obiektywnymi parametrami
„odmienności”, może on wzmacniać przekonanie o niezawinionym (i nieusprawiedliwionym) charakterze własnej biedy i dodatkowo osłabiać mobilizację recypientów.
Analiza wskazań w zakresie identyfikacji aspiracyjnej pokazuje dominującą
wśród badanych potrzebę tworzenia pozytywnego obrazu siebie i jednoznacznie
artykułowaną niechęć do (ostatecznego) utożsamiania się ze stygmatyzującą sytuacją. Badani w przeważającej większości deklarują chęć upodobnienia się do
nieupośledzonej części społeczeństwa. Pragną przede wszystkim przynależeć
do kategorii osób niebiednych (65,4% wskazań typu: „chciałbym być bogaty,
lepiej sytuowany, materialnie ustawiony, wykształcony”, „chciałbym być człowiekiem sukcesu”, „mieć dużo pieniędzy, stanowisko”), aktywnych zawodowo
(26,3% wskazań typu: „chciałbym być lekarzem, adwokatem, murarzem, studentem”, „chciałbym zarabiać, pracować”) oraz wypoczętych, odpornych i zdrowych
(22,6%) (tabela 3).
Autodefinicje pierwszego typu (wysoki status społeczny) są charakterystyczne głównie dla respondentów najgorzej sytuowanych (79% wskazań w kategorii
osób deklarujących dochody poniżej 100 zł na osobę w gospodarstwie domowym,
22,7% – w kategorii osób dysponujących dochodem przynajmniej pięciokrotnie
wyższym), najsłabiej wykształconych (68% wskazań w kategorii respondentów
z wykształceniem najwyżej podstawowym, 55,4% – w kategorii osób z wykształceniem co najmniej średnim) i kobiet (72,6% wskazań, mężczyźni – 44,8%). Chęć
sprawowania ról zawodowych nieco częściej deklarują natomiast osoby lepiej
wykształcone i mężczyźni (+5,5% w stosunku do kobiet).
Identyfikacja aspiracyjna w zakresie wyróżnionych powyżej cech kategorialnych stanowi niemal proste odwrócenie bieżącej identyfikacji badanych. Zasiłkobiorcy tęsknią za tym, czego nie mają, a co ich zdaniem warunkuje życiowe
powodzenie i stanowi synonim sukcesu. Na tym tle mniej ważne stają się role
rodzinne (zaledwie 6,6% wskazań) czy role w zbiorowościach lokalnych i makrostrukturach (3,3%). Na dalszy plan schodzą także atrybuty, które badani już
mają i w stosunku do których nie odczuwają poważnych deficytów (zwłaszcza cechy moralne sprzyjające pozytywnym relacjom – 6,6% i działaniom społecznym
– 0,4%). Wobec rozlicznych deprywacji, niezaspokojonych potrzeb i piętrzących
się problemów uwagę recypientów zwracają zwłaszcza walory warunkujące społeczno-ekonomiczną pozycję jednostki.
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Tabela 3
Aktualna i aspiracyjna identyfikacja respondentów (w %)
Identyfikacja

Kategorie samookreśleń

Aktualna*

Aspiracyjna**

25,8

6,6

Wysoki status społeczny

0,7

65,4

Niski status społeczny

27,3

0,0

Dobra kondycja fizyczna

2,0

22,6

Zła kondycja fizyczna

20,2

0,0

„my” grupowe
Role w małych grupach
„my” kategorialne

Wiek, płeć, wygląd zewnętrzny

10,0

14,6

Role w zbiorowościach lokalnych i makrostrukturach

6,9

3,3

Role zawodowe / pełnione funkcje

4,3

26,3

11,1

7,6

„my” atrybucyjne
Cechy podmiotowe
Cechy przedmiotowe

25,4

0,4

Cechy moralne – dotyczące relacji (głównie pozytywnych)

17,8

6,6

Cechy moralne – dotyczące działań (tylko pozytywnych)

10,6

0,4

Cechy obyczajowe – ułatwienia

16,9

17,1

Cechy obyczajowe – utrudnienia

9,1

0,0

Inne

12,6

15,0

W celu uwidocznienia różnic w tabeli zestawiono oba typy identyfikacji badanych – bieżącą
i aspiracyjną.
*
N = 461, ** N = 486.

Źródło: badania własne.

Warto podkreślić, jak niewielkie znaczenie dla badanych mają cechy podmiotowe, które – jako pożądane – wymieniło zaledwie 7,6% respondentów (14,4%
w kategorii najlepiej wykształconych). Zdaniem Ireny Machaj (2005), źródeł identyfikacji społecznej osób posługujących się „my” atrybucyjnym można poszukiwać
w ich wyposażeniu kulturowym. Poważne braki w zakresie kapitału kulturowego
i osobowościowego badanych pozwalają zrozumieć, dlaczego własności, takie jak
niezależność, samodzielność, optymizm czy pewność siebie, nie tylko nie stanowią
ich atrybutów, ale przez większość nie są postrzegane jako istotne elementy osobowości. Niedobór tego typu walorów (zarówno w odniesieniu do bieżących identy-
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fikacji, jak i samoopisów przyszłościowych) jest obiektywną blokadą w usamodzielnianiu się i wychodzeniu z ubóstwa. W świetle pozostałych danych, świadczących o ograniczonym poczuciu sprawstwa badanych i zredukowanej zdolności
do podejmowania samodzielnych działań, realne szanse na pokonanie niedostatku
w przypadku przeważającej części recypientów należy uznać za niewielkie.
Wnioski
Przyjęta w badaniach koncepcja jednostki jako aktywnego podmiotu oraz
zaprezentowane analizy pozwalają zrozumieć świadomościowe podłoże bierności
znacznej części beneficjentów świadczeń pomocowych i niedostatek osobistego
zaangażowania w przezwyciężaniu doznawanych deprywacji. Chcąc uzupełnić
ten obraz, warto zwrócić uwagę również na życiowe wybory dzisiejszych zasiłkobiorców, także te podjęte wiele lat wcześniej (zwłaszcza zaniedbania edukacyjne)
i współdecydujące o ich obecnym upośledzeniu. Poważne braki w wykształceniu
i kwalifikacjach zawodowych oraz inne „grzechy zaniechania” dodatkowo tłumaczą obserwowaną pasywność badanych i zarazem powodują, że większość uzasadnia ją obiegowymi frazesami. Wśród respondentów zdecydowanie nadreprezentowani są więc tacy, którzy: 1) nie pracują, „bo się nie opłaca”; 2) nie szukają
pracy, „bo i tak nie znajdą”; 3) nie głosują, bo to „i tak nic nie zmieni”; a przede
wszystkim 4) nie podejmują samodzielnych starań o wyjście z niedostatku, bo „od
tego są odpowiednie instytucje”, których ustawowym obowiązkiem jest wypłacanie należnych im świadczeń. Ten rodzaj argumentacji wskazuje na niebezpieczny
proces zamykania się w tytułowej pułapce własnych ograniczeń, oddalanie od
siebie odpowiedzialności za własny los i interpretowanie biedy w kategoriach
dokuczliwego wprawdzie, ale całkowicie niezależnego od osobistych starań problemu. Pielęgnowanie wewnętrznego przekonania o niezawinionym charakterze
doznawanego ubóstwa, o byciu ofiarą systemowych przekształceń i bierne wyczekiwanie na instytucjonalne wsparcie skutkuje utrwalaniem problemu.
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W PUŁAPCE WŁASNYCH OGRANICZEŃ
POCZUCIE BRAKU SPRAWSTWA I AUTOIDENTYFIKACJA UBOGICH
JAKO UWARUNKOWANIA ICH SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę subiektywnych uwarunkowań sytuacji życiowej
osób ubogich – poczucia kontroli losu oraz bieżących i aspiracyjnych autoidentyfikacji.
Autorka prezentuje liczne świadomościowe deficyty świadczeniobiorców pomocy społecznej. Deficyty te nie tylko (współ)decydują o realizowanych przez biednych strategiach radzenia sobie z trudną sytuacją życiową, ale także istotnie ograniczają szanse na
trwałe przełamanie deprywacji i wydostanie się z kręgu społeczno-ekonomicznego upośledzenia.
Słowa kluczowe: świadczeniobiorcy pomocy społecznej, ubóstwo, poczucie sprawstwa,
autoidentyfikacja aktualna, autoidentyfikacja aspiracyjna

TRAPPED BY ONE’S OWN LIMITATIONS
SENSE OF LACKING AGENCY AND SELF-IDENTIFICATION OF THE POOR
AS DETERMINANTS OF THEIR LIFE SITUATION

Summary
The article describes the analysis of subjective determinants of life situation of the
poor – the sense of having control over fate, as well as their current and aspirational selfidentifications. Numerous deficits in awareness in social care recipients are discussed.
Not only do these deficits influence the strategies implemented by the poor in order to
deal with difficult life situation, but also significantly limit the chances for long-lasting
success in dealing with demoralization and breaking out of the circle of socio-economic
backwardness.
Keywords: social care recipients, poverty, sense of agency, current self-identification,
aspirational self-identification
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ZNACZENIE ZASOBÓW SPOŁECZNYCH
W PROCESIE ZASPOKAJANIA POTRZEB BYTOWYCH RODZIN

Wstęp
Familizm wiąże się z przekonaniem o znaczeniu identyfikacji z rodziną, lojalności rodzinnej, randze wzajemnej pomocy i wsparcia między jej członkami. Familizm
odwołuje się także do konieczności podporządkowania interesów jednostki i jej osobowości interesom i dobru grupy rodzinnej, a także uwieczniania związku rodzinnego. Tymczasem wyniki badań wskazują na zmiany, idące w kierunku osłabienia
tradycyjnych postaw dotyczących dzieci, wchodzenia w związki małżeńskie i pozostawania w nich czy utrzymywania rodziny dla dobra dzieci; chociaż rodzina w dalszym ciągu uznawana jest za najważniejszą wartość w życiu człowieka (Kwak
2005; Slany 2002; Warzywoda-Kruszyńska, Szukalski 2004). Analiza wskaźników
kulturowych na rzecz tezy o schyłku rodziny dodatkowo wskazuje na wzrost rangi
wartości współzawodniczących w stosunku do niej, takich jak samozaspokojenie
i egalitaryzm. Prowadząc badania w województwie lubuskim, chciałam więc ustalić, czy i w jakim stopniu mamy do czynienia z procesem familizacji i czy jest on
zauważalny na poziomie wsparcia nieformalnego, dotyczącego aktywizacji zasobów społecznych w ramach zaspokajania potrzeb bytowych rodzin. Przez zasoby
społeczne rozumiem tutaj sieci powiązań, które pozostają do dyspozycji jednostek i/lub grup i ewentualnie mogą zostać zmobilizowane do realizacji indywidu-
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alnych bądź grupowych interesów (Giza-Poleszczuk, Marody, Rychard 2000:32).
Najbardziej podstawowym zasobem społecznym jest rodzina, kolejnym istotnym
źródłem afiliacji – sąsiedztwo. Chciałam więc sprawdzić, czy badani mogą liczyć
na pomoc członków rodziny i/lub wsparcie kręgów koleżeńskich i sąsiedzkich
w życiu codziennym oraz w wychodzeniu z sytuacji trudnych.
Z punktu widzenia przyjętej problematyki istotne było zebranie informacji
na temat zakresu deprywacji potrzeb bytowych mieszkańców, zapotrzebowania
na wsparcie instytucji pomocy społecznej oraz możliwości korzystania z wsparcia
nieformalnego. Analiza empiryczna będąca podstawą artykułu pochodzi z dwóch
rodzajów badań tworzących projekt „Jakość życia Lubuszan”. Pierwsze z nich to
sondaż, prowadzony techniką wywiadu kwestionariuszowego, w którym wzięło
udział 412 respondentów. Badane osoby pochodziły z czternastu powiatów województwa lubuskiego i odpowiadały na pytania od lipca do listopada 2006 roku.
Respondenci do tej części badań zostali wylosowani z systemu ewidencji PESEL.
Wywiady narracyjne natomiast zostały przeprowadzone w 2008 roku. Do udziału
w nich poprosiłam 29 osób dobranych w sposób teoretyczny. Kryteria doboru
ustaliłam w odniesieniu do funkcjonującego w dyskursie społecznym podziału
na formy życia małżeńsko-rodzinnego. Część badań, do której się tutaj odnoszę,
służyła rozpoznaniu doświadczeń codziennego życia rodzinnego, zaspokojenia
potrzeb bytowych mierzonych przy użyciu metody genewskiej1 oraz rodzaju wykorzystywanych transferów międzypokoleniowych. Prezentowane dane zostały
dodatkowo uzupełnione wynikami drugiej edycji Lubuskiego Sondażu Społecznego (LSS 2009)2.

Jest to metoda opracowana w ramach Instytutu Badawczego Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Społecznego (United Nations Research for Social Development – UNRISD) (Luszniewicz
1971; 1974). Proponuje się w niej wyróżnienie potrzeb niższego i wyższego rzędu. Do potrzeb
niższego rzędu zaliczono potrzeby wyżywienia, mieszkania, zdrowia, wykształcenia, rekreacji/konsumpcji kultury i zabezpieczenia społecznego, natomiast do potrzeb wyższego rzędu – zagospodarowanie materialne, czyli istnienie nadwyżki finansowej możliwej do przeznaczenia na dowolnie
wybrane przez jednostkę cele (Borys 2001: 29–30).
2
Sondaż został przeprowadzony w 2009 r. przez pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz funkcjonującego przy nim Lubuskiego Ośrodka Badań Społecznych na
próbie reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców województwa lubuskiego, liczącej 578 osób.
1
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1. Poziom zaspokojenia potrzeb bytowych w badanych gospodarstwach domowych
Analiza poziomu życia badanej ludności, przeprowadzona na podstawie rozpoznania zakresu zaspokojenia potrzeb egzystencjalnych, doprowadziła do stwierdzenia, że badani w większości mogli z powodzeniem realizować podstawowe
funkcje rodziny i wypełniać przypisane im role. Wśród rodzin respondentów były
jednak i takie, którym stan gospodarstw domowych nie pozwalał na jakościowo dobre realizowanie potrzeb mieszkaniowych i komplementarnych względem
mieszkania oraz zdrowotnych, edukacyjnych i rekreacyjnych.
Najtrudniejsze warunki mieszkaniowe (określane przez duże zagęszczenie
osób w stosunku do liczby pomieszczeń) wykazywały rodziny czteroosobowe
i większe. Wśród nich 65% zajmowało mieszkania składające się maksymalnie
z trzech izb. Jeśli więc przyjąć charakter wskaźnika komfortu mieszkań zgodnie
z zachodnioeuropejskimi standardami, według których mieszkanie jest dostosowane do potrzeb gospodarstwa domowego, gdy liczba pokoi jest równa bądź
większa od liczy osób w mieszkaniu (Kurzynowski 2002: 67), najlepszą sytuację
mieszkaniową wśród badanej populacji miały gospodarstwa jednoosobowe i par
bezdzietnych. Dodatkowo 5,6% badanych gospodarstw nie posiadało samodzielnych mieszkań. Wśród tej kategorii największy odsetek stanowiły małżeństwa
z małym dzieckiem. Drugie pod względem częstości wskazań były małżeństwa
z dwójką dzieci, a trzecie – dorosłe, nieusamodzielnione potomstwo. Badane gospodarstwa domowe wyposażone były w instalacje sanitarne na podobnym poziomie, jak w większości regionów kraju. Największą niedogodnością był brak
możliwości korzystania z instalacji kanalizacyjnej, zaobserwowany wśród 1/5
respondentów. Dodatkowo ponad 14% respondentów nie miało w swoich mieszkaniach instalacji centralnego ogrzewania, a około 5% nie było wyposażonych
w bieżącą wodę, łazienkę i WC. Najniższy standard wyposażenia gospodarstw
domowych w instalacje sanitarne reprezentowali badani mieszkający na wsiach
i zależność ta została potwierdzona statystycznie (χ2 Pearsona = 4,342; df = 1;
istotność asymptotyczna = 0,01).
Subiektywna samoocena osiągniętego poziomu zaspokojenia potrzeb wyrażała przede wszystkim związek między aspiracjami respondentów a finansowymi możliwościami ich realizacji. W mniejszym natomiast stopniu informowała
o rzeczywistym położeniu ekonomicznym badanych i ich rodzin. Najczęściej badani Lubuszanie uznawali poziom życia w swoich gospodarstwach domowych
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za przeciętny, to jest wystarczało im na zaspakajanie codziennych potrzeb, na
poważniejsze zakupy i konieczne inwestycje, jak doposażenie mieszkania, ale już
na leczenie, edukację dzieci i urlopy musieli bardzo oszczędzać.
Największe nieprawidłowości w zaspokajaniu potrzeb dotyczyły kształcenia, ochrony zdrowia, wypoczynku i uczestnictwa w kulturze. W badanych gospodarstwach domowych były dzieci, które zakończyły swoją edukację na poziomie gimnazjalnym (1,8% gospodarstw). Dodatkowo większość dzieci (ponad
70%) nie uczęszczała na zajęcia dodatkowe, które musiałyby być opłacane przez
respondentów. Głównymi przyczynami takiego stanu były problemy finansowe,
praca zarobkowa dzieci oraz przeświadczenie rodziców, że potomstwo uzyskało
już wystarczające wykształcenie. Ponad połowa badanych (53%) wskazywała, że
przygotowanie dziecka do szkoły, czyli koszt podręczników i przyborów, mundurków, dojazdów do szkoły, komitetu rodzicielskiego i przedsięwzięć, w których
dzieci w ramach zajęć w szkole uczestniczą, mieści się rocznie w przedziale 800–
1700 zł, co w przychodach badanych gospodarstw było dużym obciążeniem.
Trudności w dostępie do usług służby zdrowia prowadziły do największego
natężenia problemów w realizacji potrzeb egzystencjalnych gospodarstw domowych. Tylko połowa respondentów osiągnęła na skali indeksu wysoki poziom wykorzystywania usług służby zdrowia i dostępu do leków. Tę kategorię reprezentowały przede wszystkim osoby dobrze uposażone, korzystające z usług prywatnych, oraz osoby młode w I i II fazie życia małżeńsko-rodzinnego. W badaniach
ujawniła się zależność statystyczna między fazą życia rodzinnego i poziomem
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych (χ2 = 4,349; df = 1; istotność asymptotyczna
= 0,04). Analiza wykazała także silną zależność statystyczną między wysokością
dochodów w gospodarstwach domowych a poziomem zaspokojenia potrzeb zdrowotnych (χ2 = 86,02; df = 9; istotność asymptotyczna = 0,01). Pozostali badani
wskazywali na problemy z realizacją recept, korzystaniem z usług stomatologów
i innych lekarzy specjalistów, także korzystaniem z badań medycznych. Głównymi powodami tych trudności były wysokie ceny usług i leków oraz ograniczenie
dostępu do nich. W 9% gospodarstw w ogóle zrezygnowano z leczenia domowników z obawy o dodatkowe opłaty. Najtrudniejszą sytuację w omawianej kwestii
wykazały rodziny niepełne oraz gospodarstwa prowadzone przez seniorów.
Ostatnią z głównych sfer, której analiza wykazała trudności w realizacji potrzeb rodzin, była kategoria funkcji higieny psychicznej, czyli uczestnictwo w kulturze i wypoczynku. Około 1/3 respondentów z powodów finansowych zrezygnowała z chodzenia do kin, na wystawy, z zakupu prasy, książek i płyt, wysyłania
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dzieci na kolonie oraz wyjazdów rodzinnych, ograniczając tym samym sposób
spędzania czasu wolnego do „oglądania telewizji, czytania i robienia rzeczy pożytecznych”, co w konsekwencji prowadziło do ograniczeń w wypełnianiu funkcji
kulturalnej oraz rekreacyjno-towarzyskiej rodzin. Ponadto w 1/3 badanych gospodarstw domowych dorośli członkowie rodzin czuli się przeciążeni pracą i wskazywali na trudności w łączeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Zatrudnieni respondenci skarżyli się na nieodpowiednie godziny otwarcia urzędów
i ośrodków zdrowia, instytucji pożytku publicznego, rozkłady jazdy autobusów
oraz kolizję z godzinami pracy partnerów, utrudniającą bądź uniemożliwiającą
wymienność ról małżeńsko-rodzinnych.
2. Wielkość zapotrzebowania na wsparcie
Otrzymana w badaniach rozpiętość deprywacji potrzeb bytowych dała podstawę do rozważań na temat zakresu wykorzystywania wsparcia świadczonego
przez zasoby społeczne.
Analiza danych z Lubuskiego Sondażu Społecznego prowadzonego w roku
2009 wykazała, że Lubuszanie charakteryzują się relatywnie wysokim stopniem
nieufności do władz, instytucji społecznych oraz do siebie nawzajem. Większość
(87,3%) zgadzała się z poglądem, że „w postępowaniu z innymi ostrożności nigdy nie za wiele”. Niskim zaufaniem do władz miejscowości wykazało się 65,6%
respondentów, do prezydenta miasta i burmistrza 35%, do władz samorządowych
41,6%, a do partii politycznych 65,4% osób. Ponadto 30,3% nie ufało sądownictwu w Polsce, 38,9% związkom zawodowym, 23,9% policji, 13,1% instytucjom oświatowym, 38,7% lokalnym mediom, 24,4% instytucjom służby zdrowia,
a 27,3% instytucji Kościoła katolickiego w Polsce.
Uczestnicy prowadzonych przeze mnie badań sondażowych proszeni byli
o ocenę poszczególnych działań gmin, dotyczących dbałości o najuboższych, bezpieczeństwo publiczne, infrastrukturę sanitarno-techniczną, drogi, jakość i wysokość zabezpieczeń społecznych, młode małżeństwa, rodziny z dziećmi, kobiety
na rynku pracy oraz osoby starsze (tabela 1).
W każdej z przedstawionych kategorii, z wyłączeniem ocen dotyczących dbania o infrastrukturę sanitarno-techniczną, zdecydowana większość respondentów
mówiła o niewystarczających działaniach przedstawicieli władz gminy. Najniżej
zostały ocenione zadania zaliczane do polityki rodzinnej i pomocy społecznej.
Poniżej 20% zadowolonych było z działalności/pracy władz gminy w dziedzinie
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opieki nad biednymi, wysokości zabezpieczeń społecznych oraz opieki nad osobami starszymi. Poniżej 10% wskazań osób zadowolonych z działalności pracowników gmin otrzymały rozwiązania zaliczane do polityki rodzinnej (ochrona
rodzin z dziećmi, młodych małżeństw oraz kobiet na rynku pracy). Ponadto zdecydowana większość badanych negatywnie oceniła stan dróg w powiatach (61%)
i był to najwyższy odsetek uzyskany dla tej części badań.
Tabela 1
Ocena działalności władz gminy
Ocena dostateczności podejmowanych działań w (%)
Lp.

