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PRZEDMOWA

Niniejszy tom jest pierwszą edycją „Zeszytów Naukowych Dolnośląskiej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach”. Zawiera on artykuły autorstwa pra-
cowników naukowych tej Uczelni. Ten numer „Zeszytów” składa się z jedenastu teks-
tów o różnorodnym zakresie tematycznym. Zamieszczenie ich w jednym zbiorze uza-
sadnia wyłącznie kryterium określające charakter tych prac z punktu widzenia dyscyplin 
naukowych. Wszystkie one mieszczą się w obrębie szeroko rozumianych nauk społecz-
nych, w tym również  ekonomicznych. Część z nich stanowi rezultat podjęcia przez au-
torów studiów interdyscyplinarnych, nie wykraczających wszelako poza podany obszar 
badawczy. Do tej kategorii można zakwalifi kować prace R. Paradowskiego, T.  Czernika, 
B.H. Bladochy, B. Nitschke, M. Bartkiewicz i Z. Piskorza. Na problemach ekono micznych 
skupili uwagę J. Figuła i S. Balicki. Tematyką miedzynarodową, w ujęciu politologicz-
nym, zajęli się A. Kotliński i K. Osuchowski. Zamieszczone w tym zbiorze artykuły bez 
wątpienia będą przydatne jako materiały do wykorzystania w nauczaniu akademickim. 

Polkowice, styczeń 2009 r. 
Marian S. Wolański
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Ryszard Paradowski

Księga Rodzaju i wzory porządków politycznych.
Przyczynek do problemu tożsamości europejskiej

Burzliwy proces integracji państw Europy oznacza między innymi systematyczne 
odradzanie się debaty o „europejskiej tradycji” i „europejskich korzeniach”. Ton owej de-
baty może u postronnego jej obserwatora wywoływać wrażenie, że tradycja ta cechuje się 
ciągłością, zaś „korzenie” tkwią w jakimś jednym historycznym zjawisku, epoce lub ob-
szarze kulturowym; w rzeczy samej spierające się strony wydają się stać na takim stano-
wisku, z tą wszelako różnicą, że inną tożsamość – związaną z odwołaniem się do takiej 
a nie innej tradycji, do takich a nie innych korzeni – skłonne są Europie przypisywać. 

Najsilniej w debacie eksponowane stanowisko co do europejskiej tożsamości – 
w każdym razie stanowisko wyrażane w środkowoeuropejskiej przestrzeni politycznej 
i kulturowej – odwołuje się do pojęcia chrześcijaństwa. To chrześcijaństwo, ze swą mają-
cą liczyć dwa tysiące lat historią, w tym ponad półtora tysiąca lat liczącą historią wpływu 
chrześcijaństwa na kształt polityczny i kulturowy Europy, w sposób jednoznaczny okre-
ślać ma tożsamość kontynentu. I rzeczywiście – nie sposób zaprzeczyć, że takie wyda-
rzenia i procesy, jak połączenie się chrześcijaństwa z Imperium Rzymskim i udzielenie 
mu ideologicznej sankcji, głęboka eksterminacja kultur przedchrześcijańskich łącznie 
z ideologicznym uzasadnieniem fi zycznej eksterminacji ludności „pogańskiej”, zwłaszcza 
na wschodzie Europy, „święta” inkwizycja czy poparcie, udzielane wielu spośród współ-
czesnych reżymów dyktatorskich, ale także udział w zakładaniu uniwersytetów czy im-
pulsy dla rozwoju fi lozofi i – wszystko to i wiele jeszcze innych rzeczy powoduje, że teza 
o silnym związku chrześcijaństwa z historią Europy jest po prostu oczywista.

Nieco mniej oczywiste jest twierdzenie, że nie tylko historia Europy jest w znacznym 
stopniu chrześcijańska, ale i jej tożsamość ukształtowana została przez chrześcijańskie 
instytucje, zwłaszcza, gdy z tego ostatniego twierdzenia wyprowadza się wniosek, że Eu-
ropa nie tylko jest chrześcijańska, ale jeszcze w dodatku chrześcijańska być powinna. 

Pozostawmy na razie na boku kwestię powinności i zajmijmy się w dalszym ciągu 
zagadnieniem opisu. O ile historyczny wpływ chrześcijaństwa na porządki europejskie, 
jako oczywisty, nie jest kwestionowany, o tyle w kwestii „tożsamości” twierdzenie o tym, 
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że Europa i chrześcijaństwo to jedno, budzi często zdecydowany sprzeciw. Najczęściej 
twierdzeniu, jednoznacznie kwalifi kującemu Europę jako chrześcijańską, przeciwsta-
wiane jest przypomnienie korzeni greckich i rzymskich. Nie sposób bowiem zaprzeczyć, 
że Europa nie liczy sobie dwóch tysięcy lat, a ponad dwa i pół, a to, co działo się w tej 
dodatkowej połówce – grecka fi lozofi a, sztuka i myśl polityczna oraz porządki politycz-
ne, w tym zwłaszcza demokracja, a także rzymskie prawo i republikańskie instytucje 
– wywarło na kształt kontynentu wpływ nie mniejszy, niż tak silnie przez niektórych ak-
centowane chrześcijaństwo1. Tym bardziej, że mimo wielu wysiłków ze strony związanych 
z chrześcijaństwem instytucji (ale po części także dzięki tym wysiłkom!) grecko-rzymskie 
„korzenie” weszły w skład europejskiej tożsamości. W nieco sekciarskie dywagacje, czy Eu-
ropa jest tylko chrześcijańska, czy tylko grecko-rzymska, nie warto się już wdawać. Tym 
bardziej, że do udziału w europejskiej „strukturze tożsamościowej”2 pretenduje zasadnie 
tradycja żydowska, i to zarówno samodzielnie, jak i przez sam fakt, że podstawowy doku-
ment tej kultury, Tora, zaliczony został przez chrześcijaństwo (w postaci „Starego Testa-
mentu”) do jego własnej tradycji.

Nie zamierzam w tym miejscu przedstawiać kompletnej struktury „europejskości”; 
dla potrzeb niniejszego studium wystarczy stwierdzić rzecz skądinąd banalną, chociaż 
w obliczu ideologicznych jednostronności debaty wymagającą nieustannego przypomi-
nania: „europejskość” to nie tylko chrześcijaństwo, podobnie jak nie tylko Rzym i nie 
tylko Grecja. 

Ale też Europa to nie tylko Grecja, Rzym i chrześcijaństwo. To prawda, że do pew-
nego czasu Europa była, mówiąc w pewnym uproszczeniu, tożsama z chrześcijaństwem. 
Nowożytność, począwszy od renesansowego humanizmu, przekreśliła w dużym stop-
niu uzasadniony do tego momentu znak równości między europejskością i chrześcijań-
stwem; w Europie pojawiła się i upowszechniła formacja kulturowa, będąca pod wieloma 
względami zaprzeczeniem chrześcijaństwa, a zarazem – w znacznym stopniu – nawiąza-
niem do niektórych elementów tradycji greckiej i rzymskiej, do tego, co było w tej trady-
cji (głównie w tradycji greckiej) zaprzeczeniem tego, na czym (zwłaszcza od czasu, gdy 
doktrynie nadał kształt Paweł z Tarsu) było i jest oparte chrześcijaństwo, czyli zaprzecze-
niem zasady bezwzględnego posłuszeństwa3. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że tradycja starożytna niesie ze sobą niejednoznaczne 
przesłanie, że oprócz tego, co może w niej być bliskie chrześcijaństwu, a więc nurt de-
spotyzmu, zawiera również nurt jemu przeciwstawny, możemy zaryzykować twierdzenie, 

1 Które zresztą jest pod względem swoich własnych korzeni zupełnie nieeuropejskie, ale raczej afrykańskie 
(Egipt) i azjatyckie (Bliski i Środkowy Wschód).

2 Struktura bardziej kompletna musi jeszcze uwzględniać inne niż grecko-rzymskie „tradycje” i „korzenie” 
przedchrześcijańskie, w tym zupełnie – pierwotnie – nieeuropejskie, na przykład irańskie, skąd pochodzą na 
przykład diabły, anioły i inne demony. 

3 W świadomości potocznej, skądinąd w ten sposób kształtowanej przez wpływy chrześcijańskie, jest chrześci-
jaństwo „religią miłości”, uznająca wolną wolę jednostki. Tak jest rzeczywiście, z tym, że podstawowym „przy-
kazaniem” nie jest „miłowanie bliźniego jak siebie samego”, ale bezwarunkowa miłość do Boga i wywodzącej 
się od niego wszelkiej (zapewne oprócz demokratycznej) władzy, a wolna wola jest jedynie wolnością wyboru 
nieposłuszeństwa ze wszystkimi konsekwencjami, jakie ten wybór za sobą pociąga.
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że europejskość to nie tylko i nie przede wszystkim różnorodność tradycji i złożoność toż-
samości, ale antynomiczność zarówno tradycji, jak i tożsamości. Oznacza to, że jeśli Euro-
pa poznawana zawierać może i zawiera w sobie tradycje przeciwstawne, to Europa po-
stulowana musi oznaczać wybór między tymi tradycjami. Czym w istocie jest dla Europy 
wybór chrześcijaństwa i jaką ma Europa alternatywę? 

Już pobieżna znajomość historii Europy, zwłaszcza kilkuset ostatnich lat, pozwala 
bez trudu odpowiedzieć na to pytanie. Alternatywą chrześcijańskiego porządku jest 
porządek demokratyczny. To, co jest alternatywą dla chrześcijaństwa, defi niuje zara-
zem – poprzez ową alternatywność – samo chrześcijaństwo. Ale samo chrześcijaństwo 
defi niuje się również samo – bez konieczności defi niowania się przez to, czym nie jest; 
chrześcijaństwo defi niuje się przez swój wybór w obrębie swojej własnej tradycji i swoich 
korzeni. 

Własna tradycja i własne korzenie chrześcijaństwa – korzenie i tradycja przez samo 
chrześcijaństwo przyjęte – to wspomniany już „Stary Testament”, który sam przez się 
stanowi nie tyle „tradycję” czy „korzeń”, co kulturową ofertę do wyboru – ofertę wyboru 
porządku kulturowego.

Należy oczywiście od razu zaznaczyć, że w obiegu kulturowym, uformowanym przez 
ortodoksję chrześcijańską, Stary Testament nie występuje bynajmniej w tym charakterze. 
Przeciwnie, za sprawą zabiegów interpretacyjnych, choćby tych ujętych w przypisach re-
dakcyjnych, jawi się jako dokument o jednoznacznym przesłaniu. Tymczasem przesła-
nie Starego Testamentu jest p o d w ó j n e , w szczególności podwójne jest przesłanie, 
zawarte w Księdze Rodzaju.

Podwójność wydaje się być zresztą zasadą strukturalną całej Księgi Rodzaju. Po-
cząwszy od „Boga”4 oraz „nieba i ziemi”, występujących w parze na samym początku 
Księgi, „Ducha Bożego” wraz z „wodami”, nad którymi się unosi, „światłości” oddzielo-
nej od ciemności, Boga w parze z człowiekiem, mężczyzny i niewiasty, ale nade wszystko 
dwóch nieprzypadkowo pomieszczonych tam opowiadań o „stworzeniu człowieka” a także 
dwóch etapów owego stworzenia: pierwszego, będącego „stworzeniem” tego, co w czło-
wieku przyrodnicze (z „prochu ziemi”, z „żebra” itp.), i drugiego, kiedy to człowiek prze-
kształcony został (głównie za sprawą swojej własnej ryzykownej decyzji) w fenomen kul-
turowy, w rzecz myślącą.

Zacznijmy od dwóch opowieści o stworzeniu. 
W Księdze Rodzaju zamieszczone są dwie opowieści o stworzeniu świata i stworzeniu 

człowieka. Sam fakt umieszczenia w niej dwóch, a nie trzech lub czterech opowieści – cho-
ciaż w środkowowschodnim, bliskowschodnim i afrykańskim areale kulturowym można 
by ich znaleźć znacznie więcej – wydaje się współkonstruować dualistyczną strukturę za-
wartego w Księdze przesłania, na które składają się przede wszystkim dwie odmienne re-

4 W niniejszym artykule nie zajmuję się specjalnie teologiczno-fi lozofi czną kwestią „istnienia Boga”; uży-
cie cudzysłowu, a w szczególności uznanie, że Bóg (podobnie jak cokolwiek inego) istnieje wyłącznie w re-
lacji z czymś innym (bez konieczności przypominania w tym miejscu, jaka to relacja) rozstrzyga ową kwe-
stię w sposób jednoznaczny. W sprawie „istnienia Boga” zob. R. Paradowski, Metafi zyka ateistyczna, 
http://towarzystwo humanistyczne.pl.
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lacje między Bogiem i człowiekiem, a co za tym idzie – dwa obrazy Boga i dwa obrazy 
 człowieka.

Mówiąc o „stworzeniu” warto odnotować na marginesie, że zawarta w Księdze Ro-
dzaju opowieść o stworzeniu świata i stworzeniu człowieka nie jest w żadnym sensie (ani 
w sensie, jaki „stworzeniu” nadają tak zwani kreacjoniści, ani w sensie, w jakim o „świa-
domości mitycznej” mówią badacze „kultur prymitywnych”) ekwiwalentem teorii ewo-
lucji wszechświata. Wprawdzie kolejność, w jakiej – według pierwszej z zamieszczonych 
w Księdze Rodzaju opowieści – Bóg stwarza różne elementy świata, zwłaszcza istoty 
żywe, jest z grubsza biorąc do zaakceptowania z naukowego punktu widzenia (z punk-
tu widzenia teorii ewolucji5), ale za to druga opowieść wprowadza zupełnie inną kolej-
ność. W szczególności opowieść pierwsza konsekwentnie przechodzi od świata nieor-
ganicznego – światła i ciemności, wody i ziemi – do świata roślin a następnie zwierząt, 
przy czym najpierw wodnych a następnie lądowych i na końcu6 – do człowieka. W opo-
wieści drugiej najpierw (na jałowym, nie pokrytym roślinnością gruncie) stworzony 
został mężczyzna (o różnicy między człowiekiem stworzonym wedle pierwszego opi-
su i człowiekiem stworzonym wedle drugiego – w dalszej części artykułu), potem świat 
roślin (w tym zwłaszcza „ogród Eden”), po nich dopiero świat zwierząt, a na końcu ko-
bieta. Gdyby traktować obie opowieści w kategoriach „prawdy opisu” (mniejsza już o to, 
który uznalibyśmy za „prawdziwy”, czy ten bliższy ewolucjonizmowi, czy ten odznacza-
jący się kreacjonistyczna arbitralnością), należałoby wyrazić zdziwienie, że redaktorzy 
Starego Testamentu pomieścili w nim oba opowiadania, zamiast wybrać spośród nich 
to, które wedle ich najlepszej wiedzy odpowiadało prawdzie historycznej. Mógłby ktoś 
wprawdzie powiedzieć, że mamy tu do czynienia z dwoma „naukowymi” hipotezami 
co do pochodzenia świata i człowieka, które, jako takie, przez powstrzymującego się 
od pochopnego rozstrzygnięcia powściągliwego redaktora zostały uwzględnione, gdyby 
nie to, że, po pierwsze, znane wówczas mity zawierały więcej takich „hipotez”, a po dru-
gie – co chyba znacznie ważniejsze – byłoby to nieuzasadnionym przeniesieniem no-
woczesnego naukowego sposobu postępowania na czasy, kiedy zaledwie zaczynała się 
kształtować naukowa myśl grecka. Grecka, ale jeszcze nie żydowska7. Redaktor Starego 
Testamentu nie myślał więc „naukowo”, ale za to myślał fi lozofi cznie: nie dlatego pozo-
stawił dwa mity, że zawierają one dwie „hipotezy”, ale dlatego, że zawierają dwie prawdy, 
dwie partykularne z zarazem wzajemnie przeczące sobie prawdy, składające się na „po-
nadprawdziwą”, antynomiczną całość. 

5 Oczywiście tylko kolejność, bo już nie magiczne „niech się stanie”, z pomocą którego poszczególne elementy 
świata są stwarzane.

6 Jedynym przyprawiającym tu o pewną konfuzję elementem (gdyby upierać się przy naukowej trafności tego 
opisu) jest stworzenie słońca i księżyca po tym, jak stworzona została roślinność.

7 Powyższe przeciwstawienie sugerować może, iż mamy do czynienia z uznaniem wyższości (chociaż jeszcze nie 
w pełni urzeczywistnionej wyższości) myśli greckiej, gdy tymczasem chodzi o to samo, tylko realizowane na dwa 
różne sposoby: o fi lozofi ę, która w Grecji rozwija się poprzez odrzucenie myślenia mitycznego (a ściślej – do 
sprowadzenia go do roli materiału ilustracyjnego), natomiast w Izraelu poprzez „dialektyzację mitu”, czyli jego 
relatywizację; całość koncepcji jest fi lozofi czna, natomiast struktura jest zbudowana z mitów. Jeśli „za drzewami 
nie widzimy lasu”, możemy odnieść wrażenie, że mamy do czynienia tylko z mitami.
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Mówiąc o „stworzeniu człowieka” należy pamiętać, że w świadomości zbiorowej 
(ukształtowanej jako „potoczna”) istnieje tylko jedno opowiadanie o tym wydarzeniu, 
na które składają się „garść prochu”, „tchnienie życia”, zasadzenie ogrodu Eden, zakaz 
spożywania pewnych owoców i stworzenie kobiety z żebra mężczyzny, ale także (wzięte 
z innego kontekstu narracyjnego) uznanie człowieka za „obraz Boga”, połączone z nie-
uprawnionym przypisaniem owego „bycia obrazem” wyłaniającej się z powyższego ze-
stawienia „hierarchii stworzenia”, w tym – hierarchii człowieczeństwa”. Dodajmy do tego 
przemilczenie w tym ujednoliconym opowiadaniu tego mało na pozór znaczącego faktu, 
że kobieta stworzona została na końcu, już po tym, jak najpierw dla rozproszenia nudy 
mężczyzny stworzone zostały zwierzęta, a otrzymamy podwójnie zmitologizowaną opo-
wieść o stworzeniu. Raz – za sprawą samej garści prochu, drzewa poznania dobra i zła 
i żebra, z którego została skonstruowana kobieta, drugi raz – przez pominięcie niektó-
rych szczegółów zawartych w tym opowiadaniu, przez manipulację pojęciem „obrazu 
Boga” i wreszcie – przez samo przemilczenie wagi istnienia dwóch opowiadań i zasadni-
czej różnicy między przesłaniem pierwszego i przesłaniem drugiego z nich.

Na początek rozdzielmy oba opowiadania. Operacja ta nie wymaga jakiegoś szcze-
gólnego zabiegu interpretacyjnego, są one bowiem w tekście bardzo wyraźnie rozdzielo-
ne. Pierwsze zawarte jest we fragmencie, noszącym odredakcyjny tytuł „Świat stworzo-
ny przez Boga”, drugi we fragmencie kolejnym, zatytułowanym niedwuznacznie „Drugi 
opis stworzenia człowieka”.

Mamy zatem dwa „opisy”. Obecność ich obu nie miałaby większego znaczenia, gdy-
by różniły się one drugorzędnymi szczegółami. Rzecz w tym, że różnią się one zasadni-
czo. Po pierwsze, co do struktury człowieczeństwa, i po drugie, co do zasad podstawo-
wych, które powodują, że, mimo iż składniki człowieczeństwa są (przynajmniej do pew-
nego stopnia, bo to mężczyzna i kobieta) te same (chociaż już nie takie same), istota 
człowieczeństwa różni się zasadniczo. Ale tak jak różnica co do zasad ukaże się w pełni 
dopiero w trakcie analizy opowiadania o „upadku”, podobnie różnica między opowiada-
niami o stworzeniu wystąpi z całą jaskrawością w toku ich porównania, co oczywiste, ale 
też – co znacznie ważniejsze – zawartość opowiadania pierwszego, bardzo lapidarnego8, 
ukaże się w całej okazałości dopiero w świetle różnicy, w świetle tego, czego w nim nie 
ma, a co jest w opowiadaniu drugim. Po części jest również odwrotnie: znaczące okaże 
się również to, co jest w opowiadaniu pierwszym, a czego nie ma w drugim, chociaż – jak 
wspomniałem wyżej – świadomość potoczna (ukształtowana jako „potoczna”9) skłonna 
jest łączyć z obrazem człowieka z opowiadania drugiego. Chodzi o „obraz Boga”. 

W związku z powyższym – w związku z tym, że struktura pierwszego mitu o stwo-
rzeniu człowieka ukazuje się w pełni dopiero na tle struktury mitu drugiego – analizę 

8 Ten lapidarny charakter pierwszego mitu tylko częściowo usprawiedliwia pomijanie go lub mechaniczne łącze-
nie z mitem drugim w jedno „integralne” opowiadanie.

9 Świadomość potoczna nie jest więc synonimem świadomości ukształtowanej żywiołowo, ale jest planowo 
ukształtowana w toku edukacji społecznej, dostosowującej jej strukturę do oczekiwań edukatorów. Jest to raczej 
„powszechna”, a nawet „pospolita” świadomość.
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obu mitów warto zacząć od mitu drugiego, odnotowując jedynie dla porządku (i zacho-
wując jednak tym samym właściwą kolejność), że zgodnie z opowiadaniem pierwszym 
Bóg jako człowieka stworzył mężczyznę i kobietę10. Tymczasem – i to jest pierwsza i za-
sadnicza różnica między opwiadaniami – w micie drugim jako człowieka (przynajmniej 
na początku) Bóg stwarza wyłącznie mężczyznę; „...wtedy to Pan ulepił człowieka z pro-
chu ziemi...”11, następnie „człowieka, którego ulepił”12, umieścił w ogrodzie Eden. Dopó-
ki nie znamy dalszego ciągu opowiadania (a przecież go znamy), moglibyśmy mniemać, 
że to, kogo tu Bóg właściwie stworzył, nie jest wcale przesądzone, chociaż tego, że jest to 
mężczyzna – i że on tu (przynajmniej na razie) wyczerpuje defi nicję człowieczeństwa, 
właściwie się nie ukrywa. O tym, że wraz ze stworzeniem kobiety właśnie przez nią zo-
staje ono dopełnione (a tym samym, że na początku mężczyzna wystarczał dla wypełnie-
nia pojęcia „człowiek”), dowiadujemy się dopiero pod koniec opowieści, ale już wcześ-
niej się wyjaśnia, że właśnie on jako człowiek został stworzony, kiedy się okazuje, że „nie 
jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”13. Zanim potoczą się dalsze wydarzenia, które do-
dadzą szczegółów do całości obrazu, odnotujmy to, co dla t e go  mitu i stworzeniu czło-
wieka najistotniejsze: mit ten stawia zasadniczo znak równości między „człowiekiem” 
i „mężczyzną”, podczas gdy – to już wiemy – mit pierwszy stawia znak równości między 
„człowiekiem” oraz „kobietą i mężczyzną”. 

Zaraz potem (po tym, jak człowiekiem został mianowany mężczyzna, a zanim jesz-
cze kobiecie przyznano ok re ś l on e  miejsce w całości człowieczeństwa14), opowiadanie 
o stworzeniu człowieka przekształca się w mit, niosący przesłanie co do zasady porządku 
kulturowego, konkretnie – pierwszej z dwóch zasad, zaprezentowanych w mitach staro-
testamentowych, w tym zwłaszcza w mitach Księgi Rodzaju. W związku z powyższymi 
uwagami, odnoszącymi się do statusu mężczyzny i statusu kobiety odnotujmy, że ele-
ment narracji, związany z porządkiem społeczno-kulturowym i politycznym, ale także 
z porządkiem moralnym, pojawia się w micie zanim pojawia się w nim kobieta, nie może 
więc być ona uznana za adresata zawartego w tym opowiadaniu przesłania, a co za tym 
idzie – nie może być ona uznana (w jakimkolwiek sensie15) za podmiot tych porządków. 
Chodzi o opowiadanie o drzewie wiadomości złego i dobrego. Zanim jednak przejdzie-
my do tego, w jaki sposób kwestię porządku rozstrzyga opowieść o drzewie, popatrzmy, 

10 Rdz 1, 27.
11 Rdz 2, 7.
12 Rdz 2, 9.
13 Rdz 2, 18.
14 Może jednak jest to stwierdzenie trochę na wyrost - że kobiecie przyznano miejsce w strukturze człowieczeństwa 

– znaczenie bardziej prawdopodobne jest bowiem, że została ona stworzona jako coś, co stanowi nie wewnętrzne 
jego dopełnienie, dopełnienie jego wewnętrznej struktury, lecz jego uzupełnienie zewnętrzne, tak jak zwierzęta.

15 Antycypując poniższe wywody wypada stwierdzić, że można być takim podmiotem na dwa sposoby i oba 
te spo soby ukazane są w Starym Testamencie. Kobieta, przynajmniej kobieta z drugiego opowiadania o stwo-
rzeniu człowieka, nie jest podmiotem w żadnym z tych dwóch znaczeń. Co nie oznacza, że nie może być karana 
– na przykład kamienowana – za nieposłuszeństwo. Podmiotami w sensie ścisłym mogą tu być tylko mężczyź-
ni – to im przysługuje możliwość wyboru, np. między pożądaniem i niepożądaniem cudzej własności, w tym 
kobiety.
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jaki porządek wyłania się z całości drugiego opowiadania o stworzeniu człowieka, a na-
stępnie, jaki wzór porządku zawarty jest w opowiadaniu pierwszym, i co może wynikać 
z faktu, że są to porządki różne.

Kiedy już Bóg poczynił ustalenia co do charakteru stosunków między sobą i czło-
wiekiem, do której to sprawy wrócę jeszcze w dalszej części wywodów, uznał, że „hie-
rarchia stworzenia” jest jeszcze niekompletna i dla rozproszenia samotności mężczyzny 
postanowił, że uczyni „odpowiednią dla niego pomoc”16. Słowa te są ważne (jak wszyst-
kie słowa w Starym Testamencie, a w Księdze Rodzaju w szczególności), cel bowiem, dla 
jakiego coś jest czynione, rzutować będzie następnie na status, rolę i wartość stwarzanej 
rzeczy. „Człowiekowi”, czy to z pierwszego, czy z drugiego opowiadania o stworzeniu, 
wyznaczono jako cel „uprawę ziemi”17; kobiecie z drugiego opowiadania („człowiekiem”, 
jak wiemy, jest w nim mężczyzna), wyznaczono jako funkcję, rolę i cel bycie „pomocną 
mężczyźnie”, a więc wyznaczono cel podrzędny. Jeśli człowieka defi niuje cel, do którego 
został stworzony (a z całą pewnością on go między innymi defi niuje), to kobieta nie-
wątpliwie nie została zdefi niowana jako człowiek. Znalazła się w ten sposób w jednym 
szeregu ze zwierzętami (czasem wyżej, ale czasem niżej od nich), bo wprawdzie osta-
tecznie okazała się bardziej od nich „pomocna mężczyźnie”, ale początkowo do tej roli 
i funkcji zostały powołane zwierzęta, one to bowiem zostały w pierwszym odruchu przez 
Boga stworzone mężczyźnie „do pomocy”18, i dopiero gdy „nie znalazła się pomoc odpo-
wiednia dla mężczyzny19” (cokolwiek to znaczy), przyszła kolej na wypróbowanie jeszcze 
 innej istoty w zakresie bycia pomocną mężczyźnie.

Oto zatem nakreślona przez drugie opowiadanie „hierarchia stworzenia”: na samym 
jej szczycie Bóg, dalej człowiek, poniżej człowieka, na pozycjach już nie tak jednoznacz-
nie określonych, kobieta i zwierzęta. 

Nie musimy się oczywiście upierać przy twierdzeniu (chociaż tak radykalne stano-
wisko nie wydaje się pozbawione podstaw w tekście), że opowiadanie to całkowicie od-
mawia kobiecie udziału w człowieczeństwie. Jeśli jednak przyjmiemy tak umiarkowaną 
wersję statusu kobiety, nie sposób jednocześnie nie przyznać, że jest on całkowicie od-
mienny od statusu mężczyzny – wtórny, podległy, podporządkowany. Taki mniej wię-

16 Rz 2, 18.
17 Zob. Rz 1, 28 i n; 2, 5.
18 Zob. Rz 2, 19-20.
19 Przypis pomieszczony tu przez współczesnego redaktora stwierdza, iż „autor tu podkreślił, że mężczyzna nie 

znalazł wśród zwierząt istoty równej sobie”, nie wydaje się jednak, by zasadne było przypuszczenie, że kobietę 
oceniał (po przebudzeniu) wedle jakiegoś innego kryterium, niż stworzone dla niego uprzednio przez Boga 
zwierzęta; po prostu uznał ją za „bardziej pomocną”, a to, jak wiadomo, nie jest różnica jakościowa, a jedynie 
różnica stopnia. Wprawdzie przytoczony niżej okrzyk zachwytu, jaki wydał mężczyzna, akcentuje „kość z kości 
itd.”, nie wydaje się jednak, by wytworzenie z żebra przesądzało o statusie równym statusowi właściciela żebra, 
tym bardziej, że sam jego były właściciel nie zgłasza gotowości równego jej traktowania. Dowiadujemy się 
jeszcze o ich połączeniu się tak ścisłym, że „stają się jednym ciałem”, nie ma jednak szczególnego powodu, by 
miało to oznaczać równość (skoro ważniejsze elementy opowieści tę równość wykluczają), zwłaszcza, że ten 
sam współczesny redaktor nie usiłuje niczego takiego twierdzić, koncentrując się na tym, że „w myśli Bożej” 
chodzi o związek monogamiczny, przezornie określony dodatkowo jako związek „jednego mężczyzny z jedną 
kobietą” (zob. przypis do 2,24). 
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cej – z zachowaniem wszelkich różnic i proporcji – jak status mężczyzny w stosunku 
do Boga, wyznaczony przesłaniem zawartym w opowieści o zakazie zrywania owoców 
z drzewa wiadomości złego i dobrego. A jaki to status?

Bóg, jak wiadomo, umieścił człowieka w ogrodzie Eden, formułując po raz pierwszy 
w historii szeroko znaną dziś zasadę subsydiarności. Stwierdził mianowicie, że wszyst-
ko, z czym sobie człowiek może poradzić, może on robić samodzielnie i na własną rękę, 
czego zaś robić nie może, musi pozostawić Bogu. W szczególności zaś nie może sam 
defi niować dobra i zła, że dobro i zło może defi niować tylko Bóg. Zwróćmy uwagę, że 
Bóg nie odwołał się tu do żadnych obiektywnych kryteriów, z pomocą których można 
by stwierdzić, kto jest zdolny do rozstrzygania tak fundamentalnej kwestii, lecz zade-
cydował arbitralnie, że kompetencja w tym zakresie przysługuje wyłącznie jemu. W ten 
sposób ustanowił relację między sobą i człowiekiem jako relację między tym, który arbi-
tralnie narzuca reguły postępowania i tym, który tej arbitralnie wyrażonej woli się pod-
porządkowuje, przy czym ustanowił ją nie sam, ale wraz z człowiekiem, który brakiem 
sprzeciwu zaakceptował ten układ. Nie zaakceptował go oczywiście dobrowolnie, ale pod 
przymusem, a konkretnie – pod groźbą śmierci.

Słowo „układ” pada tu nieprzypadkowo. W żadnym wypadku nie da się bowiem po-
wiedzieć, że się Bóg i człowiek umawiali co do tego, że oto Bóg będzie decydował (co do-
bre i złe), człowiek zaś będzie się do nie przez niego sformułowanej defi nicji dobra i nie 
przez niego sformułowanej defi nicji zła stosował. Mimo to pewnego śladu kontraktu-
alnego charakteru tej relacji można się dopatrzeć w koniecznej zgodzie, choćby wymu-
szonej i milcząco wyrażonej, bez której to, że Bóg decyduje o czymkolwiek, choćby i tak 
ważnym jak rozumienie dobra i zła, nie miałoby żadnego znaczenia (jasną jest rzeczą, 
że do samego siebie Bóg żadnych tego rodzaju komunikatów nie adresuje, niezależnie 
od tego, czy jest „sam” (sam zresztą, jak wiadomo, nie bywa), czy w relacji z człowie-
kiem). Fakt, iż w tej z gruntu autorytarnej relacji zachował się pewien ślad kontraktu-
alizmu, nie jest bez znaczenia, jest to bowiem ważne dla swego rodzaju „fi lozofi cznej 
ogólnej teorii względności”, czyli szukania tego co uniwersalne w świecie zaludnionym 
prawdami względnymi. Taką „prawdą względną” jest w szczególności „prawda” zawar-
ta w drugim opowiadaniu o stworzeniu człowieka20, prawda relacji między człowie-
kiem i mniej lub bardziej pomocną mu kobietą oraz prawda stosunków między kimś 
arbitralnie defi niującym dobro i zło i kimś zmuszonym do traktowania tych defi nicji 
jak własnych. Stronami tej ostatniej relacji nie muszą być zresztą Bóg i człowiek, mogą 
być równie dobrze człowiek i kobieta21. Relacja między Bogiem, arbitralnie decydują-
cym o sprawach najważniejszych, a człowiekiem zmuszonym (pod groźbą poważnych 
sankcji z karą śmierci włącznie), do akceptowania tej arbitralności, jest ogólnym wzo-
rem dla tego rodzaju relacji.

Rzecz w tym jednak, że nie jest to jedyny wzór, jaki można wyczytać ze Starego Te-
stamentu, co skądinąd czyni z niego coś więcej, niż „świętą księgę” religii monoteistycz-

20 Prawda pierwszego opowiadania jest również prawdą względną.
21 Mogą być pracodawca i pracownik najemny, wódz i lud, pasterz i owczarnia itd. itp.
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nych. Odmienny wzór zawarty jest – to na początek – w pierwszym opowiadaniu o stwo-
rzeniu człowieka.

Gdyby przedmiotem analizy uczynić, z całego tekstu biblijnego, było tylko to opowia-
danie, a wszystko inne byłoby nieznane, w szczególności nieznane by było opowiadanie 
drugie, z zawartym w nim wzorem relacji hierarchicznych, z zasadą panowania i podpo-
rządkowania, trudno by było wydobyć z opowiadania pierwszego tak jednoznaczny wzór, 
jak to się staje możliwe w zestawieniu z opowiadaniem drugim. W zestawieniu z opowia-
daniem drugim w opowiadaniu pierwszym staje się istotne nie tylko to, co w nim jest, ale 
także to, czego w nim nie ma. A nie ma w nim przede wszystkim hierarchicznej struktury 
człowieka, hierarchicznej relacji między mężczyzną i kobietą, przeciwnie, jest podkreślone, 
że stwarzając „człowieka” stworzył go Bóg jako mężczyznę i kobietę; człowiek równa się, 
wedle tego wzoru, mężczyźnie i kobiecie nie zróżnicowanym hierarchicznie.

Ale w opowiadaniu tym szczególnie wymowne jest nie tylko to, czego w nim nie ma 
(bo, oczywiście, nie ma w nim nie tylko stwierdzenia, że kobieta i mężczyzna są zróżni-
cowani hierarchicznie – jak w opowiadaniu drugim – ale nie ma również, że nie są), ale 
również to, co jest, a czego brak w opowiadaniu drugim wydaje się szczególnie wymow-
ny: nie ma w opowiadaniu drugim, gdzie kobieta i mężczyzna są zróżnicowani hierar-
chicznie, a jest w opowiadaniu pierwszym, gdzie stwierdzenia takiego nie ma, zapewnie-
nie, że człowieka (kobietę i mężczyznę) stworzył Bóg na swój obraz. Tym samym trzeba 
by uznać, że porządek, w którym mężczyzna panuje nad kobietą (i w ogóle jeden pod-
miot nad drugim), w którym jeden arbitralnie decyduje, a drugi słucha, nie jest porząd-
kiem boskim w takim stopniu22, w jakim „boskim” jest porządek oparty na równym sta-
tusie stron. To porządek oparty na równym statusie stron jest – dosłownie23 - „obrazem 
Boga”, lub, odwrotnie, „Bóg” jest „obrazem” takiego i tylko takiego porządku.

To jest oczywiście tylko sugestia, płynąca od redaktorów (autorów24) Starego Testa-
mentu, komunikat informujący o ich własnym wyborze. Nie zmienia to faktu, że mamy 
w Księdze Rodzaju dwa wzory, zaś żaden z nich nie jest jednoznacznie uznany za „praw-
dziwy”, za „jedynie słuszny”. Aluzja zawarta w koncepcji „obrazu Boga” (trzeba przyznać, 
że nie jest to jedyna aluzja, jest w Starym Testamencie co najmniej jeszcze jedna) jedno-
znacznie tego nie przesądza, tym bardziej, że najlepszym, bo najskuteczniejszym sposo-
bem takiego wskazania byłoby pomieszczenie w Biblii tylko jednego wzoru.

Zgódźmy się co do tego, że samo przez się opowiadanie pierwsze nie ma jeszcze 
dość siły wyrazu (mimo użycia silnego środka w postaci „obrazu Boga”), by je uznać za 
wystarczająco wzorotwórcze. Rzecz w tym, że jest w Księdze Rodzaju jeszcze jedna histo-
ria, która rozstrzyga ostatecznie o „dualizmie wzorca”, o tym, że mamy w niej do czynie-

22 W jakimś stopniu jest, skoro uznano, że należy w usta Boga włożyć autodeklarację absolutnej władzy nad czło-
wiekiem.

23 Zob. Rz 1, 27.
24 Autorzy Starego Testamentu byli w tym sensie jego redaktorami, że swoje opus magnum kultury sporządzili 

z materiału mitologicznego, zaczerpniętego z zasobów kulturowych północnoafrykańskiego, bliskowschodnie-
go i środkowowschodniego areału kulturowego. Redaktorami par excellences są autorzy przypisów, korygujący 
tekst oryginalny w duchu religijnej dokrtyny.
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nia z dwoma wzajemnie wykluczającymi się wzorami porządku kulturowego, porządku 
moralnego i politycznego. Jest nią historia zerwania owocu.

Ofi cjalna religijna interpretacja nalega, by przyjąć do wiadomości udział szatana 
w tej historii, który to udział – gdyby taką wersję zaakceptować – przesądzałby jedno-
znacznie o negatywnym charakterze przesłania w niej zawartego. Nic jednak w tekście 
nie wskazuje na to, że mamy w tej historii do czynienia z ingerencją szatana, a inter-
pretowanie występującego w niej węża jako metafory diabelskich podszeptów odznacza 
się akurat najmniejszym stopniem prawdopodobieństwa i od początku zdradza intencję, 
przy świecającą takiej interpretacji. Intencję zdyskredytowania tego, co jest tam opisane. 
A przecież to, co tam opisanie, to w najmniejszym stopniu jest „upadek”25.

A opisane tam wydarzenie jest przełomowe; jest to jedno z najważniejszych, jeśli nie 
najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości, chociaż, podobnie jak w przypadku po-
przednich opowieści, ważna jest nie tyle narracja o wydarzeniach (w ogóle nie jest waż-
na narracja o wydarzeniach), ile wypływający z mitycznych „wydarzeń” morał, a ściślej 
– przesłanie odnoszące się do zasad moralnego, kulturowego i politycznego porządku.

Mimo to ujmijmy to, jak chce narrator, jako wydarzenie. 
Pamiętamy, że odpowiedzią mężczyzny na „boski” zakaz samodzielnego rozstrzyga-

nia o dobru i złu było milczenie – milczące przyjęcie do wiadomości wyższej („najwyż-
szej”) woli. Tymczasem kobieta nie milczy. Odtwarzając sobie w umyśle boskie słowa, 
prowadząc dialog wewnętrzny, przeprowadzając pracę myślową, pierwszą „historycznie” 
odnotowaną pracę myślową, dochodzi kobieta do konkluzji, w myśl której arbitralność 
boskiego rozstrzygania o najważniejszych kwestiach pozbawiona jest (oprócz samej ar-
bitralności, oprócz siły i zdolności ukarania nieposłuszeństwa śmiercią) jakiegokolwiek 
uzasadnienia. Tym bardziej, że Bóg (najprawdopodobniej26) wie, że ludzie są zasadniczo 
zdolni do rozstrzygania tych fundamentalnych kwestii27.

To, że wąż nie uosabia szatana, nie znaczy, że można go pominąć. Przeciwnie. 
Co jednak symbolizuje? Najbardziej prawdopodobne wydaje się tłumaczenie, że uosa-
bia ro zum, dialog wewnętrzny, zdolność do krytycznego myślenia. Nieprzypadkowo 
więc pierwsza klątwa skierowana zostanie przez tego, którego monopol na wiążące 
rozstrzygnięcia został zakwestionowany, właśnie przeciwko wężowi. Ale zarazem prze-
ciwko kobiecie: ta, która pierwsza zasłużyła na miano homo sapiens, została zaklęta 
w stereotypie kulturowym – odtąd uważa się pospolicie, wbrew biblijnej oczywisto-
ści, że rozum nie jest mocną stroną kobiety28. „Wprowadzam nieprzyjaźń między cie-
bie i niewiastę...”, brzmi klątwa. Owo „wprowadzenie” jest jednocześnie przyznaniem, 
że bezrozumność nie jest żadną „cechą gatunkową” kobiety, ale czymś, na co „ska-
zana została” w pewnym porządku kulturowym, owymi klątwami wprowadzonym. 
A zwłaszcza jeszcze jedną z nich.

25 Ta część Księgi Rodzaju nosi w ofi cjalnej redakcji tytuł „Upadek pierwszych ludzi”.
26 Nawet na pewno, uchodzi bowiem nie tylko za wszechmocnego, ale i wszechwiedzącego.
27 Zob. Rz 3, 5.
28 Zob. Rdz 3, 15.
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Trzeba zaznaczyć, że wśród rzuconych przez Boga klątw wyróżnić można dwa ich 
rodzaje – klątwy „naturalne” i właśnie klątwy kulturowe. Te pierwsze odnoszą się do losu 
ludzkiego jako losu naturalnego: to „trud brzemienności” i bóle porodowe, to zdobywa-
nie pożywienia „w pocie oblicza”, a nawet zapowiedź „obrócenia się w proch”29. Ważniej-
sze jednak są klątwy, odnoszące się do porządku kulturowego: potępienie rozumu, o ile 
nie jest rozumem kogoś, kto jak Bóg, decyduje arbitralnie, odmówienie prawa do posłu-
giwania się rozumem kobiecie (zostanie to później dobitnie ujęte w formule, że „męż-
czyzna jest głową kobiety”30), a także klątwa brzmiąca szczególnie perfi dnie, szczególnie 
złośliwie – ale pamiętajmy, że nie jest to złośliwość „Boga”, lecz norma kultury trady-
cyjnej31, kultury patriarchalnej: „ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, 
on zaś będzie panował nad tobą”32. Pośrednio jest to również klątwa, rzucona na męż-
czyznę – gdyby nawet chciał odpowiedzieć jej tym samym i również „skierować ku niej 
swe pragnienia”, nie może, bo odtąd zabrania mu tego porządek kulturowy, który każe 
mu panować nad nią. Tak więc pozycja mężczyzny w tym porządku nie musi być już de-
fi niowana wprost (po tym, jak została dokładnie zdefi niowana w drugim opowiadaniu 
o „stworzeniu człowieka”). Wystarczy, że został on lekko skarcony: „ponieważ posłucha-
łeś swej żony...”33, i obłożony „klątwą naturalną”, a więc skazany na coś, na co i tak był 
skazany przez swą przynależność do świata przyrody. Zarazem nie należy nie doceniać 
choćby i pośrednio sformułowanego wyroku kulturowego, skazującego mężczyznę na 
zmuszanie kobiety do posłuszeństwa. 

Księga Rodzaju defi niuje więc dosyć dokładnie porządek kulturowy oparty na hie-
rarchii, na panowaniu i posłuszeństwie, na decydowaniu przez tego co wyżej o sprawach, 
dotyczących tego co niżej. Cały ten porządek jest ustanowiony „w imię Boga”, a nawet 
– dosłownie – przez niego samego, a mimo to nie można zapominać, że nie został on 
„na obraz Boga” stworzony. Nie jest więc absolutny.

„Na obraz Boga” (według autorów Starego Testamentu) stworzony został inny po-
rządek, czy, inaczej mówiąc, inny porządek uznany został za odpowiadający „obrazowi 
Boga” - porządek przedstawiony w pierwszym opowiadaniu o „stworzeniu człowieka”. 
Ale to tylko pierwsze, dość ogólnikowe sformułowanie tego porządku, i nie moglibyśmy 
mieć pewności co do tego, jaki konkretnie porządek odpowiada „obrazowi Boga”, gdy-
by nie to, że sprawa tego porządku w Księdze Rodzaju wraca (a potem wraca w całym 
Starym Testamencie), zaraz po tym, jak Bóg „ochłonął z gniewu”, przestał rzucać klątwy 

29 Zob. Rdz 3, 16;19.
30 „Głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg”. 

1Kor 11, 3.
31 W sprawie typologii kultur zob. W. Paradowska, R. Paradowski, Typology of Cultures and Economy in Culture, 

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, 18/2003.
32 Zob. Rdz 3, 16.
33 Rdz 3, 17. Zwłaszcza, że zdążył już wystąpić jako „świadek koronny” oskarżenia kobiety, na pytanie Boga „Czy 

zjadłeś z drzewa...?” odpowiadając „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjad-
łem” (Rz 3, 12), a tym samym w mniejszym stopniu „zgrzeszył nieposłuszeństwem”. Kobieta też złożyła donos, 
tyle że na samą siebie, chociaż swój krytycyzm ukryła pod postacią węża.
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i najwyraźniej „zrozumiał” logikę pracy myślowej, jaka dokonała się w głowie kobiety 
i kulturowe konsekwencje tej pracy w postaci ustanowienia nowej reguły. Ostatecznie 
więc to on sformułował tę regułę, stając się tym samym symbolem dwóch, a nie jednego 
tylko porządku kulturowego, moralnego i politycznego. Stwierdził mianowicie, że „oto 
człowiek stał się taki jak My, zna dobro i zło”34, uznał równą swojej kompetencję człowie-
ka do defi niowania dobra i zła. Ściślej rzecz biorąc, nowa reguła zbudowana została przez 
obie strony: przez człowieka, najwyraźniej przez człowieka z pierwszego opowiadania, 
przez mężczyznę i kobietę, chociaż, w porządku narracji, ze wskazaniem na kobietę, do-
magającą się w imieniu swoim i swojego partnera35 uznania przez panującego równego 
jemu prawa ludzi do zrywania owoców z drzewa wiadomości złego i dobrego, i przez 
Boga, uznającego zasadność tego żądania. 

Ofi cjalna chrześcijańska interpretacja tych słów („oto człowiek itd.”), akcentująca 
ludzką pychę, nie wydaje się przekonująca. Po pierwsze, słowa „zna dobro i zło” są co 
najmniej stwierdzeniem faktu (faktu równej Bogu kompetencji w tym zakresie) i chyba 
nie warto tej „Boskiej” konstatacji pomniejszać przypisywaniem jej ironicznego cha-
rakteru36, tym bardziej, że interpretacja ta pomija to, co w tym wydarzeniu (w ustano-
wieniu nowej relacji, podobnie jak w zanegowanej relacji dotychczasowej) najważniej-
sze, mianowicie jego relacyjny charakter. Co więcej, interpretacja ta nalega, że czło-
wiek chciał „sam”, gdy tymczasem nic bardziej błędnego: dotychczas to Bóg chciał sam 
decydować co jest dobre, a co złe. Właśnie owa „Boska” pretensja do arbitralnego de-
cydowania, do decydowania w pojedynkę, została tu zakwestionowana i zastąpiona 
przez wspólne decydowanie przez obie strony relacji – tego, który zrezygnował ze swo-
jej absolutnej kompetencji, zadowalając się kompetencją względną, i tego, który doma-
gając się uznania swojej kompetencji, której dotychczas mu odmawiano, takie uznanie 
od drugiej strony uzyskał. Jeśli zatem słuszne jest twierdzenie, że człowiek zażądał od 
Boga uznania równej jemu kompetencji, to nie jest ono słuszne w tym sensie, by się 
człowiek domagał tu wyłącznego, arbitralnego decydowania (prawa, jakie dotychczas 
przysługiwało tylko Bogu – i dodajmy za Pawłem z Tarsu, władzom od niego „pocho-
dzącym”37), ale w tym jedynie, że „tak jak Bóg” ludzie są zdolni do defi niowania dobra 
i zła38. Zresztą niczego innego (i to bez żadnej ironii) w powyższych „boskich” słowach 
nie ma, a tylko uznanie, że odtąd nie jedna strona relacji, ale obie „znają dobro i zło”. 

34 Rdz 3, 22.
35 W swoim dialogu wewnętrznym mówiła „my”: „otworzą się nam oczy i będziemy znali” itp. Rdz 3, 1-5.
36 Zob. przypis do 3, 22 („Gorzka ironia: ludzie chcieli dorównać Bogu, sięgając po samostanowienie o dobru i złu 

moralnym, a srodze się zawiedli”).
37 „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie 

pochodziłam od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, prze-
ciwstawia się porządkowi Bożemu”. Rz 13, 1-2.

38 „...i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rz 3, 5). Stwierdzenie to mogłoby być interpretowane w duchu 
„pychy”, gdyby chodziło o jakiś jeden podmiot, który miałby w roli uniwersalnego prawodawcy zastąpić Boga, 
ale wtedy mielibyśmy do czynienia jedynie ze zmianą słowną (ów arbitralny prawodawca nie nazywałby się już 
„Bóg”, tylko jakoś inaczej). Słowa „oto człowiek stał się taki jak My, zna dobro i zło” oznacza radykalną zmianę 
sytuacji: odtąd strony relacji na równych prawach uczestniczą w defi niowaniu „dobra i zła”.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

19

I, co szczególnie ważne, uznanie tego nie przez narratora (zewnętrznego obserwatora), 
ale przez jedną ze stron, w dodatku tę, która dotychczas rezerwowała sobie prawo wy-
łącznego decydowania.

Jeśli obie strony relacji znają dobro i zło, i obie wzajemnie ten fakt uznają, to nie 
może to nie wpłynąć w sposób zasadniczy na charakter tej relacji. Jeśli tylko ja znam 
dobro i zło, a ty musisz moją defi nicję dobra i zła akceptować, wpływa to w sposób nie-
uchronny na kształt relacji między nami: jest ona hierarchiczna i polega na tym, że ja 
tobą rządzę a ty jesteś mi posłuszny. Jeśli natomiast obaj (oboje) znamy dobro i zło, to 
siłą rzeczy relacja między nami nie jest już relacją władzy i poddanego, pasterza i ow-
czarni, pana i niewolnika, wodza i ludu, awangardy i proletariatu, człowieka i „pomoc-
nej mu” kobiety, ale relacją równych sobie s t ron , które wzajemnie swoje defi nicje do-
bra i zła muszą – i chcą – brać pod uwagę. I to jest ten nowy porządek, przez obie strony 
wspólnie ustanowiony, który nosi w Starym Testamencie nazwę przymierza39, a którą to 
nazwę nosi również, oprócz innych nazw, Stary Testament.

Stary Testament nie stawia znaku równości (i ja nie stawiam tu znaku równości) 
między wzajemnym uznaniem równych kompetencji do defi niowania dobra i zła, wyra-
żonym w słowach „teraz człowiek stał się taki jak my”, a przymierzem, chociaż związek 
między nimi jest związkiem koniecznym: bez wzajemnego uznania nie może być mowy 
o przymierzu, o porozumieniu, o umowie, ale też bez przymierza owo wzajemne uznanie 
nie będzie mogło znaleźć praktycznego wyraz w porządku kulturowym, politycznym czy 
moralnym. 

Dramatyczny opis procesu przechodzenia od autorytaryzmu do przymierza i przed-
stawienie Boga jako tego podmiotu, który wprawdzie potrzebował zewnętrznego impul-
su dla zmiany pierwotnego stanowiska, ale za to sam postawił kropkę nad „i” („teraz 
człowiek stał się taki jak My...”) oraz, co więcej, zaproponował praktyczny sposób realiza-
cji nowej zasady (wiadomo, że to Bóg zaproponował człowiekowi przymierze) mogłoby 
skłaniać do twierdzenia, że rację ma stanowisko religijne co do tego, że Księga niesie ze 
sobą jedno, a nie dwa główne przesłania, z tą tylko różnicą, że nie jest to przesłanie auto-
rytetu, tylko przesłanie przymierza. 

Czy zatem rzeczywiście Stary Testament niesie ze sobą tylko jedno przesłanie?
Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna. Z jednej strony proces prze-

chodzenia od autorytaryzmu do przymierza może świadczyć na rzecz wyniesienia za-
sady drugiej kosztem zasady pierwszej (skoro sam Bóg zrozumiał... itd.), z drugiej jed-
nak mitologiczny, a zarazem symboliczny, a nie historyczny charakter tekstu świadczy 

39 Wybór autorytetu zaowocował między innymi przedefi niowaniem (przez Pawła) przymierza w taki sposób, 
że odtąd oznacza ono w doktrynie chrześcijańskiej coś zupełnie przeciwnego, a mianowicie „bezwzględne od-
danie Chrystusowi”; nawiasem mówiąc to właśnie ten dokonany za sprawą Pawła przez chrześcijaństwo wy-
bór spowodował, że dało się je połączyć z despotycznym porządkiem politycznym (z porządkiem Cesarstwa, 
a potem – mniej lub bardziej despotycznych państw europejskich). Właśnie o ten wybór podstawowy toczyła 
się w I wieku n.e. walka między Pawłem a „gminą Jerozolimską”. Opcja autorytarna Pawła budziła wówczas 
i potem podejrzenie, że Paweł nie przestał być agentem Rzymu; wydaje się, że nie (lub nie tyle) zatrudnienie 
jako agenta, co opcja autorytarna czyniła z Pawła „agenta Imperium”. 
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na rzecz tezy, że mamy w nim do czynienia nie z jednym ewoluującym Bogiem, ale z wie-
lokrotnym (a konkretnie – dwukrotnym) użyciem symbolu Boga dla oznaczenia róż-
nych kulturowo i aksjologicznie znaczących sytuacji. Fakt, iż są dwie i tylko dwie ta-
kie „sytuacje” - sytuacje wskazujące na zasadę autorytetu i sytuacje wskazujące na zasa-
dę umowy, i obie legitymizowane „boskim” autorytetem, każe przypuszczać, że obie – 
jako wzory aksjologiczne i kulturowe, a pośrednio, również polityczne, są prezentowane 
przez Księgę d o  w y b or u . Wskazanie na przymierze (trzy przymierza Boga i człowieka, 
arka przymierza, przymierze w nazwie księgi, prawo jako rezultat przymierza, a nade 
wszystko połączenie „obrazu Boga” z niehierarchiczną strukturą człowieczeństwa) ozna-
cza, że narrator Starego Testamentu nie jest umiejscowiony poza przedstawionym w nim 
układem kulturowym i aksjologicznym. W związku z tym, przy całym obiektywizmie, 
z jakim przedstawia odmienne zasady porządku, nie może i nie chce powstrzymać się 
od wyboru zasady, bowiem to w y b ór  (wybór – ustanowienie wartości podstawowej) 
ostatecznie prowadzi do ustanowienia porządku moralnego, kulturowego i politycznego. 
To już nie jest jednak sprawa autora Starego Testamentu, ale jego (nomen omen) wyko-
nawców i interpretatorów, dokonanego przez nich wyboru. W szczególności porządek 
europejski był przez kilkanaście stuleci zdeterminowany przez wybór zasady autorytetu, 
zawartej w opowieści o zakazie zrywania owoców z drzewa wiadomości złego i dobrego, 
połączony z taką interpretacją tekstu biblijnego, która usuwała z pola widzenia ukazane 
w nim pole wyboru, w którym obok zasady autorytetu znajduje się również zasada wza-
jemnego uznania równych statusów stron w rozstrzyganiu kwestii żywotnie je obchodzą-
cych, a więc zasada przymierza, zwana w języku nowożytnej myśli politycznej zasadą 
bądź ideą umowy społecznej.

Tożsamość europejską określają wybory dokonywane przez jej obywateli, a są to 
każdorazowo wybory spośród dwóch możliwych porządków – tego opartego na autory-
tecie, arbitralności, panowaniu oraz posłuszeństwie i, w ostatecznym rachunku, na sile, 
i tego opartego na umowie społecznej. 

Streszczenie

W artykule sformułowano twierdzenie, że Stary Testament niesie podwój-
ne przesłanie – autorytetu (despotyzmu) i przymierza, z których każde staje się 
(na skutek wyborów dokonywanych przez jednostki) podstawą odmiennego po-
rządku moralnego, kulturowego i politycznego. W szczególności tożsamość eu-
ropejska jest rezultatem wyboru między związanym z chrześcijaństwem wybo-
rem autorytetu i związana z tradycją grecką oraz nowożytną walką o demokra-
cję i wolność, wyborem przymierza, zwanego we współczesnej myśli politycznej 
umową społeczną.
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Zbigniew Piskorz

Psychologia przedsiębiorczości 
– sylwetka psychologiczna przedsiębiorcy

1. Wprowadzenie
Rozwój przedsiębiorczości traktowany jest powszechnie jako podstawa rozwoju 

gospodarczego. Małe i średnie przedsiębiorstwa są aktualnie głównymi czynnikami 
rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Ponad 90% europejskich fi rm, to fi r-
my małe i średnie. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw małej i średniej skali zapocząt-
kowany w latach osiemdziesiątych spowodował wzrost badań w tym obszarze. Bada-
nia te koncentrują się na poszukiwaniu determinant sukcesu przedsiębiorczego i pro-
wadzone są w ramach wielu dyscyplin naukowych (ekonomia, nauki o zarządzaniu, 
socjologia, psychologia). Psychologia przedsiębiorczości koncentruje się na poszuki-
waniu właściwości osobowych mogących być predykatorem sukcesu ekonomicznego 
przedsiębiorców. Badania te obejmują trzy kluczowe obszary. Po pierwsze ukierunko-
wane są one na poszukiwanie cech jednostki powiązanych z sukcesem przedsiębiorcy, 
po drugie analizowana jest rola kompetencji społecznych, jako zmiennych powiąza-
nych ze skutecznością przedsiębiorcy. Trzeci obszar zainteresowań psychologii przed-
siębiorczości, to poznawcze funkcjonowanie osób prowadzących fi rmy. Szczególnie in-
tensywnie w tym obszarze rozwijają się badania nad mechanizmem wykrywania okazji 
biznesowych.

Prezentacja rezultatów empirycznych poszukiwań cech osobowości powiązanych 
ze skutecznością przedsiębiorczą jest celem opracowania. 

2. Defi nicje przedsiębiorcy
Badania nad przedsiębiorczością prowadzone są z perspektywy wielu dyscyplin wie-

dzy: ekonomii, nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii. Mimo tak wielodyscyplinar-
nego podejścia występuje dość duży konsensu, co do tego, co stanowi istotę przedsię-
biorczości. Najbardziej klasycznymi defi nicjami przedsiębiorcy są trzy poniższe:

• Frank Knight (1925) – przedsiębiorca, to osoba podejmująca ryzyko i skłonna 
do angażowania się w niepewne sytuacje.
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• Joseph Schumpeter (1935) – przedsiębiorca, to osoba wnosząca nowe kombina-
cje, kreator, innowator.

• I. Kirzner (1973) – przedsiębiorca, to osoba wrażliwa (czujna) na korzystne oka-
zje zmiany.

Defi nicje te, chociaż akcentują trochę inne aspekty stanowiace istotę przedsiębior-
czości, są wobec siebie komplementarne. W pierwszej z nich akcentowany jest fakt, 
że przedsiębiorca to osoba skłonna do podejmowania ryzyka i radząca sobie z funkcjo-
nowaniem w warunkach niepewności. Z kolei drugi z badaczy akcentuje, że istotą przed-
siębiorczości jest innowacyjność. Przedsiębiorca więc to ktoś, kto wprowadza nowe pro-
dukty, usługi lub sposoby funkcjonowania na rynku. W ujęciu trzecim akcentuje się to, 
że w rolę przedsiębiorcy wcielają się jednostki charakteryzujące się specyfi czna właści-
wością związaną z uwrażliwieniem na korzystne biznesowo zmiany. W świetle przedsta-
wionych powyżej ujęć przedsiębiorca to osoba ukierunkowane na przeszukiwania oto-
czenie z punktu widzenia korzystnych okazji biznesowych, charakteryzująca się postawą 
twórczą i innowacyjną oraz nie obawiająca się podejmować skalkulowanego ryzyka.

3. Co robi przedsiębiorca?
Charakterystykę specyfi ki sytuacji, w której funkcjonuje przedsiębiorca, rozpocznij-

my od przedstawienia kilku liczb. W roku 2006 w Polsce powstało około 300 tysięcy no-
wych fi rm, a uległo likwidacji około 250 tysięcy. Podobny trend obserwujemy we wszyst-
kich krajach. W wypadku Polski, na każde 6 nowo powstałych likwidacji ulega pięć już 
funkcjonujących fi rm. Przedstawione dane wskazują na unikalność tego typu aktywno-
ści. Trudno byłoby znaleźć inny podobny przykład aktywności, w którym występują po-
dobne tendencje. Co takiego specyfi cznego jest w aktywności przedsiębiorczej? Poszu-
kując odpowiedzi na to pytanie, prześledźmy podstawowe zachowania angażujące przed-
siębiorców. Charakterystyczne kategorie zachowań przedsiębiorców to:

• zakładanie przedsiębiorstw;
• aktywne przeszukiwanie środowiska w poszukiwaniu okazji;
• poszukiwanie nowych/innowacyjnych rozwiązań;
• samodzielne organizowanie zasobów i przekształcanie okazji biznesowych w pro-

dukty, usługi itp.. i wprowadzanie ich na rynek;
• dążenie do osiągnięcia profi tów i/lub wzrostu fi rmy;
• ponoszenie ryzyka związanego z tymi zachowaniami.
Każda z tych kategorii zachowań stawia przed przedsiębiorcą złożone i różnorodne 

wymagania. Spójrzmy na aktywność przedsiębiorcy z jeszcze innego punktu widzenia 
– cech sytuacji, w której musi on funkcjonować:

• brak jednostek wydających polecenia, wyznaczających cele i kontrolujących 
 wyniki;

• występuje niepewność, wieloznaczność i zagrożenia;
• wymaga utrzymywania intensywnych kontaktów społecznych;
• zmieniające się otoczenie wymaga elastyczności i gotowości wypróbowywania 

nowych sposobów działania.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

23

Nie wdając się w analizę źródeł niepewności, złożoności i dynamiki sytuacji, w któ-
rej musi funkcjonować przedsiębiorca stwierdzić należy, że stawia ona duże wymagania 
przed osobą podejmująca się tej roli. Powodzenie odnieść mogą osoby, które skutecz-
nie radzą sobie w tak złożonej sytuacji. Warto zaznaczyć, że wspomniane cechy sytuacji, 
w której znajduje się przedsiębiorca, są cechami immanentnymi, żadne regulacje prawne 
nie są w stanie ich znieść, a aktualne trendy rozwojowe (np. globalizacja) tylko je jeszcze 
wzmacniają i komplikują. 

Popularne hasło liberalnych polityków „weźcie sprawy we własne ręce” zakłada, 
że sprawowanie osobistej kontroli nad własnym życiem zawodowym jest czymś, czego 
ludzie pragną w domyśle, że nie jest to takie trudne. Wystarczy, że państwo zrealizuje 
„idee jednego okienka” i inne proste recepty. Oczywiście regulacje prawne mogą ułatwić 
i uprościć pewne obszary aktywności przedsiębiorców. Samodzielna aktywność gospo-
darcza powoduje, że jednostka sama musi sobie radzić z niepewnością i wieloznacznoś-
cią. Przytoczone na wstępie liczby wskazują, że nie jest to rzecz łatwa. 

4. Dopasowanie właściwości osoby do wymagań środowisko jako warunek sukcesu
Banalnym jest stwierdzenie, że każdy z nas preferuje i/lub dobrze sobie radzi 

w określonych typach zadań, rodzajach aktywności. Te nasze preferencje i sukcesy 
uwarunkowane są przez wiele czynników wśród nich naszymi cechami osobowości 
lub wiedzą i doświadczeniem. Ogólna zasada rządząca naszymi preferencjami i sku-
tecznym działaniem wiąże się z dopasowanie właściwości jednostki do wymagań sy-
tuacji. Wymagania te mogą odnosić się do naszych stałych dyspozycji (np. poziomu 
inteligencji), jak i bardziej zmiennych właściwości, takich jak nasza wiedza, określo-
ne umiejętności (Markman, Baron 2003). Osoba introwertywna, nie czerpiąca przy-
jemności z kontaktów z innymi ludźmi, ma małe szanse na odniesienie sukcesu w roli 
przedstawiciela handlowego, nawet przy doskonałej znajomości sprzedawanego pro-
duktu. W przypadku takiej osoby mamy do czynienia z niedopasowaniem jej właści-
wości do wymagań sytuacji – częstych kontaktów z innymi ludźmi. Opisane powyżej 
podstawowe cechy sytuacji przedsiębiorczych stawiają przed osobami podejmującymi 
rolę przedsiębiorcy określone wymagania. Przedsiębiorca samodzielnie musi wyzna-
czać sobie cele i wytrwale dążyć do ich realizacji w szybko zmieniającym się i konku-
rencyjnym otoczeniu. 