Dbałość władz gminy o:

wystarczające
działania
N
%

niewystarczające
działania
N
%

trudno powiedzieć
N

%

1.

najuboższych

74

18,0

173

42,0

165

40,0

2.

bezpieczeństwo

147

35,8

173

42,0

91

22,1

3.

infrastrukturę sanitarno-techniczną

213

51,8

112

27,2

87

21,0

4.

nawierzchnię dróg

99

24,1

252

61,2

60

14,7

5.

jakość i wysokość zabezpieczeń socjalnych

71

17,2

159

38,6

182

44,2

6.

młode małżeństwa

26

6,3

166

40,3

219

53,2

7.

rodziny z dziećmi

54

13,2

164

39,9

193

46,9

8.

kobiety na rynku pracy

24

5,9

185

45,1

201

49,0

9.

osoby starsze

57

13,9

168

40,9

186

45,2

Ponieważ badani mieli możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi, % wskazań nie sumuje
się do 100.

Źródło: badanie własne.

Respondenci uczestniczący w badaniach w ramach Lubuskiego Sondażu
Społecznego poproszeni byli również o ocenę zaangażowania mieszkańców województwa w rozwiązywanie problemów lokalnych. Łącząc kategorie „stopień
duży” i „stopień bardzo duży”, otrzymano ocenę tego zaangażowania określoną
na prawie 20% wskazań. W tym samym badaniu ponad 71% osób było zdania,
że mieszkańcy województwa angażują się w jego życie w stopniu małym bądź
bardzo małym. Prawie 9% respondentów uznało, że w województwie lubuskim
ludność wcale nie angażuje się w poprawę jakości życia mieszkańców. Tak więc
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mimo negatywnych ocen działalności władz gminy dotyczących podnoszenia jakości życia gospodarstw domowych, analiza zasobów społecznych województwa
nie wykazała wysokiego poziomu zaangażowania w rozwiązywanie problemów
na jego terenie. Oprócz wielu wiadomych czynników wpływających na tę sytuację, jak trudności w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego, spuścizna
socjalizmu powodująca bierność niektórych kategorii społecznych, czy innych
wymienianych przez badaczy (Grabowska, Szawiel 2003; Murawski 1999; Załęski 2007), możliwe że jest to związane również z dezaktywizującym wpływem
braku zaufania do władz i niepewnością, jak ewentualne zaangażowanie zostanie
ukierunkowane i kto rzeczywiście na nim skorzysta.
Aby zbadać typ potrzebnej pomocy i wielkość zapotrzebowania na nią, zapytałam osoby uczestniczące w sondażu, czy ich gospodarstwa domowe odczuwają konieczność korzystania z wsparcia, określonego jako finansowe, rzeczowe,
w formie usług oraz w formie porad. Najczęściej wskazywanym typem potrzebnej
pomocy były świadczenia pieniężne. Wśród badanych rodzin prawie 1/3 odczuwała potrzebę korzystania z pomocy finansowej. Wsparcia w formie rzeczowej,
rozumianej jako żywność, odzież, obuwie czy leki, oczekiwało około 11% badanych. Pomoc przy pielęgnacji osoby chorej, sprzątanie, zakupy i inne formy usług
były potrzebne prawie 8% gospodarstw domowych, a porady i konsultacje mogły
pomóc prawie 7% respondentów.
Między wielkością oczekiwanej pomocy a pomocą otrzymywaną wystąpiły
duże różnice wskazań. Prawie 9% gospodarstw domowych otrzymywało pomoc
finansową, a z wsparcia rzeczowego korzystało niecałe 4,5% badanych. Jeszcze
niższy odsetek osób otrzymywał pomoc w formie usług i porad. Największą różnicę zanotowano w przypadku analizy zapotrzebowania na pomoc finansową, co
dotyczyło 1/3 badanych, natomiast możliwość korzystania z tego typu wsparcia
przysługiwała jedynie 8,8% z nich. Dało to rozbieżność rzędu prawie 20 punktów
procentowych. Wysokość różnicy równa 6,5 punktu procentowego dotyczyła pomocy rzeczowej oraz pomocy w formie usług, natomiast najmniejsza zaistniała
przy korzystaniu z porad lub konsultacji. Porady i konsultacje generalnie nie skupiły dużego zainteresowania badanych. Potrzebę korzystania z nich deklarowało prawie 7% przedstawicieli gospodarstw domowych, a korzystać z nich mogło
o 5 punktów procentowych mniej. Sytuacja ta wskazuje na trudność w dostępie do
świadczeń i innych form pomocy państwa. Respondenci biorący udział w sondażu
nie mieli wiedzy na temat zakresu polityki społecznej i możliwości korzystania
z niej, jednak nawet gdy takie informacje były w ich posiadaniu, nie zawsze prze-
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kładały się na możliwość wzięcia udziału w rozdziale dóbr i świadczeń od pomocy społecznej. Omawiane rozbieżności zilustrowano na wykresie 1, przy czym
zawarte są na nim jedynie odpowiedzi twierdzące dla omawianych dwóch pytań,
co spowodowało, że przedstawione odsetki wskazań nie sumują się do stu.

28.6

finansowa

8.8
10.9

rzeczowa

w formie usług

w formie porad

4.4
7.9
1.4
6.9
2

potrzeba korzystania z pomocy
otrzymywanie pomocy

Wykres 1. Potrzeba korzystania z pomocy społecznej vs otrzymywanie pomocy (%)
Źródło: badanie własne.

Pomoc społeczna organizowana w ramach zadań własnych lub zleconych
gmin i powiatów adresowana była przede wszystkim do najuboższych mieszkańców. Cechą polskiej polityki społecznej jest jej raczej dezaktywizujący charakter
– sprowadza się ona bowiem do rozdziału dóbr i środków finansowych między
rodziny i jednostki spełniające ustawowe kryteria. W niewielkim natomiast stopniu pomaga swoim klientom wyjść z trudnej sytuacji i usamodzielnić ich w obszarach, których pomoc dotyczyła. Wskazuje na to chociażby odsetek osób, które
chciałyby skorzystać z porad specjalistów czy liczyć na wsparcie przy pielęgnacji
osób chorych w rodzinie, a nie miały takiej możliwości.
Odrębną kwestią pozostaje niezdolność bądź niechęć świadczeniobiorców
do podejmowania działań, które mogłyby zmienić ich sytuację. W ciągu dziesięciu lat część klientów pomocy społecznej oswoiła się bowiem z biedą, niedostatkiem i nauczyła się korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł pomocy, jakie oferowane są przez gminy, stowarzyszenia i fundacje, wspólnoty wyznaniowe oraz
współmieszkańców (Balcerzak-Paradowska 2003).
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3. Rola sieci wsparcia nieformalnego w zaspokajaniu potrzeb bytowych rodzin
Osoby korzystające z omawianych typów wsparcia poproszone zostały również o podanie źródeł ich pochodzenia. Zdecydowana większość była klientami
ośrodków pomocy społecznej. Druga, główna część badanych wykorzystywała
pomoc rodziny. Częściej także korzystano z usług sąsiadów, znajomych i przyjaciół niż organizacji niosących zinstytucjonalizowaną pomoc, jak świeckie organizacje charytatywne i organizacje wyznaniowe. Zsumowanie źródeł związanych
z nieformalnymi sieciami wsparcia, jak rodzina, kręgi towarzyskie i sąsiedzkie,
daje informację, że zasoby społeczne były podstawowym źródłem pomocy dla
biorących udział w badaniu. W sumie 52,2% gospodarstw domowych w procesie
zaspokajania potrzeb korzystało właśnie z nich, a w 36,6% przypadków świadczona pomoc dotyczyła wyłącznie członków rodziny (tabela 2).
Tabela 2
Źródła otrzymywanej pomocy
Otrzymywanie pomocy
Lp.

Źródło wsparcia

tak
N

1.

nie
%

N

trudno powiedzieć
%

N

%

Ośrodki pomocy społecznej

177

43,1

218

52,9

16

3,9

28,8

277

67,3

15

3,8

3.

Rodzina w kraju
Rodzina za granicą

119
32

7,8

371

90,2

8

2,0

4.

Znajomi lub przyjaciele

24

5,8

373

90,4

15

3,8

5.

Sąsiedzi
Organizacje charytatywne
– świeckie
Organizacje wyznaniowe
i parafialne
Związki zawodowe i zakłady
pracy
Inne

40

9,8

363

88,2

8

2,0

24

5,8

380

92,3

7

1,9

16

3,9

388

94,1

8

2,0

16

3,9

388

94,1

8

2,0

9

2,1

395

95,8

9

2,1

2.

6.
7.
8.
9.

Ponieważ badani mieli możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi, % wskazań nie sumuje
się do 100.

Źródło: badanie własne.

Dalsza analiza danych Lubuskiego Sondażu Społecznego wykazała, że zgodnie z oczekiwaniami największą ufnością darzono najbliższą rodzinę (97,7%),
znajomych (90,3%), sąsiadów (70,8%) i współpracowników (49,8%). Mamy
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więc do czynienia ze skierowaniem uwagi badanych na kontakty nieformalne
i szczególnym podnoszeniem ich rangi w życiu codziennym. Z tego też powodu w sytuacjach trudnych badani mieszkańcy województwa częściej odwoływali się do zasobów społecznych niż do obarczonych niskim zaufaniem instytucji.
Respondenci Lubuskiego Sondażu Społecznego twierdzili, że przy szczególnych
okazjach korzystają z pomocy sąsiadów i zostawiają u nich klucze do mieszkania
(36,5%), pożyczają produkty spożywcze (44,2%), proszą o opiekę nad zwierzętami
(25,6%), pożyczają od nich pieniądze (26,4%), proszą o opiekę nad dziećmi i/lub
osobami starszymi (19,5%). Badani deklarowali także, że co najmniej raz w miesiącu rozmawiają z sąsiadami o problemach rodzinnych (16,2%), o polityce i aktualnościach (25,9%), o bieżących problemach mieszkańców bloku/domu/osiedla
(34,6%), urządzają także wspólne spotkania towarzyskie (prawie 10% badanych).
Badani uczestniczący w prowadzonym projekcie z 2006 roku zostali także
zapytani o to, czy w ostatnim miesiącu ktoś z ich gospodarstwa domowego pracował na rzecz organizacji społecznej. Uzyskane dane potwierdzają ogólnopolskie
trendy. W 4,6% gospodarstw znalazły się osoby, które były członkami organizacji
społecznych. Mimo że wśród uczestniczących w badaniu Lubuszan niewiele było
osób, które chciały się zrzeszać, znaczna część badanych (26,2%) deklarowała
udzielanie nieformalnej pomocy osobom spoza ich własnych gospodarstw domowych. Adresatami tych działań byli zazwyczaj rodzice prowadzący odrębne
gospodarstwo domowe – 22,2%, oraz sąsiedzi, znajomi i przyjaciele – 27,8%.
Rzadziej pomagano dalszym krewnym (15,7%) oraz dorosłym dzieciom (12,2%).
Niewiele ponad 1% badanych wspierało wnuki, natomiast 20% pomagało nieznanym sobie osobom, które przez media, kręgi towarzyskie lub tym podobne prosiły
o wsparcie.
Przy formułowaniu celów polityki rodzinnej uwzględnia się istnienie różnych form życia rodzinnego oraz sytuacji rodzinnych wymagających ochrony.
W trudnych warunkach funkcjonują rodziny ubogie, z samotną matką, z osobami w starszym wieku, niepełnosprawnymi lub dotkniętymi chorobą. Szczególną
uwagę zwraca się na sytuację samotnych rodziców w pełni odpowiedzialnych za
wychowanie dzieci. Polityka społeczna państw UE proponuje samotnym rodzicom wykorzystanie takich środków i instrumentów, jak: zapewnienie zarobków
co najmniej na poziomie płacy minimalnej oraz zasiłków, kredytów, dostępu do
wykształcenia, a także prawnego wzmocnienia odpowiedzialności drugiego z rodziców za los rodziny (Głąbicka 2001). Interesowało mnie więc, czy typ związku
i posiadanie dzieci sprzyjają sytuacjom trudnym, w których jednostki zwracają się
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o pomoc do innych osób i/lub instytucji. Okazało się, że rodziny pełne dokładnie
tak samo często korzystały z pomocy kręgów krewniaczych, sąsiedzkich i instytucji, jak rodziny niepełne. 12% osób z rodzin pełnych z nieusamodzielnionymi
dziećmi zwracało się po pomoc i tyle samo korzystało z pomocy wśród rodzin
niepełnych i w całej populacji. W dobranej do badań próbie nie wystąpiła więc
zależność między typem rodziny i korzystaniem z pomocy społecznej. Podobny brak zależności zaobserwowano podczas analizy związku między rodzinami
z dziećmi i korzystaniem z pomocy. Rodziny z potomstwem częściej korzystały z wsparcia osób lub instytucji, lecz różnica dotyczyła niewiele ponad dwóch
punktów procentowych. Wielkość zapotrzebowania na pomoc nie była również
zależna od miejsca zamieszkania. Każdego z omawianych typów wsparcia potrzebował podobny odsetek mieszkańców wsi i miast, z tym że na wsiach był on
średnio o niecałe trzy punkty procentowe wyższy niż w miastach.
Podobne ustalenia otrzymałam podczas prowadzenia wywiadów jakościowych. Badani mogli liczyć na pomoc rodzin i chętnie sami jej udzielali, przy czym
typ potrzebnej pomocy był zależny od typu rodziny i fazy jej ontogenetycznego
rozwoju. Wsparcie polegało zazwyczaj na poświęcaniu czasu wolnego innym
członkom rodziny i wypełnianiu na ich rzecz określonych czynności. Mówiono
również o pomocy finansowej, choć zdecydowanie częściej dotyczyła ona dzieci
i ich rodzin prokreacji oraz starszych rodziców niż krewnych z linii bocznej. Przeprowadzona analiza wykazała świadczenie pomocy w trzech wymiarach: 1) finansowym; 2) w formie usług; 3) w formie udostępniania dóbr. Transfery usług
oferowali zazwyczaj ludzie starsi, pełniąc funkcje opiekunów wnucząt i zwierząt,
wspomagając tym samym budżety domowe swoich dzieci. Badane rodziny często
nie mogąc pokryć kosztów związanych z opłacaniem żłobków, przedszkoli lub
innych form opieki nad potomstwem, podkreślały możliwość korzystania z pomocy dziadków.
W ramach transferów finansowych pomoc materialna świadczona była
głównie przez rodziców na rzecz dorosłych dzieci i ich nowo założonych rodzin
prokreacji. Przyczyną tego stanu rzeczy może być paradoksalna sytuacja w Polsce, w której „ubóstwo ludzi starszych jest mniejsze niż wśród osób młodszych”
(Golinowska 1999: 8). Wynika to z tego, że przedstawiciele starszego pokolenia
mają stałe źródło dochodów w postaci rent i emerytur. Pieniądze były rzadziej
przekazywane przez usamodzielnione potomstwo dla chorych i/lub niedołężnych
rodziców, a prawie w ogóle nie wspierano w ten sposób rodzeństwa i dalszych
krewnych oraz ich rodzin.
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Kolejnym typem pomocy były transfery związane z udostępnieniem dóbr,
co głównie dotyczyło prowadzenia gospodarstwa domowego z racji wspólnego
zamieszkiwania. Ten typ wsparcia, oprócz świadczenia pomocy w wychowywaniu wnuków, był drugim najważniejszym rodzajem transferów międzypokoleniowych. Z wypowiedzi respondentów wynika, że najlepiej jest, gdy młode małżeństwa mają własne mieszkania i prowadzą własne gospodarstwa domowe. Jeśli
jednak było to niemożliwe, rodziny zamieszkiwały wspólnie. Wtedy częściej pojawiały się wypowiedzi dotyczące podziału obowiązków między przedstawicielami rodzin i związanych z tym konfliktów. W wypowiedziach kilku osób starszych
posiadających dzieci już usamodzielnione, z własnymi rodzinami prokreacji pojawiły się uwagi, że dla rodzin wielopokoleniowych najlepszym rozwiązaniem
byłoby mieszkanie w niewielkiej odległości od rodziców, co umożliwiłoby oddzielne gospodarowanie, ale w razie konieczności wzajemną pomoc.
Jak już wykazałam, młodzi małżonkowie z małymi dziećmi najczęściej korzystali z pomocy w opiece nad nimi, o czym opowiadali respondenci: w domu
sporo jest pracy, dużo czasu poświęcamy dziecku (...) jednak mama pomaga mi
w opiece nad Julią, szczególnie jak jest chora, a ja nie chcę się zwalniać z pracy
(R19). Najbliższa rodzina, siostry, mama, póki żyje. Oczywiście jak jest potrzeba
to tak. Pomoc jest. Bo ja jestem za siostrami a siostry za mną, jak coś się dzieje to
tak. Pomoc jest (R6). Mocno podkreślano działalność nieformalnych sieci wsparcia w szczególnych typach rodzin, jak rodziny wielodzietne i rodziny niepełne.
W jednym i drugim przypadku pomoc ta dotyczyła zarówno wsparcia finansowego, jak i sprawowania opieki nad dziećmi. Oto przykładowe wypowiedzi dwóch
respondentek: Rodzina nam pomaga, oj dużo. Rodzina, dużo osób z rodziny. To się
wiąże z ilością dzieci [pięcioro – przyp. autorki], dlatego sporo osób nam pomaga.
Jak tylko potrafi. Przyjaciele też czasami (R1). Wiem, że mogę liczyć na rodzinę.
Kiedy mąż zostawił mnie z trójką małych dzieci ich pomoc była niezbędna i bardzo
dla mnie ważna. Dużo pomogła nam mama byłego męża, szczególnie finansowo.
Teraz to ja mogę odwdzięczyć się za ich pomoc, może nie tyle finansowo, ale
chociaż pomocą w domu (R2). W rodzinach pełnych, tworzonych przez młodych
małżonków, pojawiają się problemy finansowe, które pomagają przezwyciężać
również ich dziadkowie: Finansowo wspiera nas babcia, co miesiąc dostajemy od
niej pieniądze. Nie są to duże kwoty, bo babcia nie ma wysokiej renty, ale zawsze
to jakaś pomoc. Rodzice sami mają ciężką sytuację finansową, więc choćby chcieli nie mogą nam pomóc. Mama zarabia grosze w piekarni, tata obecnie nie pracuje, a na utrzymaniu mają jeszcze moją siostrę. Babcia dokłada się do opłat, ale
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dużo wydaje na leki, więc im w domu się nie przelewa (R16). W pomoc rodzinom
zaangażowane były nie tylko kręgi krewniacze, ale także przyjaciele i sąsiedzi,
którzy stanowili ważną grupę nieformalnego wsparcia dla respondentów, często
funkcjonującą na zasadzie wymiany usług. Jedna z respondentek opowiada o tego
typu pomocy: bardzo pomogła nam odkąd się wprowadziliśmy nasza sąsiadka.
Pilnowała córki, gdy ta była chora, a my musieliśmy iść do pracy, kupowała różne
drobiazgi. W pewnym sensie zastępowała córce babcię. Później jej dzieci zaczęły
samodzielne życie, sąsiadka miała nowe obowiązki, córka czasami pilnowała jej
wnuki, dopóki były małe. Teraz wnuki mają już kilkanaście lat, kontakt się trochę urwał, ale spotykamy się czasem na kawie – ja, córka, sąsiadka i jej wnuki
(R23).
Najważniejszym rezultatem prezentowanych analiz jest fakt, że badane rodziny podejmowały wysiłek inwestowania w zasoby społeczne, co jest oczywiście
podstawową i niezastąpioną funkcją gospodarstwa domowego. Wydaje się więc,
że o ile w okresie realnego socjalizmu rodziny polskie zmuszone były do wytwarzania wielu dóbr i usług niewystępujących na rynku i zastępowania niesprawnych instytucji sfery publicznej, o tyle obecnie zastępują i kompensują niedostatki
tych podsystemów życia społecznego, których główną rolą powinno być kształtowanie kapitału społecznego. Zastanawiające jest jednak to, że nie zmniejszyła
się rola, jaką rodzina musi pełnić, aby zabezpieczać swoich członków w trudnych
sytuacjach życiowych z powodu braku środków na przejęcie tych funkcji przez
państwo. Dodatkowo sfera ekonomicznych decyzji rodziny jest silnie powiązana
z warunkami zewnętrznymi, zarówno w tym sensie, że od nich zależy (są brane
pod uwagę), jak i w tym znaczeniu, że zwrotnie wywiera na nie wpływ. Transfery
ekonomiczne dokonywane w obrębie rodziny są mocno sprzęgnięte z ekonomią.
Właśnie modele ekonomiczne pozwalają szczególnie jasno dostrzec, że w proces
reprodukcji uwikłane są struktury władzy, i to nie tylko wewnątrz samej rodziny, ale również jej otoczenia społecznego i władzy politycznej (Giza-Poleszczuk
2005: 39).
Wnioski
Zasoby społeczne są kapitałem o szczególnej wartości, sprzyjającym osiąganiu różnorodnych celów, który, zdaniem Piotra Sztompki, ma tendencję do samopomnażania się (Sztompka 2007). Dostęp do innych ludzi dzięki inwestowaniu
w relacje z nimi oznacza dostęp do posiadanych przez nich informacji, sił, możli-
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wości, czasu czy wiedzy. Sieci społeczne są zasobem nie tylko jednostek, ale też
grup społecznych i całych zbiorowości. Dokładnie w ten sposób działały zasoby
społeczne wykorzystywane przez badanych. Przedstawiona wyżej analiza miała
na celu odpowiedzieć na pytanie o występowanie familizacji zaspokajania potrzeb
bytowych w badanych gospodarstwach domowych. Istotą dociekań było także zdobycie informacji na temat istnienia i jakości wsparcia nieformalnego w życiu codziennym respondentów oraz podczas wychodzenia z sytuacji trudnych.
Przedstawione analizy dowodzą, że znaczenie związków rodzinnych wśród
badanej populacji było duże. Rodziny w trakcie zaspokajania potrzeb egzystencjalnych wykorzystywały wszystkie z możliwych transferów międzygeneracyjnych, sąsiedzkich i towarzyskich. Prawdopodobnie familizm obecny w życiu respondentów ma głębokie korzenie. Respondenci wyrażali przekonanie o znaczeniu
identyfikacji z rodziną, lojalności rodzinnej, wagi wsparcia między jej członkami
i wzajemnej pomocy. Często (szczególnie w wywiadach narracyjnych) odwoływali się
również do konieczności podporządkowania swoich interesów dobru grupy rodzinnej
i podejmowania działań dla utrzymania związku rodzinnego. Badane rodziny charakteryzowały się również występowaniem zasady daję – biorę, która nakazywała
spłacanie „długów” rodzicom czy świadczenie pomocy osobom, które jej wcześniej
udzieliły.
Badania prowadzone w ramach Lubuskiego Sondażu Społecznego wykazały występowanie specyficznych kręgów zaufania i nieufności. Zgodnie z ich
wynikami największą ufnością darzono najbliższą rodzinę, znajomych, sąsiadów
(powyżej 90% wskazań) i znajomych z pracy. Uwaga badanych kieruje się więc
na kontakty nieformalne, ponieważ wśród różnych typów stosunków społecznych
te oparte na ufności mają największy potencjał jako środki pomagające w uzyskiwaniu celów. Z tego też powodu w sytuacjach trudnych badani mieszkańcy
województwa lubuskiego częściej odwoływali się do zasobów społecznych niż do
obdarzonych przez nich niskim zaufaniem instytucji publicznych. Dysponowanie
kapitałem społecznym w postaci rodziny oznacza więc dla większości badanych
możliwość uzyskania wsparcia innych osób, czyli możliwość sięgnięcia do różnego rodzaju zasobów poszczególnych członków grupy krewniaczej. Niewielki odsetek wskazań (niecałe 4%) otrzymały zakłady pracy i związki zawodowe. Może
to wynikać z przekształceń powodowanych wycofywaniem się zakładów pracy
z funkcji pozaekonomicznych oraz końcem „miękkiego finansowania” w ramach
transformacji systemowej Polski lat dziewięćdziesiątych XX wieku (Drozdowski
2002).
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Wykorzystywanie zasobów społecznych wspomaga występujący obecnie
w Polsce charakter powiązań między państwem, rynkiem a rodziną. Relacje te
przyjmują formę familizacji, gdyż zwiększa się konieczność polegania jednostki na rodzinie, a wiele zadań polityki społecznej przerzucanych jest na gospodarstwa domowe. Spoistość grup opartych na pokrewieństwie i ich zdolność do
wzajemnego wspierania się odciążają więc sferę publiczną i minimalizują koszty
interwencjonizmu państwowego. Dlatego we współczesnych ideach polityki społecznej na pierwszy plan wysuwa się „silna rodzina”. „Słabość rodziny” przekłada się bowiem na słabość państwa nadmiernie obciążonego świadczeniem pomocy i wspieraniem jednostek pozbawionych kapitału społecznego, jakim jest
rodzina (Giza-Poleszczuk, Marody, Rychard 2000: 103). Dodatkowo system relacji kształtujących się w zbiorowościach lokalnych jest ważnym źródłem zasobów społecznych i coraz częstszym składnikiem procesu zaspokajania potrzeb
bytowych, szczególnie w warunkach polskich, w których migracje wewnętrzne
są utrudnione z powodu braków mieszkaniowych. Zbiorowości lokalne różnią
się oczywiście stopniem „zamkniętości” i stabilności (np. miejskie dzielnice vs
wieś), co prowadzi do mniejszej lub większej podatności na kształtowanie się
systemów społecznego wsparcia. Jednak zdaniem Anny Gizy-Poleszczuk w obu
przypadkach można mówić o jednostkowym i makrosystemowym znaczeniu systemów lokalnych (Giza-Poleszczuk 2000: 103).
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ZNACZENIE ZASOBÓW SPOŁECZNYCH
W PROCESIE ZASPOKAJANIA POTRZEB BYTOWYCH RODZIN
Streszczenie
Autorka poświęca swoje zainteresowanie problematyce familizmu rozumianego
jako uznawanie znaczenia identyfikacji z rodziną, lojalności rodzinnej, wagi wzajemnej pomocy i wspierania między jej członkami. Analizując proces zaspokajania potrzeb bytowych gospodarstw domowych, podejmuje próbę określenia stopnia wykorzystywania zasobów społecznych. Porusza problem dostępu do instytucji publicznych i możliwości korzystania z ich
usług jako przedmiotów lokalnej polityki społecznej oraz wykorzystywania wszelkich
rodzajów transferów rodzinnych.
Podstawą empiryczną artykułu są rezultaty sondażu przeprowadzonego w roku 2006
na próbie imiennej, reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców województwa lubuskie-
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go, oraz drugiej edycji Lubuskiego Sondażu Społecznego z 2009 roku. W analizie zostały
także wykorzystane rezultaty wywiadów narracyjnych przeprowadzonych w 2008 roku.
Słowa kluczowe: zaspokojenie potrzeb bytowych, deprywacja potrzeb, nieformalne sieci
wsparcia, zaufanie, polityka społeczna