Dla wyjaśnienia związku cech osobowości z sukcesem w roli przedsiębiorcy po-
służyć się można zaproponowanym przez Schneidera (1987) modelem ASA (attraction 
– selection- attrition). Po pierwsze, dla jednostek o pewnych cechach osobowości bar-
dziej atrakcyjne może być wejście w rolę przedsiębiorcy niż inne formy zatrudnienia. 
W drugim kroku mamy do czynienia z selekcją dokonywaną przez podmioty zewnętrz-
ne – pracowników banków, dostawców, kluczowych potencjalnych pracowników, klien-
tów. Wszyscy oni mogą faworyzować osoby posiadające określone cechy osobowości. 
I na koniec jednostki z pewnymi cechami mogą w aktywności przedsiębiorczej znajdo-
wać więcej satysfakcji niż posiadacze innych cech. Dzięki dopasowaniu cech do wyma-
gań sytuacji mogą one skutecznie działać jako przedsiębiorcy.
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5. Jak poszukiwano unikalnych właściwości przedsiębiorców?
Poszukiwanie właściwości jednostki dopasowanych do wymagań sytuacji przedsię-

biorczych, to jeden z celów psychologii przedsiębiorczości. Badacze koncentrują się na 
poszukiwaniu odpowiedzi na dwa kluczowe pytania: 1) Czy przedsiębiorcy różnią się ce-
chami osobowości od nieprzedsiębiorców, 2) Co różni przedsiębiorców, którzy odnieśli 
sukces od tych, którzy takiego sukcesu nie odnieśli? Celem poszukiwań w tych obszarach 
jest wykrycie cech gwarantujących funkcjonowanie z sukcesem w sytuacjach przedsię-
biorczych.

Poszukując personalnych wyznaczników przedsiębiorczości analizuje się różnice 
w obrębie cech osobowości pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w działalność przed-
siębiorczą a różnymi grupami porównawczymi. Przedmiotem porównań są najczęściej 
charakterystyki osobowościowe:

• przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców,
• przedsiębiorców – menedżerów,
• przedsiębiorców odnoszący sukces i przedsiębiorców nie odnoszący sukcesu,
• osób ujawniających intencje założenia fi rmy i osób nie mające takich zamiarów.
Tak wielorakie porównania mają na celu jak najprecyzyjniejsze uchwycenie cech 

związanych z sukcesem przedsiębiorczym. Szczególnie często w badaniach dokonuje się 
porównań przedsiębiorców z menedżerami pracującymi w korporacjach. Te dwie grupy 
wydawałoby się, że funkcjonują w tych samych sytuacjach. Menedżerowie funkcjonują 
jednak w ramach organizacji, które wyznaczają im obszary działania i dążą do reduko-
wania niepewności, poprzez wyznaczanie celów i zadań do zrealizowania. To co odróż-
nia warunki, w których funkcjonują menedżerowie i przedsiębiorcy, to to, że ci pierwsi 
funkcjonują w bardziej ustrukturalizowanych sytuacjach. Przedsiębiorcy z natury rzeczy 
działają w warunkach słabo strukturalizowanych, w których sami podejmują próby ich 
strukturalizacji poprzez samodzielne wyznaczanie celów, lecz to z kolei wiąże się z ko-
niecznością dokonywania przez nich ryzykownych wyborów. 

Psycholodzy, poszukując unikalnych cech związanych z funkcjonowaniem w roli 
przedsiębiorcy, porównują również różne typy przedsiębiorców. Choć w literaturze funk-
cjonuje wiele typologii przedsiębiorców, badacze koncentrują się najczęściej na porów-
naniach dwóch typów – przedsiębiorców nastawionych na rozwój i przedsiębiorców na-
stawionych na dochód. Celem tych ostatnich jest przede wszystkim zapewnienie bezpie-
czeństwa ekonomicznego sobie i swojej rodzinie. Przedsiębiorcy pierwszego typu w ak-
tywności przedsiębiorczej poszukują możliwości zaspokojenia wielu innych potrzeb, ta-
kich jak samorealizacja i inne. Ich celem nie jest jedynie sukces ekonomiczny, lecz to, 
co ich pociąga, to rozwój fi rmy poprzez wprowadzanie różnego typu innowacji.

W badaniach poszukujących osobowościowych uwarunkowań skuteczności przed-
siębiorczej wykorzystuje się szereg metod badawczych – od analiz jakościowych do diag-
noz ilościowych. Szczególne miejsce w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czy istnieją 
unikalne cechy związane ze skutecznością przedsiębiorczą, zajmują badania wykorzy-
stujące statystyczną metodę metaanalizy. Umożliwia ona dzięki porównaniu rezultatów 
dotychczasowych badań empirycznych określenie, jak istotne i powtarzalne są związki 
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pomiędzy badanymi zmiennymi. Metoda ta pozwala także na wykrycie czynników mo-
derujących siłę tego związku.

6. Osobowościowe wyznaczniki przedsiębiorczości
Prowadzone od lat osiemdziesiątych XX wieku intensywne badania nad osobowoś-

ciowymi wyznacznikami sukcesu w aktywności przedsiębiorczej obejmowały szerokie 
spektrum różnic indywidualnych. W dalszej części przedstawione zostaną te cechy oso-
bowości, które z teoretycznego i empirycznego punktu widzenia charakteryzują się naj-
silniejszym związkiem z sukcesem przedsiębiorczym. 

6.1. Potrzeba osiągnięć 
W sytuacjach, gdy wynik działania może być oceniony jako sukces lub jako porażka 

u podstaw naszej motywacji leżą dwa konkurujące motywy – potrzeba odniesienia suk-
cesu i potrzeba uniknięcia porażki. Ludzie różnią się siłą każdej z tych potrzeb. Dla opisu 
różnic indywidualnych w tym zakresie McClelland zaproponował koncepcję potrzeby 
osiągnięć (patrz Boski 1975). Osoby, u których chęć odniesienia sukcesu góruje nad dą-
żeniem do zabezpieczenia się przed porażką, to osoby o wysokiej potrzebie osiągnięć, 
czyli inaczej mówiąc to jednostki charakteryzujące się orientacją na sukces (Boski 1975). 
Krótką charakterystyką osób o różnym natężeniu potrzeby sukcesu zawarto w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka osób o różnym natężeniu potrzeby sukcesu

ORIENTACJA
NA OSIĄGANIE SUKCESU

ORIENTACJA
NA UNIKANIE PORAŻKI

• preferują zadania średnio trudne
• realistyczny poziom aspiracji
• zaufanie do własnych umiejętności
• przewaga postawy dumy
• odroczona gratyfi kacja

• wytrwałość w działaniu i rozwiązy-
waniu problemów

• porażka interpretowana jako brak 
włożonego wysiłku

• wyznaczanie sobie długotermino-
wych celów

• kierowanie się zapałem i ambicją

• preferują zadania łatwe lub trudne
• nierealistyczny poziom aspiracji
• brak wiary we własne siły
• przewaga postawy wstydu
• preferencje natychmiastowych 

nagród
• łatwe zniechęcanie się i rezygnacja 

z kontynuacji działania
• porażka interpretowana jako brak 

zdolności
• wyznaczanie sobie celów krótkoter-

minowych
• wycofywania się

Osoby charakteryzujące się realistycznym poziomem, wyznaczające sobie cele, w któ-
rych sukces jest zależny przede wszystkim od ich kompetencji, potrafi ące wyznaczać sobie 
odległe cele związane z odroczonymi korzyściami, to właściwości jednostki zorientowanej 
na osiąganie sukcesu. Skuteczne funkcjonowanie w roli przedsiębiorcy wymaga wyznacza-
nia sobie celów możliwych do osiągnięcia, konstruktywnej reakcji na porażki oraz nie-
jednokrotnie rezygnacji z szybkiego otrzymania korzyści na rzecz większych, lecz odło-
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żonych w czasie. Twórca koncepcji potrzeby osiągnięć mocno akcentował, że jest to klu-
czowa zmienna związana z sukcesem przedsiębiorcy. Teza ta uzyskała mocne potwier-
dzenie w wielu badaniach empirycznych. W jednym z badań dokonano porównania 
dwóch typów przedsiębiorców (nastawionych na rozwój i nastawionych na dochód) oraz 
menedżerów (Stewart i in. 1998). Rezultaty tych badań przedstawione zostały w tabeli 2.

Tabela 2. Porównanie natężenia potrzeby osiągnięć przedsiębiorców i menedżerów.

Potrzeba osiągnięć p
Przedsiębiorca zorientowany na rozwój 

vs
Menedżer 

.0001

Przedsiębiorca zorientowany na dochód 
vs

Menedżer
.10

Przedsiębiorca zorientowany na rozwój
vs

Przedsiębiorca zorientowany na dochód
.001

p – oznacza poziom istotności różnic.

Przedsiębiorcy zorientowani na rozwój charakteryzują się wyższym poziomem po-
trzeby osiągnięć niż przedstawiciele pozostałych porównywanych grup. Porównanie 
przedsiębiorców nastawionych na dochód i menedżerów ujawniło nieco wyższy poziom 
potrzeby osiągnięć u tych pierwszych, ale różnica ta znajduje się na pograniczu istotno-
ści statystycznej. 

Przeprowadzone metaanalizy kilkudziesięciu badań nad związkiem potrzeby osiąg-
nięć i przedsiębiorczością w dość spójny sposób wskazują, że potrzeba osiągnięć jest 
istotnym predykatorem sukcesu przedsiębiorcy i wykazuje zarazem, że przedsiębiorcy 
charakteryzują się wyższym poziomem tej właściwości niż menedżerowie i reszta popu-
lacji (Collins, Ganges, Locke 2004). 

Dane empiryczne wskazują, że znaczące różnice w natężeniu tej potrzeby wystę-
pują pomiędzy przedsiębiorcami a menedżerami, przedsiębiorcami odnoszącymi suk-
ces i tymi bez sukcesu oraz różnymi typami przedsiębiorców. Dane empiryczne wskazu-
ją także, że osoby ujawniające intencje założenia fi rmy w przyszłości charakteryzują się 
wyższą potrzebą osiągnięć niż jednostki nie przewidujące takiej możliwości. Natężenie 
potrzeby osiągnięć mającej wpływ na funkcjonowanie w warunkach, gdy podjęte działa-
nie ocenione może być jako sukces lub porażka, w świetle badań empirycznych jest waż-
nym predykatorem sukcesu przedsiębiorczego.

6.2. Poczucie kontroli 
Zmienna ta została zaproponowana przez Rottera dla opisu różnic indywidualnych 

w zakresie ulokowania źródeł kontroli własnego działania (Kaufmann, Welsh, Bushma-
rin, 1996). Osoby o wewnętrznym poczuciu kontroli uważają, że rezultaty ich aktyw-
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ności zależą przede wszystkim od ich zdolności, motywacji, zaangażowania. Odwrotnie 
rzecz się ma z osobami o zewnętrznym poczuciu kontroli. One mają poczucie, że to sy-
tuacja zewnętrzna przede wszystkim ma wpływ na wyniki ich działania (np. szczęście, 
układy itp.). Zestawienie kluczowych właściwości osób wewnątrz- i zewnątrzsterownych 
zawiera tabel 3.

Tabela 3. Charakterystyka osób wewnątrzsterownych i zewnątrzsterownych

OSOBY WEWNĄTRZSTEROWNE OSOBY ZEWNĄTRZSTEROWNE
• koncentracja na sobie
• otwartość na doświadczenia

• orientacja na osiągnięcie celu
• duża pewność siebie
• wytrwałość w działaniu
• refl eksyjność w podejmowaniu decyzji
• analityczność myślenia
• wysoki poziom zorganizowania

• koncentracja na innych
• dogmatyczność i konserwatyzm 

poznawczy
• orientacja na uniknięcie porażki
• lękliwość
• podatność na frustracje
• impulsywność w podejmowaniu decyzji
• globalność myślenia
• chaotyczność

Jednostki o wewnętrznym poczuciu kontroli mają przekonanie, że są zdolne do wpły-
wu na swój przyszły rozwój poprzez podejmowane działania. Osoby o zewnętrznym po-
czuciu kontroli są przekonane, że ich własne działania mają mały wpływ na ich przyszłe 
wyniki, a sukces lub porażka w dużym stopniu zdeterminowane są przez czynniki loso-
we lub przez zewnętrzne otoczenie. Można więc przewidywać, że jednostki o wewnętrz-
nym poczuciu kontroli mają większe szanse na sukces w roli przedsiębiorcy niż jednostki 
o zewnętrznym poczuciu kontroli. Wewnątrzsterowność sprzyja bowiem samodzielne-
mu wyznaczaniu celów, one zaś wpływają na zachowania poprzez:

• ukierunkowanie uwagi na istotne elementy zadania,
• opracowanie strategii działania,
• mobilizację do podjęcia wysiłku,
• zwiększenie wytrwałości.
Literatura psychologiczna dostarcza dowodów, że poczucie kontroli jest stabilną 

ce chą osobowości o ważnych konsekwencjach behawioralnych. Właściwości osób we-
wnątrzsterownych to cechy osób, które mają szanse z powodzeniem funkcjonować w wa-
runkach niepewności, samodzielnego wyznaczania sobie celów – czyli w roli przedsię-
biorcy. Ogólnie mówiąc osoby zewnątrzsterowne preferują relatywnie bardziej ustruk-
turalizowane sytuacje i rutynowe zadania, podczas gdy wewnątrzsterowni bardziej an-
gażują się w złożoną aktywność, w której sukces uzależniony jest od posiadanych umie-
jętności. Że tak jest rzeczywiście dowodzą badania wskazujące, iż przedsiębiorcy charak-
teryzują się wyższym poziomem wewnątrzsterowności niż przedstawiciele innych grup 
zawodowych – ilustruje to tabela 4 (Cromie 2001). 



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

28

Tabela 4. Poziom wewnętrznego poczucia kontroli w różnych grupach zawodowych

Grupy zawodowe 
Wewnętrzna 

kontrola
(max-12)

Odchylenie stan-
dardowe SD

Przedsiębiorcy 9,51 1,68
Wykładowcy 8,24 2,07
Nauczyciele 8,17 2,13
Kierownicy 8,06 2,13
Urzędnicy 7,50 2,37
Pielęgniarki 7,76 2,21
Studenci (licencjat) 7,61 2,12
Trenerzy sprzedaży 7,90 1,29

Na wewnątrzsterowność jako ważną cechę przedsiębiorcy wskazuje wiele innych ba-
dań, w których wykazano, że różnią się oni w sposób istotny w tym zakresie od menedże-
rów i nieprzedsiębiorców. (Stewart i in., 1998; Strzelecki, Kot 2000; Wesołowska 2003). 
Tyszka ze współpracownikami (1997) wykazał z kolei, że osoby o wewnętrznym poczu-
ciu kontroli charakteryzują się bardziej prorynkowymi postawami. Wyższy poziom we-
wnętrznego poczucia kontroli wykazano także w badaniach nad menedżerami i przed-
siębiorcami we wschodnich Niemczech (Utsch, Rauch, Rothfuss, Fresk 1999). 

Przekonanie o sprawowaniu kontroli nad własnym działaniem jest więc ważnym 
predykatorem odniesienia sukcesu w aktywności przedsiębiorcy.

6.3. Poczucie własnej skuteczności
Właściwość ta odnosi się do tego, jak jednostka spostrzega swoją zdolność radzenia 

sobie w określonych sytuacjach lub zadaniach (Bandura 1982). Przekonania o własnej 
skuteczności wpływają na to, jakie rodzaje działań wybieramy i z jakim zaangażowaniem 
i wytrwałością je realizujemy. Bandura uważał, że poczucie własnej skuteczności zależne 
jest od konkretnej sytuacji czy zadania. Oznacza to, że spostrzegać możemy własną sku-
teczności w jednym typie zadań jako wysoką, w innym zaś jako niską. 

Psychologowie przeprowadzili wiele badań nad poczuciem własnej skuteczności 
przedsiębiorczej. Chen ze współpracownikami (1999) wyodrębnił pięć obszarów zwią-
zanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a następnie dokonał porównania poczucia 
skuteczności przedsiębiorców i menedżerów. Zdefi niował on poczucie własnej skutecz-
ności przedsiębiorczej, jako siłę przekonania jednostki, że jest zdolna z sukcesem peł-
nić rolę i wykonywać zadania stojące przed przedsiębiorcą. Rezultaty tego porównania 
przedstawione zostały w tabeli 5.
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Tabela 5. Poczucie skuteczności przedsiębiorczej przedsiębiorców i menedżerów

Poczucie skuteczności przedsiębiorczej (PSP)

ogółem marketing innowacje zarządza-
nie

podejmo-
wanie 
ryzyka

kontrola 
fi nansowa

przedsiębiorcy 3.94 3.66 4.02 3.85 4.47 3.71
menedżerowie 3.74 3.56 3.70 3.78 4.15 3.51

p .01 n.i. .001 n.i. .001 n.i.

p – oznacza poziom istotności różnic.

Przedsiębiorcy charakteryzowali się, w porównaniu z menedżerami, wyższym po-
czuciem własnej skuteczności w obszarze innowacji i podejmowania ryzyka oraz synte-
tycznym wskaźnikiem poziomu własnej skuteczności przedsiębiorczej. W zakresie po-
zostałych trzech obszarów przedsiębiorcy i menedżerowie nie różnili się spostrzeganym 
poziomem własnej skuteczności. Badania nad wyznacznikami poczucia własnej sku-
teczności przedsiębiorczej wykazały, że zależy ono od płci, wykształcenia biznesowego 
i własnego doświadczenia zawodowego. Mężczyźni charakteryzują się wyższym poczu-
ciem skuteczności przedsiębiorczej niż kobiety, także jednostki o wykształceniu bizne-
sowy i te posiadające doświadczenie zawodowe charakteryzują się wyższym poziomem 
skuteczności przedsiębiorczej (Chen, Greene, Crick 1998; Markman, Balkin, Baron 2002; 
Markman, Baron, 2003). Badania ujawniły także ciekawą interakcję płci i poziomu wy-
kształcenia. Została ona przedstawiona na rycinie 1.

Rycina 1. Związek poziomu wykształcenia z poczuciem skuteczności przedsiębiorców 
kobiet i mężczyzn.

Poczucie skuteczności przedsiębiorczej zależne jest od poziomu wykształcenia, ale 
tylko w grupie kobiet. Kobiety z wyższym wykształceniem mają istotnie wyższe poczucie 
tego typu skuteczności niż kobiety z niższym poziomem wykształcenia. W przypadku 
mężczyzn związek taki się nie ujawnił.
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Mimo że Bandura początkowo akcentował dziedzinowy charakter spostrzeganej 
własnej skuteczności, aktualnie coraz więcej badaczy reprezentuje pogląd, że poszczegól-
ne jednostki różnią się też ogólnym poczuciem skuteczności – czyli uogólnionym prze-
konaniem, że jest się w stanie poradzić sobie z różnego typu zadaniami i trudnościami 
(Scholz, Sud, Schwarzer 2002). Takie zgeneralizowane poczucie wpływa również na mo-
tywacje do podejmowania działań, wytrwałość i odporność na sytuacje trudne w trak-
cie ich realizacji. Badania nad przedsiębiorcami potwierdzają, że i w tym zakresie różnią 
się oni od ogółu populacji (Markman, Balkin, Baron, 2002). Ujawniono w nich związek 
ogólnego poczucia skuteczności z rocznym dochodem konstruktorów sprzętu medycz-
nego prowadzących własne fi rmy. W skrajnych grupach tzn. 10% z najwyższym wskaźni-
kiem i 10 % z najniższym wskaźnikiem ogólnego poczucia własnej skuteczności, różnica 
w rocznych zarobkach wynosiła ponad 35.000 dolarów.

6.4. Skłonność do ryzyka 
Przedsiębiorca, aby odnieść sukces na rynku musi podejmować decyzje w warun-

kach niepewności, spowodowanej brakiem wystarczającej informacji oraz dużą ich zło-
żonością i dynamiką. Gdy zastanawiamy się, co różni przedsiębiorców od innych ludzi, 
to zazwyczaj wskazujemy na skłonność do podejmowania ryzyka. Osoby przedsiębiorcze 
postrzegane są jako osoby bardziej skłonne do podejmowania ryzyka. W tabeli 6 przed-
stawiona została ogólna charakterystyka osób różniących się poziomem skłonności do 
podejmowania ryzyka. 

Tabela 6. Charakterystyka osób o wysokiej i niskiej skłonności do ryzyka

Osoby preferujące ryzyko Osoby nie preferujące ryzyka 
• spontaniczni • systematyczni
• elastyczni • powściągliwi
• skoncentrowani na pozytywnych 

wynikach
• skoncentrowani na negatywnych 

wynikach
• przekonani o posiadaniu kontroli nad 

sytuacją
• przekonani o braku kontroli  nad 

sytuacją
• dążą do podejmowania konkurencji • obawiający się porażki
• tolerują błędy • nie tolerują błędów
• nastawieni na nowe informacje • unikają zasady „prób i błędów”
• preferujący częste zmiany • preferujący rutynę i stałość
• preferujący nowości • preferujący stabilność i znane sytuacje

Charakterystyka osób bardziej skłonnych do podejmowania ryzyka wydaje się lepiej 
dopasowana do sytuacji, w których musi funkcjonować przedsiębiorca. Aby udzielić od-
powiedzi, czy przedsiębiorcy rzeczywiście charakteryzują się ponadprzeciętną gotowoś-
cią do podejmowania ryzyka przyjrzyjmy się wynikom badań empirycznych. W tabeli 7 
przedstawiono podsumowanie badań nad skłonnością do podejmowania ryzyka w róż-
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nych obszarach w zależności od płci, wieku (młodzi-starsi) i roli zawodowej (przedsię-
biorca – nieprzedsiębiorcy). (Nicholson, Soane, Fenton-O’Creevy, Willman, 2005).

Tabela 7. Skłonność do różnego rodzaju ryzyka a płeć, wiek i rola zawodowa

Rodzaj ryzyka płeć wiek Rola zawodowa
Rekreacyjne/styl życia M Młodsi*
Zdrowotne M Młodsi
Kariera zawodowa M Młodsi* Przedsiębiorcy*
Finansowe M* Młodsi* Przedsiębiorcy
Niebezpieczne zachowania M* Młodsi
Społeczne Młodsi Przedsiębiorcy
Ogółem M Młodsi Przedsiębiorcy

* oznacza szczególnie duże różnice

Przedsiębiorcy charakteryzowali się wyższą skłonnością ryzyka niż inni ludzie w po-
dejmowaniu ryzyka społecznego, fi nansowego i w zakresie kariery zawodowej. Nie róż-
nili się od ogółu populacji gotowością podejmowania ryzyka w obszarze zachowań zdro-
wotnych, stylu życia i skłonności do niebezpiecznych zachowań. 

W badaniach Stewarta i współpracowników (1998) porównano skłonność do ryzy-
ka dwóch typów przedsiębiorców i menedżerów (patrz tabela 8).

Tabela 8. Porównanie skłonność do ryzyka przedsiębiorców i menedżerów.

Skłonność do ryzyka p
Przedsiębiorca zorientowany na rozwój 

vs
Menedżer 

.0001

Przedsiębiorca zorientowany na dochód 
vs

Menedżer
.0001

Przedsiębiorca zorientowany na rozwój
vs

Przedsiębiorca zorientowany na dochód
.05

p – oznacza poziom istotności różnic.

Oba typy przedsiębiorców w sposób zdecydowany charakteryzowały się wyższą 
skłonnością do podejmowania ryzyka niż menedżerowie. Różnica w preferencjach ryzy-
ka między typami przedsiębiorców okazały się nieco mniej wyraziste, lecz statystycznie 
istotne. Przedsiębiorcy nastawieni na rozwój są bardziej skłonni angażować się w ryzy-
kowną aktywność.

Ważnych danych związanych z pytaniem, czy przedsiębiorcy lubią ryzyko, dostar-
czają analizy przeprowadzone przez Stewarta i Ruth (2001). Badacze ci, posługując się 
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metodą metaanalizy, prześledzili wiele badań, chcąc sprawdzić, czy różnice w podejmo-
waniu ryzyka między przedsiębiorcami i menedżerami są wystarczająco częste. Uzyska-
ne rezultaty wskazują, że w zdecydowanej większości badań ujawniono, że skłonność 
do podejmowania ryzyka w większym stopniu charakteryzuje przedsiębiorców niż me-
nedżerów. Wnioski te zyskały potwierdzenie w badaniach nad poziomem testosteronu 
w porównywanych grupach. Związek testosteronu z preferowaniem ryzyka dowiedziony 
został w wielu badaniach. White, Th ornhill i Hampton (2006) w przeprowadzonych ba-
daniach wykazali, że przedsiębiorcy w porównaniu do menedżerów charakteryzują się 
zarówno wyższym poziomem testosteronu, jak i skłonnością do ryzyka.

6.5. Kreatywność 
Znaczenie kreatywności dla przedsiębiorczości akcentował szczególnie J. Schumpe-

ter (1995). Twierdził on, że przedsiębiorcy są przede wszystkim innowatorami, twórcami 
i poprzez to tworzą warunki dla rozwoju gospodarczego. Kreatywność i innowacyjność 
jako ważny wyznacznik sukcesu przedsiębiorczego wskazywana jest przez wielu badaczy 
(Drucker 2004; Ward 2004). Czym jest kreatywność? Badacze powszechnie akceptują 
defi nicje kreatywności jako zdolności do generowania nowych i użytecznych pomysłów. 
Badania z kolei wskazują, że jest ona ważną kategorią różnic indywidualnych. Ludzie 
różnią się łatwością tworzenia nowych pomysłów. Prześledźmy dane empirycznego do-
tyczące tego, czy przedsiębiorcy rzeczywiście przewyższają innych poziomem łatwości 
generowania nowych i użytecznych pomysłów. W jednym z badań porównywano po-
ziom kreatywności mierzony popularną skalą Kriton Adaptator/Inventor (KAI) w róż-
nych grupach grupach porównawczych. W tabeli 9 przedstawiono charakterystykę osób 
twórczych (innowatorów) i jednostek mniej twórczych (adaptatorów).

Tabela 9. Charakterystyka osób o wysokim i niskim poziomie kreatywności.

Skala KAI – Kritona
Adaptator Innowator

Rozwiązywanie 
problemu

Do zadanego problemu poszukuje 
sposobów jego najskuteczniejszego 
rozwiązania

Redefi niuje problem starając się prze-
łamać wstępne, defi nicyjne założenia 
(ograniczenia) i dąży do rozwiązania 
lepsze

Rozwiązania 

Podaje rozwiązania dobrze przemy-
ślane, wystarczające do rozwiąza-
nia problemu, lecz często zawodzące 
w obliczu występujących przeszkód

Generuje nieoczywiste idee często 
nieakceptowane przez innych, lecz 
często zawierające rozwiązanie nie-
rozwiązalnego problemu

Sposób 
postępowania

Preferuje dobrze ustrukturalizowane 
sytuacje, jest dobry we wprowadzaniu 
nowych elementów do istniejących 
sposobów postępowania

Preferuje słabo zdefi niowane sytuacje 
wymagające wykorzystania nowych 
informacji /zmiany, gotów jest zaak-
ceptować duże ryzyko
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Dopasowanie 
do organizacji

Sprawnie funkcjonuje w stabilnym 
otoczeniu, lecz ma trudności z funk-
cjonowaniem w sytuacji zmian

Zachowuje się elastycznie w czasie 
zmian, lecz miewa trudności z pracą 
w niezmiennych obszarach funkcjo-
nowania organizacji 

Percepcja przez 
innych

Postrzegany przez innowatorów jako 
solidny, konformistyczny, przewidy-
walny i ograniczany przez system

Przez adaptatorów postrzegany jako 
niesolidny, niepraktyczny, ryzykujący, 
tworzący dysonans i irytujący

W badaniach nad związkiem kreatywności z przedsiębiorczością uzyskano szereg 
ciekawych wyników (Buttner, Gryszkiewicz 1993). Po pierwsze wykazano, że przedsię-
biorcy rzeczywiście uzyskują wyższe wyniki w tej skali, świadczące o ich wyższym pozio-
mie kreatywności niż menedżerowie. „Nowi” przedsiębiorcy tzn. ci, którzy prowadzili 
fi rmy mniej niż dwa lata, charakteryzowali się wyższymi wynikami niż przedsiębiorcy 
„starzy”, który prowadzili tę samą fi rmą dłużej niż 8 lat. Także ci przedsiębiorcy, którzy 
byli założycielami więcej niż dwóch fi rm, osiągali wyższy wynik niż ci przedsiębiorcy, 
którzy byli założycielami tylko jednej fi rmy. Badacze porównując przedsiębiorców inno-
watorów (wysokie wyniki w skali KAI) i adaptatorów (niskie wyniki w KAI) stwierdzili, 
że ci pierwsi mieli przeciętnie dwukrotnie więcej założonych fi rm na swoim koncie.

Tabela 10. Różnice w poziomie kreatywności w różnych grupach porównawczych 

Przedsiębiorca Menedżer p
Skala KAI 113.2 96 .001

Przedsiębiorca „Nowy” < 2 lat Przedsiębiorca „Stary”>8 lat
Skala KAI 118.3 110.8 .05

Założyciel tylko jednej fi rmy Założyciel 2 lub więcej fi rm
Skala KAI 110.7 122.6 .01

Niski wynik w KAI
Adaptator

Wysoki wynik w KAI
Innowator

Ilość założonych fi rm 1.2 2.4 .03

p – oznacza poziom istotności różnic.

Podobne zależności wykazano w badaniach nad jednym z podstawowych wymiarów 
ludzkiej osobowości – otwartością na doświadczenia (Ciavarella, i in. 2004). Otwartość 
na nowe doświadczenia traktowana jest jako bazowy wymiar ludzkiej natury ( McCrae, 
Costa 2006). Ciavarella i współpracownicy (2004) w swoich badaniach uzyskali wyniki 
wskazujące na to, że przedsiębiorcy otwarci na nowe doświadczenia, byli założyciela-
mi większej liczby fi rm niż ci o małej otwartości. Poszukiwanie nowości powoduje, że 
przedsiębiorcy o tej cesze, po założeniu fi rmy i jej zorganizowaniu tracą zainteresowaniu 
nią, nie pociąga ich funkcjonowanie w warunkach dobrze ustrukturalizowanych. Podob-
nie rzecz się ma, jak już wspomnieliśmy powyżej, z osobami o innowacyjnym stylu funk-
cjonowania poznawczego.
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Rezultaty wskazujące na to, że przedsiębiorców charakteryzuje wysoki poziom krea-
tywności uzyskano w badaniach z wykorzystaniem także innych wskaźników kreatywno-
ści. Ames i Runco (2005) wykazali, że przedsiębiorcy osiągają wyższe wyniki niż mene-
dżerowie w skalach mierzących łatwość generowania różnorodnych pomysłów, charak-
teryzuje więc ich wyższy poziom myślenia dywergencyjnego. Z kolei Stewart i in. (1998) 
w swoich badaniach wykazali, że tylko przedsiębiorcy nastawieni na rozwój są zdecy-
dowanie bardziej innowacyjni niż menedżerowie. Ci przedsiębiorcy, którzy nastawieni 
są na dochód, a więc zapewnienie sobie bezpieczeństwa fi zycznego, co prawda osiągnęli 
wyższy wynik niż menedżerowie w skalach innowacyjności, lecz różnica ta jest na grani-
cy istotności statystycznej. Okazali się też oni mniej innowacyjni niż przedsiębiorcy na-
stawieni na rozwój swojej fi rmy.

Tabela 11. Poziom innowacyjności różnych typów przedsiębiorców i menedżerów. 

Innowacyjność p
Przedsiębiorca zorientowany na rozwój 

vs
Menedżer 

.0001

Przedsiębiorca zorientowany na dochód 
vs

Menedżer
.10

Przedsiębiorca zorientowany na rozwój
vs

Przedsiębiorca zorientowany na dochód
.01

p – oznacza poziom istotności różnic.

Dane empiryczne wskazują także, że założyciele fi rm kierujący nimi, charaktery-
zują się wyższym poziomem kreatywności od swoich podwładnych (Engle, Mah, Sadri, 
1997). W świetle przedstawionych danych kreatywność to ważna właściwość odróżniają-
ca przedsiębiorców nie tylko od ogólnej populacji, ale i od menedżerów.

6.6. Wielka piątka – podstawowe cechy osobowości 
Model pięciu wymiarów osobowości jest powszechnie aprobowanym podejściem do 

opisu osobowości. Zgodnie z nim fundamentem ludzkiej osobowości jest pięć czynni-
ków (McCrae, Costa 2005). Charakterystykę tych dwubiegunowych wymiarów zawiera 
tabela 12.

Biorąc pod uwagę wymiary sytuacji, w których funkcjonują przedsiębiorcy i me-
nedżerowie oraz charakterystykę podstawowych cech osobowości, można sformułować 
szereg przypuszczeń o ich związku z każdą z tych dwóch ról. W dalszej części krótko 
przedstawimy kierunek postulowanych związków.

Neurotyczność. Menedżerowie funkcjonując w ramach organizacji w swojej aktyw-
ności wspierani są poprzez różnego rodzaju reguły i procedury organizacyjne oraz pono-
szą odpowiedzialność tylko za określone aspekty funkcjonowania fi rmy. Z kolei przed-
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siębiorcy funkcjonują w relatywnie gorzej ustrukturalizowanym otoczeniu, ponosić peł-
ną odpowiedzialność za całość prowadzonego przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym z reguły 
wyższy poziom presji czasu i związany z nią stres. Można więc przewidywać, że przedsię-
biorcy w porównaniu z menedżerami powinni charakteryzować się niższym poziomem 
neurotyczności, charakteryzować ich powinna stabilność emocjonalna.

Tabela 12. Charakterystyka pięciu podstawowych wymiarów osobowości

CZYNNIK OPIS
Neurotyzm – odnosi się do emocjonalnego reagowania, realizmu w myśleniu 

i odporności na stres

Neurotyczność 
(niestabilność)

Osoby neurotyczne są podatne na irracjonalne pomysły, 
wykazujące niepewność. Reagują silnie lekiem, łatwo zniechęcają 
się i załamują w trudnych sytuacjach.

Stabilność emocjonalna Osoby zrównoważone są emocjonalnie stabilne, spokojne, 
zrelaksowane i odporne na stres, realistycznie myślące

Ekstrawersja – dotyczy społecznego funkcjonowania, określa jakość 
i intensywność interakcji społecznych

Ekstrawersja 
Ekstrawertycy to osoby przyjacielskie i serdeczne, towarzyskie 
i rozmowne, są optymistyczni. Wykazują tendencje 
do dominowania, są aktywne i pełne wigoru.

Introwersja Introwertycy to osoby wykazujące rezerwę w kontaktach społecznych, 
brak optymizmu, chłód i przebywanie na uboczu.

Otwartość – odzwierciedla tendencję do poszukiwania i tolerancji nowych doświadczeń

Otwartość na nowe do-
świadczenia

Osoby otwarte są ciekawe zjawisk, kreatywne, mają żywą i twórczą 
wyobraźnię oraz wykazują ciekawość intelektualną. Skłonne są do 
kwestionowania autorytetów, są niezależne w sądach.

Zamkniętość Osoby zamknięte są konwencjonalne w zachowaniu i konserwatywne 
w poglądach. Preferują uznane społecznie sposoby działania. 

Ugodowość – związana jest z jakością ustosunkowań do ludzi
- od współczucia do postaw antagonistycznych

Duża ugodowość
Osoby o dużej ugodowości są sympatyczne, opiekuńcze 
w kontaktach z innymi. Można je określić jako prostolinijne, 
prostoduszn,e szczere i altruistyczne.

Mała ugodowość Osoby mało ugodowe są egocentryczne, podejrzliwe, krytyczne wobec 
innych. Nastawione przede wszystkim rywalizacyjnie, agresywnie. 

Sumienność – odnosi się do zadaniowej sfery życia człowieka

Duża sumienność

Osoby sumienne opisywane są jako zorganizowane, skrupulatne, 
odpowiedzialne, wytrwałe w dążeniu do celów. Duże nasilenie tej 
cechy wiąże się z pracoholizmem, skłonnością do utrzymywania 
porządku i perfekcjonizmem.

Mała sumienność
Osoby małej sumienności, są mało skrupulatne, leniwe w wypełnia-
niu obowiązków, hedonistycznie nastawione do życia przy jednoczes-
nym braku jasno sprecyzowanych celów życiowych.
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Ekstrawersja. Zarówno rola menedżera jaki i przedsiębiorcy związana jest z funk-
cjonowaniem w różnych kontekstach społecznych. Jakość i intensywność relacji społecz-
nych w obu przypadkach różni się jednak. Przedsiębiorca musi utrzymywać zdecydowa-
nie bardziej różnorodne kontakty społeczne np. z pracownikami banków, dostawcami, 
klientami pracownikami. Przedsiębiorca, który musi utrzymywać intensywne bezpośred-
nie kontakty społeczne z podmiotami wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji, powinien 
charakteryzować się wyższym poziomem ekstrawersji niż menedżer zatrudniony w du-
żym przedsiębiorstwie.

Otwartość na nowe doświadczenia. Jak już wcześniej wspominaliśmy, rola przed-
siębiorcy nieodłącznie wiąże się z wprowadzaniem innowacji. Zakładanie fi rmy wymaga 
od założyciela poszukiwania nowych idei i wykorzystania swojej kreatywności w roz-
wiązywaniu problemów organizacyjnych oraz poszukiwaniu innowacyjnych produktów, 
usług czy też strategii. Menedżer funkcjonuje w oparciu o reguły i procedury organiza-
cyjne. W jego wypadku nawet mimo gwałtownych zmian otoczenia, organizacyjne pro-
cedury i reguły zapewniają pewną względną stabilność. Dlatego też przedsiębiorcy po-
winni charakteryzować się wyższym poziomem otwartości na nowe doświadczenia, taka 
bowiem postawa stanowi istotną przesłankę sukces.

Ugodowość. Właściwość ta wyznacza jakość ustosunkowań osoby wobec innych lu-
dzi. Osoby o wysokiej ugodowości charakteryzuje nadawanie wysokiej wartości współ-
działaniu oraz preferencji pozytywnych relacji interpersonalnych. Osoby o niskim po-
ziomie ugodowości charakteryzuje tendencja do manipulowania, koncentracja na sobie 
i krytyczność wobec innych. Badania empiryczne wskazują, że skuteczne kierowania in-
nymi wymaga relatywnie niższego poziomu ugodowości. Menedżer zmuszony jest po-
dejmować nieraz trudne decyzje naruszające dobre relacje z podwładnymi. Biorąc pod 
uwagę różnorodność złożonych kontaktów społecznych przedsiębiorcy, można oczeki-
wać, że będą oni charakteryzowali się jeszcze niższym poziomem ugodowości niż me-
nedżerowie. 

Sumienność. Cecha ta jest wskaźnikiem stopnia zorganizowania, wytrwałości i za-
angażowania w osiąganie celów. Niektórzy z badaczy uważają, że właściwość ta jest wręcz 
wskaźnikiem zdolności do ciężkiej pracy. Wiele danych empirycznych wskazuje, że jest 
to istotny predykator sukcesu w wielu zawodach i na licznych stanowiskach. Biorąc pod 
uwagę cechy sytuacji, w której działa przedsiębiorca i menedżer, można przypuszczać, że 
przedsiębiorcy, aby odnieść sukces, powinni charakteryzować się wyższą sumiennością 
niż menedżerowie.

Zhao i Seibert (2006) przeprowadzili metaanalizę ponad dwudziestu badań, w któ-
rych wykorzystano koncepcje „wielkiej piątki” w badaniach porównawczych przedsię-
biorców i menedżerów. Przeprowadzone przez nich porównania umożliwiają weryfi ka-
cję sformułowanych powyżej hipotezy. Analiza związków omówionych pięciu podstawo-
wych cech osobowości z pełnieniem roli menedżera i przedsiębiorcy dostarcza ważnych 
informacji, co do cech związanych z sukcesem przedsiębiorczym. W tabeli 13 przedsta-
wiono syntetyczne rezultaty wspomnianej powyżej metaanalizy.
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Tabela 13. Osobowość przedsiębiorców i menedżerów 
– podsumowanie rezultatów metaanalizy. 

Cechy osobowości przedsiębiorcy menedżerowie
Neurotyzm - +
Ekstrawersja 0 0
Otwartość na nowe doświadczenia + -
Ugodowość - +
Systematyczność + -

oznaczenia: (-) - mniejsze natężenie cechy; (0) - brak różnic;  (+) - wyższe natężenie cechy

Dane zawarte w tabeli 13 wskazują, że znaczące różnice pomiędzy przedsiębiorca-
mi i menedżerami występują w przypadku czterech fundamentalnych cech osobowo-
ści. Przedsiębiorcy charakteryzują się wyższym niż menederowie poziomem otwartości 
na nowe doświadczenia i sumienności. W przypadku dwóch kolejnych cech – neuroty-
zmu i ugodowości – charakteryzuje ich niższy poziom tych właściwości niż menedżerów. 
Wbrew sformułowanym powyżej oczekiwaniom nie ujawniono różnic między przedsię-
biorcami i menedżerami w natężeniu piątej cechy ekstrawersji. Okazało się, że wysoki 
poziom ukierunkowania na kontakty społeczne i czerpanie z nich przyjemności jest jed-
nakowo ważny dla sukcesu menedżerskiego jak i przedsiębiorczego.

7. Podsumowanie – sylwetka psychologiczna przedsiębiorcy
Wśród omówionych atrybutów przedsiębiorcy wyróżnić możemy dwie ich katego-

rie. Pierwszą z nich stanowią podstawowe cechy osobowości, wpływające na funkcjono-
wanie w roli przedsiębiorcy w sposób pośredni. To na ich bazie kształtują się właściwo-
ści mające bezpośredni związek ze skutecznym funkcjonowaniem przedsiębiorcy. Do tej 
kategorii należą czynniki wielkiej piątki: stabilność emocjonalna, ekstrawersja, otwartość 
na nowe doświadczenia, relatywnie niska ugodowość i skrupulatność. Druga kategoria 
właściwości ma bardziej bezpośredni wpływ na aktywność przedsiębiorcy. Kreatywność 
ma związek z rozwiązywaniem problemów otwartych, słabo zdefi niowanych. Z kolei po-
trzeba osiągnięć współdeterminuje poziom i jakość wyznaczanych sobie przez przed-
siębiorcę celów. Dwie kolejne cechy – poczucie kontroli i poczucie własnej skuteczności 
– mają również ważne konsekwencje behawioralne. Decydują one o poczuciu sprawo-
waniu kontroli nad sytuacją, zdarzeniami. To poczucie sprawowania kontroli umożliwia 
przedsiębiorcy sprawne funkcjonowanie w złożonych i zmiennych warunkach. Mają one 
także wpływ na wytrwałość i intensywność zachowaniach, czyli poziom zaangażowa-
nia w podejmowaną działalność. Ostatnia z omówionych cech – skłonność do podej-
mowania ryzyka – powoduje, że osoby o takiej charakterystyce nie unikają angażowania 
się w sytuacje niepewne. Niepewność jest bowiem nieodłącznie związana z aktywnoś-
cią przedsiębiorcy. Profi l psychologiczny przedsiębiorców to profi l charakterystyczny dla 
jednostek mających poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Syntetyczny opis 
sylwetki psychologicznej przedsiębiorcy przedstawiony został w tabeli 14.
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Tabela 14. Sylwetka psychologiczna skutecznego przedsiębiorcy

Opis
Podstawowe cechy osobowości

Stabilność emocjonalna Zrównoważony emocjonalnie i odporny na stres

Ekstrawersja Czerpiący przyjemność z kontaktów społecznych, towarzyski 
lecz równocześnie asertywny.

Otwartość na nowe 
doświadczenia

Nastawiony na poszukiwanie nowych doświadczeń, 
charakteryzujący się ciekawością intelektualną.

Ugodowość relatywnie 
niska

W kontaktach z innymi skoncentrowany relatywnie bardziej na 
sobie, nie starający się dążyć przede wszystkim do pozytywnych 
relacji interpersonalnych. Dzięki temu może być skuteczny 
w negocjacjach handlowych.

Sumienność Dobrze zorganizowany, potrafi ący ciężko pracować, 
zaangażowany w realizację celów, wytrwały w dążeniu do celu.

Specyfi czne cechy osobowości

Potrzeba osiągnięć
Dążący przede wszystkim do osiągnięcia sukcesu, a nie uniknię-
cia porażki, ustalający realistyczne cele, w których sukces jest za-
leżny głównie od własnych kompetencji.

Wewnętrzne poczucie 
kontroli

Przekonany, że może kontrolować sytuację, upatrujący 
uwarunkowań wyników swoich działań we własnych 
zdolnościach,  motywacji itp.

Poczucie skuteczności 
przedsiębiorczej

Przekonany, że potrafi  skutecznie radzić sobie z zadaniami 
obejmującymi podstawowe obszary funkcjonowania 
przedsiębiorcy: marketing, zarządzanie, wprowadzanie 
innowacji, kontrola fi nansowa i podejmowaniem decyzji 
ryzykownych w warunkach niepewności.

Poczucie skuteczności 
ogólnej

Charakteryzuje się także zgeneralizowanym poczuciem 
skuteczności w wielu innych obszarach aktywności. 

Kreatywność Potrafi  identyfi kować i tworzyć innowacje, znajduje rozwiązanie 
w sytuacjach słabo strukturalizowanych.

Skłonność do ryzyka Jest osobą skłonną do funkcjonowania w warunkach 
niepewności, ograniczonych informacji i podejmować ryzyko.

Przedstawione rezultaty badań empirycznych wskazują, że sylwetka psychologicz-
na przedsiębiorcy (zbiór cech) jest istotnym predykatorem skuteczności przedsiębior-
cy. Obok czynników wewnętrznych (związanych z osobą przedsiębiorcy) powodzenie 
w aktywności przedsiębiorczej współwyznaczane jest przez czynniki zewnętrzne (np. 
regulacje prawne, aspekty społeczno–gospodarcze). Lecz najbardziej nawet sprzyja jące 
warunki zewnętrzne (przejrzyste przepisy) nie zagwarantują jednostce sukcesu w sa-
modzielnej działalności gospodarczej, jeżeli nie będzie ona posiadała zespołu cech do-
pasowanych do wymiarów sytuacji (niepewność, zmienność), w której będzie musiała 
funkcjonować. 
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Bronisław H. Bladocha

Filozofi a wolności prasy w prawie międzynarodowym

Aby mówić o wolności prasy, należy przybliżyć znaczenie tego pojęcia. Jak pisze 
J. Sobczak, pod pojęciem prasy ustawa o prawie prasowym rozumie publikacje nie tyl-
ko drukowane, ale także emitowane za pośrednictwem fal radiowych czy telewizyjnych. 
Wobec czego prasą są wszelkie publikacje periodyczne, których immanentną cechą jest 
pojawianie się w formie kolejnych numerów w określonej jednostce czasu. Miano pra-
sy przysługuje też periodykom ukazującym się nie rzadziej niż raz do roku. Ustawodawca 
szeroko ujmuje pojęcie prasy zaliczając do niej przykładowo dzienniki, czasopisma, serwi-
sy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne, radiowę-
zły zakładowe, kroniki fi lmowe oraz wszelkie istniejące i powstające środki przekazu upo-
wszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki roz-
powszechniania. Prasą, w świetle ustawy, są również zespoły ludzi i poszczególne zespoły 
zajmujące się działalnością dziennikarską1. Według znanego prasoznawcy – M. Kafl a prasą 
są wszystkie środki informacji masowej oddziaływujące na opinię publiczną2.

W „Encyklopedii ONZ i stosunków międzynarodowych” wolność prasy zdefi niowana 
jest jako termin międzynarodowy, oznaczający wolność słowa, który stał się przedmiotem 
postanowień konstytucji, w różnym stopniu określający zakres swobody wypowiedzi. Jedy-
nym państwem w świecie od blisko 200 lat nie stawiającym żadnych ograniczeń wolności 
prasy są Stany Zjednoczone, które pierwszą poprawką do swej Konstytucji (Bill of Rights 
1791) ustanowiły, że Kongres nie ma prawa ograniczania wolności słowa czy prasy...”3.

Wolność prasy jest pochodną wolności myśli, z której wypływa wolność przekonań. 
Istotnymi składnikami tej wolności są prawa do: wyrażania poglądów politycznych, kul-
tywowania tradycji narodowych i wyznawania religii. Wolność myśli i wolność przeko-
nań mogą znaleźć uzewnętrznienie tylko w przypadku istnienia wolności wypowiedzi. 
Wolność wypowiedzi to wolność prezentacji poglądów i przekonań w różnej formie, 
w sposób widoczny dla innych (słowem, gestem, dźwiękiem, obrazem itd.). Treścią wol-

1 J. Sobczak, Polskie prawo prasowe, Poznań 1993, s. 46-47.
2 M. Kafel, Prasoznawstwo, Warszawa 1966, s. 99.
3 E. J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986, s. 584.
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ności słowa – będącego pochodną wolności wypowiedzi – jest prawo do nieskrępowa-
nego wyrażania poglądów zarówno w formie mówionej, jak i do utrwalenia tych słów, 
a więc do ich publikacji w postaci pisma odręcznego, druku, zapisu przy pomocy dźwię-
ku i obrazu. Wolność prasy możliwa jest w pełnym zakresie tylko w razie rzeczywistego 
istnienia wolności: myśli, przekonań, wypowiedzi, słowa i publikacji. Właśnie w wolno-
ści prasy te wymienione wyżej pojęcia znajdują odbicie i ucieleśnienie4.

Generalnie człowiek w swojej wolności jest niczym nie ograniczony, gdyż jego świa-
domość, myśli czy idee są niedostępne dla kontroli zewnętrznej. O ile wolność w swoim 
pierwotnym kształcie nie uległa formalnym ograniczeniom, o tyle wolności prasy nie 
udało się uniknąć pewnej reglamentacji.

Wolność prasy określona jest zawsze poprzez prawo i jego relacje. Tylko w ramach 
porządku prawnego możliwym do zrealizowania jest idea wolności. Prawo bowiem stwa-
rza ramy, w których jednostki mogą z niej korzystać. Jednak w myśl prawa i za jego spra-
wą – poprzez wszechobecną cenzurę – możliwym stało się skuteczne ograniczenie wol-
ności prasy. Nie jest jednak tak, że skoro nie ma cenzury, to wszystko wolno. Nie jest też 
tak, że skoro jest wolność słowa, to każdy nie tylko może, ale i musi zezwalać na każdą 
wypowiedź. Wolność słowa oznacza tyle, że człowiek, który chce publicznie wypowie-
dzieć się w jakiejś sprawie, ma ku temu pełne prawo i nikt nie może mu w wykonywaniu 
tego prawa przeszkadzać, o ile respektowane są przy tym inne podstawowe prawa i pra-
wa innych. Jest więc wolność słowa raczej swobodą wyrażania siebie i swoich przeko-
nań. To jest ta wolność, którą ograniczała inkwizycja i którą ścigał absolutyzm, wolność 
wynaleziona przez burżuazję i znienawidzona przez marksistów, gdy doszli do władzy5. 
Wolność prasy może więc zostać w pełni zrealizowana tylko w państwie demokratycz-
nym, gdzie prawo gwarantuje wolność słowa, myśli, sumienia i wyznania. Demokracja 
jest tym wspaniałym ustrojem, który gwarantuje wolność, ale od nas samych zależy, jak 
ją wykorzystamy. Wolna prasa to ogromna władza, która oddana w ręce mądrych ludzi 
może dobrze służyć społeczeństwu obywatelskiemu, jednak jak każda wolność jest tym 
nieszczęsnym darem, z którym trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie, bowiem źle pie-
lęgnowana może się zwrócić przeciwko demokracji.

Potęgę wolnej prasy dostrzegli myśliciele schyłku Oświecenia. Uznawali oni, że pra-
sa powinna być wolna od kontroli ze strony rządzących, a rozwój regulacji prawnych 
powinien iść w kierunku umożliwienia funkcjonowania wolnej prasy. Żądania wolności 
prasy zaznaczyły się najsilniej w Europie Zachodniej, gdzie nowożytni liberałowie two-
rzyli katalogi swobód jednostkowych i obywatelskich, określając możliwości korzystania 
z wolności słowa6. W Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 26 VIII 1789 roku zapo-
wiadano, że nikt nie będzie niepokojony, z powodu swoich przekonań7. Był to milowy 
krok w kierunku teorii wolnościowych. Większość siedemnasto- i osiemnastowiecznych 

4 J. Sobczak, Polskie prawo prasowe, Poznań 1993, s. 39-40.
5 J. Keane, Media a demokracja, tł. E. Petrajtis-O’Neil, Londyn 1992, s. 12.
6 J. Kurczewski, Słowo o... wolności słowa, Rzeczpospolita, 05-06.V.1994, nr 103.
7 E. J. Osmańczyk, Encyklopedia…, op. cit.,  s. 584.
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obrońców prasy rozumiała, że obywatele są wolni w takim stopniu, w jakim mogą prze-
jawiać inicjatywę w życiu społecznym i politycznym, i że wymaga to nieograniczone-
go dostępu do środków przekazujących ich opinie. Jak pisał A. de Tocqueville suweren-
ność ludu nie mogła być nigdy urzeczywistniona bez wolność prasy, przeciwnie, cenzura 
prewencyjna i głosowanie powszechne pozostawały ze sobą w sprzeczności tak dalece, 
że nie mogły się spotkać wśród instytucji tego samego narodu8.

Inny wspaniały myśliciel i polityk jakim był Th omas Jeff erson zapytany o wolność 
prasy stwierdził: „Gdyby przyszło mi decydować, czy powinniśmy mieć rząd bez gazet, 
czy gazety bez rządu, nie wahałbym się ani przez moment i wybrałbym tę drugą ewentu-
alność9. Pierwotna wersja Pierwszej Poprawki do amerykańskiej konstytucji opracowana 
przez Jamesa Madisona mówiła, że: „Naród nie może być pozbawiony czy ograniczony 
w swoim prawie do wypowiadania, pisania czy publikowania swoich odczuć; a wolność 
prasy, jako jeden z potężnych bastionów wolności, ma być nietykalny”10.

Jednakże zasadniczy wpływ na rozwój wolności prasy miały ostatnie dwa stulecia 
– człowiek został poddany szeregu doświadczeń historycznych i nie mógł pozostać obo-
jętnym wobec spraw wolności. Musiał on uzewnętrznić swoje przeżycia słowem, ges-
tem czy obrazem. Dwudziestowieczne doświadczenie totalitaryzmu podkreślało z całą 
ostrością problem autocenzury, który nie ogranicza się tylko do reżimów totalitarnych. 
Okazuje się, że cenzura to niekoniecznie wszystko widzące oko i żelazna pięść władzy 
górującej nad swymi poddanymi. Cenzura może przybierać również całkiem inną for-
mę. Może odzywać się w nas echem, może się zagnieździć w nas, szpiegować nas niby 
prywatny, piszący pod dyktando sekretarz, który przypomina, aby nie posunąć się za 
daleko. Wewnętrzny cenzor ostrzega nas, że zbyt wiele ryzykujemy – naszą reputacją, 
rodziną, karierą, pracą czy postępowaniem prawnym. Nasz wewnętrzny cenzor sprzyja 
panowaniu powszechnych opinii i wykształceniu „gramofonowego umysłu” (Orwell)11. 
Ów Orwellowski „gramofonowy umysł” to wspaniałe określenie na samowolnie ubez-
własnowolnioną masę ludzi pióra, którzy jak „zepsuta płyta” powtarzają istniejące już 
slogany. Tak więc cenzura może istnieć we wszystkich dziedzinach naszego życia, doty-
kając sfer wydawałoby się zawoluowanych tylko dla nas samych. Może również wdzierać 
się do naszych myśli, sądów, idei, stając się naszym nieodzownym kompanem. Już John 
Stuart Mill w swoim dziele „On Liberty” pisał o intelektualistach, którzy z obawy przed 
grzywną, więzieniem lub inną naganą stają się niewolnikami komunału albo oportuni-
stami. Czynią z siebie głosicieli oklepanych frazesów, których argumentacja przeznaczo-
na dla słuchaczy czy czytelników nie trafi a im samym do przekonania. Zaprzedają oni 
swoją duszę i umysł za cenę pozornego spokoju i bezpieczeństwa. Filozof znający dosko-
nale ludzką naturę powiedział, że „świat traci na tym, że istnieje mnóstwo obiecujących 
intelektualistów połączonych z lękliwymi charakterami, które nie mają odwagi pójść za 

8 M. Pietrzak, Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce, Warszawa 1992, s. 24.
9 J. Keane, Media a .., op.cit., s. 9.
10 Tamże, s. 35.
11 Tamże, s. 33.
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jakimś śmiałym, ożywczym i niezależnym biegiem myśli, co by miało pozór niereligijno-
ści lub niemoralności”12. Tak więc za sprawą własnego wyboru stajemy się orędownikami 
idei, które choć są nam obce przejmujemy jako aksjomat, skazując się tym samym na in-
telektualną banicję.

Kwestia autocenzury jest szczególnie ważna, gdyż występuje ona zarówno w pań-
stwach demokratycznych jak i tych, które do demokracji dążą. To za jej przyczyną uczy-
my się niemówienia tego, co naprawdę myślimy, stając się intelektualnymi tchórzami. 
Zatem paradoksalnym wydaje się stwierdzenie, że człowiek w swojej wolności jest ni-
czym nieograniczony. Zawsze będą istniały granice swobody wyrażania opinii wytyczone 
przez prawo, moralność, obyczaj, a kiedy tych zabraknie, do głosu dopuszczony zostanie 
nasz wewnętrzny cenzor.

Generalnie wolność prasy można sprowadzić do kwestii cenzury, a więc do proble-
mu właściwego zakresu ingerencji państwa we wnętrze skomplikowanej machiny, jaką 
jest prasa.

2. Międzynarodowa regulacja prawna wolności prasy
Wolność myśli, słowa, a co za tym idzie wolność prasy należy niewątpliwie do naj-

ważniejszych składników demokracji. Nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj funkcjonowa-
nia nowoczesnego państwa demokratycznego bez wolnej prasy. Stanowi ona bowiem 
fundament, na którym opiera się demokratyczne społeczeństwo. Problem wolności wy-
powiedzi jest prawie tak stary jak ludzkość. Jednak dopiero po II wojnie światowej poja-
wiła się tendencja do stworzenia międzynarodowych standardów dotyczących wolności 
prasy. Bowiem w dwudziestym wieku za sprawą bolesnych doświadczeń historycznych, 
jakim zostały poddane jednostki i narody, koniecznym stało się stworzenie powszech-
nych gwarancji prawnych w tej dziedzinie.

Rozpatrując działalność mass mediów w skali międzynarodowej, należy zauwa-
żyć, że społeczność międzynarodowa od wielu dziesiątków lat usiłuje zabezpieczyć się 
przed negatywnymi działaniami mediów stwarzających potencjalne i rzeczywiste za-
grożenie dla suwerenność poszczególnych państw. W tym celu podejmowano wysiłki 
na rzecz prawnomiędzynarodowych regulacji w zakresie obiegu informacji13.

W Europie przez szereg lat zdołano wypracować standardy dotyczące wolności pra-
sy, które miały eliminować słabość narodowych regulacji i problemy związane z ich reali-
zacją. Mają one stanowić pewien podstawowy wzór standardów etycznych, wprowadza-
jąc harmonię i eliminując ekstremizmy14.

Organizacją międzynarodową, która bezpośrednio lub pośrednio wytwarza dwa ro-
dzaje standardów: wiążące i niewiążące, jest Rada Europy. Pierwsze z nich znajdują się 

12 J. S. Mill, O wolności, tł. A Kurlandzka, PWN,  Warszawa 1959, s. 162.
13 Zarys teorii procesów i środków komunikowania masowego, pod redakcją W. Dudka, Katowice 1985, 

s. 155-156.
14 K. Doktorowicz, W. Dudek, Międzynarodowe regulacje działalności środków społecznego przekazu, Katowice 

1992, s. 36.
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w konwencjach i umowach zawartych w ramach tej organizacji, drugie natomiast przyj-
mują postać rezolucji i rekomendacji Komitetu Ministrów lub Zgromadzenia Parlamen-
tarnego, czyli dwóch najważniejszych organów Rady Europy. Priorytetowy charakter, 
biorąc pod uwagę wiążącą moc standardu oraz możliwość kontroli jego wykonania, mają 
standardy kontraktowe. Niemniej standardy zawarte w uchwałach organów Rady Euro-
py również pełnią ważną rolę, bądź inspirując powstanie standardów kontraktowych, 
bądź je uzupełniając. Obydwa typy standardów mają charakter opcyjny, co oznacza, że 
państwa członkowskie Rady Europy mogą, lecz nie muszą ich przyjąć, a zwłaszcza że nie 
mają obowiązku przejęcia ich w całości i bez jakichkolwiek zmian, które byłyby pożąda-
ne, np. w związku ze specyfi ką stosunków krajowych15. Jednak w sferze praw człowieka, 
a przede wszystkim wolności wypowiedzi, przyjęcie takich standardów wydaje się wy-
soce pożądane z uwagi na statutowe cele Rady Europy, które można streścić w hasłach: 
demokracja, praworządność, prawa człowieka16. Rada Europy zdołała wytworzyć wiele 
standardów w odniesieniu do wolności wypowiedzi. w której wolność prasy jest istotną 
częścią. Podstawę standardów wiążących stanowią przepisy prawne:
a) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
b) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
c) Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zwanej Konwen-

cją Europejską,
d) oraz orzecznictwo: Europejskiej Komisji Praw Człowieka (EKPC) i Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka (ETPC).
Jeśli chodzi o standardy niewiążące w zakresie wolności prasy, to trzeba zauważyć, 

że tworzą je głównie uchwały Komitetu Ministrów Rady Europy. Należą do nich: Rezo-
lucja nr 26 z 1974 roku o prawie do odpowiedzi – sytuacja jednostki w stosunku do pra-
sy; Rezolucja nr 43 z 1974 roku o koncentracji prasy; Rekomendacja nr 17 z 1984 roku 
o równości kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz Deklaracja o wolno-
ści wypowiedzi i informacji z 1982 roku17. Standardy niewiążące powiązane są ze stan-
dardami wiążącymi, stanowiąc zarazem ich uzupełnienie. Zatem aby mówić o wolności 
prasy niezbędnym staje się przeanalizowanie aktów prawa międzynarodowego, których 
przepisy prawne dotyczą wolności wypowiedzi, Postaram się również w swojej analizie 
zwrócić uwagę na te przepisy prawne, które przyczyniają się do ograniczenia swobody 
wypowiedzi.

a) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 

1948 roku. Zrazu pomyślana jako dokument przygotowujący do uchwalenia Paktu Praw 
Człowieka, stała się z czasem instrumentem samodzielnym, który wywarł i nadal wywiera 

15 J. Gilas, Wstęp do prawa międzynarodowego publicznego, Toruń 1991, s. 111-113.
16 Prawa Człowieka. Dokumenty międzynarodowe, tł. i opr.: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1993, 

s. 171.
17 C. Mik, Standardy Rady Europy dotyczące wolności prasy, „Palestra” 9-10/1993, nr 229-230, s. 88.
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istotny wpływ na praktykę międzynarodową oraz na stanowienie i stosowanie prawa kra-
jowego. Deklaracja jest najważniejszym oświadczeniem globalnego dążenia do przestrze-
gania praw człowieka. Była novum w prawie międzynarodowym, równy dla wszystkich 
ludzi bez względu na płeć, rasę, wyznanie, status materialny czy narodowość. Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka spełniła rolę inspiratora dla przyszłych norm prawa między-
narodowego18. Stała się ona tym samym dekalogiem prawa międzynarodowego w zakresie 
wolności człowieka i obywatela, czego potwierdzeniem może być artykuł 18 i 19.

Artykuł 18 mówi: „Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; pra-
wo to obejmuje wolność zmiany swej religii lub przekonań, jak również wolność manife-
stowania swej religii lub przekonań, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub 
prywatnie, poprzez nauczanie, praktyki religijne, sprawowanie kultu i rytuałów”19. Wyżej 
wymieniony artykuł odnosi się do wolności myśli, gwarantując każdemu człowiekowi 
swobodę w wyrażaniu swoich przekonań. Uzewnętrznianie ich, zgodnie z brzmieniem 
artykułu 18, może być indywidualne albo wspólne z innymi, publiczne lub prywatne 
– wobec czego ustawodawca gwarantuje również wolność formy demonstracji swoich 
przekonań. Artykuł ten jest istotny ze względu na fakt, iż z wolności myśli wypływa wol-
ność słowa, która jest istotnym elementem demokratycznego państwa prawnego. Bez-
pośrednio tematykę wolności słowa porusza artykuł 19 Deklaracji, zgodnie z brzmie-
niem którego:

„Każda jednostka ma prawo do wolności poglądów i wypowiedzi; prawo to 
obejmuje nieskrępowaną wolność posiadania poglądów oraz poszukiwania, 
otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkimi środkami bez 
względu na granice”20.