SIGNIFICANCE OF SOCIAL RESOURCES
IN THE PROCESS OF MEETING FAMILY’S DOMESTIC NEEDS
Summary
The paper addresses the issue of familism understood as recognizing the importance
of identifying with the family, loyalty among its members, and significance of mutual
help and support. By analyzing the process of satisfying domestic needs of a household,
an attempt is made at determining the extent to which social resources are being used.
The problem of access to public institutions and making use of their services as the items
of local social policy, as well as using all kinds of family transfers is also discussed.
The empirical basis of the article comes from the results of a survey conducted in
2006 on a random sample of individuals, representative of adult inhabitants of Lubuskie
administrative province and the second edition of the Lubuskie Social Survey from 2009.
The analysis also makes use of narrative interviews conducted in 2008.
Keywords: satisfying domestic needs, deprivation of needs, informal networks of support, trust, social policy
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MIASTO W OPINIACH MIESZKAŃCÓW

Zainteresowanie człowieka przestrzenią ma korzenie egzystencjalne. Wyrasta z potrzeby uchwycenia istotnych relacji w środowisku, wprowadzenia znaczenia i porządku do świata wydarzeń i działań. Zasadniczo człowiek orientuje się
według „obiektów”, czyli adaptuje się do fizycznych przedmiotów pod względem
fizjologicznym i technologicznym, wchodzi w interakcje z innymi ludźmi i rozumie abstrakcyjne prawdy, czyli „znaczenia” przekazywane w różnych językach,
służących komunikowaniu się. Jego orientacja w stosunku do różnych przedmiotów może mieć charakter kognitywny lub afektywny, ale w obu przypadkach jej
celem jest ustanowienie dynamicznej równowagi między człowiekiem a jego
środowiskiem – przestrzenią, w której funkcjonuje. Przestrzeń nie jest przy tym
szczególną kategorią służącą orientacji, lecz aspektem każdej orientacji. Należy jednak podkreślić, że jest ona tylko jednym z aspektów. Aby człowiek mógł
spełniać swoje zadania, musi rozumieć relacje przestrzenne i budować z nich
przestrzenne koncepcje (Ch. Norber-Schulz 2000: 9). Proces ten szczególnego
wymiaru nabiera w przestrzeni miejskiej. Jak pisał jeden z klasyków polskiej socjologii – A. Wallis, jest ona dziełem ludzkim, społecznym, której rozumienie
i ocena nadaje dopiero znaczenie i sens (Jałowiecki 2001: 41).
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Wieloaspektowość zjawiska kształtowania obszarów miejskich sprawia, że
nie można zrozumieć jego uwarunkowań, posiłkując się wyłącznie jednym przykładem. Pokazanie tego procesu staje się jednak możliwe, gdy analiza zostanie
ograniczona do określonej perspektywy, którą w tym przypadku będzie przestrzeń
miasta socjalistycznego. Wyraźnie zaznaczająca się rola czynnika ideologicznego
wpłynęła bowiem na formę, funkcje oraz plany zagospodarowania przestrzennego
nowego miasta. Jednym z klasycznych przykładów, zamieszczanych w większości podręczników dla architektów, urbanistów, historyków sztuki czy socjologów
jest miasto Tychy. Celem artykułu będzie więc pokazanie cech szczególnych tego
wyjątkowego rodzaju ładu urbanistycznego, a także zaprezentowanie wyników
badań empirycznych przeprowadzonych w 2009 roku wśród zbiorowości tyszan.
Informacje zebrane przeszło pół wieku od pierwszych prac nad budową miasta
i dwudziestu lat transformacji ustrojowej pokazują, jak współcześnie opisywana
jest przestrzeń oraz warunki życia w mieście, w którym ideologia dookreśliła architektoniczną myśl.
Miasto czytelne – miasto socjalistycznie zaplanowane?
Dla socjologa, pisze A. Karwińska, „miasto jest przede wszystkim społeczną
całością, w której zachodzą bogate relacje między jednostkami i grupami społecznymi, a która powstaje w wyniku procesów historycznych, przebiegających
w określonych ramach przestrzennych” (Karwińska 2004: 104). Miasto więc to
nie tylko określony porządek urbanistyczny, lecz również ludzie ze swoimi dążeniami, celami i wartościami. Ich potrzeby, oczekiwania stają się ważnym elementem kształtowania przestrzeni miejskiej, która naznaczona i zapisana funkcjami
okazuje się być jednym z czynników warunkujących ogólnie pojęty dobrostan
jednostki. Dzieje się tak wówczas, gdy przestrzeń taką cechuje czytelność i logika
zorganizowania.
Odczytywanie miasta w praktyce sprowadza się do wartościowania przestrzeni przez jej użytkowników. Indywidualne odczuwanie przestrzeni, jak pisał
A. Wallis, to zdobywanie wiedzy o ekologicznych i kulturowych wartościach miasta. Determinowane jest przez zespół warunków obiektywnych, jak przynależność
biologiczna, generacyjna, rodzinna; przez zespół przyswojonych cech, takich jak
wykształcenie, zawód, powiązania z określonymi grupami i zbiorowościami; czy
wreszcie zespół cech indywidualnych – światopogląd, kulturę, zainteresowania
i cele osobiste (Jałowiecki 2001: 38). Odczytywanie miasta to także społeczne/
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powszechne wyobrażenia (public images), które na temat przestrzeni mają mieszkańcy. Taką interpretację poznawania miejsca zaprezentował K. Lynch, według
którego środowisko miejskie ma dwie cechy: czytelność, a więc łatwość, z jaką
poszczególne części mogą być rozpoznawane i organizowane w logiczny wzór;
oraz wyobrażalność, która oznacza zdolność środowiska do wywołania u obserwatora wrażeń (Lynch 1960: 2–10).
Przyglądając się procesom urbanizacji, można odnaleźć dwie główne drogi prowadzące do powstawania miast: oparte na tradycji lub na planie. Pierwsza z nich odnosi się do spontanicznego rozwoju miasta wokół jakiegoś zalążka,
którym mogła być kopalnia, świątynia czy myśliwski szałas. Druga droga natomiast odnosi się do budowy miasta opartego na założonym i z góry opracowanym
planie, podporządkowanym jasno wytyczonym celom, których eksplikacją jest
właśnie określony porządek urbanistyczny (Jałowiecki 2007: 302). B. Jałowiecki nazywa takie miasta nowymi, dodając, że są one formą tak starą, jak miasto
w ogóle. Jako przykłady najstarszych nowych miast założonych na planie autor
podaje rzymskie miasta Afryki Północnej (Dżemila, Tipas), średniowieczne Carcassonne czy renesansowy Zamość.
Wiek XX przyniósł ze sobą nowe potrzeby, determinujące fundamenty, na
jakich zaczęto budować miasta. Tą podstawą stały się konkretne plany i wytyczne. Już nie cele wojskowe czy gospodarcze przyświecały ich autorom, lecz przede wszystkim ideologiczne. Kreacja i budowa miasta socjalistycznego stanowiła
nie lada wyzwanie dla ówczesnych planistów, urbanistów, architektów i innych
specjalistów, którym powierzano to odpowiedzialne zadanie. Socjalizm miał pozwolić bowiem na lepsze kształtowanie miasta. Choć w latach 90. XX wieku,
a więc na początku krytyki działalności rządów komunistycznych, pojęcie miasta
socjalistycznego stało się całkowicie negatywne, to jednak w 1951 roku rozprawiano na ten temat z całą powagą i zaangażowaniem, pragnąc uniknąć w nowych
zespołach mieszkaniowych cech uznawanych za złe w miastach kapitalistycznych
(Adamczewska-Wejchert, Wejchert 1995: 35). B. Malisz pisał wówczas: „budowa
nowego wielkiego miasta socjalistycznego w okresie budowy podstaw socjalizmu
jest trudnym zadaniem dla urbanistyki polskiej. Miasta buduje się nie na lata,
ale na wieki. O strukturze przestrzennej miasta przesądza w znacznym stopniu
forma nadana mu już w początkowym okresie lokalizacji. Jesteśmy dopiero na
początkowym odcinku drogi wiodącej nas do socjalizmu. Tworzenie w naszych
obecnych warunkach nowych form miasta, które wytrzymałoby próbę czasu, jest
więc zadaniem trudnym i ambitnym. Wszak przełom w dziedzinie urbanistyki
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i architektury w Polsce dopiero się dokonuje, dopiero przyswajamy sobie metody
socjalistycznego planowania i poszukujemy wyrazu plastycznego, który zachowując narodowe cechy odpowiadałby nowej treści społecznej i gospodarczej”
(Malisz 1952).
„Nowe miasta opierać się więc miały na wyraźnie określonym systemie wartości egzystencjalnych, społecznych, ekologicznych i symbolicznych. Istotne było
zapewnienie optymalnych relacji między miejscem zamieszkania, pracy, usług
i wypoczynku; dobrych warunków mieszkaniowych w zdrowym, higienicznym
otoczeniu; przeniesienie wielu funkcji gospodarczych do zbiorowych urządzeń
obsługi, wymieszanie różnych warstw społecznych i kategorii demograficznych.
Organizacja przestrzeni opierała się na strefowym podziale funkcji i segregacji
różnych rodzajów ruchu. W planie zaś społecznym nowe miasta miały wytwarzać doskonalsze formy współżycia społecznego, oparte na bezpośredniej więzi
społecznej” (Jałowiecki 2007: 303). Naczelnym prawem była bowiem troska
o człowieka. Zanikać miały różnice klasowe i antagonizmy (Ostrowski 1952).
Oznaczało to, że w mieście nie może występować podział dzielnic na lepsze
– zamieszkiwane przez bogaczy, i gorsze – określane jako siedlisko nędzy robotniczej. Miasto odzwierciedlające ideę socjalizmu nie zna bowiem różnic ani
kontrastów między poszczególnymi dzielnicami i ich mieszkańcami (Czarnecki
1965:183).
Jak już wspomniano, dla zapewnienia realizacji powyższych założeń podstawą zagospodarowania przestrzeni miasta realnego socjalizmu miał być wszechogarniający racjonalny plan, wykluczający niemal całkowicie zjawiska żywiołowe,
społecznie i politycznie niepożądane. „Jednocześnie w opracowaniach towarzyszących planom przestrzennym wyrażano przekonanie, że w realnym socjalizmie
przewidzieć można większość zachowań zbiorowych czy nawet jednostkowych,
które poddawać należy – w pewnym przynajmniej stopniu – kontroli instytucjonalnej” (Gruszczyński, Szczepański 2007: 313). Naczelną przesłanką tworzonych
planów zagospodarowania miała być zasada funkcjonalnego strefowania. Oznaczało to, że określonym obszarom miasta przypisane zostały konkretne funkcje,
co doprowadziło do wyłonienia strefy pracy, zamieszkania, wypoczynku, handlu, rozrywki i innych. Komunikacja między strefami miała być zorganizowana
sprawnie i tanio, co w praktyce nie zawsze było możliwe, utrudniając dostęp do
poszczególnych obszarów i skutecznie je izolując. „Przestrzeń miejska w realnym
socjalizmie przestała być traktowana jako cenne i rzadkie dobro ekonomiczne,
albowiem nowy ustrój eliminował mechanizmy gospodarki rynkowej na rzecz
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gospodarki centralnie sterowanej przez państwo i główne jego instytucje” (Gruszczyński, Szczepański 2007: 314).
Miasta socjalistyczne, jako uniwersalna koncepcja zagospodarowania przestrzennego, okazały się w praktyce nieudanym eksperymentem powszechnie odrzuconym przez ich mieszkańców. Miasta socrealistyczne zaś, obok marnotrawstwa terenów i dominacji produkcji, nie rozwinęły ważnych funkcji miejskich, co
w konsekwencji oznaczało powrót do XIX-wiecznych koncepcji przyfabrycznego
osiedla. Z perspektywy XXI wieku miasta budowane w duchu realnego socjalizmu stały się śladem pamięci i historii minionych czasów. Odkrywane przez
urbanistów, socjologów, turystów swoim kształtem mówią wiele o ideologicznie
zaangażowanych planach zagospodarowania przestrzeni. Nie zawsze jednak to,
co atrakcyjne dla badaczy i odwiedzających, jest w równym stopniu pożądane
i intrygujące dla użytkowników.
GOP i jego satelity
Jednym z najważniejszych zadań, przed jakimi stanęła Polska w pierwszych
latach powojennych, była jak najszybsza odbudowa i uruchomienie potencjału
przemysłowego kraju. Jak wiadomo, zmiana ustroju polityczno-społecznego państwa oraz wprowadzenie metod planowania socjalistycznego spowodowały, że
plan zagospodarowania przestrzennego w warunkach gospodarki socjalistycznej
został ściśle powiązany z planowaniem gospodarczym. Zgodnie z obowiązującym
dekretem1 planowanie to odbywać się miało na trzech poziomach – krajowym, regionalnym i miejscowym, jednak przy określeniu nadrzędności zasady współzależności planów w poszczególnych skalach (Kuszewski, Niemczyk 1996: 140).
Pierwszy plan regionalny obejmował obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, którego nazwę ostatecznie zmieniono na Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP). Plan, zwany potocznie „planem deglomeracji GOP”2, zakładał
podział tego terytorium na dwie części: obszar „A” – określany jako właściwy
okręg przemysłowo-miejski, obejmujący centralną, najbardziej zurbanizowaną
część GOP, oraz obszar „B”, który okalał obszar centralny pierścieniem szeroko-

1

Mowa tu o dekrecie z 26 kwietnia 1946 r. „o planowym zagospodarowaniu kraju”.