Pierwsze zdanie artykułu 19 mówi o prawie wolności każdej jednostki w kwestii jej 
poglądów i wypowiedzi, z czego wynika, że prawo do swobody wypowiedzi przysługuje 
każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, wyznanie czy narodowość. Artykuł 19 
gwarantuje również każdemu człowiekowi wolność posiadania poglądów i wypowiedzi, 
a więc zapewnia zarówno swobodę myśli jak i sposób ich artykułowania. Ustawodaw-
ca zapewnia także każdemu prawo do nieograniczonego poszukiwania, otrzymywania 
i przekazywania informacji oraz idei. Wobec czego każdy człowiek ma prawo do rzetel-
nej, a więc prawdziwej informacji. Prawo to dotyczy zarówno osób poszukujących infor-
macji (głównie dziennikarzy), przekazujących je (szeroka sfera pracowników mass me-
diów), jak i osób, do których jest ona kierowana (odbiorcy, którzy tworzą opinię pub-
liczną). Bez gwarancji dostępu do informacji trudno w ogóle dziś mówić o wolnej pra-
sie. Wobec czego, aby wolność prasy została w pełni urzeczywistniona ustawodawca za-
gwarantował jej niczym nieograniczony przepływ, wszelkimi środkami i bez względu na 
granice. Niejasnym jest sformułowanie „wszelkich środków”, które prowadzić może do 

18 A. Michalska, Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a pakty praw człowieka, Warszawa 1976, 
s. 181.

19 Prawa Człowieka. Dokumenty międzynarodowe, op. cit., s. 20.
20 Tamże, s. 21.
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pewnych nieporozumień w odczytywaniu tego artykułu. Jednak zarówno artykuły 18 
jak i 19 dały prawne gwarancje wolności myśli, a co za tym idzie wolności słowa. War-
to zaznaczyć fakt, że artykuł 19 zakłada swobodny przepływ informacji bez względu na 
granicę, tak więc Deklaracja była zapowiedzią koncepcji swobodnego przepływu infor-
macji (Free Flow of Information)21, która pojawiła się po II wojnie światowej, a która 
w minionych latach święciła na Zachodzie swój triumf. Po dzień dzisiejszy Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka jest nadrzędnym dokumentem w odniesieniu do praw po-
szczególnych narodów, a jej założenia odbiły się echem w konstytucjach wielu państw. 
Wzorowały się na niej liczne konstytucje afrykańskie i iberoamerykańskie, które niekie-
dy posuwały się, aż do włączenia Deklaracji do swych tekstów22. Na projekcie Deklaracji 
oparto też w pewnym stopniu ustawę zasadniczą RFN z 1949 roku23.

Charakter prawnomiędzynarodowy Deklaracji jest sporny – jedni autorzy traktują 
ją jako dokument niewiążący, inni sądzą, że korzystanie z niej w praktyce międzynaro-
dowej sprzyja traktowaniu deklaracji jako elementu prawa zwyczajowego24. Niezależnie 
od tego sporu wszyscy autorzy zgadzają się, że Deklaracja jako podstawowy dokument 
powszechny posiada duże znaczenie dla ochrony praw człowieka i podstawowych wol-
ności. Posiada również wielką siłę moralną i psychologiczną – jako wyraz generalnych 
wartości międzynarodowego prawa obowiązującego wszystkie nacje.

Państwa jednak mogą ograniczyć korzystanie z praw zagwarantowanych w Deklara-
cji, zgodnie z Artykułem 29, który mówi:

1. Każda jednostka ma obowiązki wobec wspólnoty, bo tylko w niej możliwy 
jest swobodny i pełny rozwój jej osobowości.

2. W korzystaniu ze swych praw i wolności, każdy podlega jedynie takim 
ograniczeniom, które są określone przez prawo, wyłącznie w celu zapew-
nienia należytego uznania i poszanowania praw i wolności innych, oraz 
zaspokojenia słusznych wymagań moralności, porządku publicznego i po-
wszechnego dobrobytu w społeczeństwie demokratycznym.

3. Te prawa i wolności w żadnym razie nie mogą być wykorzystywane wbrew 
Celom i Zasadom Narodów Zjednoczonych25.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka proklamując między innymi wolność wy-
rażania opinii, stanowi zarazem (art. 29), że każdy człowiek ma obowiązki wobec społe-
czeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości. Dekla-
racja nie wymienia tych obowiązków. Wobec czego dopuszcza pewną swobodę interpre-
tacji w tej kwestii. Trudno bowiem określić, jakie obowiązki wobec wspólnoty posiada 
człowiek. Sądzę, że jest to sprawa indywidualnej interpretacji, a więc kwestia dyskusyjna. 

21 W. Dudek, Koncepcja „Free Flow of Information” („swobodnego przepływu informacji”) w polityce zagranicz-
nej USA po II wojnie światowej, „Sprawy Międzynarodowe”, 11/1993,  s. 29.

22 J. Gilas, Uniwersalizm i regionalizm praw człowieka, Toruń 1968, s. 49.
23 C. Mik, Porządek międzynarodowy a porządek krajowy w dziedzinie praw człowieka, „Państwo i Prawo”, 

11/1992, s. 5.
24 Prawa człowieka. Dokumenty.., op. cit.,  s. 15.
25 Tamże, s. 23.
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Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi jednak, że w korzystaniu ze swych praw 
i wolności każdy człowiek podlega ograniczeniom, ale tylko takim, które są określone 
przez prawo i tylko w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw 
i wolności innych oraz w celu zadośćuczynienia słusznym wymaganiom moralności, po-
rządku publicznego i powszechnego dobrobytu w demokratycznym społeczeństwie. De-
klaracja dodaje, że z proklamowanych w niej praw i wolności nie wolno w żadnym wy-
padku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych. Są 
one następujące:
– zachowanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
– rozwijanie pokojowych stosunków między narodami,
– osiąganie międzynarodowej współpracy w rozstrzyganiu międzynarodowych prob-

lemów o charakterze ekonomicznym, socjalnym, kulturalnym lub humanitarnym26.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest pierwszym sformułowanym uniwersal-

nym standardem dopuszczalnych przez państwo ograniczeń wolności wyrażania opinii. 
Do czasu jej proklamowania (1948 r.) nie było uniwersalnie uzgodnionego i uznawanego 
kryterium ograniczania swobody wyrażania opinii. Podmiotem, który ostatecznie decy-
dował o granicach tej swobody było państwo. Wobec czego różne kraje, w różnych cza-
sach i różnych formach wyznaczały owe granice w sposób mniej lub bardziej sprzyjający 
wolności wyrażania opinii. Często eliminując ją z szerokich obszarów życia społecznego, 
stosując w tym celu różne środki i formy swego postępowania27.

Deklaracja była pierwszym międzynarodowym standardem w dziedzinie wolności 
prasy. Dała ona podwaliny pod jej nieskrępowane funkcjonowanie, a jej założenia znala-
zły odzwierciedlenie w późniejszych standardach wolności wypowiedzi.

b) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Protokół Fakultatyw-

ny do tego paktu zostały przyjęte, podobnie jak Pakt Praw Gospodarczych i łącznie z nim, 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 roku. 
Drugi Protokół Fakultatywny do Paktu dotyczący kary śmierci uchwalono 15 grudnia 
1989 roku. Zarówno Pakt Praw Politycznych, jak towarzyszące mu protokoły, są traktata-
mi międzynarodowymi, tworzą więc prawa i obowiązki dla państw-stron. Warto zazna-
czyć, że ratyfi kowanie lub związanie się ostatecznie protokołami w inny sposób możli-
we jest tylko jednocześnie z ratyfi kacją lub ostatecznym związaniem się w inny sposób 
samym Paktem. Pakt i pierwszy protokół fakultatywny weszły w życie 23 marca 1976, 
drugi Protokół wszedł w życie 11 lipca 1991. Polska ratyfi kowała tylko Pakt 13 III 1977 
i pierwszy Protokół, uznała ponadto kompetencję Komitetu Praw Człowieka do rozpa-
trywania skarg międzynarodowych dotyczących interpretacji lub stosowania postano-
wień Paktu28.

26 A. Łopatka, Prawo do swobodnego wyrażania opinii, Warszawa 1993, s. 23.
27 Tamże, s. 23.
28 Prawa Człowieka. Dokumenty.., op. cit., s. 41.
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Podobnie jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Pakt podejmuje problematy-
kę wolności wyrażania opinii. Artykułem, który bezpośrednio porusza tę tematykę jest 
artykuł 19, który mówi:

1. Każdy ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów.
2. Każdy ma prawo do swobody wypowiedzi; prawo to obejmuje swobodę 

poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji 
i po glądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub dru-
kiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według włas-
nego wyboru.

3. Wykonywanie praw przewidzianych w paragrafi e 2 niniejszego artykułu 
pociąga za sobą specjalne obowiązki i szczególną odpowiedzialność. Może 
ona w konsekwencji podlegać pewnym ograniczeniom, które powinny 
być wyraźnie przewidziane przez ustawę które są niezbędne w celu:
a) poszanowania praw i dobrego imienia innych;
b) ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego 

(„order public”) albo zdrowia lub moralności publicznej.29

Artykuł 19 zapewnia każdemu człowiekowi swobodę poglądów, dając zarazem gwa-
rancję nieograniczonej wypowiedzi, oraz nieskrępowaną swobodę poszukiwania, otrzy-
mywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów. Ustawodawca dopusz-
cza dowolność formy przekazu, zostawiając jej wybór w gestii nadawcy. Informacje i po-
glądy w myśl artykułu są niezależne, a więc wolne od granic państwowych. Wobec czego, 
w myśl artykułu zakłada się swobodną cyrkulację wypowiedzi. W punkcie 3 artykułu 19 
określa model dopuszczalnych ograniczeń stosowanych przez państwo – są one ściśle 
przewidziane przez prawo, a państwa mają obowiązek prawny respektować je. W myśl 
artykułu państwa mogą jednak stosować mniejsze ograniczenia; niedopuszczalne są jed-
nak ograniczenia nie przewidziane przez prawo. Niemniej jednak państwa-strony Paktu 
są ograniczone prawnie w decydowaniu o tym, jakie ograniczenia wolności wyrażania 
opinii mają w nich obowiązywać.

Warto wspomnieć o artykule 20, który nawiązuje do wolności wyrażania opinii. 
Mówi on, że:

1. Wszelka propaganda wojenna będzie zakazana przez ustawę.
2. Popieranie w jakikolwiek sposób nienawiści narodowej, rasowej lub reli-

gijnej, stanowiące podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub gwałtu, bę-
dzie zakazane przez ustawę30.

c) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zwana Kon-
wencją Europejską
Konwencja Europejska jest traktatem międzynarodowym, tworzącym prawa i obo-

wiązki dla państw-stron. Jest ona traktatem regionalnym, ogólnym, chociaż gwarantuje 

29 Tamże, s. 52-53.
30 A. Łopatka, Prawo do …, op. cit.,  s. 24.
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przede wszystkim prawa obywatelskie i polityczne. Władze polskie podpisały Konwencję 
Europejską 26 listopada 1991, wraz z ofi cjalnym przystąpieniem Polski do Rady Europy, 
oraz po wejściu w życie ostatniej nowelizacji prawa prasowego31.

Tematykę wolności podejmuje artykuł 9 i 10 Konwencji.
Artykuł 9 mówi:

1. Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to 
obejmuje wolność zmiany religii lub przekonań oraz wolności uzewnętrz-
niania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie 
swej religii lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowa-
nie i czynności rytualne.

2. Wolność uzewnętrzniania religii lub przekonań może podlegać jedynie 
takim ograniczeniom, które są przewidziane przez prawo i są konieczne 
w społeczeństwie demokratycznym ze względu na interesy bezpieczeń-
stwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia, moralności 
lub ochronę praw i wolności innych osób32.

Istotę wolności prasy określa artykuł 10:
1. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność 

poglądów oraz otrzymywania informacji i idei bez ingerencji władz pub-
licznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy artykuł nie stoi na 
przeszkodzie udzielaniu przez państwa zezwoleń dla przedsiębiorstw ra-
diowych, telewizyjnych lub kinematografi cznych.

2. Korzystanie z tych wolności, jako pociągające za sobą obowiązki i odpo-
wiedzialność, może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, 
ograniczeniom i sankcjom, które są przewidziane prawem i niezbędne 
w społeczeństwie demokratycznym ze względu na interesy bezpieczeń-
stwa narodowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa pub-
licznego, zapobieganie zamieszkom lub przestępczości, ochronę zdrowia 
i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób, zapobieganie 
ujawnianiu informacji poufnych lub zagwarantowanie powagi i bezstron-
ności sądownictwa33.

Zdanie pierwsze art. 10 ustęp 1 stanowi więc, że każda osoba ma prawo do wolno-
ści wypowiedzi. Prawo to stanowi jedną z istotnych podstaw społeczeństwa demokra-
tycznego i jedną z istotnych podstaw jego postępu i rozwoju. Artykuł 10 nie przesądza 
charakteru wypowiedzi, z którą prawo jest związane. Dopiero Europejski Trybunał Praw 
Człowieka podkreślił, że prawo do wolności wypowiedzi chroni wypowiedź każdego ro-
dzaju, bez względu na jej treść (polityczną, gospodarczą, społeczną lub kulturalną) o ile 
budzi ogólne zainteresowanie34. Sformułowanie z art. 10 „Każdy ma prawo do wolności 

31 Prawa Człowieka. Dokumenty .., op. cit., s. 41.
32 Tamże, s.173.
33 Tamże, s. 180.
34 C. Mik, Standardy.., op. cit.,  s. 89.
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wypowiedzi. (...)” należy interpretować jako uprawnienia przysługujące każdej osobie 
tj. każdej osobie fi zycznej lub prawnej, bez względu na jakiekolwiek kryteria wymienio-
ne w art. 14 Konwencji (zasada niedyskryminacji). Oznacza to, że prawo do wolności 
prasy przysługuje każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie na zasadzie równości. Wol-
ność prasy przysługuje każdemu bez względu na kolor skóry, język, religię, pocho-
dzenie społeczne, narodowe, status majątkowy, poglądy polityczne lub inne. W myśl 
brzmienia artykułu 10 wolność prasy przynależy zarówno osobie fi zycznej (czy to jako 
właścicielowi pisma, dziennikarzowi, czy też jako czytelnikowi gazety), jak i osobie 
prawnej (czy to w charakterze wydawcy czy też redakcji prasowej) bez względu na jej 
status w prawie krajowym35. Zdanie drugie artykułu 10 ustęp 1 Konwencji Europejskiej 
mówi, że wolność wypowiedzi obejmuje wolność poglądów oraz wolność otrzymy-
wania i przekazywania informacji i idei bez względu na granice państwowe. Wolność 
poglądów tkwi u źródeł wolności wypowiedzi, w tym wolności prasowej. Jej zawartość 
w przypadku wolności prasy mieści się w zakresie wolności otrzymywania i przeka-
zywania informacji i idei. Zarazem wolność otrzymywania informacji i idei impliku-
je wolność ich poszukiwania. Można więc stwierdzić, że wolność prasy obejmuje trzy 
wolności składowe: wolność poszukiwania, wolność otrzymywania i wolność przeka-
zywania informacji i idei. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wolność prasy dotyczy nie 
tylko takich informacji i idei, które odbierane są korzystnie lub postrzegane są jako 
nieszkodliwe czy obojętne, ale także takich, które oburzają, szokują lub niepokoją pań-
stwo albo jakąkolwiek część jego ludności.

Wolność prasy obejmuje w pierwszym rzędzie wolność poszukiwania informacji 
i idei. Wolność ta dotyczy przede wszystkim dziennikarzy oraz korespondentów i wiąże 
się z etyką zawodową. Ogólne zasady etyki dziennikarskiej zostały sformułowane w De-
klaracji paryskiej z 1978 roku36 i Deklaracji meksykańskiej z 1980 roku37. Z zasad etyki 
dziennikarskiej wynika zasada poszukiwania danych środkami oszukańczymi i w spo-
sób sprzeczny z prawem. Poza nim panuje jednak swoboda dostępu do źródeł informacji 
i prawo do zachowania tego źródła w tajemnicy. Jednak przy poszukiwaniu informacji 
dziennikarz powinien również uszanować prawa człowieka co do sfery prywatnej i god-
ności osobistej, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego i krajowego. Wolność 
otrzymywania informacji i idei jest drugim składnikiem wolności prasy. Dotyczy głów-
nie czytelników, a więc szeroko pojętej opinii publicznej. Opinia publiczna ma prawo do 
uzyskania rzetelnych, a więc zgodnych z prawdą informacji. Informacje takie mają przy-
czyniać się do ograniczenia spekulacji osób źle poinformowanych, pobudzać dyskusję 
publiczną oraz umożliwiać osobom atakowanym obronę38.

Ostatnim składnikiem wolności prasy jest wolność przekazywania informacji i idei. 
Jest to chyba najistotniejszy z elementów wolnej prasy. Dotyczy on głównie dziennika-

35 Tamże, s. 90.
36 Tłumaczenie „Paryskiej Deklaracji”, „Przekazy i Opinie”, 4/1986, s. 11-13.
37 Tłumaczenie „Deklaracji meksykańskiej”, „Zeszyty Prasoznawcze”, 3/1980, s. 159-162.
38 C. Mik, Standardy…, op. cit.,  s. 91.
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rzy, którzy w swej pracy powinni kierować się zasadą dobrej wiary, a informacje i idee, 
o których piszą powinny być zgodne z celami demokratycznymi, muszą więc być oparte 
na faktach i dostatecznie ścisłe39.

Warto zwrócić uwagę, że wolność poszukiwania, otrzymywania i przekazywania in-
formacji i idei powinna odbywać się „bez ingerencji władz publicznych”. Jednak zgodnie 
z art. 10 państwo może stosować takie wymogi formalne, warunki, ograniczenia i sank-
cje, które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym i jakie są przewidziane przez 
prawo. Wobec czego państwo może ingerować w takim zakresie, w jaki pozwalają na to 
warunki określone w art. 10 ustępie 2 Konwencji.

Konwencja Europejska w artykule 10 stanowi, że wolność wyrażania opinii nie wy-
klucza możliwości poddania rozgłośni radiowych, telewizyjnych oraz kinematografi i 
kontroli państwa. Przy czym brak w wyżej wymienionym artykule precyzyjnych sformu-
łowań w czym kontrola ta ma się wyrażać oraz jakim celom ma służyć40.

Ponieważ wolność wyrażania opinii łączy się z obowiązkami i odpowiedzialnością, 
może podlegać takim formalnościom, warunkom lub ograniczeniom, które są przewi-
dziane przez prawo i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie: integral-
ności terytorialnej, bezpieczeństwa państwowego, bezpieczeństwa publicznego, ochro-
ny zdrowia i moralności, zapobiegania zamieszkom i przestępczości, ochrony dobrego 
imienia i praw innych ludzi, zapobiegania ujawnianiu informacji uzyskanych poufnie 
lub zagwarantowania powagi i bezstronności sądownictwa.

Pewnym ograniczeniem wolności prasy może być również art. 15 Konwencji, który 
zgodnie ze swoim brzmieniem zakłada że:

1. W przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażają-
cego życiu narodu każda z Wysokich Układających się Stron może podjąć 
środki uchylające (derogating – ang., derogeant – fr.) stosowanie zobowią-
zań wynikające z niniejszej Konwencji w zakresie ściśle odpowiadającym 
wymogom sytuacji, pod warunkiem, że środki te nie są sprzeczne z inny-
mi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego.

2. Na mocy niniejszego przepisu nie można uchylać zobowiązań wynikają-
cych z art. 2, z wyjątkiem przypadków śmierci będących skutkiem zgod-
nych z prawem działań wojennych, oraz zobowiązań wynikających z art. 
3, 4 (paragraf 1 i 7).

3. Każda z wysokich Układających się Stron korzystających z prawa do uchy-
lenia zobowiązań poinformuje wyczerpująco Sekretarza Generalnego 
Rady Europy o środkach, które podjęła oraz o przyczynach ich zastoso-
wania. Informować będzie również Sekretarza Generalnego Rady Europy 
o tym, kiedy takie środki przestaną działać, a przepisy Konwencji będą 
w pełni ponownie stosowane41.

39 Tamże, s. 91.
40 A. Łopatka, Prawo…, op. cit., s. 25.
41 Prawa Człowieka .., op. cit ., s. 181-182.
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Jak widać regionalne uregulowanie, jakim jest bez wątpienia Konwencja Europejska, 
wyszczególnia szerszy wachlarz ograniczeń niż Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
czy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Można jednak na przewidziane ogranicze-
nia spojrzeć i w ten sposób, że wyraża ona w sposób bardziej szczegółowy to samo, co za-
wierają cytowane wyżej sformułowania Paktu. Jedynie ostatni punkt, dotyczący zagwa-
rantowania powagi i bezstronności sądownictwa, nie da się zmieścić w ograniczeniach 
w nim przewidzianych. Państwo-strona Konwencji Europejskiej nie musi wprowadzać 
wszystkich ograniczeń wolności wyrażania opinii zawartych w nije. Przez to może mniej 
tę wolność ograniczać42.

Zobowiązania wynikające z Konwencji Europejskiej mają charakter obiektywny 
– prawa człowieka i podstawowe wolności chronione w traktacie przestają należeć do 
kompetencji wewnętrznej poszczególnych państw. Stają się one przedmiotem regula-
cji międzynarodowej, przez co uległy internacjonalizacji i wyjęciu z kręgu wyłącznej 
domeny państwa. Wyłączenie jakiejś materii spod kompetencji krajowej nie oznacza 
ubezwłasnowolnienia państwa, lecz jedynie ograniczenie swobody jego woli (nałoże-
nie obowiązków uwzględnienia postanowień prawa międzynarodowego w prawotwór-
stwie i praktyce krajowej) i poddanie jej kontroli międzynarodowej, przynajmniej 
w stopniu minimalnym43.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zwana Konwen-
cją Europejską stanowi podstawę, na której opiera się orzecznictwo Europejskiej Komisji 
Praw Człowieka (EKPC) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Ar-
tykuł 10 Konwencji dotyczący wolności wypowiedzi stanowi zatem punkt wyjścia dla 
orzecznictwa EKPC czy ETPC w sprawach związanych z wolnością prasy.

d) Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) oraz Europej-
skiej Komisji Praw Człowieka (EKPC)
Orzecznictwo TEPC i EKPC pozwala przedstawić funkcjonowanie międzynarodo-

wych standardów dotyczących wolności wypowiedzi. Ukazując zarazem funkcjonowanie 
prawa międzynarodowego w zakresie wolności prasy. Przedstawione poniżej przykłady 
orzecznictwa ETPC i EKPC są modelowymi sprawami toczącymi się w kwestii wolnej pra-
sy. Sprawy te wyznaczają zarazem granice wolności prasy, które ze względu na szybki roz-
wój społeczny ulegają w ciągu szeregu lat płynnym przesunięciom, bowiem wypowiedzi, 
które niegdyś mogły szokować naszych przodków, dzisiaj często są powszechnie uznawane 
i akceptowane. Stąd moja próba zwrócenia uwagi na tak ważną kwestię, jaką jest orzecz-
nictwo europejskie w sprawach dotyczących wolności prasy. Bowiem orzecznictwo ETPC 
i EKPC wraz z artykułem 10 Konwencji Europejskiej określa istotę jej wolności. Zgodnie 
z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności, każda osoba ma pra-
wo do wolności wypowiedzi. Prawo to stanowi „jedną z istotnych podstaw społeczeństwa 

42 A. Łopatka, Prawo…, op. cit ., s. 25.
43 C. Mik, Charakter, struktura i zakres zobowiązań z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Państwo i Prawo”, 

4/1992, s. 6.
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demokratycznego i jedną z istotnych podstaw jego postępu oraz rozwoju każdego mężczy-
zny i kobiety” (ETPC, sprawa Barthold p. RFN, A-90, wyrok z 25.03.1985)44.

Wolność wypowiedzi należy niewątpliwie do najważniejszych składników demokra-
cji. Uzasadnienie tej tezy zostało dobitnie sformułowane w orzeczeniu ETPC w sprawie 
Oberschlick p. Austria; „wolność wypowiedzi (...) stanowi jeden z istotnych fundamen-
tów społeczeństwa demokratycznego i jeden z głównych warunków jego postępu oraz 
rozwoju każdego człowieka (...), wymaga tego pluralizm, tolerancja i duch otwartości, 
bez których nie ma społeczeństwa demokratycznego”45. Wolność wypowiedzi gwaran-
towana jest niezależnie od sposobu jej wykonywania – może to być forma ustna, radio-
wa, telewizyjna, kinowa, ale może być to także forma pisemna, w tym artykuły praso-
we. I w tym kontekście pojawia się wolność prasy. W myśl orzecznictwa europejskie-
go wolność prasy pełni bardzo ważne funkcje w społeczeństwie demokratycznym: jest 
środkiem dostarczającym wiedzę, przez co stwarza możliwości osądu poglądów i postaw 
rządzących (ETPC, Oberschlick p. Austrii, A-204, wyrok z 23.05.1991), daje każdemu, 
a zwłaszcza politykom, okazję do odzwierciedlenia i komentowania trosk opinii publicz-
nej i pozwala każdemu na uczestniczenie w debacie publicznej (ETPC, Castells p. Hi-
szpanii, A-236, wyrok z 23.04.1992), umożliwia przekazywanie informacji i poglądów 
budzących publiczne zainteresowanie (TEPC, T. Th orgirsson p. Islandii) i pozwala na 
wykonywanie przez prasę funkcji kontrolnej – „psa łańcuchowego” (ETPC, „Observer” 
i „Guarian” p. Zjednoczonemu Królestwu, A-216, wyrok z 26.11.1991; TEPC, „Sunday 
Times” II p. Zjednoczonemu Królestwu, A-217, wyrok 26.11.1991)46.

Wolność prasy zgodnie z orzecznictwem europejskim dotyczy nie tylko informa-
cji i idei, które odbierane są korzystnie lub postrzegane są jako nieszkodliwe lub obo-
jętne, ale również takich, które oburzają, szokują, niepokoją państwo lub jakąkolwiek 
część jego ludności (ETPC, „Sunday Times” I p. Zjednoczonemu Królestwu, A-30, wy-
rok z 26.04.1979)47. ETPC w swoim orzecznictwie wyraźnie podkreślił, że prawo do wol-
ności wypowiedzi chroni wypowiedź każdego rodzaju, bez względu na treść (polityczną, 
gospodarczą, społeczną lub kulturalną), o ile budzi ogólne zainteresowanie (markt in-
tern Verlag GmbH i K. Beermann p. RFN, A-165, Wyrok z 20.11.1989; ETPC, T. Th or-
girsson p. Islandii, A-239, wyrok z 25.06.1992)48. Zarazem EKPC zauważyła, że wypo-
wiedzi o charakterze handlowym korzystają z mniej ścisłej ochrony, aniżeli wypowiedzi 
polityczne (EKPC, Pastor X i Kościół Scientologiczny p. Szwecji, dec. o dopuszczalności 
skargi z 05.05.1979)49. Faktyczny zakres ochrony uwarunkowany jest przepisem art. 10 
ustępu 2 Konwencji Europejskiej. Warto zauważyć, że organy europejskie rozróżniają 
informacje i idee, wskazując, że te pierwsze stanowią wypowiedź faktów i wiadomości 

44 C. Mik, Standardy .., op. cit , s. 89.
45 L. Gardocki, Europejskie standardy wypowiedzi a polskie prawo karne, „Państwo i Prawo” 3/1993, s. 11.
46 C. Mik, Standardy…, op. cit,  s. 89-90.
47 Tamże, s.91.
48 Tamże, s. 89.
49 Tamże, s. 89.
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(ETPC, „De Geillustreerde Pres”, opinia merytoryczna z 06.07.1976r.) i jako takie są do-
brami szczególnie chronionymi w Konwencji z uwagi na utracalny charakter, który wy-
raża się tym, że nawet niewielkie opóźnienia jej publikacji rodzą poważne ryzyko utraty 
wartości i zainteresowania (ETPC, „Observer” i „Guarian” p. Zjednoczonemu Królestwu; 
ETPC, „Sunday Times” II p. Zjednoczonemu Królestwu)50. Tym samym idee mają trwal-
szy charakter i nie są w tak dużym zakresie chronione.

Liberalna linia orzecznictwa ETPC w sprawach dotyczących wolności wypowiedzi 
w sferze publicznej wywiera niewątpliwie wpływ na prawo wewnętrzne i politykę wy-
miaru sprawiedliwości w państwach-stronach Konwencji. Przykładem potwierdzającym 
tę tezę jest orzeczenie hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego z 15.02.1990 roku. 
Sprawa dotyczyła artykułu krytykującego wykorzystywanie przez polityków zawodów 
sportowych do celów propagandowych. Dziennikarz postawił ten zarzut królowi Juano-
wi Carlosowi, wskazując, że tego rodzaju nadużywanie sportu dla celów polityczno-pro-
pagandowych było stosowane w przeszłości przez Mussoliniego, Franco, Hitlera i Videlę. 
Dziennikarz zarzucił swemu monarsze, że ma on nastawienie antydemokratyczne i fa-
szystowskie. Sąd hiszpański skazał dziennikarza za obrazę króla, w myśl art. 174 hiszp. 
k.k. na 6 lat i 1 dzień więzienia. Natomiast Trybunał Konstytucyjny uznał ten wyrok za 
naruszenie konstytucyjnego prawa do wolności słowa51.

Orzecznictwo europejskie wpływa pośrednio lub bezpośrednio na prawo wewnętrz-
ne poszczególnych państw. Wyznacza granicę swobody wypowiedzi, oraz możliwość in-
gerencji państwa w sprawy wolności prasy. Określa również funkcję i rolę, jaką winna 
spełniać prasa w demokratycznym państwie prawnym.

3. Rola wolnej prasy w demokratycznym państwie prawnym
Problem roli jaką winna spełniać prasa w państwie demokratycznym jest dzisiaj bar-

dzo aktualny. Jest to kwestia dyskusyjna, wykraczająca poza problem badań prasoznaw-
czych czy politologicznych. Jak twierdzi E. Aronson truizmem jest stwierdzenie, że żyje-
my w wieku, który charakteryzują próby masowej perswazji. Za każdym razem, gdy włą-
czamy radio lub telewizor, albo gdy otwieramy książkę, magazyn ilustrowany czy gazetę, 
ktoś stara się pouczyć nas, a nawet nakłonić, abyśmy kupowali właśnie jego produkt, 
głosowali właśnie na jego kandydata lub podpisali się pod jego poglądami na to, co słusz-
ne, prawdziwe czy piękne52. Prasa bowiem zawładnęła niemal wszystkimi dziedzinami 
życia społecznego, stając się naszym nieodłącznym kompanem – prześladowcą. Nie da 
się dzisiaj uciec od prasy – jest ona wszechobecna. Wkracza w nasze życie od chwili na-
rodzin (anons o narodzinach w popołudniówce) i towarzyszy nam, aż do śmierci (ne-
krolog w gazecie). Jesteśmy skazani na działanie informacji, bez względu na to, czy tego 
chcemy czy nie – prasa zaś jest nieprzebranym jej źródłem. To za jej sprawą uzyskujemy 
wiadomości, które pozwalają nam rozeznać się w skomplikowanej rzeczywistości. Rola 

50 Tamże, s. 91.
51 L. Gardocki, Europejskie…, op. cit ., s. 16.
52 E. Aronson, Człowiek istota społeczna, tł. J. Radzicki, Warszawa 1995.
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informacji społecznej polega na dostarczaniu człowiekowi „wiedzy życia”, mogącej słu-
żyć kształtowaniu osobowości i praktycznemu działaniu53.

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie demokracji bez wolnej prasy. Or-
ganizuje ona życie jednostek, a nawet całych społeczeństw. Jak twierdzi M. Szulczewski 
prasa spełnia rolę czynnika regulacji życia społecznego, a przede wszystkim funkcji skie-
rowanych na inicjowanie i kontrolę różnorodnych przedsięwzięć i poczynań mających 
znaczenie dla zbiorowości54. Jest w tym twierdzeniu sporo prawdy, bowiem bez wolnej 
prasy nie ma wolnych wyborów, bez których nie może istnieć demokracja. Prasa pozwala 
obywatelowi zapoznać się z programem wyborczym, z kandydatami na dany urząd, ich 
zapatrywaniami na poszczególne tematy. Daje możliwość wyrobienia własnego zdania, 
stając się przewodnikiem, który wprowadza w trudne, nieznane tematy, który uczy jak 
postępować. Prasa zawsze była i jest nadal ogromną siłą, która obalała trony i wszczynała 
wojny. Francuski socjolog J. Lechartier pisał przed laty: „Prasie należy przypisać znaczną 
odpowiedzialność za powstawanie konfl iktów. Jeśli jakaś wojna nie jest wywołana przez 
rządy, to czyni to za nie prasa”55. Bowiem „Słowo było od początku zarazem narzędziem 
aktywności ludzkiej i czymś tajemniczym, wymagającym szacunku i ostrożności. Zawsze 
istniały słowa święte albo przeklęte, których nie wolno było wymawiać”56. Słowo jest po-
tężną bronią, która w rękach prasy zyskuje siłę wszechogarniającą. Jej moc dostrzegli 
liberałowie walczący o swoje prawa. Podstawową rolą prasy według doktryny liberalno-
burżuazyjnej miało być prywatne posiadanie przedsiębiorstw prasowo-wydawniczych, 
Miało ono zapewniać warunki swobodnej konkurencji między poszczególnymi pisma-
mi i popierać istnienie tych, które zdobywają większą ilość zwolenników. Mówiąc zatem 
słowami ówczesnych myślicieli, choćby J. Miltona czy O. W. Holmesa, „Swobodny rynek 
idei” dzięki „samopoprawiającemu się procesowi” (self- righting process) w ostatniej in-
stancji zawsze prowadzi do poznania prawdy57.

To na Zachodzie odkryto, że wolna, niezależna i silna ekonomicznie prasa jest wa-
runkiem prawa – warunkiem demokracji. Patrzy na ręce rządowi, demaskuje korupcję 
i arogancję władzy. Utrudnia często rządzenie, lecz w ostatniej instancji je umożliwia. 
W demokratyczny sposób. Bowiem jeśli demokrację pojmować właściwie, to znaczy nie 
tylko jako wolę większości, wyrażoną w tajnym głosowaniu, ale jako skomplikowany 
proces dochodzenia do wyborów maksymalnie korzystnych, to podstawowym elemen-
tem mechanizmu jest system informacyjny społeczeństwa. Wolna prasa w demokratycz-
nym państwie prawa jest soczewką, w której skupione zostały wszystkie poglądy i idee. 
I dlatego państwa zachodnie, rozwijające od stuleci swój system polityczny tak wielką 
wagę przywiązują do koncepcji wolności prasy. Dążą również do zapewnienia działania 

53 M. Szulczewski, Polityka Informacji, Warszawa 1977, s. 89.
54 M. Szulczewski, Informacja społeczna, Warszawa 1979, s. 176.
55 K. Krzysztofek, Środki masowego przekazu w polityce międzynarodowej, „Sprawy Międzynarodowe”, 1/1980, 

s. 141.
56 J. Parandowski, Alchemia słowa, Warszawa 1976, s. 137.
57 T. Goban-Klas, Komunikowanie masowe, Kraków 1978, s. 142.
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prasie maksymalnie od państwa niezależnej. Nie ma bowiem wątpliwości, że tam gdzie 
istnieje prasa zależna (czy to od rządu czy od państwa) nie ma wiarygodnych źródeł in-
formacji, w konsekwencji szerzy się niedowiara i zabobon polityczny58.

Wspaniały pisarz i myśliciel – Gustaw Herling-Grudziński w jednym ze swoich wy-
wiadów stwierdził, że „rola wolnej prasy polega na ujawnianiu; bez tego prasa przestaje 
być prasą”59. Jest więc rolą prasy, a tym samym dziennikarzy ukazywanie tych sfer ży-
cia, które są często niedostępne dla przeciętnego obywatela. Prasa winna informować 
o posunięciach rządu, partii, polityków, ujawniać korupcję i nepotyzm. Winna czuwać 
na straży demokracji i alarmować o sytuacjach kryzysowych. Bowiem rolą prasy jest nie 
tylko edukacja demokratyczna obywateli, a więc kształtowanie postaw demokratycznych 
w społeczeństwie i wyjaśnianie mechanizmów funkcjonowania demokracji. Media mu-
szą bezpośrednio służyć demokracji, umożliwiać uczestnictwo w niej, być miejscem jej 
praktykowania. Muszą stwarzać możliwość społecznej dyskusji, bo tylko w jej toku moż-
liwe jest wypracowanie rozwiązań optymalnie korzystnych. Jednak by prasa mogła do-
brze spełniać swoje role, powinna być umiejscowiona poza strukturami państwowymi 
i politycznymi. Musi być wolna od ingerencji z zewnątrz, nie może być tak, że jakiś poli-
tyk czy partia mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie prasy.

W opracowaniach zachodnich wolna prasa występuje w roli „watch dog”, czyli psa 
łańcuchowego, stojącego na straży demokracji, który zaczyna ujadać, gdy coś lub ktoś 
próbuje jej zagrozić. „Watch dog” czuwa nad przestrzeganiem demokracji i kontroluje 
osoby odpowiedzialne za jej funkcjonowanie. Kiedy ktoś próbuje dla prywaty wykorzy-
stać dobre imię demokracji, wówczas wolna prasa powinna postawić go pod pręgierzem 
opinii publicznej. Obywatele demokratycznego społeczeństwa mają bowiem prawo za-
równo do nieskrępowanego otrzymywania informacji, jak i do wygłaszania swoich są-
dów i opinii, a więc i do krytyki. W demokracji media winny być pośrednikiem między 
rządzącymi a rządzonymi, winny umożliwiać i gwarantować ogólny dialog. Zaś w mo-
mentach kryzysowych prasa winna występować w roli mediatora między zwaśnionymi 
stronami, a nie podżegacza. Według W. Ph. Davisona „mass media mogą przyczynić się 
do sukcesu negocjacji jeśli potrafi ą zapewnić obu stronom pełne rozeznanie co do isto-
ty ich wzajemnych stanowisk”60. Sądzi on, że najbardziej predestynowana jest do tego 
prasa drukowana. O czym świadczy ilość pism, których publikacje wywołują między-
narodowy rezonans. W. Ph. Davison zaznacza jednak, że aby prasa mogła pełnić rolę 
arbitra winna wyrabiać u czytelników polityczną wyobraźnię, która pozwoli im objąć 
społeczne konsekwencje konfl iktów oraz naciskać przywódców, by szukali pokojowych 
rozwiązań sporów. Musi zatem choć częściowo zrezygnować ze schlebiania gustom od-
biorców żądnych sensacji. Ludzkość nie może przekształcić się w niewolników „sen-
sacji sensacyjnie (a więc tendencyjnie) sprzedawanych”61. Prasa powinna bawić, roz-

58 T. Goban-Klas, Pilna potrzeba wolnej prasy, „Polityka” 49/1990.
59 W. Kot, Odruch nostalgii. Rozmowa z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, „Wprost” z 02.10.1994, nr 40.
60 K.Krzysztofek, Środki .., op. cit ., s. 142.
61 J. Bafi a, Prawo o wolności słowa, Warszawa 1988, s. 14.
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śmieszać, szokować, pobudzać do refl eksji, ale jej rola nie powinna sprowadzać się do 
roli clowna zabawiającego odbiorców ciekawymi anegdotami z życia. Bowiem ma ona 
do spełnienia donioślejszą misję. Jej rolą jest kształtowanie postaw, opinii i wzorców 
zachowań charakterystycznych dla demokracji, bez których trudno mówić o jej funk-
cjonowaniu. Podzielam zdanie M. Szulczewskiego, że rolą prasy winno być także po-
budzanie potrzeb i wskazywanie dróg ich zaspokajania. Jak również wzbudzanie w od-
biorcy postawy aktywnej, związanej z poczuciem współdziałania. Zgadzam się, że prasa 
powinna spełniać rolę nośnika tradycji – pomostu między dniem wczorajszym a dniem 
dzisiejszym62.

4. Ograniczenia wolności prasy
Wolność prasy, jak każda inna wolność, podlega ograniczeniom. Jednak kiedy usta-

nawia się jakieś ograniczenia, zapytać trzeba o ich cel, o to, w imię czego zostają one 
wprowadzone. Wyraźne zdawanie sobie z tego sprawy, stanowi bowiem kryterium oceny 
funkcjonowania owych ograniczeń, pozwala zorientować się, czy są one właściwie sto-
sowane, czy spełniają swoją rolę. Poprzez ograniczenia wolności prasy można określić 
granice jej wolności. Warto bowiem zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie próby ograni-
czenia swobody informacji zwykle związane były z szerszymi koncepcjami traktowania 
kulturowych potrzeb człowieka. Często zmierzały one do realizacji zasady uznającej nie-
zbędność odizolowania społeczeństwa od jakichś wpływów uznanych za niebezpieczne 
czy szkodliwe. Jak twierdzi K. Żygulski zabiegiem podejmowanym dla ochrony systemu 
wartości jest często izolacja. Może ona przybierać różne formy, od budowy fi zycznych 
zapór i „muru chińskiego”, do izolacji w świecie myśli, sztuki, obyczajów. Nieraz uznając 
swój system za najlepszy z możliwych, wszystkie inne systemy i wartości grupa uznaje 
za wcielenie zła, za antywartości. Do zabiegów ochrony należą wówczas zakazy naślado-
wania obcych – ich systemu wartości, czy nawet informacji o tym systemie. Jak konklu-
duje K. Żygulski „I tak wiernym zakazuje się czytać, a nawet brać do ręki święte księgi 
innych religii”63. Nie bez kozery przytaczam w tym miejscu słowa K. Żygulskiego, prag-
nę zwrócić uwagę na fakt, że to co dla człowieka niezrozumiałe, obce staje się często 
wrogie. Posiadamy bowiem tendencje negowania tego, co dla nas niepojęte. Te stwier-
dzenia odnoszą się również do wolności prasy, a zwłaszcza do przepisów prawnych 
regulujących jej działalność. Możemy zauważyć olbrzymią rozbieżność między usta-
wodawstwem międzynarodowym dotyczącym funkcjonowania wolnej prasy, a regulo-
waniami wewnętrznymi.

Badacze związani z tematyką wolności prasy dzielą się generalnie na dwa obozy: 
zwolenników redukcji ograniczeń wolności wyrażania opinii oraz zwolenników daleko 
idących ograniczeń tejże wolności. Pierwsi z nich twierdzą, że praworządne państwo nie 
potrzebuje szerokich ograniczeń, bowiem nie ma powodów by bać się prawdy, krytyki 
czy odmiennych, niż ma władza, ocen sytuacji. Odpierając poglądy swoich oponentów, 

62 M. Szulczewski, Polityka .., op. cit., s. 26-27.
63 A. Żygulski, Wartości i wzory kultury. Rozważania socjologa, Warszawa 1975, s. 103.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

59

wyrażają przekonanie, że kultura narodowa sama może bronić się przed wulgarnością 
i pornografi ą. Uważają również, że korzystanie z wolności nie może być ograniczone 
przez jakąkolwiek formę dyskryminacji. Występujące zaś częściowe ograniczenia traktu-
ją jako gwarancje wolności. Zwolennicy minimalizowania ograniczeń hołdują zasadzie 
– maksimum wolności, minimum ograniczeń. 

Zwolennicy daleko idących ograniczeń wolności wyrażania opinii utrzymują, że wol-
ność ta sprzyja powiększaniu się obszaru zjawisk negatywnych, takich jak: pornografi a, 
pochwała brutalności oraz przemocy. Twierdzą, że społeczeństwo nie dojrzało jeszcze do 
korzystania z tych dobrodziejstw. Uważają, że taka wolność jest możliwa dopiero w spo-
łeczeństwie „ludzi odpowiedzialnych”, a dzisiejsze społeczeństwa nie osiągnęły jeszcze 
tego poziomu64.

Jako motyw daleko idących ograniczeń wymienia się: interes państwa, troskę o zapo-
bieganiu przestępczości, moralność, pokój wewnętrzny i międzynarodowy itp. We wszyst-
kich krajach między zwolennikami obu wymienionych tendencji trwa zacięta dyskusja 
i rywalizacja. Przyjrzyjmy się zatem całej gamie ograniczeń, jakim może zostać podda-
na prasa. Zgodnie z prawem międzynarodowym dopuszczalne są ograniczenia swobody 
poszukiwania i otrzymywania oraz rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów. 
Takie odróżnienie przewiduje Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Zaś Konwencja 
Europejska mówi tylko o otrzymywaniu i rozpowszechnianiu informacji i poglądów. 
Wydaje się jednak, że zarówno Pakt, jak Konwencja, mają na uwadze ten sam zakres 
ograniczeń (poszukiwanie, otrzymywanie, rozpowszechnianie).

Prawo międzynarodowe dopuszcza ograniczenia, które są przewidziane w ustawach 
i niezbędne dla osiągnięcia następujących celów: poszanowania praw i dobrego imie-
nia innych ludzi, ochrony bezpieczeństwa państwowego, ochrony porządku publiczne-
go, ochrony zdrowia, ochrony moralności publicznej. Niedopuszczalne są ograniczenia 
omawianej wolności, które nie są przewidziane w ustawach. Niedopuszczalne są również 
ograniczenia przewidziane w ustawach, ale wykraczające ponad te, które są niezbędne 
dla ochrony wymienionych wartości.

Według artykułu 5 ustęp 2 Konstytucji wolność poglądów, informacji i prasy znaj-
dują „swoje miejsce w przepisach prawa ogólnych, ustawowych postanowień ochrony 
młodzieży i w prawie godności osobistej65. Kto jako dziennikarz (bądź także jako obywa-
tel) naruszy kodeks karny, w ten sposób, że na przykład kogoś zniesławi, nie może powo-
łać się na wolność poglądów i prasy.

Prawa ogólne nie mogą jednakże w żaden sposób naruszyć prawa podstawowego 
w jego istotnej treści. Ten przepis artykułu 19 Konstytucji w praktyce doprowadził w za-
kresie ochrony osobistej obywatela dla ustawodawcy do poważnego rozważenia dóbr 
między prawem podstawowym wolności prasy po jednej stronie prawem jednostki po 
drugiej stronie66.

64 Między Logiką a Wiarą, z Józefem M. Bocheńskim rozmawia J. Parys, Szwajcaria 1992, s. 69.
65 Grundgesetzfur die Bundesrepublik Deutschland, Konstytucja Niemiec, Warszawa 1993,  s. 8.
66 Berliner Pressegesetz, w: Presserecht, München 1994, s. 30.
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Problemy pojawiają się dla ustawodawcy także podczas formułowania ustaleń 
o zdradzie państwa: z jednej strony ważne militarne tajemnice muszą pozostać pod klu-
czem, a ich opublikowanie jest karalne, z drugiej zaś strony dyskusja na temat polityki 
obronnej nie może być niedostępna.

W Polsce wolność prasy reguluje artykuł 1 ustawy „Prawo prasowe” z dnia 28 stycz-
nia 1984 roku z późniejszymi zmianami, który stwierdza:

Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z wolności 
i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności 
życia publicznego oraz kontroli krytyki społecznej (w brzmieniu ustalonym 
w ustawie z dnia 11 kwietnia 1990 roku „o uchyleniu ustawy o kontroli publi-
kacji widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy Prawo 
Prasowe z 1990 roku”67).

Artykuł 2 ustawy „Prawo prasowe” określa sposób realizowania w praktyce zasady 
wolności prasy i stwierdza:

Organy państwowe zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stworzą 
prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również 
umożliwiające działalność redakcjom dzienników i czasopism, zróżnicowa-
nych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych po-
staw.

Dalej, w artykule 3 ustawodawca poszerza gwarancje wolności prasy o następujące 
sformułowanie:

Pracownik poligrafi i oraz kolportażu nie może ograniczać, ani w jakikolwiek 
inny sposób utrudniać drukowania i nabywania dzienników, czasopism lub 
innych publikacji prasowych z powodu ich opinii programowej albo treści.

Ustawa nakłada również obowiązek udzielania prasie informacji w artykule 4: „Or-
gana państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organiza-
cyjne, a w zakresie działalności społeczno-gospodarczej również organizacje spółdziel-
cze i osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek są obowiązane do 
udzielania prasie informacji o swej działalności”. Wyjątek stanowi ochrona tajemnicy 
państwowej i służbowej oraz innej tajemnicy chronionej ustawą (art. 4 ust. 2). Obowią-
zek udzielania informacji prasie nałożony jest także na związki zawodowe, organizacje 
samorządowe i inne organizacje społeczne w zakresie przypisanych im zadań w sferze 
administracji państwowej oraz innej podobnej działalności publicznej (art. 5).

Wszystkie te zmiany zaszły w Polsce po wprowadzenie w życie nowych przepisów. 
Przed 1989 rokiem system prasowy w całości podlegał kontroli partii komunistycznej 
realizowanej poprzez cenzurę prewencyjną i wynikających z nich praktyk administracyj-
nych (regulacja wysokości nakładów, przydziały papieru, dotacje i subwencje, polityka 
kadrowa). Zmiany jakie zaszły na rynku prasowym, z rynku wydawcy na rynek czytelni-
czy, spowodowały również niekorzystne skutki. Zaliczyć do nich należy przede wszyst-

67 Dz. U. Nr 29, poz. 173 z 1990r., Ustawa „o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji widowisk, zniesienie organów 
tej kontroli oraz zmianie Prawo Prasowe z 1990 roku”.
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kim rozbudowanie kolumn ogłoszeniowo-reklamowych do rozmiarów często większych, 
niż połowa objętości numeru, kosztem zmniejszenia materiałów dziennikarskich68.

Gwarancje wolności prasy
Jednym z najbardziej podstawowych elementów nowoczesnych demokracji parla-

mentarnych jest wolność prasy i informacji. 
Wolność prasy, zaliczana do podstawowych praw człowieka, wyrosła z ogólnej swo-

body wyrażania swoich poglądów. Patrząc z perspektywy historycznej, walka o wolność 
prasy była walką przeciwko cenzurze sprawowanej przez władze zwierzchnie. Już w koń-
cu XVIII stulecia art. 12 w Bill off  Rights stanu Virginia z 12 czerwca 1776 roku głosił, 
że wolność prasy jest jednym z wielu przedmurzy wolności, które nigdy nie może być 
ograniczone przez despotyczne rządy69, a amerykańska Konstytucja w poprawce nr 1 
– w art. dodatkowym nr 1 – wzięła pod ochronę m.in. wolność słowa i wolność prasy. 
Również art. 11 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela ogłoszonej podczas Rewolucji 
Francuskiej gwarantował wolność wypowiadania się w piśmie i wolność druku. Rewo-
lucyjne dążenia w Niemczech w 1848 roku były skierowane również przeciwko ograni-
czeniom, jakim podlegała prasa. Do tego okresu pojęcie wolności prasy uważane było 
zawsze za tożsame z pojęciem uwolnienia się spod cenzury. Konstytucja świętopaulińska 
(Paulskirchenverfassung) wystrzegała się więc tego, by wolność prasy w żadnych okolicz-
nościach i w żaden sposób nie mogła być ograniczona, przy zastosowaniu takich środ-
ków, jak: cenzura, koncesje, kontyngenty ustalane przez państwo, ograniczenia nakłada-
ne na drukarnie czy księgarnie, zakazy pocztowe lub inne środki hamujące swobodny 
obrót. Dążenia te unaoczniły wyraźnie, że już około połowy XIX stulecia dało się zauwa-
żyć, iż wolność prasy może być ograniczona także wskutek działania innych środków. 
Gwarancja dla wolności prasy nie mogła już być utożsamiana ze zniesieniem cenzury. 
Paragraf 1 Ustawy o prasie Rzeszy z 7 maja 1874 roku umocnił tę zasadę. To „centralne 
zarządzenie ustalające ogólne prawa prasy” dokładnie zakreśliło dozwolone ogranicze-
nia swobodnej działalności prasowej70.

68 W. Sończyk, Transformacja polskiego systemu prasowego – nadzieje i zagrożenia; ze zbioru pod redakcją Jerze-
go Olędzkiego – „Polskie media w okresie przemian”, Warszawa 1991, s. 120.

69 G. Braumüller, Der Weg zur Pressefreiheit – die Entwicklung des Presserechts in den USA, Bonn 1983, s. 59.
70 Szerzej zob. m. in. w: M. Löffl  er, Ein Vorbildliches Pressegesetz, Berlin 1964, s. 16.
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Magdalena Bartkiewicz

Kultura i cywilizacja jako determinanty stylu życia 

I. Próby zdefi niowania pojęcia „kultury” i „cywilizacji”
Rozważania nad stylem życia zawsze przywołują i angażują problemy z zakresu kul-

tury i cywilizacji. Dzieje się tak dlatego, że styl życia mieści się w ciągu zjawisk wyzna-
czonych przez termin „kultura”. Samo jednak rozumienie tego terminu wyzwala wiele 
kontrowersji i wymaga pewnych uściśleń. Wieloznaczność jest cechą kultury i trudno się 
dziwić, że już w XVIII w. J. Herder w przedmowie do „Myśli o fi lozofi i dziejów” zwrócił 
uwagę, że „nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura”1. Fakt ten podkreślali 
również tacy badacze kultury, jak np. S. Dziamski, A. Gładysz, A. Kłoskowska, B. Sucho-
dolski. Zdaniem antropologa kultury A. L. Kroebera pojęcie kultury do końca XIX w., 
a w wielu rozważaniach i współcześnie, nie zostało oddzielone od pojęcia społeczeń-
stwa2. Pierwsze próby naukowego określenia kultury zostały podjęte na gruncie antropo-
logii społecznej, co również wskazywałoby na społeczne pochodzenie tej kategorii. Takie 
ujęcie problemu jest też prezentowane na gruncie socjologii kultury, co widać zwłaszcza 
u R. Benedict, która sugeruje, że typy kultur stwarzają wachlarze możliwych zachowań, 
a samą kulturą ujmuje jako wzór, a wzory te tworzą konfi guracje kulturowe, których ist-
nienie jest warunkiem integracji kulturowej3.

Podobnie określa kulturę wspomniany już A. L. Kroeber, odnosząc ją do zwycza-
jowo przyjętego sposobu działania i myślenia wybranego przez społeczeństwo spośród 
nieskończonych, potencjalnie możliwych sposobów bycia4. 

 Łączenie kultury ze sferą ludzkich zachowań było też bliskie rozważaniom B. Ma-
linowskiego, który pisze, iż „kulturę tworzy zorganizowany system działań ludzkich”5. 

1 J. G. Herder, Myśli o fi lozofi i dziejów, t.1. Warszawa, 1962, s. 4
2 A. L. Kroeber, Istota kultury, Warszawa 1973, s. 277
3 R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 2002, s. 350-351
4 A. L. Kroeber, op. cit., s. 323
5 B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958, s. 37
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Jego zdaniem kultura stwarza nowy typ determinizmu określającego społeczne wybory 
w zakresie kreowanego stylu życia. 

Ujmowanie kultury w aspekcie społecznych wzorów zachowań jest również charak-
terystyczne dla R. Lintona, który uznawał, iż „kultura jest konfi guracją wyuczonych za-
chowań i rezultatem zachowań, których elementy składowe są wspólne członkom dane-
go społeczeństwa i przekazywane w jego obrębie”6.

Podobną koncepcję kultury prezentowało wielu socjologów, a wśród nich należało-
by wskazać na K. Żygulskiego, traktującego kulturę jako dorobek i cechę gatunku ludz-
kiego7. Równocześnie, w celu pełniejszego wyjaśnienia, wprowadził on pojęcie „dobra 
kultury”, które podzielił na trzy kategorie: rzeczy i przedmioty materialne, znaki (symbo-
le) oraz zachowania kulturowe8.

Jeszcze szerzej ujmuje problem A. Kłoskowska, zwracając uwagę na fakt, że kultura 
jest pojęciem integrującym antropologię z socjologią kultury. Zdaniem tej autorki „kul-
tura to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające we-
dług wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych 
w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich zachowań”9.

W nauce istnieje wiele różniących się między sobą defi nicji kultury, a próbą ich ty-
pologii zajęła się Antonina Kłoskowska10. W pracy pt.: „Socjologia kultury” wyróżniła 
ona:
1. defi nicje wyliczające (E. Taylor)
2. defi nicje historyczne, kładące nacisk na dziedziczenie i tradycje (N. Elias, F. Braudel, 

S. Czarnowski, F. Koneczny)
3. defi nicje normatywne, podkreślające szczególnie imperatywne funkcje kultury 

(T. Parsons)
4. defi nicje psychologiczne, uwypuklające psychiczne mechanizmy kształtowania kul-

tury – rola uczenia się i funkcja przystosowawcze (J. G. Herder)
5. defi nicje strukturalistyczne, kładące nacisk na całościowy charakter każdej kultu-

ry, na zespolenie jej elementów, przebierające charakter systemów, których przyjęcie 
wiąże się na ogół z przejściem do analizy kultury i charakterystyki kultur poszcze-
gólnych społeczeństw (R. Benedict „Wzory kultury”. W swoich studiach zajmowała 
się nie tylko wzorami kultury Indian, lecz również badała charakter narodowy lu-
dów europejskich, a w tym także Polaków)

6. defi nicje genetyczne, akcentujące społeczne źródła kultury, ujmowane jako produkt 
społecznego współżycia (ten typ defi niowania można znaleźć w XIX wiecznej socjo-
logii – zaczynając od E. Taylora czy K. Marksa).

6 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975, s. 45
7 K. Żygulski, Wstęp do zagadnień kultury, Warszawa 1972, s. 24
8 tamże, s. 34
9 A. Kłoskowska, Kultura masowa, Krytyka i obrona, Warszawa 1980, s. 40
10 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1983 s. 20: typologię kultury . A. Kłoskowska przyjęła za A. L. 

Kroeberem i C. Kluckhonem, Culture : A Critical Review of Concepts and Defi nitions, Cambridge 1952, Pea-
body Museum of American Acheology and Ethology Papers, vol. 47 nr l
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Wszystkie wymienione typy defi nicji należy jednak traktować jako pewnego rodza-
ju wyidealizowane wzorce kultury, które mają na celu pomóc w uporządkowaniu i usy-
stematyzowaniu problematyki badawczej. Nie można natomiast przyjąć tych typów za 
uniwersalną i jednoznaczną podstawę klasyfi kacji. Po pierwsze dlatego, że defi nicje od-
powiadające tylko jednemu typowi kultury spotyka się rzadko, a po drugie – analizując 
kulturę przyjmuje się na ogół najbardziej odpowiadający model lub tworzy się taki wzo-
rzec kulturowy, który sprzyja naszym potrzebom.

W badaniu stylu życia sięgamy najchętniej do historycznej defi nicji kultury. Ten typ 
defi nicji każe nam sięgnąć do tradycji, czasem bardzo odległej i pozwala widzieć kulturę 
jako pewien ciąg zdarzeń występujących w tzw. „długim trwaniu” (lonque-duree). Za-
chowania konsumpcyjne społeczeństwa łączą się bezpośrednio ze stylem życia i należy je 
rozpatrywać w kategoriach historycznych, ekonomicznych i socjokulturowych, pamię-
tając równocześnie, że powinny być one umiejscowione nie tylko w czasie, ale i w prze-
strzeni oraz należy je ujmować w kontekście zarówno kulturowym jak i cywilizacyjnym. 
We współczesnej historiografi i ten typ badań szczególnie upowszechnił się we Francji 
i był związany z Ecole Pratiąue des Hautes Etudes, a reprezentowany przez M. Blocha, 
L. Febvre’a oraz od 1937 r. – Femanda Braudela. Zainteresowania badawcze zespołu Eco-
le Pratiąue, skupionego wokół czasopisma „Annales”, obejmują swym zasięgiem całą cy-
wilizację. Cywilizację jednak rozumiano w specyfi czny dla siebie sposób i defi niowano ją 
w ścisłym powiązaniu z kulturą.

W potocznym rozumieniu kulturę sprowadza się na ogół do pewnych tylko jej an-
tropologicznych aspektów, utożsamiających ją ze sposobem czy stylem życia społeczeń-
stwa. Powszechnie przyjmuje się, że kultura jako zjawisko ze sfery duchowej, intelektual-
nej i artystycznej, jest wartościowana pozytywnie i związana z osiągnięciem pożądanego 
poziomu rozwoju społecznego. Cywilizację natomiast kojarzy się z techniką lub z do-
brymi manierami i obyczajami, przyjętą ogładą, która pozwala na odróżnienie ludzi cy-
wilizowanych od barbarzyńców (dzikusów). Warto tu dodać, że podobnie jak „kultura” 
także i „cywilizacje” jest pojęciem nieprecyzyjnym i często obciążonym ideologicznym 
wartościowaniem.

 W literaturze przedmiotu można wyróżnić trzy różne typy jednoczesnego defi niowa-
nia kultury i cywilizacji. Pierwsza tendencja łączy kulturę z cywilizacją, traktując obie ka-
tegorie jako tożsame i używając je zamiennie. Druga przyjmuje nadrzędność kultury nad 
cywilizacją, a trzecia daje przewagę cywilizacji, zakładając, że kultura jest w jej cieniu.

 Poczynając od drugiej połowy XIX w. zaczęła się rozwijać naukowa, wyspecjalizo-
wana wiedza o kulturze. Jej protoplastą był Edward Tylor, który w swoim dziele „Primi-
tive Culture” z 1871 r., napisał: „Kultura lub cywilizacja jest to złożona całość obejmu-
jąca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje i wszystkie inne zdolności 
i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa”11. Z tej wyliczającej i ge-
netycznej defi nicji wynika, że E. Taylor utożsamiał kulturę z cywilizacją, uznając równo-
cześnie wpływ wymienionych elementów kultury na pewne zdolności i nawyki ludzkie, 

11 E.B Taylor, Primitive Culture, Boston 1871, przekład polski: Cywilizacja pierwotna. Warszawa 1898, t. I. s 15
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np. pracy czy organizacji społecznej. Podobnie czynili inni reprezentanci dziewiętnasto-
wiecznej, klasycznej antropologii społecznej. Na ogół byli oni zwolennikami traktowania 
kultury jako pewnej całości i łączyli ją z cywilizacją, traktując pojęcia kultury i cywili-
zacji zamiennie i koncentrując uwagę na schemacie rozwojowym, ujmującym wszystkie 
aspekty kultury, zarówno duchowej jak i technicznej. Przykładem może być tu koncepcja 
L. H. Morgana, w której rozwój społeczny wyznaczały wynalazki techniczne, ogarniają-
ce wszystkie dziedziny kultury12. L. White, kontynuując prace klasycznych ewolucjoni-
stów za główne zadanie przyjął wypracowanie teoretycznego modelu rozwoju kultury. 
W swoich rozważaniach założył nierozdzielność problematyki integracji kultury i jej 
rozwoju. Znaczenie tej orientacji polegało przede wszystkim na zdecydowanym zaję-
ciu nomotetycznego stanowiska. Wiązało się to z przekonaniem o otwartym charakte-
rze kulturowych systemów i konieczności ich rozpatrywania w kontekście z otaczający-
mi systemami, a zwłaszcza w rozwoju historycznym. Oznaczało to przyjęcie założenia, 
że kultura jest tworem człowieka, produktem różnych form jego społecznego działania. 
Rozwój kultury łączono więc z procesami zachodzącymi w sferze produkcji, ludzkiej 
wynalazczości czy też możliwości komunikowania się. Przyjmowano, że wyżej rozwi-
nięta kultura to taka, która jest bardziej efektywna technologicznie i lepiej zaspakaja po-
trzeby ludzkie. Postęp społeczny mierzono zatem ekonomiczną i technologiczną efek-
tywnością.

W relatywistycznych defi nicjach kultury i cywilizacji, obok prób utożsamiania obu 
pojęć, pojawiały się poglądy, że cywilizacja jest kulturą w jej najwyższym stadium rozwo-
jowym, a także koncepcje przeciwne, zakładające, że cywilizacja jest określeniem ostat-
niej fazy rozwojowej kultury. Takie poglądy były szczególnie bliskie Oswaldowi Spen-
glerowi. W pracy pt. „Upadek Zachodu” twierdził on, że każda kultura przechodzi przez 
cykle rozwojowe, walcząc o osiągnięcie pełni swoich możliwości. Podczas gdy cel ten 
zostaje osiągnięty, „kultura nagle kostnieje, zamiera, jej krew krzepnie, załamują się siły 
– staje się ona cywilizacją”13. Cywilizacja jest zatem schyłkowym, zwyrodniałym etapem 
rozwoju kultury, a jej rozwój prowadzi do upadku kultury. Dla O. Spenglera przykła-
dem najgłębszego cywilizacyjnego upadku kultury jest miejska i przemysłowa cywiliza-
cja XX w., oparta na centralizacji i standaryzacji. Bliski spenglerowskiej koncepcji jest 
Herbert Markus. Uważał on, że cywilizacja to skomercjalizowana, strywializowana kul-
tura. Według niego, postęp cywilizacji rozszerza wprawdzie zakres kategorii społecznych 
ludzi mogących uczestniczyć w kulturze, ale niszczy jednocześnie autentyczne wartości 
kultury. Zdaniem H. Markusa cywilizacja zawładnęła kulturą, handluje nią i podporząd-
kowuje ją sobie. W tym opozycyjnym zestawieniu kultury i cywilizacji można odnaleźć 
zbieżność nie tylko ze wspomnianym Spenglerem, ale również z Ortegą y Gassetem oraz 
L. Goldmanem, co przejawia się w jego teorii homologii, zakładającej powiązania po-
między formą powieściową, a formami życia społecznego (poszukiwania związku tekstu 

12 L.H. Morgan, Społeczeństwo pierwotne, Warszawa 1887. Patrz też A. K. Paluch, Mistrzowie antropologii spo-
łecznej, Warszawa 1990, s. 50 – 56

13 cyt. za A. Kłoskowską, Socjologia kultury ...op. cit., s. 104
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z rzeczywistością). L. Goldman sugeruje, że literatura jest formą poznania rzeczywisto-
ści, a przy swej homologiczności wobec niej stanowi strukturę bardziej przejrzystą14.