Plan regionalny dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ostatecznie został zatwierdzony
uchwałą Prezydium Rządu z dnia 6 kwietnia 1953 r.
2
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ści około 11–12 km i miał pełnić względem niego funkcję strefy podmiejskiej3.
W trakcie prac koncepcyjnych autorzy4 planu podjęli decyzję o przekształceniu
istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru „A” przez deglomerację
mieszkalnictwa oraz częściowo przemysłu na wolne tereny tworzące drugą z wyodrębnionych części GOP-u (Koleta 1990: 19).
Idea deglomeracji zgodna była z ówczesną polityką gospodarczą i społeczną
władz państwowych. Występujący na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego niedobór rąk do pracy powodował, że nowych pracowników zaczęto szukać
poza jego obszarem. Dlatego budownictwo mieszkaniowe lokalizowane w obszarze „B” planowano zorganizować w formie nowych socjalistycznych miast
i osiedli, a za najlepszą lokalizację dla nich uznano tereny w rejonie Tychów,
Pyskowic, Tarnowskich Gór i Ząbkowic5.
Nowe miasta wokół centralnego obszaru przemysłowo-miejskiego miały
tworzyć zespół satelitów ściśle z nim związany. Należy jednak podkreślić, że miasta te zgodnie z planem nie miały być jedynie osiedlami sypialnymi, ale powinny stanowić pełnowartościową część składową układu struktury osadniczej oraz
tworzyć nowe punkty w układzie administracyjnym (Kuszewski, Niemczyk 1996:
140). W planistycznych założeniach budowa całego układu satelitów wokół zespołu przemysłowo-miejskiego miała pozwolić na osiągnięcie wielu bezsprzecznych
korzyści, wśród których najistotniejsze dotyczyły kwestii: higienicznych – przez
oddalenie mieszkań i rodzin robotników od wpływu szkodliwych dymów i gazów
przemysłowych i umieszczenie ich w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i terenów
zielonych; techniczno-organizacyjnych – dając możliwość rozpoczęcia inwestycji
budowlanych na dużych zwartych terenach, bez skomplikowanych trudności górniczych przy wykorzystaniu powtarzalnych projektów architektonicznych; ideologicznych – przez naoczne pokazanie struktury miasta na obszarach szczególnie
obciążonych spuścizną urbanistyczną i architektoniczną (Pieńkowski 1952).
Tak opracowany plan miał gwarantować swobodny rozwój sił wytwórczych
oraz pełnowartościowe warunki bytowe ludności pracującej. Jak zapewniali jego
3
Obszar „A” to ok. 700 km2 powierzchni i ok. 1 380 tys. mieszkańców, gęstość zaludnienia
wynosiła więc ok. 2 tys. osób/km2. Obszar „B” to ok. 1700 km2 i ok. 310 tys. mieszkańców, gęstość
zaludnienia wynosiła zatem ok. 180 osób/km2.

Pracami nad pierwszym planem regionalnym dla Śląska kierował R. Pieńkowski, a konsultantem był B. Malisz.
4

Wielkość miast planowanych do rozbudowy uzależniano od ich położenia względem obszaru
„A” i w perspektywie 25–30 lat szacowano następująco: Tychy – 150 tys. mieszkańców; Tarnowskie
Góry – 110 tys.; Ząbkowice i Pyskowice – 80 tys.
5
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autorzy, rozwój struktury osadniczej nie miał się odbywać żywiołowo, pod naporem jednostronnie pojętych korzyści, lecz miał być oparty na pełnym bilansie
wszystkich elementów osiedlowych i z uwzględnieniem pełnego wachlarza potrzeb. Co najważniejsze jednak, tak zarysowany koncept śląskiej deglomeracji
stanowić miał podstawę olbrzymiej socjalistycznej przebudowy struktury osadniczej obszaru Zagłębia (Pieńkowski 1952).
Nowe Tychy
W dniu 13 czerwca 1950 roku prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Katowicach podjęło uchwałę nr 62 w sprawie rozbudowy miasta Tychy. Decyzja została przypieczętowana cztery miesiące później uchwałą Prezydium Rządu,
nakazującą budowę drugiego po Nowej Hucie miasta socjalistycznego.
O lokalizacji miasta decydowały głównie dwa elementy: pierwszy dotyczył
wyjątkowych warunków naturalnych wybranych terenów – bliskość lasu, jeziora,
mikroklimat, lepszy niż w innych rejonach GOP. Drugi wiązał się bezpośrednio
z dostrzeganym potencjałem społeczno-gospodarczym. Rozwijające się pobliskie
kopalnie węgla „Piast”, „Ziemowit”, „Wesoła” potrzebowały ludzi do pracy, co
początkowo wpłynęło na szybką realizację pierwszych zespołów mieszkaniowych.
Przybywali do niego ludzie z całego kraju, reemigranci z Belgii, Francji, Niemiec,
przybysze z dawnych terenów wschodnich – „zza Buga” (Wejchert 1969)6.
Należy jednak zaznaczyć, że lata 50. XX wieku nie były początkiem tyskiej
historii. Najstarsza wzmianka o Tychach pochodzi bowiem już z 1467 roku i mówi,
że powstały one ze średniowiecznej osady rolniczej będącej we włościach panów
pszczyńskich. Na przełomie XV i XVI wieku Tychy miały już własny kościół
i parafię. W drugiej połowie XIX wieku nabrały charakteru osady przemysłowej
z dwoma browarami i fabryką celulozy sufitowej. Konsekwencją powolnego, lecz
stałego rozwoju było uzyskanie w 1934 roku praw gminy miejskiej. Już w 1939
roku Tychy liczyły około 11 tys. mieszkańców. Miasteczko, położone wzdłuż Potoku Tyskiego i Wilkowyskiego, ograniczone było z trzech stron traktami komunikacyjnymi – od zachodu linią kolejową z Czechowic-Dziedzic do Szopienic, od
6
Godny szczególnego podkreślenia jest również fakt, że lokalizacja miasta z dala od zakładów
pracy była na owe czasy nowatorską koncepcją, różną całkowicie od istniejącej tradycji budowy
mieszkań „u wrót” zakładów pracy. Zmiana sytuacji, polegająca na tym, że mieszkania są oddalone
od kopalni i trzeba do nich dojeżdżać, była początkowo oceniana krytycznie. Wielu osobom trudno
było pojąć, że chociaż te wielkie kopalnie leżą w odległości 5–8 km od miasta, ich pracownicy są
obywatelami miasta, a kopalnie są miejscem pracy dla tyszan.
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północy szosą prowincjonalną Wrocław–Kraków, a od wschodu prywatną szosą
z Kobióra do Murcek. Zasadniczy układ urbanistyczny Tychów, wywodzący się
z wiejskiej „ulicówki”, zlokalizowany był po północnej stronie Potoku Tyskiego.
Główna droga tego układu łączyła tereny przybrowarnicze z dworcem kolejowym
i wzdłuż niej skupiała się znacząca część zabudowy o zróżnicowanym charakterze i zawartości. Zabudowa po południowej stronie Potoku była rozproszona.
Ważnym miejscem w układzie przestrzennym miasteczka stał się plac przed kościołem parafialnym, pełniący funkcję placu targowego oraz rynku. Jednak w sylwetce miasta dominowała bryła kościoła oraz zespół zabudowań browarniczych.
Działania wojenne w 1939 roku nie spowodowały zniszczeń na terenie Tychów,
gdyż główne walki w tym rejonie toczyły się na odcinku Mikołów–Wyry (Kuszewski, Niemczyk 1993:139).
Druga połowa XX wieku postrzegana jest jednak często jako zakończenie
spokojnego i harmonijnego rozwoju Tychów. Był to czas wytyczania nowego,
socjalistycznego miasta, którego plan generalny uwzględniał jako istotne jedynie
takie elementy zastane terenu, jak osie komunikacyjne oraz zwartą część zabudowy miasteczka. Poza tymi elementami rozciągała się dla projektantów „nowa”
przestrzeń „upstrzona” jedynie przeszkodami typu budynek do wyburzenia, tereny do wywłaszczenia (Lipok-Bierwiaczonek 1993: 37–38).
Jak twierdzono, w przypadku powstawania miasta stutysięcznego (jakim
w niedługim czasie miały stać się Tychy) na terenach i na podstawie miasteczka
dziewięciotysięcznego oraz istniejących na tym terenie wsi, można było przyjąć,
że była to ogromna zmiana skali funkcjonalno-przestrzennej, która uprawniała do
używania pojęcia nowego miasta (Adamczewska-Wejchert, Wejchert 1995: 17).
Prace projektowe nad Nowym Miastem Tychy rozpoczęto już w 1950 roku.
W następnych latach powstawały kolejne wersje planów ogólnych i szczegółowych prezentujące różne warianty i rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, które prowadzone były zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym.
Ostatecznie prace nad koncepcją planu generalnego miasta powierzono zespołowi pod kierunkiem Kazimierza Wejcherta i Hanny Adamczewskiej-Wejchert.
Kompozycja urbanistyczna miasta została oparta na krzyżu dwóch osi: magistrali miejskiej W-E oraz zielonej N-S, przecinających się w najwyższym punkcie
wysokościowym projektowanego terenu miasta. Obszar śródmieścia wyznaczono
czworobokiem ulic przeciętym osią spacerową i linią kolei średnicowej. Istotnym
elementem dla przyszłego wizerunku i postrzegania przestrzeni miasta okazała się
decyzja o przeprowadzeniu przez jego środek linii kolei średnicowej w głębokim
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wykopie. Spowodowało to „rozcięcie” obszaru miasta na dwie części – dzielnicę
północną i południową (Kuszewski, Niemczyk 1996: 150). Rozwiązanie to okazało się znamienne dla powstającego z czasem całościowego obrazu miasta, którego poszczególne części nie są jednakowo odbierane i wartościowane (Nowak
1993: 55).
Budowę Nowych Tychów rozpoczęto od dzielnicy północnej. Pierwsze
osiedle – nazwane od pierwszej litery alfabetu („A”)7 – powstało do 1956 roku
i warto podkreślić, że na terenie całego miasta jest to jedyna w pełni skończona
realizacja myśli urbanistycznej i architektury okresu socrealizmu8. Dokonując całościowej analizy atrakcyjności i wartości przestrzeni północnej części miasta,
która powstawała do końca lat 60. XX wieku, można wskazać, że projektując ją,
ukształtowano przestrzeń miejską we właściwej skali i o dość czytelnym układzie
formalnym ulic, pierzei, placów, skwerów, parków. Zabudowa obejmowała budynki do pięciu kondygnacji, a ich estetyka, już historyczna, nie wzbudza obecnie
emocji i nie podlega krytyce (Kuszewski, Niemczyk 1993: 46).
Tymczasem zapoczątkowana w latach 70. XX wieku budowa południowej
części miasta nadawała mu odmienny charakter. Rozpoczęła ją szybka realizacja dużych zespołów mieszkaniowych z dominującą zabudową średnią i wysoką.
W projekcie zabrakło jednak całkowicie elementów decydujących o spójności
funkcjonalnej i przestrzennej tej części miasta. Budowano ją bowiem bez sporządzonego i ostatecznie zatwierdzonego planu szczegółowego, co umożliwiało ingerowanie w założenia funkcjonalne i przestrzenne dzielnicy. Poszczególne
osiedla powstawały jako wyizolowane przestrzennie i jednostki funkcjonalnie
„wypełniające” układ komunikacyjny. Sprzyjało to dezorganizacji i dezintegracji
tej części miasta. Przestrzeń osiedlowa została sprowadzona do prymitywnego
układu zabudowy o zunifikowanej formie. Powstały duże obszary terenu o nieokreślonej, bezwartościowej przestrzeni (Kuszewski, Niemczyk 1993: 46). Początek końca „wielkiej budowy” nastąpił w latach 1982–1983. Szybko postępująca w tym czasie recesja spowodowała bardzo poważne ograniczenia inwestycji,
zwłaszcza mieszkaniowych (Kuszewski, Niemczyk 1993: 162).

7
Nazwy kolejnych wznoszonych osiedli ograniczały się do następnych liter alfabetu (np.: os.
„B”, os. „C” itd.) Również nazwy ulic biegnących w danym osiedlu rozpoczynały się od tej samej
litery alfabetu (np. os. „D”: ul. Darwina, Dąbrowskiego itp.).

Za prace koncepcyjne i realizację osiedla „A” odpowiadała pracowania projektowa „Nowe
Miasto Tychy” pod kierunkiem prof. inż. T. Tedorowskiego. Decyzją wiceministra Wolskiego jej
działalność została jednak ograniczona jedynie do realizacji wspomnianego osiedla.
8
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W 40-letnim okresie budowy zaszły znaczne zmiany programowe, lokalizacyjne, terytorialne oraz systemowe w zakresie planowania, przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji. Zmiany te były wiernym odbiciem zmieniających
się tendencji rozwojowych kraju i aglomeracji, a także uregulowań prawnych
obejmujących wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Wydaje się,
że mogły i powinny być one również synonimem postępu związanego między
innymi ze zdobywaniem nowych doświadczeń, odkrywaniem nowych technologii w kraju i na świecie. Tak jednak się nie stało. Zmiany te wpłynęły na zahamowanie budowy i ograniczenie możliwości pełnej realizacji projektu. Wpłynęły
one ujemnie na współdziałanie wszystkich uczestników tego skomplikowanego
procesu inwestycyjnego, dla których w różnych okresach jego realizacji wspólny
interes i zadanie, jakim było i jest budowa miasta – stały się rozbieżne pod wieloma względami (Adamczewska-Wejchert, Wejchert 1995: 4).
W Tychach od lat prowadzone są badania dotyczące postrzegania miasta
i jego przestrzeni. Podejmowane przez reprezentantów różnych dziedzin nauki
i na zlecenie rozmaitych instytucji w wielu wypadkach były zadziwiająco zbieżne,
choć często występowały różnice interpretacyjne. Warto wspomnieć o rozległych
badaniach empirycznych przeprowadzonych w latach 1960–1964 przez Kazimierza Wejcherta, o studiach Hanny Libury (1986), Grażyny Prawelskiej-Skrzypek
(1988) czy Marka S. Szczepańskiego (1985–1993)9. Ich autorzy wykorzystywali
różne metody i techniki badawcze z zakresu socjologii, socjourbanistyki i geografii społecznej.
Ze względu na swój zakres czasowy i podmiotowy w artykule zaprezentowane zostaną najważniejsze wyniki ostatnich badań empirycznych tyskiej społeczności, zrealizowanych na zlecenie Urzędu Miasta Tychy w 2009 roku. Projekt, którego głównym założeniem badawczym było postrzeganie miasta przez
mieszkańców, objął swym zasięgiem reprezentatywną, dobraną w sposób celowokwotowy próbę tysiąca tyszan.

9
K. Wejchert, Miasto na warsztacie, Warszawa 1969; H. Libura, Percepcja przestrzeni miejskiej,
Warszawa 1990; G. Prawelska-Skrzypek, Miasto o niezharmonizowanym rozwoju w świadomości
mieszkańców, Kraków 1990; M.S. Szczepański, Miasto socjalistyczne i jego mieszkańcy, Katowice
1993.

Współczesne Tychy. Miasto w opiniach mieszkańców

175

Tychy – moje Tychy
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na postrzeganie miasta
przez jego mieszkańców jest odczuwana przez nich identyfikacja z zamieszkiwaną przestrzenią oraz funkcjonującą w jej obrębie społecznością i kulturą. Dlatego
na wstępie prezentowanych badań tyszanie poproszeni zostali o określenie, jak
silnie czują się związani ze swoim miastem. Z rozkładu uzyskanych odpowiedzi wynika, że prawie 60% respondentów zadeklarowało silne poczucie związku
z tym miastem, a kolejne 30% określiło je na średnim poziomie. Spośród tysiąca
ankietowanych jedynie co czterdziesta osoba twierdziła, że w ogóle nie czuje się
związana z Tychami (2,5%), a co szesnasta – dostrzega słabe więzi z tym miastem
(6,1%). Odczuwanie przez większość ankietowanych silnego związku z Tychami znalazło swoje potwierdzenie w rozkładzie odpowiedzi na pytanie dotyczące
skorzystania z okazji przeprowadzenia się z rodziną do innego miasta. Jedynie
co czwarty respondent brał pod uwagę ewentualność wykorzystania takiej sposobności, przeciwnego zdania było aż 65% uczestników badań. Pozostałe 12%
respondentów nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.
Wybór miejsca zamieszkania oznacza decyzję, której konsekwencje będą
rzutowały na jakość życia obecnych i kolejnych pokoleń. Wraz z osiedleniem się
w danym miejscu rozpoczyna się proces adaptacji do nowych warunków i tym
samym budowania niezbędnych podstaw do zabezpieczenia bytu własnego i swojej rodziny, nie zapominając przy tym także o możliwości zaspokojenia potrzeb
wyższego rzędu (jak samorealizacja, uznanie etc.). Ocena tych możliwości jest
wypadkową zestawienia kapitałów będących w indywidualnej dyspozycji danej
jednostki z obiektywnymi uwarunkowaniami organizacyjnymi zamieszkiwanej
przestrzeni, umożliwiającymi określony poziom wykorzystania i redystrybucji
owych kapitałów. Ocena warunków życia w mieście to zatem wielowymiarowa
charakterystyka czynników, które stanowią o jakości i dogodności danej okolicy
z punktu widzenia jej zamieszkiwania (wykres 1).
Rangowanie średnich arytmetycznych obliczonych dla uzyskanych odpowiedzi pokazuje, że tyszanie najlepiej oceniają warunki życia w mieście pod
względem możliwości robienia zakupów. W skali ocen od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę „bardzo dobrą”, ta kategoria uzyskała notę 1,68. Na drugim miejscu
wymieniono cechę o analogicznym znaczeniu, z punktu widzenia zaspokajania
podstawowych potrzeb konsumpcyjnych, czyli liczba i różnorodność punktów
usługowych – 1,97. Wysoko oceniona została również komunikacja miejska –
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Możliwości rozwoju przedsiębiorczości

134

Możliwości rozwoju zawodowego

101

Ochrony środowiska naturalnego

79

Możliwości uczestnictwa w kulturze

469

122

Dostępu do usług służby zdrowia

547

68

0%

84

28 52

100
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Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

39 41

58 25 61
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Możliwości robienia codziennych zakupów
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204
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Ilości i różnorodności punktów usługowych

162
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Funkcjonowania komunikacji miejskiej
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512

140

36

216
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174

Dostępu do instytucji administracji publicznej
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59 25
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153

Możliwość kształcenia

36 25
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127

Możliwości uprawiania sportów i rekreacji

162

474
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20%

236

40%

60%

30415
66 11
36

104

80%

Zdecydowanie dobrze

Raczej dobrze

Ani dobrze ani źle

Raczej źle

Zdecydowanie źle

Trudno powiedzieć

39

77

100%

Wykres 1. Życie codzienne w Tychach – ocena miasta w następujących wymiarach (N =
1000)
Źródło: G. Gawron, P. Rojek-Adamek, Raport z badań „Tychy-miasto oczami jego
mieszkańców” zrealizowany na zlecenie Urzędu Miasta Tychy, Tychy 2009.