Jeszcze inaczej rozumie cywilizację Alfred Weber. U niego cywilizacja obejmuje 
tech nikę, technologię i wiedzę stosowaną, stanowiącą wyraz racjonalizacji i intelektu-
alizacji ludzkiego życia15. Kulturę społeczną określa mianem cywilizacji wewnętrznej – 
polega ona na intelektualizacji wzajemnych stosunków ludzi poprzez państwo, prawo 
i moralność. Właściwa kultura zaczyna się dopiero wówczas, „kiedy życie wyzwoliw-
szy się z konieczności i potrzeb przetworzy się w strukturę stojącą ponad nim”, kiedy 
ludzie zaczynają działać „na rzecz czegoś, co jest zbędne z punktu widzenia utrzyma-
nia egzystencji, co jednak właśnie odczuwamy jako jej ostateczny, najwyższy sens”16. 
Rozróżniał on popędową działalność człowieka skierowaną na realne przeobrażenia 
rzeczywistości od działań idealnych, skierowanych ku wartościom (kultura materialna 
i duchowa). Zaproponowana przez A. Webera hierarchia wartości kulturowych powo-
dowała, że sfera duchowa, w której naczelne miejsce przypisywano symbolice, stawiana 
była wyżej od kultury bytu, która stanowić miała czystą realizację absolutnych warto-
ści. Za rozszerzeniem koncepcji kultury symbolicznej opowiedział się Ernest Cassirer. 
Z jednej strony wspierał i akceptował on stanowisko A. Webera, ale w swych wywodach 
poszedł jeszcze dalej, określając człowieka „animal symbolicum”. Formy symboliczne, 
czyli systemy znaków, którymi posługuje się człowiek w życiu społecznym, stanowią 
według Cassirera matrycę, za pomocą której duch ludzki nadaje kształt rzeczywistości. 
Jest to funkcją sztuki, poznania, mitu i wszelkiej religii, przy czym każdy z tych syste-
mów tworzy odrębne, sobie właściwe symboliczne formy świata. Szczególna rola przy-
pada przy tym językowi stanowiącemu medium pozostałych form kultury. Cassirer nie 
zaprzecza wprawdzie istnieniu zewnętrznego świata przedmiotów, ale uważa go jedy-
nie za źródło biernych wrażeń, które dopiero formy kultury przekształcają w „czystą 
ekspresję ludzkiego ducha”17. U Cassirera kultura symboliczna nie jest jednak w żad-
nym razie pojęta jako wyższa od pozostałych kategorii kultury, ani też nie jest ona 
uznana za jedyną postać kultury. Dla A. Webera kultura stanowiła czystą realizację 
absolutnych wartości. W obręb cywilizacji włączał on natomiast wszystkie zjawiska 
o charakterze instrumentalnym (w jego terminologii określone jako podporządkowa-
ne dążeniu do jakiegoś celu), co powodowało, że wyżej stawiał kulturę niż cywiliza-
cję18. Podobne stanowisko prezentował Max Scheler. Przyjmował on, że w taktycznych, 
empirycznie uchwytnych zachowaniach ludzi można mówić albo o przewadze dzia-
łania człowieka skierowanego na realne przeobrażenia rzeczywistości albo działania 
skierowanego na wartości.

14 tamże, s. 397-398
15 tamże, s. 109
16 A. Weber, Ideen zur Staats – und Kultursoziologie, Karlsuhe 1927, s. 40
17 E. Cassirer, Philosophie der Symbolischen Formen, cyt. wg . Th e Philophy of Symbolic Forms, 1.1, s. 81; tenże, 

Esej o człowieku. Wstęp do fi lozofi i kultury, Warszawa 1971
18 A. Kłoskowska, Socjologia kultury ...op. cit., s. 197
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Weberowski model kultury i cywilizacji zainspirował Norberta Eliasa, który praco-
wał nad jego dalszą modernizacją. Według N. Eliasa każde zjawisko jest procesem i rów-
nocześnie splotem przeróżnych warunków i okoliczności, z których żadne nie może być 
wiodące i determinujące całość życia społecznego. Uważał jednak, że zjawiska są ele-
mentami długofalowego procesu i łącznie z tym, powinny być badane w kontekście tego 
procesu. Zdaniem Eliasa, społeczeństwo jest działaniem i równocześnie stawaniem się, 
poprzez nadawanie form zbiorowemu życiu ludzi. Sprzeciwiał się „traktowaniu systemu 
społecznego i struktury społecznej jako czegoś statycznego i rozumianego jako byt poza 
i ponad jednostkę ludzką i jej działaniem”19. Tak samo – jako proces i konfi gurację ludz-
kich działań – ujmował on kulturę. Dał tego wyraz w pracy pt.: „Przemiany obyczaju 
w cywilizacji Zachodu”. Dowodzi tam, że rozwój kultury jest procesem, w którym ludzie 
stopniowo modyfi kują swoje zachowania, zwyczaje i obyczaje – dostosowując je do wy-
mogów społeczeństwa. Proces ten określa jako stopniowe „cywilizowanie” kultury, po-
legające na stałym, systematycznym kontrolowaniu samych siebie, pod kątem eliminacji 
w naszych zachowaniach agresji, przemocy i okrucieństwa, które tak bardzo zagraża-
ją innym ludziom. Zadaniem cywilizacji jest więc kontrolowanie i poskramianie natury 
ludzkiej, a wraz z jej rozwojem człowiek w coraz większym stopniu powinien umieć kon-
trolować swoje poglądy i emocje. Tak rozumiana cywilizacja sprzyjała porządkowi i za-
pewniała społeczeństwu zbiorowe bezpieczeństwo. W myśl zaleceń N. Eliasa przemoc 
powinna być zastąpiona negocjacjami lub arbitrażem instytucji będących pod kontrolą 
społeczną (administracja państwowa, sądownictwo, policja).

N. Elias nie traktuje wprawdzie kultury i cywilizacji jako tożsamości, ale łączy te 
dwie kategorie, sugerując jednocześnie, że nie mogą one funkcjonować obok siebie. We-
dług niego „kultura” jest konstrukcją „oddzielającą nas od obcych”20. „Cywilizacja” na-
tomiast łączy różne kultury, w tym sensie, że jest ona uniwersalnym modelem rozwo-
ju, który przez pewne społeczności został zrealizowany wcześniej, a przez inne później. 
Społeczności prekursorskie mogą zatem przewodzić innym, narzucając im swoje osiąg-
nięcia. Ogólnie to ujmując „cywilizacja narodu” oznacza złagodzenie jego obyczajów, 
uprzejmość, grzeczność i znajomość zasad przystojnego zachowania człowieka dobrze 
ułożonego – „homme civilise”21.

N. Elias w „Przemianach obyczaju w cywilizacji Zachodu” pokazuje mechanizm cy-
wilizowania obyczajów od okresu średniowiecza począwszy, aż po wiek XIX. Pisze tam 
o konieczności zaspakajania potrzeb naturalnych, o zachowaniach przy stole, o zacho-
waniach seksualnych, czy też o różnych próbach poskramiania agresji. Zwraca uwagę na 

19 N. Elias, Przemiany obyczaju w cywilizacji zachodu, Warszawa 1980, s. 7; tenże, What is Sociology?, London 
1970. Patrz też: Z. Mach, Rozwój cywilizacji w koncepcji Norberta Eliasa (w:) Rozmyślania o cywilizacji, pod 
red. J. Baradzieja i J. Goćkowskiego, Kraków 1997, s. 88

20 tamże, s. 92
21 N. Elias, Przemiany obyczaju w cywilizacji Zachodu ...op. cip., s.56 Zdaniem N. Eliasa rodowód pojęcia cy-

wilizacji sięga drugiej ćwierci XVI w. i wiąże się z rozprawą Erazma z Rotterdamu pt.: „De Civitate morum 
puerilium” (Sztuka wychowania młodych ). W książce tej jest mowa o zachowaniu się w towarzystwie i o tzw. 
„zewnętrznej ogładzie”.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

69

gesty, ubiór, wyraz twarzy – sugerując, że pewne zachowania wcześniej mają charakter 
„zewnętrzny” (heteronomiczny), a później stają się one „wewnętrznymi” (autonomicz-
nymi). Tłumaczy to tym, że przymus zewnętrzny zostaje zaaprobowany przez jednostkę 
i przeradza się w przymus wewnętrzny. Obyczaje, których celem było uregulowanie sto-
sunków międzyludzkich i poprzez które wyrażamy własną pozycję społeczna, stają się 
naturalną potrzebą człowieka cywilizowanego. Tym samym zachowania cywilizacyjne 
prezentowane są przez nas nie tylko na pokaz (T. Veblen), ale też sięgamy do nich wów-
czas, gdy nie podlegamy kontroli społecznej i w samotności zaspakajamy swoje potrze-
by. Bywa też, że „niecywilizowane” zachowania nas szokują i oskarżamy tych, który nie 
dbają o swój wygląd, niewłaściwie zachowują się przy stole, czy są agresywni wobec ludzi 
i zwierząt. Warto dodać, że w teorii 

N. Eliasa, nakazy i zakazy obowiązujące w sferze zachowań mają charakter elitarny, 
a proces cywilizacyjny polega na przemianach relacji i szacunku dla innych, szczególnie 
tych wyższych rangą22. Zwykle warstwy wyższe kształtowały wzorce zachowań „cywi-
lizowanych”, które później, poprzez naśladownictwo, były przyjmowane przez warstwy 
niższe, aspirujące do awansu społecznego (G. Tarde).

Autor „Przemian obyczaju w cywilizacji Zachodu” wykazał, że cywilizacja nie jest 
wrodzoną cechą członków społeczeństw europejskich, lecz produktem rozwoju społecz-
nego, któremu podlegają wszyscy ludzie. Proces cywilizacyjny należy więc rozpatrywać 
w długich ciągach rozwojowych, ponieważ dopiero z perspektywy wieków można do-
strzec zaistniałe tam tendencje i kierunki. Potwierdza to tezą, że kultura nie zna granic 
rozwoju, o czym świadczy sformułowana przez niego idea płynności kultury, przez którą 
rozumiał poddanie wszystkich dziedzin, wartości i czynników kulturowych naczelnej za-
sadzie twórczego rozwoju23.

W ujęciu Floriana Znanieckiego, podobnie jak u N. Eliasa, kultura łączy się zakreso-
wo z cywilizacją. Trudno jednak powiedzieć, że nie odróżnia on obu tych kategorii, albo 
że stosuje je zamiennie. Dla Znanieckiego kultura jest punktem wyjścia w badaniach 
nad społeczeństwem. Obejmuje ona wszelkie wytwory świadomości ludzkiej24 i równo-
cześnie przez pryzmat kultury człowiek postrzega naturę i oddziałuje na nią w kulturo-
wo określony sposób25. Zdaniem tego socjologa kultura podlega ewolucji twórczej, któ-
ra w zasadzie jest niczym nieograniczona26. Przyjmuje, że to kultura się rozwija, a nie 
ludzkość, albo społeczeństwo jako całość. Tym sposobem odrzuca pojmowanie proce-
su cywilizacyjnego jak procesu rozwoju ludzkości. Przez cywilizację rozumie natomiast 
pewną historyczną całość zachowań i wartości kulturowych. Według socjologa kultury 
–  Elżbiety Hałas, u Znanieckiego „badania cywilizacyjne polegają na śledzeniu związ-
ków pomiędzy różnymi kategoriami zjawisk kulturowych: technicznych, językowych, re-

22 tamże, s. 393- 398
23 Z. Mach, Rozwój cywilizacji w koncepcji Norberta Eliasa ...op. cit., s. 93
24 F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, (w:) Pisma fi lozofi czne, Warszawa 1991, s. 943
25 tenże, Rzeczywistość kulturowa (W:) Pisma fi lozofi czne ... op. cit., s. 193
26 tenże, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Lwów – Warszawa 1934, s.14
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ligijnych, społecznych etc. Jest to inny – syntetyczny rodzaj badań w naukach o kultu-
rze”27. Cywilizacja polega więc na pełnej społecznej integracji kultury. Wytwarza się ona 
wówczas, gdy wspólnota kulturowa i grupa społeczna tworzą jedną całość kulturowo-
społeczną. Cywilizacja jest zatem pewną częścią kultury, tą częścią, która jest społecznie 
najbardziej zintegrowana. Stanowi ona holistyczną całość, rozwijającą się w określonym 
przedziale czasowym i na pewnym terytorium28.

Zdaniem F. Znanieckiego najpełniej rozwiniętymi cywilizacjami są cywilizacje lu-
dowe i narodowe. Uważał jednak, że odpowiednio kierując ewolucją społeczno-kultu-
rową można w efekcie dojść do cywilizacji uniwersalnej – wszechludzkiej (wszechświa-
towej)29, a to ma już związek z procesem globalizacji. Ten wielki myśliciel uznał, że uni-
wersalizacja cywilizacji nie dokona się za pomocą czynników politycznych, a jedynie 
poprzez rozwój solidarności szerszej wspólnoty światowej czy międzynarodowej, w za-
kresie komunikowania się, dążenia do wspólnych uczuć i wartościowań, współdziałania 
w oparciu o zgodne motywy i wreszcie działania identyfi kacyjne, które polegały na po-
wierzaniu przez grupę własnych zadań innej grupie. Uniwersalna cywilizacja przyszłości 
powinna realizować ład demokratyczny, który opiera się na relacji przywódca – zwolen-
nik, a nie na relacji zwierzchnik – podwładny. W cywilizacji przyszłości powinny być 
realizowane ideały humanizmu, których przejawem miała być humanizacja i nieogra-
niczony rozwój duchowy społeczeństwa. Przyjmując nurt humanistyczny, Znaniecki 
nie uznaje niezmienności natury ludzkiej i ujmuje ją jako społeczną manifestacje oso-
bowości i uważa za wytwór społeczeństwa operującego określonym systemem wartości. 
Te wartości i akceptowane społecznie normy, nie zaś popędy naturalne, decydują o ma-
nifestacji uczuć, o charakterze reakcji na tak nawet podstawowe popędy biologiczne, jak 
np. głód, potrzeba pożywienia czy popęd seksualny. F. Znaniecki, interpretując i anali-
zując relacje zachodzące pomiędzy naturą i kulturą, we „Wstępie do socjologii” napisał: 
„Natura człowieka jako przedstawiciela gatunku «homo sapiens» nie może wyjaśnić jego 
działalności jako twórcy kultury”30. W tym stwierdzeniu negował on genetyczny związek 
kultury jako  generalnego zjawiska właściwego ludzkiemu światu z biologicznymi właści-
wościami  gatunku.

Podobnie jak N. Elias, również i F. Znaniecki przyjmował, że osobami pomnażają-
cymi dotychczasowe wzorce kulturowe i uznane standardy życiowe są ludzie z tzw. grupy 
pozytywnego wyróżnienia (ethosowe). Są oni – używając terminologii Znanieckiego – 
w pewnym sensie ludźmi nadnormalnymi. Charakteryzując ludzi nadnormalnych, pisał 
„Nadnormalność zachodzi, wtedy gdy osobnik w danej roli (...) czyni więcej lub lepiej, 
niż wymaga wzór osobowy stosowany w tego rodzaju rolach przez ludzi normalnych, 
bądź wzbogacając twórczymi przyczynkami systemy kulturalne, w których spełnia swe 

27 E. Hałas, Proces cywilizacyjny jako społeczna integracja kultury, (w:) Rozmyślania o cywilizacji,…op. cit., 
s. 43

28 tamże, s. 41
29 F. Znaniecki, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1971, s. 635
30 tenże, Wstęp do socjologii, Poznań 1922, s. 81
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obiektywne zadania, bądź nadaje nowe znaczenie swojej roli”31. W rozumieniu tego 
wielkiego teoretyka kultury nadnormalność dotyczy zwłaszcza tych osób, które sku-
tecznie odbiegają od tradycji kulturowych i kreują nowe standardy, zachowania i po-
glądy które poprzez naśladownictwo ponownie wchodzą do tradycji, unowocześniając 
ją i modernizując.

Humanistyczną orientację w wyjaśnianiu zjawisk społeczno-kulturowych przyjął 
także Stefan Czarnowski. Każdy z nich jednak wychodził z odmiennego nurtu teore-
tycznego. S. Czarnowski był pod wpływem szkoły socjologicznej E. Durkheima, Zna-
niecki natomiast uległ wpływom amerykańskim, a zwłaszcza był pod urokiem Roberta 
MacIvera. O ile dla S. Czarnowskiego historia odegrała przeogromną rolę, co przeja-
wiało się w nasyceniu socjologicznych rozważań treściami historycznymi, to F. Zna-
niecki całkowicie odstąpił od nurtu historycznego – tworząc teorie kultury wyraźnie 
odrębną od innych dziedzin nauki o kulturze nie tylko przez metodę, lecz i ze względu 
na przedmiot32.

W socjologii polskiej założenia teoretyczne E. Durkheima wywarły silny wpływ na 
określenie punktu wyjścia socjologii kultury S. Czarnowskiego. Analogicznie do Durk-
heimowskiej koncepcji „masy społecznej” przyjął on społeczeństwo jako pewnego ro-
dzaju syntezę jednostek. Dał tego wyraz w stwierdzeniu, że „źródłem faktów społecznych 
jest sam zespół ludzi i fakty te są jakościowo różne od faktów jednostkowych tyle, że fakt 
zespolenia jakiejkolwiek ilości elementów (...) jest czymś jakościowo różnym od każdego 
z tych elementów i od wszystkich razem rozpatrywanych jako suma”33. Takie rozumienie 
społeczeństwa przez Czarnowskiego pociągnęło za sobą konieczność oddzielenia społe-
czeństwa od kultury i rozdzielne traktowanie obu tych kategorii, z tym jednak, że przyj-
mował on nadrzędność społeczeństwa wobec kultury.

S. Czarnowski zwrócił uwagę na przestrzenny zakres kultury, uznając że zasięg jej 
wyznaczony jest granicami wspólnoty wartości i organizacji międzygrupowego współ-
działania umożliwiającego wymianę tych wartości. Przez kulturę rozumiał ogół wytwo-
rów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposo-
bów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, prze-
kazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom34. W swej defi nicji kultu-
ry S. Czarnowski nie był jednak skłonny do akceptacji rozróżnienia kultury materialnej 
i duchowej. Pisał więc, że „oddzielenie materii od ducha jest abstrakcją metodycznie do-
godną, lecz której wynik potrzebuje poprawki. Fakt konkretny, zupełny, jest całością. Jest 
materialno-duchowy”35.

W szczególny sposób rozumiał cywilizację i kulturę przedstawiciel francuskiej szko-
ły „Annales” – Fernand Braudel. Jego koncepcja cywilizacji była najbliższa omawianym 

31 tenże, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości...op. cit., s. 309
32 A. Kłoskowska, Socjologia kultury ...op. cit., s. 52-53
33 S. Czarnowski, Dzieła t. I, Warszawa 1956, s. 20
34 tamże, t. II, s. 218
35 tamże, s. 230
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już poglądom N. Eliasa oraz teorii pluralizmu cywilizacyjnego, którą w polskiej so-
cjologii kultury prezentował Feliks Koneczny. Dla Konecznego cywilizacja jest cało-
ścią historyczną, pojmowaną jako pewien proces i zarazem struktura wielu systemów 
– czynności i wartości kulturowych. Jest ona „syndromem zasad i reguł dotyczących 
defi niowania sytuacji ważnych dla życia i współżycia ludzi w ramach jednego z wie-
lu podstawowych ładów socjokulturowych”36. Ów syndrom cechuje stabilność, a co 
najważniejsze, należy go rozpatrywać w historii „długiego trwania” (lonque duree). 
Długi czas trwania, właściwy dla badania wielkich struktur społecznych, nie oznacza 
rugowania istotnych zdarzeń, lecz tylko konieczność umieszczania ich w kontekście 
znacznie głębiej pojmowanych dziejów, w celu zinterpretowania i pełniejszego wyjaś-
nienia. To „długie trwanie” łączyło rozważania nad cywilizacją i kulturą N. Eliasa, 
F. Konecznego i F. Braudela. Fernand Braudel, zafascynowany koncepcjami Konecz-
nego i Eliasa, stworzył teorię społeczeństwa, w której wykorzystał zarówno zapropo-
nowaną przez F. Konecznego wielość cywilizacji jako wielość podstawowych ładów 
socjokulturowych, jak i przyjęte przez N. Eliasa nowatorskie ujęcie obszernego mate-
riału źródłowego (dotyczącego obyczajowości i życia codziennego) z zakresu dziejów 
kultury europejskiej.

F. Braudel rozpatrywał zagadnienie cywilizacji z punktu widzenia stworzonej przez 
siebie teorii historii globalnej. Pozwoliło mu to na odrzucenie zasady linearności, a więc 
ciągłości procesu historycznego i przyjęcie poglądu o nieciągłości, a co za tym idzie także 
wielokierunkowości tego procesu. Zdaniem francuskiego uczonego „cywilizacją nie jest 
(...) ani jakaś określona gospodarka, ani jakieś społeczeństwo, ale to, co poprzez seryjne 
rymy gospodarek i społeczeństw upiera się przy życiu, nadając sobie stopniowo i pomału 
swój własny kierunek”37. „Cywilizację znamionuje długie, niewyczerpane trwanie, w któ-
rym bez przerwy dostosowują się do swego losu; pod względem długowieczności prze-
wyższają (...) wszelkie inne dziedziny życia zbiorowego, żyją dłużej niż one. Podobnie jak 
w przestrzeni przekraczają one granice określonych społeczeństw (...) tak i w czasie do-
konują takiego wykroczenia poza granice”38.

Zastanawiając się nad obszarem problemowym historii cywilizacji F. Braudel suge-
rował, że przede wszystkim mamy do czynienia z cywilizacją, pojęciem obejmującym 
całą ludzkość, wraz z cywilizacjami rozrzuconymi w czasie i przestrzeni”39. Dał tym spo-
sobem wyraz ujmowania cywilizacji zarówno w liczbie pojedynczej, traktując ją jako 
kategorię uniwersalną, jak i mnogiej – odnoszącej się do wielu różnych społeczeństw. 
Dla Braudela „kultura jest cywilizacją, która jeszcze nie osiągnęła dojrzałości”40. W tym 

36 J. Goćkowski, Teoria cywilizacji jako socjologia wiedzy (o koncepcjach Feliksa Konecznego) (w:) Rozmyślania 
o cywilizacji,…op. cit., s. 99-100

37 F. Braudel, Grammaire des civilisations, Paris 1987, s.67; cytat za A.F. Grabskim, Gramatyka cywilizacji Fernan-
da Braudeła. Historia cywilizacji w perspektywie globalnej, (w:) Rozmyślania o cywilizacji.,…op. cit., s. 80

38 F. Braudel, Historia i trwanie, przedmową opatrzyli B. Geremek i W. Kula, Warszawa 1971, s. 303.
39 tamże, s. 254
40 F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV- XVIII wiek. Struktury codzienności, t. I, Warszawa 

1992, s. 90
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stwierdzeniu historyk francuski wyraził przekonanie, iż cywilizacja jest wyższego typu 
kulturą. Był on przeświadczony, że wszelkie badania, „aby były owocne, muszą dążyć do 
uchwycenia wszystkiego, przechodzić od kultur skromniejszych do major civilisations, 
dzielić zwłaszcza owe major civilisations na podcywilizacje, te zaś na jeszcze mniejsze 
elementy”41. Opowiadając się za pluralizmem cywilizacji, zaproponował ich pewną hie-
rarchizację. Postulował badanie zachodzących między nimi relacji i poszukiwanie związ-
ków „tych elementów, od najmniejszego do największego” po to, aby zrozumieć, „jak się 
one zazębiają, wpływają na siebie wzajemnie (...) lub też korzystają z pomyślnych warun-
ków rozwoju”42.

Zgodnie z własną teorią historii globalnej, o której powiadał, że jest ona historią 
„nabrzmiałą wszystkimi naukami o człowieku”, uważał, że celem badania cywilizacji 
po winno być sprawdzenie ich „pojemności” przez odwołanie się do tego, co mogą tutaj 
wnieść wszystkie nauki o człowieku43. Między innymi wiązało się to z propozycję F. Brau-
dela, aby spojrzeć na cywilizację z perspektywy socjologii. Taki punkt widzenia pozwolił 
mu na dostrzeżenie analogii między kategorią społeczeństwa i cywilizacji. Ową analo-
gię wyraził w stwierdzeniu, że „cywilizacje są społeczeństwami” i że nie ma cywilizacji 
bez społeczeństw. Nie zdecydował się jednak na synonimiczne potraktowanie obu pojęć, 
przyznając, że mimo, iż każda cywilizacja jest w sposób nieuchronny społeczeństwem, 
to przecież nie każde społeczeństwo stanowi cywilizację44 (miał tu na uwadze społeczeń-
stwa egalitarne, o nie zhierarchizowanych stosunkach społecznych).

II. Wpływ tradycji i nowoczesności na kulturę
Kultura łączy z sobą tradycję i nowoczesność, a obie kategorie początkowo funk-

cjonują obok siebie, aby później zespolić się w jedną całość, przechodzącą do tradycji. 
Sięganie do tradycji i analizowanie jej roli w rozwoju kultury jest najbliższe podejściu hi-
storycznemu (defi nicje historyczne), reprezentowanemu przez takie autorytety z zakresu 
socjologii i antropologii kultury, jak N. Elias, F. Braudel, S. Czarnowski czy F. Koneczny. 
Sprowadzenie tradycji do zjawisk kulturowych, poddających się weryfi kacji historycznej, 
ma taki sens, że pozwala związać poszczególne elementy tradycji z historią, a nawet wię-
cej – w historii i poprzez historię pełniej je poznać. Fakt włączenia tradycji w kontekst 
historyczny, w bogatszy splot zdarzeń towarzyszących, jest też często spotykany na grun-
cie badań historyczno-porównawczych (francuska szkoła „Annales”), a bywa i tak, że 
nadaje mu się postać kategorycznie sformułowanego postulatu. Autorem tego ostatniego 
podejścia jest Josef Dünniger, który pisze, że „tradycja i historia to nie przeciwieństwa 
– przeciwnie, tradycja jest elementem historii i dopiero historia pozwala ją w sposób zu-
pełny zrozumieć. Odcinamy się przy tym od tradycji ponadczasowej, ponieważ wiemy, 
że wszystkie elementy tradycji posiadają swój początek i koniec w historii. Tradycja nie 

41 tenże, Historia i trwanie ...op. cit., s. 290
42 tamże, s. 290-291
43 A. F. Grabski, Gramatyka cywilizacji Fernanda Braudela ...op. cit., s. 66
44 tamże, s. 69
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jest fenomenem znajdującym się poza historią, czy pozostającym obok niej, lecz sama 
jest historycznym procesem”45.

Tradycja jest więc pewnym procesem przekazywania i przejmowania z przeszłości 
dóbr kultury. Ujmowana jest jako dziedzictwo, jako wzór utrwalonych zachowań oby-
czajowych, społecznych, kulturowych – przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Czło-
wiek jest określony przez tradycję, lecz równocześnie sam tą tradycję rozwija, tradycja 
żyje w nim i poprzez niego, on ją modyfi kuje, przekształca, a nawet czasem inicjuje. Tra-
dycja, sięgając do dziedzictwa cywilizacyjnego przeszłości, w gruncie rzeczy determinuje 
i wyznacza teraźniejszość oraz przyszłość.

Kultura związana jest nierozłącznie z systemem wartości, a tradycja sprawia, że war-
tości te są społecznie akceptowane. System wartości nie jest nigdy własnością jednostki, 
a wypływa z tradycji i dzięki niej staje się własnością całej kultury, społeczeństwa czy 
środowiska. Wszystkie wartości wyrastają z tradycji. Nic więc dziwnego, że zabiegamy 
o urzeczywistnienie wynikających z pewnego nurtu tradycji wartości, które uważamy za 
słuszne i zasadne, czy też odwrotnie – opowiadamy się przeciw wartościom tego prądu 
tradycji, w której wartości te są zakotwiczone.

Cywilizacja określa swą tożsamość zawsze w odniesieniu do pewnej tradycji, która 
odnosić się może zarówno do wielkich formacji kulturowych (kultura europejska) jak 
i kultur narodowych czy regionalnych. Obowiązuje jednak zasada, że nie istnieją kultu-
ry bez tradycji, a żadna tradycja nie funkcjonuje poza obrębem jakiejś kultury. F. Brau-
del badając kultury narodowe, istniejące w ramach kultury europejskiej, zwraca uwagę, 
że znajdujemy w nich obok nurtów wspólnych całej Europie, także wątki tradycyjne, spe-
cyfi czne dla poszczególnych narodów. Wiąże to między innymi z ludowością kultury, 
bowiem kultura ludowa stanowi jedną z warstw, która splata się w tradycji narodowej 
z szerszymi, ogólnymi nurtami charakterystycznymi dla całej cywilizacji europejskiej. 
Podobnie uważał F. Znaniecki. W jego rozważaniach cywilizacje ludowe i narodowe 
 u cho dziły za rzeczywiste i w pełni wykształcone, a istotnym problemem była dla niego 
„konieczność pokierowania ewolucją społeczno – kulturową ku cywilizacji wszechludz-
kiej”46. Zwrócił także uwagę na płynność kultury, której gwarantem była tradycja. Twier-
dził, że trwanie kultury to nic innego, jak wyznaczanie przez przeszłość – teraźniejszości 
i przyszłości. Rzutowanie w przyszłość umożliwia ideał jako doskonały model czynności 
stających się przedmiotem ludzkich dążeń: poznawczych, estetycznych, religijnych, spo-
łecznych itd. Tak interpretując, F. Znaniecki uwzględnia czas historyczny, a „stawanie się 
ideału” to u niego nic innego jak rozwój kulturowy, uwzględniający doskonalenie się i re-
gulację norm, podporządkowanych normie naczelnej.

Nestor polskiej historiografi i – Marceli Handelsman – badając wpływ teraźniejszo-
ści na sposób widzenia przeszłości, przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że „każde 
pokolenie ma swój własny stosunek do zagadnień, swoje zasadnicze zainteresowania na-

45 J. Dünniger, Tradition Und Geschichte (w:) Kontinuitata Geschichtlichkeit und Dauer als Volska – Kundliches 
Problem, Berlin 1969, s. 61

46 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości... op. cit., s. 8
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ukowe narzucone przez współczesną rzeczywistość życia, swój własny sposób patrzenia. 
Każdemu pokoleniu rzeczywistość współczesna narzuciła inny stosunek do przeszłości 
i podsunęła podstawy do odmiennej syntezy”47. Podzielił on trwanie przeszłości w teraź-
niejszości na tzw. przeszłość zobiektywizowaną oraz niezobiektywizowaną. Do tej pierw-
szej zaliczał przedmioty materialne, które dotrwały do naszych czasów oraz język (ta 
część przeszłości trwa, ale jest czymś innym dla żyjących pokoleń, niż była dla pokoleń 
minionych). Z kolei ten drugi rodzaj przeszłości to zawartość pamięci ludzkiej, a ona ma 
już bezpośredni związek ze „świadomością historyczną”48.

Model świadomości historycznej, opracowany przez A. F. Grabskiego, składa się 
z trzech elementów. Pierwszy z nich to krąg procesów i zjawisk związanych z kształtowa-
niem się wyobrażeń historycznych i postaw w stosunku do przeszłości, począwszy od naj-
bardziej prymitywnych form myślenia historycznego, takich jak mity, legendy, tradycja. 
Drugi element modelu stanowią zjawiska związane z transmisją treści historycznych 
i postaw wobec historii. Trzeci komponent to świadomość historyczna w ścisłym znacze-
niu tego słowa, czyli wyobrażenia o przeszłości oraz związane z nimi wartościowanie49.