2,03, możliwości kształcenia – 2,17 oraz warunki dla rozwoju przedsiębiorczości
– 2,21. Dostęp do instytucji administracji publicznej oraz możliwości uprawiania
sportów to kolejne cechy pojawiające się w rangowaniu odpowiedzi. Nieco gorzej
sklasyfikowano potencjał miasta w zakresie możliwości rozwoju zawodowego
– 2,34 oraz uczestnictwa w kulturze – 2,41. Na ostatnich miejscach w ocenie
warunków życia w Tychach znalazły się: stan gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrona środowiska naturalnego.
Tyskie łady
Wizerunku miasta nie można traktować jako kategorii obiektywnej, gdyż to
co stanowi o jego kształcie, to nie tylko cechy określonej przestrzeni, ale także
subiektywne jej wartościowanie. Myśląc zatem o wizerunku miasta, warto przytoczyć koncepcję pięciu rodzajów ładu przestrzennego, który łącząc obiektywne cechy miejsca i przestrzeni, pozwala na dokonanie waloryzacji miasta, tym samym
określenie jego słabych i silnych stron:
– ład urbanistyczno-architektoniczny, związany z kompozycyjną zawartością miasta lub osiedla (w zależności od poziomu dokonywanej analizy),
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jego czytelnością i logiką, usytuowaniem i kształtem poszczególnych elementów;
ład funkcjonalny, związany z walorami użytkowymi miasta i osiedla, nasyceniem tkanki miejskiej punktami usługowymi oraz elementami sprzyjającymi wygodzie życia (infrastruktura);
ład estetyczny, czyli uroda miejsca i przestrzeni, które zależą od szaty
informacyjnej, czystości i schludności, barwności oraz symboliki ułatwiającej orientację w mieście;
ład psychospołeczny, oparty na więziach międzyludzkich wynikających
ze wspólnego obcowania na danej przestrzeni, które określają zakres identyfikacji z miejscem i przestrzenią miasta lub jej fragmentami;
ład ekologiczny, odnosi się do wartości środowiska naturalnego charakteryzującego daną przestrzeń.
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Wykres 2. Ocena przestrzeni miasta Tychy w kontekście ładów przestrzennych (N = 1000)
Źródło: G. Gawron, P. Rojek-Adamek, Raport z badań...
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Ogólnie przyjmuje się, że najistotniejszą wartością ładu urbanistyczno-architektonicznego jest zwartość kompozycji miasta oraz czytelność rozwiązań architektonicznych; ładu funkcjonalnego – wygoda życia; ładu estetycznego – uroda
miejsca; ładu społecznego – więzi rodzinne i społeczne oraz identyfikacja z miejscem; ładu ekologicznego – czyste środowisko naturalne. Dlatego w prezentowanych badaniach respondenci oceniali miasto w następujących kategoriach: estetyka, architektura, funkcjonalność, stosunki społeczne i ekologia.
W badaniach dla precyzyjnego uchwycenia obrazu miasta na podstawie oceny jego ładu przestrzennego posłużono się techniką dyferencjału semantycznego.
Polega ona na ułożeniu na skali (w tym przypadku od –2 do 2) kilku lub kilkunastu par przeciwstawnych przymiotników, skategoryzowanych jako pozytywne
i negatywne cechy podmiotu podlegającego ocenie. Zadanie respondentów polega na zgodnym z ich odczuciami oznaczeniu na skali wartości nasilenia poszczególnych cech (wykres 2).
Graficzne zestawienie dowodzi, że badani tyszanie mają wyjątkowo pozytywny obraz własnego miasta. Tychy, określane pięcioma przymiotnikami z najwyższą punktacją, są: zielone, „moje”, ładne, wygodne i dobrze skomunikowane.
Średnie arytmetyczne ocen, niemal wszystkich wyznaczonych cech, uzyskały dodatnią walencję i znalazły się na skali prezentującej cechy uznawane powszechnie
za pożądane i wyjątkowo doceniane w miejskiej przestrzeni. Jedynie w przypadku
oceny „zwartości” miasta zostało ono uznane przez większość ankietowanych za
rozproszone.
6. Tychy – w poszukiwaniu szans rozwoju
Dla każdego miasta istotna jest nie tylko jego historia, ale przede wszystkim
przyszłość, którą należy odpowiednio zaplanować. Ważne jest zatem dokonanie
drobiazgowej klasyfikacji elementów decydujących o kierunku przyszłego rozwoju. Zamierzone działania powinny więc przede wszystkim eksponować perspektywy, jakie oferować może miasto osobom i podmiotom już z nim związanym oraz decydującym się na ewentualne osiedlenie lub rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Chodzi więc o to, aby w wewnętrznym i zewnętrznym postrzeganiu
Tychy stały się swoistym magnesem wzrostu, przyciągającym ludzi i kapitał. Stąd
tak ważne stało się poznanie opinii respondentów na temat dostrzeganych atutów
miasta, które ich zdaniem zasługują na szczególne wyróżnienie, oraz dla zachowania równowagi – wad stanowiących ograniczające „minusy” Tychów.
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Do najważniejszych atutów miasta respondenci zaliczyli: obfitość zieleni
– 39,2%, dobrze zorganizowaną komunikację miejską (19%) oraz przestrzenność
i przestronność miasta (12,1%).
Głównym minusem miasta w opiniach mieszkańców jest natomiast brud panujący na ulicach (8,2%). Pozostałe z dostrzeganych wad ogniskowały się głównie wokół problemów komunikacyjnych w mieście. Zdecydowanie najwięcej
wskazań zyskały bowiem typowania dotyczące: źle zorganizowanej komunikacji
miejskiej (8,2%), złego stanu dróg (6,3%), nadmiernego ruchu ulicznego (5,7%),
braku parkingów (5,5%) oraz zaniedbanego dworca PKP (4,2%). W opiniach sporej części ankietowanych ważnym minusem miasta jest również brak precyzyjnie
wskazanego i wyeksponowanego centrum (8,1%).
Miastem sypialnią dla Śląska
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Wykres 3. Miasto Tychy w przyszłości – typologia preferencji tyszan (N = 1000)
Źródło: G. Gawron, P. Rojek-Adamek, Raport z badań...

Tyszanie mówiąc o przyszłości miasta, upatrują kierunek jego rozwoju w oddaleniu od dotychczasowych skojarzeń z przemysłem. Ich życzenia wskazują na
to, że chcieliby, aby ich miasto było przede wszystkim miastem kultury i sztuki –
54% oraz handlu i biznesu – 52%. Atrybut miasta przemysłowego wskazało 45%
badanych, a niewiele więcej – 47% kategorię turystyki i rekreacji jako wyróżnik
miasta. Najmniej liczną grupą badanych byli respondenci upatrujący przyszłość
Tychów jako miasta sypialni – 16% (wykres 3).
Wnioski
Tychy, które powstały według teoretycznego modelu miasta, wymagają zweryfikowania dotychczasowego układu. Ich dalszy rozwój zgodny ze współczesnymi tradycjami kształtowania miasta powinien być oparty na praktycznych do-
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świadczeniach istniejących i prawidłowo funkcjonujących ośrodków miejskich.
Twórcze i konsekwentne korzystanie z dobrych wzorów, wprowadzenie odpowiednich mechanizmów stymulujących może spowodować oczekiwany rozwój.
Stworzenie prawidłowych wytycznych urbanistycznych i architektonicznych,
w połączeniu z uregulowaniami prawno-administracyjnymi o charakterze lokalnym, uwzględniającymi specyfikę potrzeb, daje podstawę przezwyciężenia barier
rozwojowych (Nowak 1993: 57).
Na podstawie analizy materiału badawczego śmiało można stwierdzić, że
mieszkańcy lubią swoje „socjalistyczne” miasto. Zdecydowana większość badanych tyszan wskazuje na silną identyfikację z miastem i dostrzega więcej jego
atutów niż wad. Gdy oceniają miasto, mówią: zielone, „moje”, ładne, wygodne
i dobrze skomunikowane, mimo że w odczuciu wielu minusem jest brak precyzyjnie wskazanego i wyeksponowanego centrum. Z ogólnej oceny warunków życia
w mieście wynika, że zdecydowana większość mieszkańców postrzega je „dobrze” lub „bardzo dobrze”. Twierdzą również, że w porównaniu z sytuacją sprzed
trzech lat warunki życia uległy znacznemu polepszeniu. Miasto jest atrakcyjne
dla mieszkańców i inwestorów, a działające tu zakłady przemysłu piwowarskiego
i samochodowego to nie tylko zaplecze dochodów dla wielu mieszkańców, lecz
również – w ich oczach – wizytówki miasta. Okazuje się zatem, że mimo powszechnie panujących głosów krytycznych wobec idei miasta socjalistycznego
i przy całej świadomości mankamentów tak zorganizowanej przestrzeni, tyszanie
2009 roku patrzą na swoje miasto okiem zaangażowanym emocjonalnie i przychylnym.
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WSPÓŁCZESNE TYCHY
MIASTO W OPINIACH MIESZKAŃCÓW
Streszczenie
Wieloaspektowość zjawiska kształtowania się obszarów miejskich sprawia, że nie
sposób zawrzeć możliwych uwarunkowań, posiłkując się wyłącznie jednym przykładem.
Pokazanie tego procesu staje się jednak możliwe, gdy analiza zostanie ograniczona do
określonej perspektywy, którą w tym przypadku będzie przestrzeń miasta socjalistycznego. Wyraźnie zaznaczająca się rola czynnika ideologicznego wpłynęła bowiem na formę,
funkcję oraz plany zagospodarowania przestrzennego nowego miasta. Jednym z klasycznych przykładów, zamieszczanych w większości podręczników dla architektów, urbanistów, historyków sztuki czy socjologów, jest miasto Tychy. Celem artykułu było więc
pokazanie cech szczególnych tego wyjątkowego rodzaju ładu urbanistycznego, a także
prezentacja wyników badań empirycznych przeprowadzonych w roku 2009 wśród zbiorowości tyszan. Informacje zebrane przeszło pół wieku od pierwszych prac nad budową
miasta i dwudziestu lat transformacji ustrojowej pokazują, jak współcześnie opisywana
jest przestrzeń oraz warunki życia w mieście, w którym ideologia dookreśla architektoniczną myśl.
Słowa kluczowe: Tychy, przestrzeń, ład przestrzenny, przestrzeń miejska, miasto socjalistyczne

CONTEMPORARY TYCHY
THE CITY IN THE EYES OF ITS INHABITANTS
Summary
Being keenly aware of how diversified the process of city space forming is, we are
willing to refer to the urban space of a socialist town with its exceptional design. Apparently, the ideological factor was vital both for choosing the form and functions according
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to which the spatial plans were created in the period. The town of Tychy is a typical example present in most handbooks for architects, town-planners, art critics and sociologists.
Our analysis aims at portraying the specific type of urban order as well as presenting
how the inhabitants feel about their urban space and conditions of life nowadays, after the
twenty-year transformation period in the political system.
Keywords: Tychy, space, spatial order, urban space, socialist town

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
STUDIA SOCIOLOGICA NR 21

NR 675

2011

RAFAŁ MUSTER
Uniwersytet Śląski

GÓRNICY Z RUDY ŚLĄSKIEJ
NA TLE PRACUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA

Wstęp
W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej przystąpił do realizacji projektu wielopłaszczyznowej analizy procesów zachodzących na lokalnym
rynku pracy1.
Wypracowana na potrzeby projektu metodologia badań zakładała dotarcie
do czterech kategorii respondentów: uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, pracodawców, pracujących mieszkańców Rudy Śląskiej. Badania prowadzone wśród
bezrobotnych oraz kończących szkoły ponadgimnazjalne miały charakter całościowy, natomiast wśród pracodawców i pracujących realizowane były na celowo dobranych próbach. W ramach projektu (trwającego od stycznia 2007 r. do
marca 2008 r.) przeprowadzono dwukrotne badania ankietowe wśród uczniów,
pracodawców i pracujących oraz jednokrotne wśród bezrobotnych (zob. Muster
2008).
1
Projekt badawczy „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006”. Część niewykorzystanych
środków finansowych przeznaczonych na lata 2004–2006 została przesunięta na 2007 r.
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Na potrzeby artykułu spośród objętych badaniami osób pracujących
(N = 4025) wyodrębniono górników (N = 334), porównując ich z ogółem ankietowanych. W Rudzie Śląskiej jest czynnych pięć kopalni węgla kamiennego,
a górnictwo w istotny sposób kształtuje sytuację na lokalnym rynku pracy. W czasie prowadzenia badań górnicy pracowali w trzech kopalniach: „Polska Wirek”,
„Pokój” i „Halemba”.
Głównym celem badań była identyfikacja postrzeganych możliwości rozwoju zawodowego, czynników wpływających na chęć zmiany obecnej pracy, diagnoza kompetencji cywilizacyjnych (między innymi odsetka osób z prawem jazdy
kat. „B”, znających co najmniej jeden język obcy czy korzystających z Internetu), próba diagnozy czynników skłaniających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poznanie elementów pracy szczególnie ważnych dla pracujących
mieszkańców Rudy Śląskiej.
Przeprowadzone badania miały charakter panelowy. Pierwsze badanie ankietowe przeprowadzono od marca do maja 2007 roku, natomiast drugie – w okresie od października do grudnia 2007 roku, wykorzystano w nich standaryzowany
kwestionariusz ankiety, który składał się z 25 pytań i metryczki. Większość pytań
miała charakter zamknięty lub półotwarty.
Ankieterzy przeprowadzający wywiady z pracodawcami (ok. 1100 dwukrotnie przebadanych przedsiębiorców, na pytania odpowiadali właściciele firm, dyrektorzy ds. personalnych lub osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji i selekcji) zostawiali dodatkowo pracownikom kwestionariusze z prośbą o ich wypełnienie. Po kilku dniach odbierali wypełnione kwestionariusze. Liczba zostawionych
pracownikom ankiet była uzależniona od liczby pracujących. Zastosowano w tym
przypadku odpowiednie proporcje – im więcej zatrudnionych (na podstawie danych GUS-u), tym więcej zostawiono ankiet. W firmach zatrudniających nie więcej niż 9 osób zostawiano 2 kwestionariusze, w przedsiębiorstwach, w których
pracowało od 10 osób do 49 osób, zostawiano 5 ankiet. Natomiast w firmach
zatrudniających od 50 do 249, od 250 do 999 oraz powyżej 999 osób zostawiano
odpowiednio 20, 100 oraz 150 kwestionariuszy.
Wyniki badań
Wśród objętych badaniami przeważały osoby liczące od 35 lat do 44 lat
(50,7%). Osoby w tak zwanym wieku mobilnym zawodowo (18–44 lata) stanowiły łącznie 65,2% badanych. Zdecydowaną większość (82,9%) ankietowanych sta-
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nowili mężczyźni. Z uwagi na wykształcenie najliczniejszą kategorią były osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (37,9%) oraz średnim technicznym
(30,0%), natomiast 14,4% to osoby z wykształceniem wyższym (zawodowym
i magisterskim).
Górników pytano także o staż pracy w obecnym przedsiębiorstwie (kopalni
węgla kamiennego). Niewielka część badanych górników (4,2%) w miejscu pracy była zatrudniona krócej niż 5 lat. Dla porównania – udział osób pracujących
w firmie nie dłużej niż 5 lat wśród ogółu ankietowanych mieszkańców Rudy Śląskiej był ośmiokrotnie wyższy i kształtował się na poziomie niemal 36%. Badani
górnicy najczęściej wskazywali, że w obecnej firmie pracują od 21 lat do 25 lat
(21,6%). Spośród badanych górników węgla kamiennego 72,1% z nich w tej samej kopalni pracowało od co najmniej 11 lat. Wśród ogółu pracujących udział
osób zatrudnionych co najmniej 11 lat w tej samej firmie był znacząco niższy
i wyniósł 36,9%. Świadczy to między innymi o dużej stabilności zatrudnienia
w przedsiębiorstwach związanych z górnictwem. To z jednej strony efekt względnie wysokich zarobków i dodatkowych gratyfikacji systemowych („trzynastka”,
„czternastka”, deputat węglowy, różne pakiety socjalne itp.), natomiast z drugiej
strony nie bez znaczenia jest fakt braku stabilnych miejsc pracy w Rudzie Śląskiej
i w najbliższej okolicy dla osób z takimi kwalifikacjami zawodowymi. Należy
także wspomnieć o czynniku kulturowym, związanym z rodzinnymi tradycjami
pracy w branży górniczej. Istotną kwestią bezpośrednio wpływającą na długotrwałość zatrudnienia w kopalni i małą chęć zmiany pracy jest również możliwość
przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Obecnie świadczenia emerytalne uzyskują osoby po 25 latach pracy „na dole”, bezpośrednio przy wydobyciu węgla.
Czynniki te wpływają na postrzeganie miejsc pracy w kopalniach jako atrakcyjnych i stabilnych, co determinuje niskie wskaźniki fluktuacji.
Jedno z pytań w ankiecie dotyczyło wartości życiowych. W celu uchwycenia poziomu zbieżności udzielonych odpowiedzi przez górników i ogół badanych
dokonano obliczeń statystycznych na podstawie współczynnika korelacji rang
ro-Spearmana. Współczynnik ten zawiera się w granicach (–1, 1), gdzie ro = 1
świadczy o całkowitej zgodności rang (por. Gruszczyński 1986: 149). Obliczenia statystyczne wykazały, że współczynnik ten kształtuje się na poziomie 0,86.
Świadczy to o dużym poziomie zbieżności udzielonych odpowiedzi na pytanie
o system wartości górników i ogółu pracujących. Otóż zarówno w przypadku
górników, jak i ogółu pracujących na pierwszych dwóch pozycjach wskazywano
zdrowie oraz zadowolenie z życia rodzinnego.
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Fakt, że w hierarchii wartości na pierwszej pozycji pojawiło się zdrowie,
można interpretować w kategoriach pragmatycznych. Dobry stan zdrowia pozwala sprawnie funkcjonować na rynku pracy, czy też szerzej – w życiu społecznym.
Dla objętych badaniem ważne jest również osiąganie zadowolenia z życia rodzinnego. Powinni zdawać sobie z tego sprawę szczególnie ci pracodawcy, którzy często wymagają od swojego personelu zostawania „po godzinach” czy też
wykonywania dodatkowej pracy w domu. Zadowolenie z życia rodzinnego daje
poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Jest także płaszczyzną realizacji jednostki
w innych niż zawodowych rolach.
Dobrobyt materialny zajął trzecie miejsce we wskazaniach górników, a tuż
za nim w zestawieniu rankingowym pojawiły się dobre relacje z innymi ludźmi
oraz interesująca i dająca satysfakcję praca. Natomiast wśród ogółu objętych badaniami pracujących mieszkańców Rudy Śląskiej na trzeciej pozycji znalazła się
interesująca i dająca satysfakcję praca, a na kolejnych miejscach: dobre relacje
z innymi ludźmi oraz stałe zatrudnienie. Górnicy – podobnie, jak ogół badanych
– twierdzili, że nieco ważniejsza jest praca interesująca i dająca satysfakcję niż
ta, która daje stabilizację. Praca jako wartość okazała się ważna dla górników,
jednak należy wyraźnie podkreślić, że najistotniejsze jest dla nich zdrowie oraz
zadowolenie z życia rodzinnego. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Wartości życiowe w opiniach respondentów
Wartości
Zdrowie
Zadowolenie z życia rodzinnego
Dobrobyt materialny
Dobre relacje z innymi ludźmi
Interesująca i dająca satysfakcję praca
Stała praca
Rozwijanie własnych zainteresowań
Dobre wykształcenie
Cwaniactwo i spryt
Postępowanie zgodne z dekalogiem
Możliwość rozwoju zawodowego

Górnicy
%
ranga
60,5
1,0
56,3
2,0
34,4
3,0
33,8
4,0
33,2
5,0
24,6
6,5
24,6
6,5
12,9
8,0
11,7
9,0
8,1
10,0
0,6
11,0

Ogół badanych
%
ranga
71,2
1,0
55,1
2,0
21,3
6,0
37,4
4,0
40,6
3,0
29,4
5,0
6,3
10,0
8,7
7,0
2,9
11,0
8,2
8,0
6,4
9,0

Uwaga: procenty nie sumują się do 100, gdyż badani mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

Źródło: badania własne.
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Populacja pracujących mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy wzięli udział
w badaniu ankietowym, w większości zgodziła się ze stwierdzeniem, że lepiej
podjąć jakąkolwiek pracę, niż pozostawać bezrobotnym. W ten sposób odpowiedziało 75,7% ogółu badanych oraz nieco mniej, bo 67,3% związanych z górnictwem. Tak duży odsetek respondentów zgadzających się ze stwierdzeniem, że
lepiej podjąć każdą pracę, niż pozostawać bezrobotnym, może świadczyć o dużej
motywacji zatrudnionych do pełnienia roli pracownika i wysokim etosem pracy.
Ewentualna utrata pracy determinuje chęć jak najszybszego znalezienia nowego zatrudnienia – pytanie, na ile rynek jest przygotowany do generowania atrakcyjnych (przede wszystkim płacowo) ofert. Dla tych osób praca sama w sobie
przedstawia określoną wartość, stąd też deklarowane aktywne, a nie pasywne
zachowania na rynku, które wyraźnie mają charakter prozatrudnieniowy. Nieco
mniejsze zainteresowanie wykonywaniem „jakiejkolwiek pracy” przez osoby
zawodowo związane z górnictwem (w porównaniu z ogółem badanych) może
świadczyć o przyzwyczajeniu do pracy w firmie dającej nie tylko względnie wysokie wynagrodzenie, ale także różnego rodzaju pakiety socjalne w postaci deputatów węglowych, bonów żywnościowych czy dofinansowania wypoczynku. Konieczność zmiany miejsca pracy (np. związana z procesami restrukturyzacji lub
zmniejszeniem popytu na węgiel) dla wielu górników oznaczałaby duże problemy
z ponownym wejściem na rynek pracy. Problemem mogą być nie tylko kwalifikacje, niedostosowanie do zawodowego funkcjonowania poza sektorem górniczym,
ale także zbyt duże oczekiwania finansowe w stosunku do możliwości przedsiębiorstw. Efektem tego byłby narastający problem bezrobocia wśród tracących
pracę górników, prowadzący z czasem do trwałego wykluczenia przedstawicieli
tej kategorii zawodowej z rynku pracy.
Badanych zapytano także o źródło informacji o wolnym miejscu pracy, na
które została przeprowadzona rekrutacja. Analiza empiryczna wykazała, że zarówno górnicy, jak i ogół ankietowanych najczęściej wskazywali na bezpośredni
kontakt z pracodawcą oraz na znajomych (tabela 2). Na trzecim miejscu górnicy
wskazywali ogłoszenia prasowe, natomiast ogół badanych – Powiatowy Urząd
Pracy. Na uwagę zasługuje fakt, że górnicy pięciokrotnie częściej w stosunku do
ogółu badanych wskazywali na prywatne agencje pośrednictwa pracy jako na instytucje, które pośredniczyły w podjęciu przez nich pracy w obecnym zakładzie.
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Tabela 2
Źródła informacji o wolnym miejscu pracy, na którym obecnie pracują respondenci
Wskazania

Górnicy

Ogół badanych

%

ranga

%

ranga

Samodzielny kontakt z pracodawcą

39,8

1,0

40,1

1,0

Znajomi

26,6

2,0

38,0

2,0

Ogłoszenia prasowe

6,0

4,0

3,9

4,0

Prywatne agencje zatrudnienia

5,7

5,0

1,1

8,0

Internet

2,1

6,0

3,4

5,0

Powiatowy Urząd Pracy

1,8

7,0

6,9

3,0

Targi pracy

0,9

8,0

0,3

9,0

Inne

0,6

9,0

3,2

6,0

Brak wskazania

16,5

3,0

3,1

7,0

Suma

100

X

100

X

Źródło: badania własne.

W tym przypadku współczynnik korelacji rang ro-Spearmana kształtował się
na poziomie 0,52 – co świadczy o średnim natężeniu poziomu zbieżności odpowiedzi górników w porównaniu z ogółem ankietowanych w zakresie identyfikacji
źródła informacji o wolnym miejscu pracy.
Na współczesnym rynku pracy niewątpliwie coraz większego znaczenia
nabiera umiejętność dostosowywania swoich kompetencji do zmieniających się
warunków. Ważna jest nie tylko świadomość konieczności podnoszenia własnych
kwalifikacji, ale przede wszystkim podejmowanie konkretnych w tym kierunku działań. Elastyczne dostosowywanie się do wymogów współczesnego rynku
pracy jest jedną z podstawowych kompetencji cywilizacyjnych. Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych umożliwia nie tylko ewentualną zmianę pracy, ale dla
znacznej części zatrudnionych jest także podstawowym warunkiem utrzymania
obecnego stanowiska. Wynika to z wprowadzanych innowacji i nowych procedur, zmian technologicznych czy organizacyjnych. Ograniczenia uczestnictwa
w szkoleniach organizowanych i finansowanych przez firmę, w której jest się
zatrudnionym wpływa na obniżenie poziomu zadowolenia z rozwoju zawodowego. To z kolei wiąże się z ogólnym brakiem satysfakcji z wykonywanej pracy.
Skutkiem ograniczonych możliwości wzrostu kompetencji zawodowych może
być fluktuacja kadr – szczególnie tych o najwyższym potencjale rozwojowym
(por. Muster 2008: 125).
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Analiza zgromadzonego materiału empirycznego wykazała, że górnicy
w porównaniu z ogółem badanych rzadziej zgadzają się z tezą, że w dzisiejszych
czasach należy podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Mniejszy odsetek badanych górników – w porównaniu z odsetkiem ogółu respondentów – deklarował
także chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych w najbliższym roku. Niższy
poziom gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych u górników wynika
z kilku zasadniczych czynników. Jednym z najważniejszych jest duże poczucie
stabilności zatrudnienia. Górnictwo nadal oferuje stabilne miejsca pracy. Poza
tym zatrudnieni w tym sektorze są skutecznie bronieni przez związki zawodowe, co dodatkowo może przekładać się na większe poczucie stabilności, a co nie
sprzyja dążeniu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Respondentów podzielono na dwie kategorie, zadając im różne pytania.
Osoby chcące podnieść kwalifikacje zawodowe zapytano o powody uzupełniania
kwalifikacji (tabela 3), natomiast respondentów tym niezainteresowanych pytano
o powody braku takiej gotowości. Górnicy jako zasadnicze motywy podnoszenia
kwalifikacji zawodowych wskazywali czynniki związane z perspektywą utrzymania obecnego stanowiska pracy oraz ewentualnym awansem. Jednak – co należy podkreślić – czynniki te zostały wskazane przez co dziesiątego respondenta
(11,4%) branżowo związanego z górnictwem. Z kolei ogół badanych pracujących
mieszkańców Rudy Śląskiej wskazywał przede wszystkim na perspektywę podniesienia zarobków (36,3%), a następnie – na perspektywę rozwijania własnych
zainteresowań/pasji (34,7%) oraz perspektywę utrzymania obecnego stanowiska
pracy (34,5%).
Tabela 3
Powody gotowości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Wskazania

Górnicy
%

ranga

Ogół badanych
%

ranga

Perspektywa utrzymania obecnego stanowiska pracy

11,4

1,5

34,5

3,0

Perspektywa awansu

11,4

1,5

28,5

4,0

Perspektywa podniesienia zarobków

8,1

3,0

36,3

1,0

Perspektywa rozwijania własnych zainteresowań/ pasji

2,4

4,0

34,7

2,0

Perspektywa znalezienia innej pracy

2,1

5,0

21,9

5,0

Źródło: badania własne.
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Górnicy wskazujący powody braku chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych przede wszystkim zaznaczali, że nie wpłynie to na ich sytuację zawodową
(15,6%) lub że ich kwalifikacje zawodowe są wystarczająco wysokie (10,5%).
Z kolei ogół badanych wskazywał przede wszystkim na dwie istotne bariery:
przewidywany brak wpływu podnoszenia kwalifikacji zawodowych na sytuację
zawodową oraz brak środków finansowych (por. Muster 2009: 488).
Tabela 4
Powody braku gotowości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Górnicy

Wskazania
%

ranga

Nie wpłynie to na moją sytuację zawodową

15,6

1,0

Ogół
badanych
%
ranga
12,6

1,0

Moje kwalifikacje są wystarczająco wysokie

10,5

2,0

6,5

3,0

Brak środków finansowych

6,3

3,0

8,6

2,0

Brak czasu

6,0

4,0

5,9

4,0

Źródło: badania własne.

Respondentów zapytano o to, czy są zadowoleni z możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w firmie, w której obecnie pracują. Okazało się, że co trzeci badany górnik (33,9%) deklarował satysfakcję z możliwości
uzupełniania swoich kompetencji zawodowych. Natomiast odsetek respondentów
spośród ogółu badanych, którzy deklarują zadowolenie z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, był znacząco wyższy niż w przypadku górników
– osiągając poziom 52,7%.
Respondentów zapytano także, jak długo planują pracować w obecnej firmie. Można przypuszczać, że osoby deklarujące chęć utrzymania dotychczasowej
pracy są zadowolone z jej składników, do których zaliczyć można także elementy
socjalne (deputaty węglowe, bony żywnościowe) czy możliwość przechodzenia
na wcześniejszą emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią. Elementy te odgrywają rolę ważnych czynników wiążących pracowników z firmą. Analiza zgromadzonego materiału wykazała, że związani z branżą górniczą najczęściej (67,1%)
deklarowali chęć pracy w obecnej firmie aż do momentu przejścia na emeryturę.
Podobne deklaracje składali pracownicy zawodowo związani z oświatą (63,5%),
bankowością (57,5%), administracją (57,1%), energetyką (56,5%) i policją
(53,7%), natomiast procentowy wskaźnik wśród ogółu badanych pracujących
mieszkańców Rudy Śląskiej kształtował się na poziomie 44,7%.
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Tabela 5
Deklarowana długość pracy w obecnej firmie
Górnicy

Wskazania
%

ranga

%

Ogół
badanych
ranga

Nie dłużej niż rok

4,2

5,0

3,2

5,0

Od roku do 5 lat

7,8

3,0

7,4

3,0

Aż do przejścia na emeryturę

67,1

1,0

44,7

1,0

Trudno określić

13,6

2,0

39,1

2,0

Inny okres

2,5

6,0

2,2

6,0

Brak wskazania

4,8

4,0

3,4

4,0

suma

100

X

100

X

Źródło: badania własne.

Dzięki pytaniom otwartym identyfikowano przyczyny, dla których część respondentów chce w najbliższych latach zmienić pracę, a część pracować na tym
samym stanowisku, aż do przejścia na emeryturę. Analiza zgromadzonego materiału wykazała, że respondenci jako jedną z zasadniczych przyczyn chęci zmiany
pracy podawali niskie zarobki i brak możliwości uzyskania awansu, a także – złe
stosunki międzyludzkie. Z kolei najważniejszymi powodami, dla których mieszkańcy Rudy Śląskiej nie chcą zmieniać obecnego miejsca zatrudnienia, jest zadowolenie z pracy, krótki czas dojazdu do niej czy fakt uzyskania w najbliższym
czasie praw emerytalnych. Zatem subiektywne poczucie zadowolenia z pracy jest
najważniejszą determinantą obniżającą niekorzystny dla firm wskaźnik fluktuacji. Można więc postawić pytanie o czynniki, które wpływają na zadowolenie
z pracy. Badania nad problematyką zadowolenia z pracy pozwalają postawić tezę,
że można do nich zaliczyć: zgodność własnych zainteresowań z wykonywanymi
obowiązkami zawodowymi, dobre relacje ze współpracownikami i przełożonymi,
możliwość rozwoju zawodowego czy wreszcie, ale w mniejszym stopniu – uzyskiwane wynagrodzenie (por. Muster 2006: 47–49).
Na współczesnym rynku pracy coraz większego znaczenia nabierają kompetencje cywilizacyjne, do których zalicza się między innymi gotowość do nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, elastyczność – czyli umiejętność ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się rynku (mobilność zawodowa), wysoki poziom mobilności przestrzennej (prawo jazdy kat. „B” i czynna
umiejętność prowadzenia samochodu), komunikatywną znajomość co najmniej
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jednego języka obcego, obsługę komputera oraz umiejętność korzystania z Internetu. Osoby z umiejętnościami komputerowymi oraz sprawnie poruszające się
w wirtualnej przestrzeni nazywa się czasem „pokoleniem N” (nazwa pochodzi od
ang. Network). N-ki są efektem rewolucji informatycznej, rozwoju infostrad i sieci informacyjnych, są najczęściej dobrze wykształcone i mają pełną świadomość,
że informacja i wiedza są obecnie najcenniejszą wartością – ekonomiczną i dającą
prestiż, a komputer symbolizuje techniczny nośnik tych wartości (Szczepański
2003: 7). W ostatnich latach szybko rozwijają się elektroniczne odpowiedniki
usług administracyjnych, edukacyjnych, finansowych i społecznych (eGoverment,
eLearning, eCommerce, eHealth). Osoby bez dostępu do Internetu lub z różnych
przyczyn z niego niekorzystające są całkowicie pozbawione korzyści wynikających z rozwoju tego obszaru (por. Borkowski 2007: 330–331).
Do rejestru kompetencji cywilizacyjnych można jeszcze dodać alfabetyzm
funkcjonalny, czyli praktyczne umiejętności potrzebne do posługiwania się informacją – czytanie ze zrozumieniem. Odpowiedni poziom alfabetyzmu funkcjonalnego daje jednostce zdolność do uczenia się przez całe życie, a zarazem zapewnia
społeczeństwu tworzenie wysokiej jakości kapitału ludzkiego o takich cechach
i umiejętnościach, które umożliwiają jednostkom efektywne radzenie sobie w nowoczesnym społeczeństwie, w globalnym, zmieniającym się świecie (por. materiały
on-line: http://www.wsipnet.pl/oswiata/os_slownik.php?literka=A&haslo=277).
Wysoki poziom kompetencji cywilizacyjnych niewątpliwie ułatwia podjęcie
i utrzymanie pracy lub zmianę na lepiej płatne zajęcie. Jest to szczególnie ważne w dobie zmian na rynku pracy, rozwoju sektora usług oraz technologii informatycznych. Kompetencje te zmniejszają także poziom lęku przed nieustannie
następującymi zmianami zarówno we współczesnych organizacjach, jak i w ich
otoczeniu. Człowiek z wysokimi kompetencjami cywilizacyjnymi jest gotowy do
świadomej akceptacji tych zmian, zdaje sobie sprawę z ich nieuchronności, stara
się wyjść im naprzeciw. Brak umiejętności korzystania z Internetu we współczesnym społeczeństwie skazuje jednostkę na wykluczenie cyfrowe.
Badania wykazały, że większy odsetek badanych górników w porównaniu
z ogółem respondentów ma prawo jazdy kat. „B” (65% wobec 59%). Natomiast
w przypadku użytkowania wirtualnej przestrzeni sytuacja jest odwrotna – niespełna połowa ankietowanych górników (47%) deklarowała korzystanie z Internetu
wobec 61,5% wszystkich badanych. Mniej górników korzystających z Internetu
w porównaniu z ogółem badanych może wynikać z dwóch zasadniczych przyczyn. Przede wszystkim górnicy są gorzej wykształceni, a – jak wykazują badania
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– im wyższy poziom wykształcenia, tym większe prawdopodobieństwo korzystania z Internetu (por. Muster 2010: 88). Nie bez znaczenia jest także fakt, że
charakter pracy górników nie wymaga użytkowania wirtualnej sieci. Badania ankietowe poza tym wykazały, że o wiele niższy odsetek górników – w porównaniu
z ogółem badanych – deklarował znajomość co najmniej jednego języka obcego.
Mimo że górnicy częściej deklarują posiadanie prawa jazdy kat. „B”, to jednak,
co należy zaakcentować, poziom kompetencji cywilizacyjnych osób branżowo
związanych z górnictwem jest na niższym poziomie w stosunku do ogółu ankietowanych. Górnicy rzadziej potrafią obsługiwać komputer, rzadziej korzystają
z Internetu. Ponadto ich aspiracje związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych są także na niższym poziomie. Niższy poziom kompetencji cywilizacyjnych
przekłada się także na zdecydowanie niższy poziom adaptacyjności do zmian zachodzących na rynku pracy. Można postawić tezę, że w razie utraty pracy wielu
górników będzie miało problemy z nowym zatrudnieniem.
Badanych proszono o wyrażenie opinii o niektórych składnikach pracy. Pytano między innymi o relacje międzyludzkie w firmie, satysfakcję z uzyskiwanych
zarobków oraz ogólne zadowolenie z pracy, możliwość awansu, uczestnictwo
w szkoleniach czy poczucie stabilności zatrudnienia (tabela 6, wykres 1).
Tabela 6
Opinie górników o swojej pracy (w %)
Składniki pracy
Utrzymuję dobre relacje ze współpracownikami
Wykonuję odpowiedzialną pracę
Utrzymuję dobre relacje z przełożonymi
Mam poczucie stałości zatrudnienia

Zdecydowanie
tak

Tak

Nie

Zdecydowanie
nie

34,1

57,8

3,6

0,9

35,3

51,8

8,7

1,2

28,4

56,3

8,9

3,0

13,8

55,0

13,1

11,6

Pracuję w odpowiednich godzinach
Wykonywana praca dostarcza mi satysfakcji
Uczestniczę w szkoleniach

16,5

41,9

16,8

18,9

15,9

40,7

28,7

8,1

7,8

47,0

32,0

4,8

Mam możliwość awansu w pracy

12,9

30,8

32,3

18,3

Pracuję na sprzęcie wysokiej jakości

6,9

28,7

31,4

26,4

Uzyskuję satysfakcjonujące zarobki

5,1

29,3

33,2

28,1

Uczestniczę w naradach, zebraniach

4,5

28,7

50,0

9,0

Źródło: badania własne.
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81.2
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58.4
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78.1
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64.2
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Wykres 1. Opinie górników o swojej pracy na tle ogółu badanych pracujących mieszkańców Rudy Śląskiej (suma odpowiedzi: „zdecydowanie tak” i „tak”, w %)
Źródło: badania własne.

Górnicy akcentowali przede wszystkim fakt utrzymywania dobrych relacji
zarówno ze współpracownikami (91,9%), jak i przełożonymi (84,7%). Zdecydowana większość z nich (87,1%) wspominała także o wykonywaniu odpowiedzialnej pracy. W dalszej kolejności ankietowani górnicy akceptowali twierdzenia mówiące o poczuciu stabilności zatrudnienia (68,8%), pracy w odpowiednich
godzinach (58,4%), uzyskiwanej satysfakcji z pracy (56,6%) oraz uczestnictwa
w szkoleniach (54,8%). Co trzeci badany górnik (34,4%) wskazywał na satysfakcjonujące zarobki. Z wymienionych składników pracy (tabela 6) górnicy najczęściej wskazywali na dobre relacje ze współpracownikami i przełożonymi. Można przypuszczać, że stosunki społeczne w zespołach roboczych ankietowanych
górników oparte są na wzajemnym zaufaniu. Jest to szczególnie ważne w pracy
obarczonej dużym ryzykiem.
Ankietowanych zapytano również o modele zachowania w hipotetycznej sytuacji braku pracy (tabela 7, wykres 2).
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Tabela 7
Strategie zachowania górników w hipotetycznej sytuacji utraty pracy (w %)
Sposoby działania
Rejestracja w PUP jako bezrobotny

Zdecydowanie tak
17,7

Raczej tak

Raczej nie

31,1

12,6

Zdecydowanie nie
8,4

Zmiana zawodu
Podjęcie każdej pracy – nawet poniżej
kwalifikacji
Podjęcie pracy w innej miejscowości
w kraju
Wyjazd do pracy za granicę

12,9

32,9

22,8

4,5

4,5

36,8

23,7

10,5

6,0

29,6

25,1

15,0

8,7

21,0

25,1

21,0

Założenie własnej firmy

4,2

25,1

33,2

9,6

Nie widzę dla siebie żadnych perspektyw

0,9

6,9

12,9

18,6

Źródło: badania własne.
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Wykres 2. Strategie zachowania górników na tle ogółu badanych pracujących mieszkańców Rudy Śląskiej w hipotetycznej sytuacji utraty pracy (suma odpowiedzi:
„zdecydowanie tak” i „tak”, w %)
Źródło: badania własne.

Pracujący mieszkańcy Rudy Śląskiej branżowo związani z górnictwem najczęściej wskazywali na następujące sposoby działania w sytuacji utraty pracy:
rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy, a w dalszej kolejności – zmiana zawodu oraz podjęcie pracy poniżej swoich kwalifikacji. Na uwagę zasługuje fakt,
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że górnicy częściej niż pozostali ankietowani w sytuacji utraty pracy rozważaliby
wyjazd do pracy za granicę oraz założenie własnej firmy.
Wnioski
Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału empirycznego można zaproponować kilka wniosków. Dla ankietowanych górników najważniejszymi wartościami okazały się zdrowie, zadowolenie z życia rodzinnego, dobrobyt materialny,
dobre relacje z innymi ludźmi, a także – interesująca i dająca satysfakcję praca.
Wyraźna większość badanych górników zgadza się ze stwierdzeniem, że lepiej
podjąć jakąkolwiek pracę, niż być bezrobotnym, co może świadczyć o wysokim
etosie pracy. Źródłami informacji o miejscach pracy w kopalniach okazały się
przede wszystkim: samodzielny kontakt z pracodawcą, informacje od znajomych,
ogłoszenia prasowe, a także prywatne agencje zatrudnienia. Sporadycznie wskazywano na publiczne służby zatrudnienia. Można więc stwierdzić, że podmioty
gospodarcze oferujące względnie stabilne, dobrze płatne miejsca pracy rzadko
korzystają z usług powiatowych urzędów pracy. Chętni do pracy (także w wypadku braku wakatów) sami zgłaszają swoje kandydatury bezpośrednio do działów
personalnych. Kiedy pojawiają się wolne miejsca pracy, firmy korzystają ze zgłoszonych aplikacji, bez konieczności upubliczniania ofert.
Badania wykazały, że górnicy w porównaniu z ogółem ankietowanych rzadziej zgadzali się z tezą, że należy systematycznie podnosić swoje kwalifikacje
zawodowe. Mniejszy odsetek górników deklarował także chęć podniesienia/uzupełnienia swoich kwalifikacji zawodowych w najbliższym czasie, co najprawdopodobniej wynika z poczucia stabilności zatrudnienia, może być również wskaźnikiem niskich aspiracji zawodowych. Badanym górnikom najprawdopodobniej
odpowiada zakres wykonywanych obowiązków zawodowych wynikający z charakteru pracy.
Pomimo tego, że górnicy w niezbyt dużym stopniu są zadowoleni z pracy, to
jednak większość z nich chce pracować w obecnym przedsiębiorstwie aż do przejścia na emeryturę. Wynika to z prawnych możliwości nabywania wcześniejszych
uprawnień emerytalnych, które – co należy podkreślić – są na wysokim poziomie.
Analizie poddano także poziom niektórych kompetencji cywilizacyjnych.
Przedstawiciele branży górniczej częściej legitymują się posiadaniem prawa jazdy kat. „B”, jednak rzadziej, niż ogół badanych, potrafią obsługiwać komputer,
nie znają języków obcych, nie korzystają tak często z Internetu. W hipotetycznej
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sytuacji utraty pracy znaczący odsetek zatrudnionych przy wydobyciu węgla zostanie dotknięty problemem odnalezienia się na rynku pracy. Wynika to między
innymi z niskiego poziomu elastyczności w zakresie dostosowania się do potrzeb
rynkowych – stabilne zatrudnienie w przemyśle wydobywczym nie stymuluje do
edukacji całożyciowej.
Ankietowani wyrażali także swoje opinie o niektórych składnikach pracy.
Górnicy wyraźnie akcentowali utrzymywanie dobrych relacji zarówno ze współpracownikami, jak i przełożonymi. Ponadto większość badanych przedstawicieli
branży górniczej podzielała pogląd, że ich praca jest odpowiedzialna. W dalszej
kolejności ankietowani górnicy akceptowali także twierdzenia mówiące o poczuciu stabilności zatrudnienia, pracy w odpowiednich godzinach, uzyskiwanej satysfakcji z pracy oraz uczestnictwa w szkoleniach. Należy podkreślić, że co trzeci
badany górnik deklarował zadowolenie z uzyskiwanych zarobków.
W przypadku wystąpienia hipotetycznej sytuacji braku pracy górnicy deklarują następujące strategie działania: rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy,
później zmianę zawodu oraz podjęcie pracy poniżej swoich kwalifikacji. Należy
podkreślić także, że górnicy częściej w stosunku do ogółu badanych w sytuacji
utraty pracy rozważaliby wyjazd do pracy za granicę oraz założenie własnej firmy. Można jednak przypuszczać, że w zdecydowanej większości nie byłyby to
przedsiębiorstwa związane w usługami nowoczesnymi czy z zaawansowanymi
technologiami.
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GÓRNICY Z RUDY ŚLĄSKIEJ
NA TLE PRACUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród
4025 pracujących mieszkańców Rudy Śląskiej. Wyodrębniono spośród nich 334 górników. Porównano odpowiedzi ogółu ankietowanych z odpowiedziami osób zawodowo
związanych z branżą górniczą. I tak w artykule przedstawiono system wartości uczestników badań, zwrócono także uwagę na źródła informacji o wolnych miejscach pracy. Analizowano poziom zbieżności odpowiedzi udzielonych przez górników z odpowiedziami
ogółu pracujących mieszkańców Rudy Śląskiej. Diagnozowano także problemy rozwoju
zawodowego uczestników badań, a także poziom ich kompetencji cywilizacyjnych.
Słowa kluczowe: górnicy, rynek pracy, rozwój zawodowy, kompetencje cywilizacyjne

MINERS FROM RUDA ŚLĄSKA
ON THE BACKGROUND OF WORKING INHABITANTS OF THE CITY
Summary
The article presents partial results of surveys, which were conducted among 4025
working inhabitants of Ruda Śląska – out of whom a group of 334 working miners was
singled out. The answers of all the respondents were compared with the answers of the
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people professionally associated with the mining industry. The system of values of the
surveyed people is described in the article. Attention is also drawn to the sources of information concerning job vacancies in places, where the respondents were employed at
that time. The level of similarity between answers given by miners and those given by
respondents working in other lines of business is analyzed. The problems of professional
development are also analyzed together with civilization competence of the respondents.
Keywords: miners, job market, professional development, civilization competence

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 675

STUDIA SOCIOLOGICA NR 21

2011

EWA KRZYŻAK-SZYMAŃSKA
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
ANDRZEJ SZYMAŃSKI
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

INTERNET W ŚWIADOMOŚCI KATOWICKICH STUDENTÓW

Współczesny świat jest zdominowany przez wszechobecną technologię,
w tym także technologię będącą podstawą (źródłem) interakcji społecznych.
Badania wykazują, że z roku na rok rośnie rola Internetu. Medium to „wciąga”
swoich użytkowników, zanurza w instrumentalny proces przekazu, a zarazem,
w ujęciu niektórych badaczy, skutecznie osłabia tradycyjne związki społeczne
(por. Fiut 2004: 311). Zdaniem Z. Baumana Internet prowadzi również do postępującej nomadyzacji zbiorowości ludzkich (Bauman 2003: 28), komunikacyjnie
coraz skuteczniej i chętniej zakorzeniających się w wirtual on-line. Ta przemiana o charakterze technologicznym nie pozostaje bez wpływu na życie poszczególnych jednostek, powoduje szereg procesów, które ze względu na swoją wagę
i rezultaty są określane mianem „wielkiego wstrząsu” (Fukuyama 2000). Jedną
z obaw towarzyszących technologicznej transformacji jest lęk przed znaczącymi jakościowo przemianami więzi społecznej. Zatem współcześni socjologowie
poniekąd zmuszeni są do szukania odpowiedzi na pytania, czy Internet osłabia
dotychczasowe więzi, czy też może je intensyfikuje, lub też, czy tworzy więzi
jakościowo inne? Dorobek nauki w tym obszarze jest niejednoznaczny. W świetle prowadzonych badań można wyróżnić te, których wyniki mówią o pozytywnym znaczeniu Internetu (Katz, Rice, Apsen 2001; Howard, Rainie, Jones 2001;
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Di Maggio, Hargittai, Neuman 2001; Cole, Robinson 2002; Hampton, Wellman
2002; Hampton, Sessions, Ja Her 2009), o jego negatywnym, osłabiającym wpływie (Kraut i inni 1998) oraz dokumentujące brak znaczącego oddziaływania (Tracey, Anderson 2001; Putnam, Bowling 2000).
Uwzględniając zróżnicowanie poglądów na temat roli (znaczenia) „sieci”,
w podjętych badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję spełnia
Internet w życiu studentów kierunku pedagogicznego oraz jak warunkuje ich kontakty społeczne? Badaniami objęto 546 niestacjonarnych studentów pedagogiki
Wydziału Społeczno-Pedagogicznego w Katowicach, WSP TWP w Warszawie
oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach. Wśród uczestników badań było 81,8% kobiet i 18,2% mężczyzn. Ankietowani to przeważnie ludzie młodzi, do 35. roku życia (78,8%). Wśród nich najliczniejszą kategorię stanowili respondenci między 22. a 28. rokiem życia (33,4%)
oraz studenci mający 29–35 lat (28,9%). Zdecydowaną większość (68,9%) stanowili słuchacze studiów I stopnia, 31,1% to słuchacze studiów II stopnia (zob.
tab. 1).
Tabela 1
Respondenci ze względu na wiek i płeć
Studia I stopnia
Wiek

K

Studia II stopnia
M

K

M

N

%

N

%

N

%

N

%

19–21

79

21,0

9

2,4

0

0,0

0

0,0

22–28

94

25,0

18

4,8

57

33,5

13

7,7

29–35

87

23,1

21

5,6

42

24,7

8

4,7

< 36 r. ż.

55

14,7

13

3,4

33

19,4

17

10,0

Razem

315

83,8

61

16,2

132

77,6

38

22,4

Źródło: badania własne.

Realizacja studiów w trybie niestacjonarnym wiąże się z chęcią lub potrzebą
podnoszenia kwalifikacji, głównie przez osoby aktywne zawodowo. Ta tendencja
widoczna była w badanej próbie, 91,4% respondentów to studenci zatrudnieni
bądź to na stanowiskach pracowników fizycznych (26,2%), bądź na stanowiskach
pracowników umysłowych (65,2%). Brak pracy deklarowało 8,8% respondentów
(zob. tab. 2).
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Prawie połowa respondentów (46%) to panny i kawalerowie, druga połowa
(47%) pozostaje w związku małżeńskim, reszta to osoby, których małżeństwa
zostały rozwiązane przez rozwód lub śmierć. Jest to o tyle ciekawe, że z uwagi na
zdecydowaną przewagę wśród objętych badaniami kobiet oraz osób między 22.
a 35. rokiem życia można było spodziewać się większego odsetka respondentów
pozostających w związku małżeńskim.
Tabela 2
Respondenci ze względu na zatrudnienie
Studia I stopnia
Rodzaj zatrudnienia

K
N

Studia II stopnia
M

%

N

K
%

N

M
%

N

%

Brak zatrudnienia

28

7,4

6

1,6

11

6,5

2

1,2

Pracownik fizyczny

90

23,9

16

4,3

28

16,4

9

5,3

Pracownik umysłowy

197

52,5

39

10,3

93

54,7

27

15,9

Razem

315

83,8

61

16,2

132

77,6

38

22,4

Źródło: badania własne.

Ewolucja wspólnot, od tych opartych na sąsiedztwie do tych definiowanych
jako network society, jest związana z relacjami międzyludzkimi, których źródłem
jest zbiór zbieżnych wartości i norm. Zbiór ten tworzy się na bazie fizycznych
styczności lub, jak ma to miejsce w przypadku wirtualnej społeczności, przez
interakcje mające w większości charakter tekstowy, bez konieczności równoczesnego spotkania on-line nadawcy z odbiorcą. Ta asynchroniczna natura Internetu
wprawdzie pozwala na niezależną przestrzennie komunikację z wieloma uczestnikami, ale przy zniesieniu wielu barier, oprócz technologicznego oprzyrządowania, ciągle potrzebuje równie dużego zaangażowania czasowego, takiego jak
w tradycyjnych kontaktach. Wymaga tym samym pewnego stopnia interaktywności, miarą którego może być minimalny poziom utrzymywanego uczestnictwa,
odmierzany liczbą wejść do danej wirtualnej osady i liczbą godzin spędzonych
w Internecie, niewynikających z obowiązku pracy. Chcąc ustalić, ilu studentów
może pretendować do miana usieciowionych, zadano im pytanie o sposób spędzania czasu wolnego. Zwrócono szczególną uwagę na tę część próby, która w dokonywanych wyborach wskazywała na komputer i Internet jako podstawowe źródło
relaksu i satysfakcji.

206

Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański

Badania wykazały, że Internet dla prawie co piątego respondenta jest ważną
formą spędzania czasu wolnego. Nieco wyższe wskazania miały spotkania ze znajomymi (21,1%) oraz poświęcanie wolnego czasu rodzinie (20,5%). Odpowiednie
rozkłady odpowiedzi przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3
Formy czasu wolnego respondentów
Forma czasu wolnego

Liczba wyborów
N

%

Spotykanie się ze znajomymi

115

21,1

Oglądanie telewizji

79

14,5

Czytanie książek

64

11,7

Korzystanie z komputera i Internetu

99

18,1

Zajmowanie się swoim hobby

77

14,1

Poświęcanie wolnego czasu rodzinie

112

20,5

Razem

546

100,00

Źródło: badania własne.

W badanej próbie jednoczesne korzystanie z komputera i Internetu jako formy spędzania wolnego czasu silnie uzależnione jest od takich cech społeczno-demograficznych jak wiek i stan cywilny, mniej natomiast od formy zatrudnienia
i płci. Najliczniejsza procentowo część objętych badaniami, która wybrała komputer i Internet jako formę spędzania czasu, to osoby najmłodsze, mające od 19 do
21 lat (31,8%) oraz mieszczące się między 22. a 28. rokiem życia (28,6%); 18%
osób powyżej 28 lat wybierało komputer i Internet jako sposób spędzania czasu
wolnego, 5% respondentów powyżej 35. roku życia wskazywało tę formę jako
znaczącą. Czas wolny przed komputerem i Internetem spędzają przede wszystkim
osoby stanu wolnego. Ta forma jest zasadniczo rzadka wśród respondentów funkcjonujących w związku małżeńskim.
Połowa ankietowanych deklaruje, że do Internetu wchodzi kilka razy w tygodniu. Co trzeci z badanych (35,5%) deklaruje, że w tygodniu, niezależnie od
wykonywania obowiązków zawodowych i nauki, spędza w sieci od 5 do 10 godzin. Co dziesiąty (9,9%) natomiast przyznaje, że tygodniowo w Internecie surfuje powyżej 15 godzin. Jednorazowe wejście do sieci, dla ponad 42% badanych,
przeciętnie trwa od 30 minut do godziny, co czwarta osoba (27,7%) spędza przed
monitorem do pół godziny, do dwóch godzin przyznaje się prawie 17% respon-
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dentów, a tych, które obserwują ekran powyżej 3 godzin, jest nieco ponad 5%
(rozkład przedstawiono w tab. 4).
Tabela 4
Średni czas jednorazowego wejścia respondenta do Internetu
Średni czas w Internecie podczas jednorazowego wejścia

Liczba wyborów
N

%

Do 30 minut

151

27,7

Od 30 minut do godziny

232

42,5

Od godziny do 2 godzin

92

16,8

Od 2 godzin do 3 godzin

42

7,7

Powyżej 3 godzin

29

5,3

Razem

546

100,00

Źródło: badania własne.

Ankietowani studenci wykorzystują Internet głównie (zob. tab. 5) do przesyłania e-maili (77,5%), szukania informacji z różnych dziedzin (74,9%), nauki
(74,1%), czytania prasy i wiadomości (54,4%), a także ściągania plików muzycznych (42,3%). Pomocny jest również w robieniu zakupów (28,2%), w kontaktowaniu się z innymi ludźmi przy wykorzystaniu takich komunikatorów jak GG,
Skype (38,6%), umożliwia uczestnictwo w różnych grupach i forach dyskusyjnych (30,2%) oraz czatowanie (28,6%).
Tabela 5
Cel wykorzystywania Internetu przez respondentów
Cel wykorzystywania Internetu
1

Liczba wyborów
N

%

2

3

Wysyłanie e-maili

423

77,5

Szukanie informacji z różnych dziedzin

409

74,9

Szukanie informacji dotyczących studiowanych przedmiotów

405

74,1

Czytanie prasy i wiadomości

297

54,4

Ściąganie plików muzycznych

231

42,3

Korzystanie z GG, Skype itp.

211

38,6

Aktywność na różnych forach dyskusyjnych

165

30,2

Wchodzenie na czaty

156

28,6

Robienie zakupów

154

28,2
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3

Szukanie ofert handlowych

1

123

22,5

Tworzenie swojego profilu

106

19,4

Ściąganie plików filmowych

92

16,8

Oglądanie filmów

89

16,3

Granie w gry sieciowe

82

15,0

Usługi bankowe

75

13,7

Słuchanie muzyki i oglądanie koncertów

45

8,2

Sprawdzanie notowań giełdowych

39

7,1

Wysyłanie SMS-ów

35

6,4

Przeglądanie i ściąganie oprogramowania

29

5,3

Szukanie stron o seksie

13

2,4

Członkostwo w serwisach

12

2,2

Szukanie pracy

11

2,0

(N = 546) Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość wyboru kilku
kategorii.

Źródło: badania własne.

Można więc zauważyć, że wśród respondentów najpopularniejszym wymiarem funkcjonowania w Internecie jest przestrzeń wymiany, konsumpcji oraz
kontaktu. Zebrane dane pozwalają również na stwierdzenie, że brak jest wyraźnych różnic między kobietami i mężczyznami w wykorzystywaniu zasobów Internetowych, z wyjątkiem korzystania z zamieszczanego w sieci oprogramowania
i szukania stron o seksie. Udział mężczyzn w tych obszarach odpowiednio wynosi
81% i 98%.
Relatywnie wysoki poziom korzystania przez respondentów z Internetu
oraz znaczna różnorodność wykorzystywanych jego zasobów może rodzić pewne
obawy co do tego, czy użytkownicy korzystają z nich w sposób odpowiednio
selektywny, czy zachowują odpowiedni krytycyzm wobec znajdujących się tam
materiałów, ofert i informacji.
Wyniki badań wskazują na lukę pokoleniową, na związaną z wiekiem respondenta deklarowaną umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu. Studenci do 28. roku życia nie mają wątpliwości, co do swoich kompetencji
w tym zakresie, w zdecydowanej większości oceniają je jako dobre lub bardzo
dobre. Mniej optymistycznie do swoich kompetencji w tym zakresie odnoszą się
respondenci w przedziale wiekowym 29–35 lat. Swoje umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu oceniają przeważnie jako dostateczne (40,5%)
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bądź słabe (23,4%). Najbardziej krytycznie do swoich umiejętności odnoszą się
badani powyżej 35. roku życia. Co trzeci z nich przekonany jest, że jego poziom
jest dostateczny. Prawie 30% ankietowanych uważa, że raczej nie radzi sobie z tą
technologią, a co dziesiąty twierdzi, że nie potrafi obsługiwać komputera i korzystać z Internetu.
Najbardziej popularnym miejscem korzystania z Internetu jest dom (mieszkanie) ze stałym łączem. Tę możliwość deklaruje 70,9% objętych badaniami studentów. Inną kategorię stanowią respondenci, którzy z Internetu korzystają głównie w pracy – jest ich 14,1%. Popularne wśród młodzieży kafejki internetowe
regularnie odwiedza 1,5% studentów. Część studentów, obejmująca prawie jedną
dziesiątą (9,0%) badanych, deklaruje dostęp do Internetu za pomocą modemu.
Mało rozpowszechnionym sposobem łączenia się z siecią jest stosowanie do tego
celu komórki bądź palmtopa (2,7%). Niewielki odsetek (1,8%) ankietowanych,
chcąc mieć dostęp do Internetu, korzysta z możliwości znajomych.
Uzyskane wyniki prowadzą do wniosku, że blisko 30% respondentów to
użytkownicy doraźni, sporadycznie wykorzystujący Internet. Wśród nich są głównie aktywne zawodowo mężatki powyżej 35. roku życia, deklarujące słabą znajomość obsługi komputera. Stosunkowo duża część respondentów (prawie 25%)
wyjątkowo aktywnie użytkuje Internet. Część ta składa się przeważnie z osób
w wieku 22–28 lat, stanu wolnego, z dobrą lub bardzo dobrą umiejętnością obsługi komputera, dysponująca stałym dostępem do Internetu we własnym domu.
Według P. Wallace w Internecie mamy do czynienia z różnego rodzaju zbiorowościami wykorzystującymi sieć jako środek komunikacji i wymiany myśli
(Wallace 2000: 80–81). Interakcje internetowe rządzą się swoimi prawami, wprowadzając w nowe obszary kontakty międzyludzkie, oparte na aprzestrzenności,
asynchroniczności, acielesności, astygmatyczności oraz anonimowości (zob.
Szpunar 2004: 108). Oznacza to, że internetowe społeczności biegunowo można
podzielić na te, które tworzą się w sieci, gdzie punktem skupienia są wspólne
zainteresowania poszczególnych członków, niekoniecznie dążących do spotkań
w realnym świecie, oraz na te, które wykorzystują sieć do podtrzymania kontaktów z osobami wcześniej znanymi i polepszenia ich jakości.
W badaniach zainteresowano się tym, jaka część respondentów utrzymuje
jakiekolwiek kontakty przez Internet oraz tym, czy dla studentów liczy się sam
kontakt i możliwość prowadzenia rozmowy bez względu na to, z kim ta rozmowa się toczy, czy też dokonywany przez nich dobór rozmówców jest precyzyjny,
z jednoczesnym preferowaniem osób uprzednio im znanych z rzeczywistego (re-
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alnego) świata. Ponadto postanowiono sprawdzić, jaki odsetek respondentów jest
uczestnikiem serwisów społecznościowych, jaki typ (rodzaj) tych serwisów jest
wybierany oraz jakie są tego motywy.
Z otrzymanych wypowiedzi wynika, że Internet jest ważnym medium do
podtrzymywania kontaktów lub stałego ich pielęgnowania dla 87% uczestników badań. Największą kategorię systematycznych kontaktów stanowi rodzina
(69,8%) oraz przyjaciele i znajomi spoza sieci (67,2%). Wykorzystywany jest
także chętnie do kontaktów z osobami, do których utrudniony jest inny, w miarę
szybki, sposób dostępu (54,%). Dla co czwartego studenta Internet jest ważnym
kanałem do utrzymywania wzajemnych interakcji z osobami poznanymi w sieci,
jednocześnie co trzeciemu służy do łączności z osobami o podobnych zainteresowaniach, umożliwia również dzielenie się problemami i radościami ze swoją
sympatią. Uwzględniając przy tym tę zmienną, jaką jest stan cywilny, można powiedzieć, że sieć dla ponad 60% respondentów jest ważna w ich życiu uczuciowym (zob. tab. 6).
Tabela 6
Częstotliwość i odbiorcy (kategorie) kontaktu internetowego
Rodzaj kontaktu przez Internet

N

%

N

%

N

%

brak
kontaktów
N
%

381

69,8

25

4,6

48

8,8

92

16,8

367

67,2

26

4,7

52

9,5

101

18,6

299

54,8

132

24,2

36

6,5

79

14,5

138

25,3

12

2,2

284

52,0

112

20,5

179

32,8

150

27,5

28

5,1

189

34,6

190

34,8

28

5,1

20

3,7

308

56,4

Kategorie osób
Rodzina
Przyjaciele i znajomi spoza
Internetu
Osoby, z którymi brak jest
innego kontaktu
Osoby poznane w Internecie
Osoby o podobnych zainteresowaniach
Sympatie

często

sporadycznie

bardzo rzadko

Źródło: badania własne.

Ankietowani deklarując częstotliwość i kategorię kontaktów (osób poznanych) w sieci, wskazywali, że określiliby je jako znajomości, które obejmują swoim zakresem do 5 osób (38,2%). Co piąty respondent uważa, że kontakty z najwyżej pięcioma osobami w jego przypadku mają charakter raczej bliski. Im więcej kontaktów (osób) deklarowanych przez studentów, tym stopień ich zażyłości
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jest mniejszy. Zasadniczo respondenci nie mają więcej znajomych pochodzących
z Internetu niż 20 osób.
Większość ankietowanych (ponad 72%) uważa, że Internet ma duże znaczenie dla kontaktów z innymi ludźmi. Przeciwnego zdania jest 18% z nich, a stanowiska w tym względzie nie ma co dziesiąty ankietowany. Respondenci dodatkowo oceniając wpływ Internetu na stosunki z rodziną i przyjaciółmi, w ponad
65% deklarowali, że jest on pomocny w tym zakresie i oddziałuje zdecydowanie
pozytywnie lub pozytywnie na wzajemne kontakty z przyjaciółmi oraz bliskimi
im osobami. Przeciwnego zdania był co piąty ankietowany, a wyrobionego zdania
na ten temat nie miało około 10% badanych.
Zgromadzony materiał świadczy również o tym, że objęci badaniami studenci kierunków pedagogicznych doceniają rolę Internetu w życiu codziennym, lecz
nie są nim na tyle zafascynowani (zaabsorbowani), aby zniewalał ich czy uzależniał. Co piąty z nich doświadcza pretensji od najbliższych sobie osób, że zbyt
długo korzysta z Internetu. Zdarza się niekiedy wybrać Internet zamiast spotkań
z innymi ludźmi (18,5%) i denerwować się, gdy ktoś do nich zwraca się, indaguje
ich, a oni są akurat zalogowani (13,4%). Miewają czasami problem z wyłączeniem komputera (36,85%) i zamiast spać do późna surfują w sieci (24,5%). Towarzyszy im również potrzeba sprawdzania poczty elektronicznej, zanim zaczną
wykonywać inne ważne codzienne czynności. Wyraźny stopień nasilenia tych
właściwości występuje u około 10% uczestników badań.
Zauważyć należy także to, że respondenci są umiarkowanymi amatorami serwisów społecznościowych, odwiedza je 2/3 spośród nich (382 osoby). W Polsce
funkcjonuje kilkanaście typowych serwisów społecznościowych. Wspólną ich cechą jest możliwość tworzenia sieci kontaktów, poznawania nowych ludzi, a nawet
odbudowywania kontaktów utraconych (Szpunar 2007: 97). Można w nich zarówno komentować profile innych użytkowników, jak i nawiązywać współpracę,
wymieniać doświadczenia oraz dzielić zainteresowania. W zależności od profilu
serwisy networkingowe pozwalają realizować cele rozrywkowe bądź zawodowe
i zalicza się je umownie do interaktywnych portali nowej generacji Web 2.0 (por.
Stachura 2007: 319–320).
Chcąc dowiedzieć się, jakie rodzaje serwisów społecznościowych preferują
respondenci, poproszono ich o wskazanie jednej lub kilku kategorii serwisów,
które są przez nich odwiedzane. Najwięcej wskazań (64,1%) otrzymały serwisy
o charakterze towarzyskim, skierowane do konkretnych odbiorców, typu Nasza
klasa. Co trzeci student deklaruje, że jest uczestnikiem serwisów umożliwiają-
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cych prowadzenie prywatnych stron użytkownika, na której może napisać o sobie
i swoich zainteresowaniach. Prawie 30% ankietowanych udziela się na serwisach społecznościowych, na których można zamieszczać i oglądać zdjęcia, filmy,
dzielić się wiadomościami i korzystać z aplikacji. Mniejszym zainteresowaniem
cieszą się serwisy tematyczne i branżowe, odwiedzane przez co dziesiątego ankietowanego studenta. Z badań wynika również, że część respondentów (8,3%)
odwiedza więcej niż jeden serwis społecznościowy.
Między członkami społeczności sieciowych zachodzą liczne interakcje, co
nadaje podejmowanym kontaktom dynamiczny charakter. Dostępne wyniki badań jednocześnie wskazują, że serwisy te wykorzystywane są przede wszystkim
do podtrzymywania i umacniania już istniejących relacji (Stachura 2008: 346).
W obszarze tematycznym badań prowadzonych wśród katowickich studentów
znalazły się przyczyny, dla których ankietowani zdecydowali się przyłączyć do
takich społeczności (zob. tab. 7). Wymieniany powód lub powody wiązały się
głównie z chęcią utrzymywania kontaktów ze znajomymi (37,9%), poznawaniem
nowych osób (26,4%), odnawianiem dawnych znajomości (20,9%) lub wynikały
z potrzeby przynależności do danej wspólnoty (25,9%), a także z woli pokazania
Tabela 7
Motywy uczestnictwa w serwisach (portalach) sieciowych
Motywy uczestnictwa

Liczba wyborów
N

%

Utrzymywanie kontaktów ze znajomymi

145

37,9

Zawieranie nowych znajomości

101

26,4

Odczuwanie poczucia przynależności do danej wspólnoty
Możliwość zamieszczania swoich zdjęć, tekstów, itp. – zaprezentowanie
się z rożnych stron
Uczestnictwo w dobrej zabawie

99

25,9

92

24,1

84

22,0

Możliwość odnowienia dawnych znajomości

80

20,9

Spotykanie osób o podobnych zainteresowaniach

78

20,4

Możliwość anonimowego wypowiadania swoich poglądów

75

19,6

Bycie „trendy”

73

19,1

Terapia

59

10,8

Łatwość wejścia i wyjścia, co wpływa na brak skrępowania

41

10,7

(N = 382) Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondent miał możliwość wyboru kilku
kategorii.

Źródło: badania własne.
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„kim jestem”, „czego dokonałem”, „gdzie byłem”, „co myślę” (24,1%). Niektórzy studenci przyznawali także, że robili to, aby być „trendy” (19,1%) lub ze
względu na łatwość wejścia i wyjścia na portal społecznościowy, bez odczuwania
skrępowania (10,7%), lub dla terapii (7,6%). Patrząc na ostatni z motywów, należy stwierdzić, że rosnąca dostępność Word Wide Web spowodowała zmiany w zachowaniach mających na celu poszukiwanie wsparcia. Dając początek globalnym
przemianom w komunikacji międzyludzkiej, Internet otworzył nowe możliwości
tworzenia wirtualnych grup samopomocy, które skupiają ludzi odczuwających
podobne dolegliwości lub mających podobne problemy. Wsparcie społeczne
udzielane przez podobne do siebie, pod jakimś względem, osoby komunikujące
się ze sobą w sieci jest zagadnieniem jeszcze niezbadanym dostatecznie (Barani
2008: 180–181), ale uwidacznia się jego rosnąca rola, o czym świadczą uzyskane
wyniki.
Badania coraz wyraźniej dowodzą, że korzystanie z Internetu staje się częścią życia codziennego i codziennych spraw, będąc jednym z ich podstawowych
komponentów. Studenci postrzegają Internet także jako przestrzeń sprzyjającą
nawiązywaniu nowych kontaktów. Jednocześnie, zdaniem respondentów, najbardziej właściwą formą komunikacji, sposobem nawiązania nowych kontaktów
z innymi jest forum (49,5%) i własna strona www (39%).
Badania prowadzone wśród katowickich studentów dostarczają wyników
dotyczących jakości relacji w sieci. Dokonując oceny znajomości, których źródłem jest komunikacja sieciowa, respondenci w większości (54,5%) są przekonani
co do tego, że bardziej wartościowe są te kontakty, które nawiązali poza wirtualną
strefą. Co czwarty respondent przyznający się do znajomości zawieranych w sieci uważa, że są one w porównywalnym stopniu ważne i cenne, jak te zawierane
w świecie rzeczywistym. Odmiennego zdania jest 8,4% respondentów, przyznających zdecydowanie pierwszeństwo znajomościom internetowym. Co dziesiąty
badany ma natomiast problem z jednoznaczną oceną relacji wirtualnych i realnych
(zob. wykres 1). Dla ponad 52% mężczyzn, deklarujących zawieranie znajomości
w Internecie, są one albo równie ważne, albo bardziej cenne, niż te zawierane
w tradycyjny sposób. Jeśli chodzi o kobiety, w ich wskazaniach zdecydowanie
dominują kontakty, które zawierane są poza siecią.
O zdecydowanym pierwszeństwie i ważności znajomości internetowych,
w konfrontacji z tradycyjnie zawieranymi, są przekonane osoby stanu wolnego.
W kategorii tej znajduje się także procentowo najliczniejsza grupa osób niepotra-
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fiąca odpowiedzieć, które znajomości są dla nich ważniejsze – czy te ze świata
wirtualnego, czy rzeczywiste.
11%
8%

26%

Cenię je w porównywalnym stopniu
Bardziej cenię rzeczywiste znajomości
Bardziej cenię znajomości z Internetu
Trudno powiedzieć

55%

Wykres 1. Ocena znajomości z Internetu
Źródło: badanie własne.

Na podstawie wyników badań można wnioskować, że wirtualny świat znajomości może zaburzać studentom trzy jedności: miejsca, czasu i akcji. Może
tym samym wywoływać u nich pewnego rodzaju ostrożność, skutkującą racjonalizacją podejścia do związków on-line. Dla wielu respondentów wirtualny świat,
któremu nie można przypisać żadnej współrzędnej przestrzenno-czasowej (por.
Szpunar 2006: 215), jest głównie miejscem niezobowiązującego relaksu, pozytywnie wpływającego na kondycję psychiczną surfera sieciowego, osnutego ekranową zasłoną tajemniczości. O takim podejściu świadczyć może fakt, że co piąty
z ankietowanych (21%) zawierający znajomości przez Internet przyznaje się do
dalszej ich kontynuacji. Tak więc znajomości te są na tyle bliskie, co wciśnięcie
kilku klawiszy komputera oraz opierają się na ograniczonej liczbie sygnałów niewerbalnych, z anonimową otwartością i powierzchownymi zobowiązaniami.
Dominującym sposobem komunikacji jest tutaj prowadzenie rozmów dostępnych dla szerszego gremium, to znaczy dla wszystkich zalogowanych użytkowników w danej chwili. Taki sposób wzajemnych interakcji preferuje ponad
56% respondentów spośród wskazujących na nawiązywanie kontaktów w sieci.
Są oni jednak przy tym nie tyle aktorami, co biernymi widzami. Ich aktywność na
forach, czatach w grupach dyskusyjnych ma wymiar sporadycznego angażowania własnych uzdolnień, emocji i możliwości intelektualnych (31,2%). Wolą być
postronnymi obserwatorami tego co się dzieje w wirtualnej przestrzeni (41,1%),
a jedynie dla co piątego przestrzeń ta jest ważnym miejscem kreacji własnego
„wizerunku” i intelektualnej działalności (zob. tab. 8). Z analizy odpowiedzi wynika dodatkowo, że respondentom zasadniczo obcy jest ten rodzaj aktywności,
który określany jest przez użytkowników sieci jako cyberbulling. Do takich prak-
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tyk (sieciowe nękanie, ośmieszanie, obmawianie oraz grożenie innym osobom)
przyznaje się co dwudziesty student (4,9%).
Tabela 8
Aktywność internetowa respondentów
Rodzaje aktywności
(fora, grupy dyskusyjne itp.)
Aktywny udział z zaangażowaniem emocjonalnym i wysiłkiem umysłowym

N

%

87

22,8

19

4,9

Stosowanie cyberbullingu
Obserwator z rzadka pojawiającymi się komentarzami w uaktywnionych
grupach dyskusyjnych i forach
Postronny obserwator – gap

119

31,2

157

41,1

Razem

382

100,00

Źródło: badania własne.

Badaniami objęto także zakorzenienie respondentów w internetowej kulturze, ich otwarcie na znaczenia, symbole obowiązujące w sieci, posługiwanie się
językiem sieci oraz podporządkowanie się normom obowiązującym w wirtualnej
przestrzeni. Ludzie konstruują swoje „ja” w obszarze wyznaczonym przez kulturę
danej zbiorowości (zob. Górniakowska-Zwolak 2002). Z wypowiedzi respondentów (zob. tab. 9) wnioskować można, że słabo orientują się w sieciowej gwarze
i slangu. Najpopularniejszym tego typu elementem jest wykorzystywanie emotikonów oraz znaków tekstowych ASCII wyrażających nastrój. Taką formą komunikacji wzbogaconą o elementy okazujące emocje posługuje się około 40% objętych badaniami studentów. Mało znany wśród nich jest pseudoznacznik języka
HTML, transliteracja słów z wykorzystaniem cyfr i innych znaków (hack mowa)
czy akronimy wyrażeń ASCII. Około 50% objętych badaniami osób przyznaje
się do stosowania netykiety zalecanej w grupach dyskusyjnych. Co drugi respondent, w ramach zasad przyzwoitego zachowania w sieci, nie stosuje lub raczej
nie stosuje takich praktyk, jak spamowanie (wysyłanie niechcianych linków do
stron), wysyłanie „łańcuszków szczęścia”, nadmierne cross-postowanie (wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz), pisanie nie na temat (OT – OffTopic),
floodowanie (wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu). Co drugi respondent przestrzega
zasady zwracania się po imieniu lub z wykorzystaniem nicku, nigdy samym nazwiskiem (szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawiono w tab. 10). Nasuwa
się wniosek, że badani studenci nie identyfikują się z kulturą Internetu, praw-
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dopodobnie są na pierwszym etapie procesu asymilacji elementów internetowej
(sub)kultury.
Tabela 9
Stosowanie w komunikacji sieciowej elementów kultury internetowej
Stosowane elementy kultury
internetowej

Rodzaj udzielanej odpowiedzi
tak
N

raczej tak
%

N

nie

raczej nie

%

N

%

N

%

Akronimy wyrażeń

15

3,9

26

6,8

307

80,4

34

8,9

Emotikony

63

16,5

89

23,3

138

36,1

92

24,1

Pisownia fonetyczna

24

6,3

35

9,2

259

67,8

64

16,7

Pseudoznaczniki języka HTML

2

0,5

4

1,0

329

86,2

47

12,3

Hack mowa
Netykieta zalecana dla grup i list
dyskusyjnych
Netykieta zalecana dla usług
internetowych

3

0,8

3

0,8

353

92,4

23

6,0

95

24,9

101

26,4

137

35,9

49

12,8

72

18,8

83

21,7

176

46,1

51

13,4

N = 382

Źródło: badania własne.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element potwierdzający brak w pełni
wspólnotowego uczestnictwa badanych studentów w sieciowych społecznościach
i utożsamiania się ich z nimi. Pytani o kłamstwa w przedstawianiu swojej tożsamości objęci badaniami studenci w większości (nieco więcej niż 61%) przyznają
się do stosowania praktyk obejmujących wirtualną zmianę płci przez przyjęcie
pseudonimu lub nazwiska charakterystycznego dla płci przeciwnej, podawania
się za inną osobę przez używanie jej nicka lub nazwiska (podszywania się), a także do przybierania fałszywej tożsamości, zmieniającej między innymi ich wygląd,
nazwisko, imię, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy wykonywany zawód. Około jednej piątej (19 %) respondentów zdecydowanie wskazało, że nie
zmienia swojej tożsamości, a jedna piąta (20%) deklarowała, że raczej tego nie
robi. Zdecydowanie chętniej dokonują zmiany swojej tożsamości kobiety, przyznaje się do tego nieco więcej niż 68% spośród tych, które aktywnie uczestniczą
w społecznościach wirtualnych. W przypadku mężczyzn sytuacja ta dotyczy nieco więcej niż jednej czwartej (27,5%) objętych badaniami. Ulubioną formą zmiany tożsamości w sieci zarówno przez kobiety (78,2%), jak i mężczyzn (6,5%) jest
przybieranie fałszywej tożsamości. Na dalszych miejscach lokuje się podszywa-
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nie się pod inną osobę i zmiana płci. Prawdopodobnie brak bezpośredniego wizualnego albo głosowego sprzężenia zwrotnego zachęca do dokonywania oszustw,
dających możliwość kreowania wizerunku.
Przedstawione wyniki badań przeprowadzonych wśród katowickich studentów pokazują, że Internet pozwala podtrzymywać relacje, a także ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów o słabych więziach. Jeżeli za wiodącą przyjąć
koncepcję „siły słabych więzi” (Granovetter 1973: 1360–1380), to można uznać,
że Internet staje się odpowiednim medium, które w naturalny sposób wspomaga
kompetencje komunikacyjne, zwiększa umiejętność wchodzenia w różnorodne
role, zwiększa też wachlarz dostępnych reakcji oraz schematów zachowań. Zgromadzony materiał pozwala na stwierdzenie, że społeczna przestrzeń Internetu
jest, dla znacznej części objętych badaniami studentów, równie ważnym wymiarem jak przestrzeń w świecie realnym. Za jej pomocą uczą się, podejmują ważne decyzje, łączą się emocjonalnie z innymi osobami, spędzają swój wolny czas
lub szukają wsparcia. Badania uwidoczniły także swoistą elitarność wirtualnej
zbiorowości (rzeczywistości), z jednej strony potencjalnie otwartej na każdego
chcącego skorzystać z sieciowych możliwości, z drugiej zaś strony wymagającej
od uczestnika (użytkownika) posiadania odpowiedniego oprogramowania i odpowiednich kompetencji.
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INTERNET W ŚWIADOMOŚCI KATOWICKICH STUDENTÓW
Streszczenie
W artykule zaprezentowano wykorzystanie Internetu jako nowoczesnego środka
komunikacji przez studentów kierunku pedagogicznego wybranych katowickich uczelni.
W podjętych badaniach obejmujących zbiorowość 546 osób autorzy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję pełni Internet w życiu respondentów oraz jaki wpływ wywiera na ich kontakty społeczne. Uzyskane wyniki pozwoliły między innymi stwierdzić,
że studenci kierunku pedagogicznego wykorzystują Internet w podstawowym zakresie
jako przestrzeń wymiany informacji, konsumpcji oraz kontaktu, zachowując przy tym
krytycyzm wobec znajdujących się tam materiałów, ofert i informacji. Badania potwierdzają również istniejącą lukę pokoleniową w zakresie obsługi komputera i korzystania
z zasobów sieci. Ponadto pokazują, że Internet pozwala w efektywny sposób podtrzymywać już istniejące relacje, a także ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów o słabych
więziach.
Słowa kluczowe: Internet, komunikacja, relacje społeczne, więzi internetowe

THE INTERNET IN THE CONSCIOUSNESS OF KATOWICE STUDENTS
Summary
The article presents the problem of using the Internet by students of pedagogy at
Katowice Universities as a modern means of communication. The survey conducted on
a group of 546 students attempted to find an answer to the question what kind of functions the Internet has in the life of the respondents and how it affects their social relations.
The results of the survey demonstrated that the extent to which students of pedagogy use
the Internet is fundamental, i.e., it is used as the space for an exchange of information,
consumption and contact. The students, however, take a critical approach to the materials,
offers and information presented on the Internet.
This analysis also confirms the existing generation gap in computer skills and using
the resources of the web. Moreover, the results show that the Internet helps cultivating the
already existing relations in an effective way, and also facilitates developing new relations
of casual character.
Keywords: Internet, communication, social relations, Internet ties