Dla Grabskiego świadomością historyczną są: „wszelkie sposoby wyrażenia histo-
rycznych treści, poczynając od najbardziej prymitywnych symboli, przez sztukę o tema-
tyce historycznej, po mniej lub bardziej rozbudowane doktryny historyczne wszelkich 
ideologii, teorii społecznych (...) wreszcie obyczajowości, mody (...) słowem wszystko to, 
co jako wyraz historycznego myślenia stanowi komponenty kultury”50.

W powszechnej, obiegowej opinii przyjął się pogląd, że przeszłość jest ściśle powią-
zana ze świadomością historyczną społeczeństwa, która jest sumą wyobrażeń o przeszło-
ści albo sposobem myślenia o niej. W tym też duchu formułował swoje stanowisko Lu-
dwik Krzywicki. Pisał on: „otacza nas zewsząd przeszłość! Nasze zwyczaje i uprzedzenia, 
zasady i wierzenia, uczucia i temperament, w dalszym ciągu instytucje polityczne i praw-
ne, poglądy moralne i estetyczne, w końcu nasze systemy fi lozofi czne, wszystko to w roz-
woju dziejowym tworzy jedną, zwartą kategorię – podłoża historycznego”51.  Poglądy 
Krzywickiego rozwinął i sprecyzował Kazimierz Dobrowolski, który stwierdził, że pod-
łoże historyczne obejmuje całokształt wytworów kulturowych, ogarniających wszelkie 
dziedziny działalności minionych generacji, które ciążą w sposób mniej lub bardziej wy-
raźny na aktualnych zachowaniach żyjących pokoleń52.

Przeszłość pamiętana jest też określana mianem „społecznej pamięci przeszłości”. 
Należy przypuszczać, że ta społeczna pamięć przeszłości jest utożsamiana z tradycją, 

47 M. Handelsman, O nasz dzisiejszy stosunek do historii porozbiorowej, Lwów 1931, s. 2
48 tenże, Historyka, Zasady Metodologii i teorii poznania historycznego, Warszawa 1928, s. 267-268
49 A. F. Grabski, Badania dziejów społeczeństwa a problematyka świadomości historycznej, Dzieje Najnowsze, 

1975 nr. 1, s. 10-11
50 tenże, O problemach badania struktury i dynamiki świadomości historycznej, (w:) Świadomość historyczna 

Polaków, pod red. J. Topolskiego, Łódź 1981, s. 42
51 L. Krzywicki, Idea a życie, Studia Socjologiczne, Warszawa 1951, s. 141-149
52 K. Dobrowolski, Teoria podłoża historycznego, (w:) Studia z pogranicza historii i socjologii, Wrocław 1967, 

s. 10
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o której tak wiele mówi J. Szacki, sugerując, iż łączy się ona z „elementami społeczne-
go dziedzictwa, które są aktualnie poddawane wartościowaniu53. Zdaniem A. Szpociń-
skiego na pamięć przeszłości składa się zbiór wyobrażeń o przeszłości, który może być 
przypisywany jednostkom lub grupom społecznym54. Tak rozumiana pamięć przeszłości 
jest identyczna z szerokim pojmowaniem „świadomości historycznej”, traktowanej jako 
suma wyobrażeń o przeszłości, co było szczególnie bliskie wspomnianemu już A. Grab-
skiemu oraz J. Topolskiemu, który określił świadomość historyczną jako „funkcjonujący 
w toku ludzkiego działania (zarówno indywidualnego jak i społecznego) zasób wiedzy 
i system ocen dotyczących przeszłości społeczeństwa”55.

Szpociński dzieli pamięć przeszłości na trzy elementy: płaszczyznę przodków, „miej-
sca pamięci” oraz wartości z nim związane. Płaszczyzna przodków to żyjące w przeszło-
ści pokolenia, które w opinii aktualnie żyjących tworzą z nimi wspólnotę. Poczucie przy-
należności do ponadpokoleniowej wspólnoty nakazuje jej członkom utrzymywać więź 
z pokoleniami przeszłymi, dochowywać im wiary56.

W badaniach nad tradycją przyjmuje się dwie modelowe perspektywy badawcze. 
Pierwsza skierowana jest na zachowania i układy wartości, które uważane są za zewnętrz-
ne aspekty rzeczywistości socjokulturowej. Druga perspektywa skłania badaczy tradycji 
do analizy systemów wartości i sposobów myślenia według wartości identyfi kowalnych, 
podzielnych i praktykowanych przez uczestników danej zbiorowości. Obie te perspek-
tywy są wobec siebie komplementarne i prezentują ujęcia modelowe w przedstawianiu 
rzeczywistości, wykorzystując przy tym aspekty obiektywne i subiektywne stanowiące 
syndrom cech opisujących tradycję57.

Tradycję można więc rozumieć jako pewnego rodzaju proces przekazywania i przej-
mowania z przeszłości szeroko pojętych dóbr kultury, społeczno-kulturowy mechanizm 
ich przystosowania i użytkowania oraz towarzyszące im sposoby myślenia, podzielane 
w ramach określonej społeczności. J. Szacki wyróżnia te trzy różne znaczenia tradycji, 
określając je mianem: czynnościowego – związanego z procesami przekazywania dóbr 
kul tury, przedmiotowego – wskazującego przekazywanie dobra na zasadzie dziedzictwa 
i podmiotowego, – określającego stosunek poszczególnych pokoleń do dóbr kulturowych 
z przeszłości, ich zgodę na dziedziczenie lub protest przeciwko niemu58.

W powiązaniu z tradycją należy rozpatrywać wszelkiego rodzaju postęp, łącząc go 
z nowoczesnością czy wręcz modą. Owa nowoczesność (postęp, moda) traktowana jest 
jako zjawisko przejściowe, będące zaprzeczeniem tradycji. Nowoczesność zawsze wnosi 
nowe elementy i postawy (syndrom nowatorstwa), które wyrażają pewne aspiracje lub 

53 B. Szacka, Miejsce Historii w świadomości współczesnego człowieka, Kwartalnik Historyczny, Warszawa 1973, 
s. 360

54 A. Szpociński, Przemiany obrazu Polski, Warszawa 1989, s. 11
55 J. Topolski, Wstęp, (w:) Świadomość historyczna Polaków ... op. cit., s. 5-6
56 A. Szpociński, Przemiany obrazu Polski ...op. cit., s. 16-17
57 J. Baradziej, „Tradycyjne zawody” jako powszechniki cywilizacyjne, (w:) Rozmyślania o cywilizacji,…op. cit., 

s. 237
58 J. Szacki, Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1971, s. 97
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stanowiska opozycyjne wobec konformizmu. Jest ona elementem nacisku, a nawet presji 
kierowanej pod adresem tradycji, także na systemie wartości i powoduje odrzucenie jed-
nych i wysunięcie na czoło innych wartości.

Nowoczesność jest wyrazem nowej mentalności i nowego klimatu kulturowego. Po-
ciąga za sobą najrozmaitsze próby wychodzenia z tradycji, ograniczające swobodę wy-
borów. Działa z siłą przymusu, często skuteczniejszą od wszelkich nakazów i zakazów 
społecznych. Przepisy prawne bywają w społeczeństwie przez większą lub mniejszą część 
ludzi przekraczane, modzie natomiast podporządkowuje się bezwzględna większość59.

G. Doliński zastanawiając się nad istotą postępu, w 1872 r. sugerował, że do jego wy-
znaczników należą: „Oświata ludu oraz wychowanie publiczne i domowe, podniesienie 
krajowego bogactwa, wyrabianie przekonań najodpowiedniejszych w stosunku do mo-
ralnych i społecznych celów ludzi, przyswajanie literaturze specjalnych dzieł obcych, po-
woływanie stowarzyszeń zawodowych sprzyjających osiąganiu lepszych wyników w róż-
nego rodzaju pracach”60. Wynika z tego, że ów postęp miał wyrastać z tradycji, a postęp, 
który nie wywodzi z tradycji swoich własnych treści, przestaje być postępem. To samo 
dotyczy sfery naszych zachowań kulturowych, w tym także zachowań konsumpcyjnych, 
które łączą się ze sposobem zaspakajania naszych potrzeb w sferze: ubioru, wyposażenia 
wnętrz, odżywiania, wypoczynku itd. Można tu mówić o tzw. modzie!

Nowe trendy w kulturze jeśli trwają długo, to przestają być modą, a przyzwyczajenia 
rozpowszechnione i trwałe niosą zagładę każdej mody, nawet tej najbardziej racjonalnej, 
praktycznej i odpowiadającej potrzebom czasu. Moda określa zmienność gustów i upo-
dobań ludzkich w różnych dziedzinach życia społecznego. Wywiera znaczny wpływ na 
kształtowanie potrzeb społeczeństwa oraz wpływa bezpośrednio na niektóre gałęzie pro-
dukcji i na cały proces wymiany. Jest ona uzależniona od środowiska naturalnego, spo-
łecznego, od czynników psychologicznych oraz sztuki, także jest zależna od charakteru 
wykonywanej pracy, własnej osobowości, czy też kryteriów estetycznych, pod wpływem 
których kształtują się nasze potrzeby i upodobania61. 

Wpływ mody najbardziej widoczny jest w ubiorze, znacznie wolniejsze są natomiast 
zmiany upodobań społecznych znajdujące swe odbicie w wyposażeniu wnętrz, archi-
tekturze czy wyborze i sposobie przyrządzania posiłków. W zakresie odzieży moda naj-
pełniej manifestowała panujący ideał urody człowieka, wiążąc go ze stylem sztuki i no-
wymi kryteriami estetycznymi. Korzystała przy tym z dostępnych surowców i najnowo-
cześniejszych technik wykonania. Zawsze jednak starała się, dążąc do przyjętego ideału, 
w określony sposób kształtować i ukazywać postać ludzką.

Moda jest uwarunkowana semiotycznie, ponieważ w każdym społeczeństwie speł-
niała rolę znaku informującego o miejscu jednostki w hierarchii społecznej, jej prestiżu 

59 W. Kula, Problemy i metody Historii gospodarczej, Warszawa 1963, s. 271
60 G. Doliński, wskazówki postępu, Opiekun domowy, VIII nr. 40, 1872
61 I. Turnau, Moda a odzież – Zmienność i długie trwanie, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. XXII, 

nr. 1 1974, s. 108; K. Górski, Pozagospodarcze czynniki kształtujące konsumpcję (XVI – XVIII w.), Zapiski 
Historyczne, t. 41, z. 2, 1976, s. 78, Z. Żygulski, Semantyczne i semiotyczne uwarunkowania mody, Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej, R. XXII nr. 1, Warszawa 1974, s. 108
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i funkcji. Jest znakiem komunikacji społecznej, a jako znak – ubiór reprezentował coś 
niematerialnego, przekazując określone informacje otoczeniu. Modelował w zrozumiały 
dla odbiorników sposób pewien wycinek świata – informując o pozycji społecznej jed-
nostki, jej przynależności do warstwy, stanu czy klasy społecznej, a często i wykonywa-
nym zawodzie. Ubiór zawsze był nośnikiem informacji, a elementy jego języka stano-
wiło: tworzywo, forma, barwa, oraz zespół dodatków o charakterze symbolicznym (pas, 
karabela, szpada, peruka itd.). Niektóre z tych czynników miały charakter interkulturo-
wy, np. tkaniny jedwabne przetykane złotem i srebrem, wysokiej jakości futra lub skóry 
– zawsze przysługiwały wybranym grupom ludzi i łączono je z określoną dystynkcją. Tak 
samo jak tkaniny szorstkie i grube służyły ludziom z niższych warstw społecznych.

Ubiór – bardzo wrażliwy i podatny na wszelkiego rodzaju zmiany, które były zwią-
zane z modą – miał za zadanie ukazać przez znak coś więcej, niż w istocie ten znak re-
prezentuje, to znaczy więcej, niż zawiera się w praktycznej, powszechnie przyjętej funkcji 
rzeczy. Dla przykładu: jedwabna szata przetykana złotą nitką była czymś więcej niż tylko 
zaspokojeniem potrzeby ochrony przez warunkami atmosferycznymi. Podobnie barwy 
odzieży decydowały o jej charakterze, informując jednocześnie o pozycji społecznej, sta-
nie psychicznym czy wieku. Za pomocą różnych form wyrazu można więc pozorować 
sytuacje, udawać kogoś innego, niż się jest w istocie, prezentować wartości, jakich się nie 
posiada i ukrywać te, które pragnie się ukryć. Nic więc dziwnego, że niektórzy fi lozofo-
wie (A. Schopenhauer) odrzucają i dyskredytują ubiór jako środek przekazu, uważając 
go za formę zakłamania, niszczącą szczerość daną przez naturę oraz jako wytwór kultury, 
wyróżniający człowieka od innych organizmów żywych.

Wszelkie znamiona nowoczesności, w tym także moda związana z ubiorem, opiera-
ją się na naśladownictwie, z którego wynika współzawodnictwo mające tłumaczyć, w jaki 
sposób postawieni niżej zmniejszają dystans do stojących wyżej w hierarchii społecznej. 
Wiąże się to dodatkowo z funkcjonowaniem w każdej kulturze autorytetów, które wy-
wierają decydujący wpływ na przyjmowanie bądź odrzucanie w środowisku określonych 
treści czy wartości.

Na ogół związane z modą ekstrawagancje wyzwalają na pierwszym odruchu falę 
protestu społecznego, aby później, w wyniku naśladownictwa, przejść do tradycji kul-
turowej. Często grożono karami wszystkim, którzy uchodzili za prekursorów nowości 
i lansowali modne ubiory oraz ich akcesoria. Jedni przestrzegali przed karami boskimi, 
przewidując, iż za sprawą Pana, będzie:

„zamiast wonności – zaduch,
zamiast paska – powróz,
zamiast uczesanych kędziorów – łysina, 
zamiast wykwintnej szaty – ciasny wór, 
zamiast krasy – wypalone piętno”.

Inni natomiast kpili sobie z elegantów, wystawiając ich pod pręgierz opinii publicz-
nej. Byli oni ośmieszani za brak krytycyzmu wobec napływających nowości i za hołdo-
wanie coraz to nowym modom. I tak na przykład w Starożytnym Rzymie – Horacy okre-
śla tych, którzy się modnie noszą, jako naśladowców perskich obyczajów: „Persicos odi, 
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puer, adparatus”, a w Polsce Mikołaj Rej narzeka na: „ony rozliczne włoskie, hiszpańskie 
wymysły” oraz „na wymysły rozliczne, a na dziwne wzory...”.

Nowoczesność pojawiająca się w innych wytworach kultury wyzwala na ogół te same 
emocje co i w ubiorze, a tego najlepszym przykładem może być malarstwo impresjo-
nistyczne. Jego pojawienie się spowodowało żywe reakcje tych wszystkich, którzy hoł-
dowali dotychczasowej tradycji. Siła przekazu nowego stylu malowania była jednak tak 
silna, że impresjonizm bardzo szybko znalazł swoich naśladowców i wielbicieli, przecho-
dząc w gruncie rzeczy do tradycji kulturowej.

W procesie łączenia tradycji z nowoczesnością największą zatem rolę spełnia naśla-
downictwo. Wielu teoretyków kultury widziało w naśladownictwie podstawową zasadę ży-
cia społecznego, przyjmując, że rozwój kulturowy społeczeństwa polega na tym, że zbio-
rowości niżej usytuowane w hierarchii społecznej poprzez naśladownictwo zmuszają tych 
stojących wyżej do wprowadzania coraz to innych, nowych zachowań, jeżeli chcą utrzy-
mać w stosunku do nich odpowiedni dystans (Herbert Spencer). Francuski analityk kultury 
(twórca teorii tłumu ) – Gabriel Tarde – uważał natomiast, że w każdym społeczeństwie jest 
więcej tych, co naśladują niż tych, co kreują, animują nowe poglądy i rozwiązania. Podob-
nego zadania był niemiecki fi lozof Georg Simmel, który nazywając naśladownictwo „dzie-
cięciem pomysłu i bezmyślności”, pisał „Naśladownictwo daje jednostce pewność, że nie 
jest samotna w swoim działaniu, lecz, jak na mocnej opoce, opiera się na dotychczasowych 
sposobach wykonywania danej czynności, co zwalnia jej obecne działanie od ciężaru od-
powiedzialność (...) Naśladując przerzucamy z siebie na innych nie tylko konieczność efek-
tywnego działania, lecz zarazem odpowiedzialność za jego skutki; w ten sposób jednostka 
zostaje zwolniona od męki wyboru i staje się wręcz istotą zbiorową, naczyniem społecznych 
treści. (...) Określa to też warunki występowania mody, zjawiska uniwersalnego w dziejach 
naszego gatunku. Jest ona naśladownictwem danego wzoru i tym samym zaspakaja potrze-
bę społecznej akceptacji, sprowadza jednostkę na drogę, którą kroczą wszyscy, tworzy po-
wszechność, która sprawi, że zachowanie każdej jednostki staje się po prostu jednym z przy-
kładów”62. Konkluzję tych wywodów można zamknąć stwierdzeniem, że powiązane z modą 
i postępem naśladownictwo nigdy nie odbywa się na oślep, lecz pojawia się w istniejących 
już układach społecznych. Zawsze jednak naśladowani znajdują się na tym samym lub na 
wyższym szczeblu hierarchii społecznej. Oznacza to, że naśladownictwo nie wytwarza żad-
nych nowych układów społecznych, lecz jedynie wzmacnia układy już istniejące i daje im 
zewnętrzny wyraz. Równocześnie funkcjonuje ono na zasadzie pewnej sprzeczności, ponie-
waż z jednej strony tworzy modę, leżąc u jej podstaw, z drugiej zaś – unicestwia ją, powo-
dując, że na skutek częstego powielania wzorów i przyjmowania wartości, grupy uprzywile-
jowane w społeczeństwie są zmuszane do szukania nowych trendów i rozwiązań. Słusznie 
zauważa Jan Chryzostom Pasek, że moda trwa „póki nie przejdzie na prostych ludzi”.

Istotą mody jest więc nie tylko zmiana stylu o mniej lub bardziej znaczącym cha-
rakterze, ale przede wszystkim wykazanie, że zmiany te są również pożądane społecznie. 
Wszelka nowoczesność jest jedynym z wykładników upodobań ludzkich, kształtujących 

62 Cyt. za: R. König, Potęga i urok mody, Warszawa 1979, s. 149
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się pod wpływem cywilizacji i kultury oraz rezultatem oddziaływań cieszących się au-
torytetem jednostek, ich osobowości i upodobań. Jest też sposobem postępowania, któ-
ry pojawia się jako zjawisko masowe dopiero w bardzo określonej sytuacji historycznej. 
W różnych okresach rozwoju społecznego potrzeby kulturowe były różne, zawsze jednak 
były one uwarunkowane możliwościami produkcyjnymi, a także zależne od mentalno-
ści dokonywających wyboru użytkowników. Moda natomiast powodowała wzrastającą 
zmienność używanych przedmiotów i wpływała na wzrost możliwości wyboru, co było 
także związane ze wzrostem asortymentu różnych gałęzi produkcji za sprawą mody, na-
stępowała demokratyzacja konsumpcji, związana z coraz bardziej powszechną dostęp-
nością do niektórych artykułów luksusowych. Obowiązywała jednak następująca kolej-
ność rzeczy: w pierwszej kolejności po nowości sięgali najzamożniejsi i najbardziej liczą-
cy się w hierarchii społecznej, następnie nabywały je warstwy średnie, aż wreszcie stały 
się one przedmiotem powszechnego użytku, ale wówczas przestawały być przedmiotami 
zbytku i traciły jednocześnie swój kontakt z modą.

Na fakt ten zwrócił uwagę F. Braudel. Przyjmował on, iż w luksusie, który jest po-
chodną nadwyżek ekonomicznych, najpełniej odzwierciedlały się trendy mody. Tradycja 
natomiast towarzyszyła konsumpcji mniej zamożnych. Tak sądząc, francuski historyk 
pisał: iż „wytworzone przez życie ekonomiczna nierówności dostępu do cywilizacji do-
tyczyły różnych klas społecznych, powstały również między różnymi krajami świata”63. 
Uważał też, że nie podporządkowanie się bieżącym modom było wyrazem słabości eko-
nomicznej i próbą stworzenia odrębnego stylu życia.

 III. Styl życia jako wytwór kultury i cywilizacji
W nauce pojęcie „stylu życia”, podobnie jak pojęcie „kultury” i „cywilizacji”, funk-

cjonuje w sposób wieloznaczny, nieostry i nieprecyzyjny – nie dokonano jeszcze arbitral-
nej regulacji jego znaczeń, próby idące w tym kierunku są stosunkowo nieliczne, a sto-
pień teoretyzacji zjawiska – niewielki. Styl życia ma znaczenie głębszą tradycję w języku 
potocznym i publicystycznym, skąd się wywodzi.

Rozważania nad tym, czym jest styl życia? – zawsze jednak przywołują i angażują 
problemy z zakresu kultury i cywilizacji, ponieważ styl życia mieści się w zakresie zja-
wisk wyznaczonych przez te dwa pojęcia. Koncepcja stylu życia powinna służyć nie tyle 
charakterystyce jakichś całości społecznych, ile całości kulturowych czy cywilizacyjnych. 
Powinna więc służyć rekonstrukcji systemów wzorów kulturowych, potrzeb i zachowań. 
Do stylu życia zaliczamy jednak nie zachowania wyjątkowe, lecz powtarzające się w zbio-
rowości (zewnętrznie opisywane), gdy w grę będą wchodzić zachowania rozciągnięte 
w czasie, angażujące wiele wzorów i przedmiotów64. Opis stylu życia daje często początek 

63 F. Braudel, Grammaire des civilisations...op. cit., s. 52
64 A. L. Kroeber, Styl and Civilisatio Ithaca 1857: Autor zwraca uwagę na fakt, że o tzw. „stylu życia” można mó-

wić jedynie tam, gdzie zachowania konsumpcyjne nie są całkowicie wymuszone, co związane jest ze swobodą 
wyboru; A. Siciński, Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne, (w:) Styl życia. Koncepcje i propozycje, pod 
red. A. Sicińskiego, Warszawa 1976, s. 15
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rozmaitym wnioskom, które wykraczają poza zewnętrzną charakterystykę zachowań, np. 
„Pokaż mi, jak mieszkasz, jak się ubierasz, co jadasz, co czytasz, jak spędzasz wolny czas ...
itd., a powiem ci, kim jesteś”. Wszystko to co wybieramy w sferze mieszkania, ubioru, po-
żywienia, lektury czy rekreacji składa się na zespół wykładników stylu życia.

Mówiąc o stylu życia buduje się charakterystykę względnie szeroką, zdążającą 
do wyczerpania dość różnorodnych zaangażowań człowieka, znajdujących odbicie nie 
tylko w sferze kultury materialnej (ubiory, mieszkania, jedzenie), lecz także widocznych 
w etykiecie, sposobie wykorzystania czasu wolnego, wyborach w sferze kultury wyższej 
i w sposobach relaksu. Kojarzy się tu ze sobą wiele torów ludzkiego postępowania, co przy-
nosi w efekcie tak poszukiwaną panoramę całościującą. Zwolennikami owej całościującej 
panoramy byli reprezentanci francuskiej szkoły Annales, z F. Braudelem na czele. Posługi-
wanie się kategorią stylu życia pozwoliło im na holistyczne uchwycenie globalnego obra-
zu specyfi ki określonych zbiorowości ludzkich (z perspektywy składających się nań jed-
nostek) poprzez analizę codziennych zachowań, powiązanych ze sposobem zaspakajania 
różnorodnych potrzeb. Wydaje się, że braudelowska rekonstrukcja rzeczywistości w pełni 
uwzględnia te rodzaje zachowań, które są typowe dla jednostki lub grupy, po których moż-
na je zlokalizować społecznie, nie tylko w kategoriach przynależności klasowo-warstwo-
wej, ale też zawodowej, religijnej czy nawet pokoleniowej. Zwraca też uwagę, że w sferze 
codzienności tylko część nawyków, obyczajów i powtarzających się zachowań podejmowa-
na jest świadomie, ze względu na chęć realizacji określonych, uświadomionych celów, chęć 
manifestacji pewnych wartości, czy też chęć przesłania określonego komunikatu.

Dla stylu życia nie jest bez znaczenia rodzaj wykonywanej pracy (która jest zachowa-
niem powtarzalnym) i łącznie z tym na badaniach nad stylem życia zajmuje takie samo 
miejsce jak np. zjedzenie śniadania czy obiadu. Nie przypadkowo w rekonstrukcji stylu 
życia różnych zbiorowości społecznych (szlachta, mieszczanie, chłopi, włóczędzy) F. Brau-
del bierze pod uwagę uwarunkowania geografi czne, ekonomiczne, techniczne (cywili-
zacyjne), łącząc je z wykształceniem, oddziaływaniem tradycji, mody, religii, zarządzeń 
prawnych oraz z tzw. smakiem estetycznym (kulturowe). W opisach stylu życia przyjmuje 
się za obowiązującą konwencję luksus i nędzę, nadmiar i niedostatek65.

Każdemu stylowi życia podporządkowane są właściwe wzory zachowań, stanowią-
ce jego afi rmację. Owe wzory zachowań są tworzone w historycznym procesie selekcji, 
a pod ich wpływem eliminowane są w historycznym doświadczeniu społeczeństw pewne 
typy zachowań i wzmacniane inne, z których powstają obiegowe wzory zachowań, najo-
gólniej podporządkowane wzorom kulturowym66.

Pomimo, że każdy akt ludzkiego zachowania poddawany jest społecznej akceptacji, 
to jednak nie zawsze jesteśmy świadomi prawidłowości zachowań. Wzory nie zawsze są 
bowiem uświadomionymi konstrukcjami i łącznie z tym dzielą się na ukryte i otwar-
te (R. Merton, F. Znaniecki) lub statyczne i dynamiczne (C. Levi-Strauss). W ścisłym 

65 F. Braudel, Kultura materialna ...op. cit., s. 160
66 M. Czerwiński, Pojęcie stylu życia i jego implikacje, (w:) Styl życia. Koncepcje i propozycje ...op. cit., 

s. 45 – 46
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związku ze stylem życia są wzory zachowań, a analiza stylu życia jest próbą całościowe-
go traktowania pewnej sfery życia, jaką stanowią codzienne zachowania ludzi. Analiza 
ta jest przedmiotem interdyscyplinarnych badań historyków, socjologów, psychologów 
i ekonomistów. Jest bliska tradycji antropologii kulturowej (różni się od nurtu antropo-
logii reprezentowanego przez C. Levi-Straussa), gdyż kładzie nacisk nie na poszukiwa-
nie tego, co jest trwałe i ogólne w zachowaniach ludzkich, ale tego, co jest zmienne i od-
różnia jedne grupy od innych. F. Braudel badając styl życia społeczeństw na przestrzeni 
czterech wieków, wyodrębnił dla każdej interesującej go zbiorowości właściwy dla niej 
wzorzec zachowań i porównywał go z innymi grupami. W ten sposób wykonane zadanie 
dało holistyczny i niezwykle syntetyczny obraz konsumpcji społeczeństw (centralnych 
i peryferyjnych) w okresie tzw. „długiego trwania”.

Styl życia należy traktować jako kategorię syntetyzującą – wyrażającą się we wzo-
rach konsumpcji, potrzebach kulturalnych i przyjmowanych systemach wartości. Wiąże 
się on z charakterystyczną konfi guracją pewnych zachowań ludzkich (etycznych, este-
tycznych, zachowań związanych z etykietą i także zachowań konsumpcyjnych). Wzo-
ry zachowań to względnie trwałe regularności cechujące określone zbiorowości ludzkie. 
Wśród nich rozróżnić należy wzory uznawane (realizowane) i rzeczywiste (praktykowa-
ne). Pierwsze z nich, to wzorce pożądane, uświadomione, w których wyraża się chęć ma-
nifestacji i przesłania jakiego komunikatu przez zbiorowość. Drugie – to reguły rzeczy-
wiście przestrzegane w społecznej praktyce – nie zawsze uświadomione.

W założeniu przyjmuje się, że każdy przedstawiciel danej zbiorowości powinien za-
chowywać się zgodnie z wzorami uznanymi, bez względu na swoje upodobania, czy też 
inne okoliczności. Życie tą zasadę koryguje, ponieważ zachodzą niekiedy znaczne roz-
bieżności pomiędzy wzorcami uznanymi a rzeczywistymi. Znakomicie wyjaśnia to Ma-
ria Ossowska, pisząc: „Ethos to styl życia jakiejś społeczności, ogólna – jak proponują 
niektórzy – orientacja jakiejś kultury, przyjęta przez nią hierarchia wartości, bądź formu-
łowana explicite, bądź dająca się wyczytać z ludzkich zachowań”67. W świetle tego stwier-
dzenia, styl życia jest nie tylko wytworem kulturowym, ale ma bezpośrednie przełożenie 
na ethos społeczny.

Najlepiej to widać w społeczeństwach przedkapitalistycznych – w Polsce okresu re-
nesansu ukształtowały się staropolskie wzory osobowe, a wśród nich szczególnie wyróż-
niający się wzorzec szlachecki. Szlachta była w społeczeństwie feudalnym grupą pozytyw-
nego wyróżnienia, a jej ethos był kontynuacją ethosu rycerskiego. Triumfująca szlachta, 
która z rycerstwa przekształciła się w ziemian-obywateli, mających dużą władzę w pań-
stwie i teoretyczną możliwość piastowania najwyższych stanowisk, przejawiała ożywioną 
działalność społeczną, w tym także etyczną. Dążyła do ukształtowania wzoru osobowego 
Polaka, starając się w tym wzorcu kulturowym zachować wszystkie cnoty swojemu sta-
nowi przynależne. M. Rej w najgłośniejszym swym zwierciadle moralnym, w „Żywocie 
człowieka poczciwego”, przedstawił całościowy wzór osobowy szlachcica. Zdaniem tego 
ideologa szlacheckiego – szlachcic powinien wrócić w rodzinne pielesze, żyć spokojnie, 

67 M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973, s. 7
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w harmonii z naturą, unikać poważniejszego wysiłku i zajmować się jedynie swoim go-
spodarstwem. Ta sielanka szlachecka stanowiła rodzaj pewnej utopii, ponieważ świat pe-
łen harmonii, w którym nie było miejsca na jakiekolwiek konfl ikty, klęski gospodarcze, 
wojny czy pożogi – był po prostu nierealny. „Idylla szczęśliwości ziemiańskiej była poe-
tycką nadbudową rzeczywistości, która przedstawiała się daleko smutniej. Rzeczpospo-
lita stała się jakby luźnie związanym zespołem tysięcy autokratycznych folwarków, two-
rzących zamknięte światy, pilnujących swej odrębności, władcy ich, głosząc wolność, nie 
poczuwali się do obowiązku wobec państwa, a jeśli udział w życiu publicznym brali, to 
dla ambicji, zaszczytów i sukcesów. Wytwarza się obojętność dla spraw publicznych; byle 
tylko wieś była spokojna, wolna od kwaterunków wojskowych, od podatków”68.

Wzór osobowy szlachcica bierze górę nad wzorcem dworzanina czy mieszczani-
na, że nie wspomnę już o innych wzorcach kulturowych. J. Kochanowski również kre-
ślił całościowy program wartości etycznych niezbędnych szlachcicowi. Np. w „Wykładzie 
cnoty” przedstawił ogólną charakterystykę wartości etycznych: „...słowo «cnota» wiele 
w sobie zamyka. Naprzód mądrość (...) Po tym sprawiedliwość, która każdemu, co jego 
jest, dać karze. Trzecia wielkość umysłu, która na wzgardzeniu rzeczy doczesnych zależy. 
Czwarta, skromność tak w mowie, jak i uczynkach”69. Uważano, że „szczęście ziemianina 
szlachcica polega na tym, że nie uznaje on żadnego nad sobą zwierzchnika, pracuje wte-
dy, kiedy na to ma ochotę, ubiera się według własnego upodobania (...) nie drażni go na-
dęta pycha magnatów czy dygnitarzy państwowych, bo będąc od nich niezależnym, może 
ich bezkarnie lekceważyć”70. Dewiza „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie” była bli-
ska stanowi szlacheckiemu, a lekceważenie innych stanów – było jej konsekwencja.

Z wiejskim bytowaniem szlachty wiązał się też specyfi czny stosunek do czasu, któ-
rym w pewnych porach roku dysponowała w nadmiarze, co obok dostatków produktów, 
leżało u podłoża polskiej gościnności, która kontrastowała z chłodnym przyjęciem w Ni-
derlandach, Anglii czy Francji.

Styl życia szlachty był konsekwencją i przełożeniem wzoru osobowego tej zbiorowo-
ści. Obok konsumpcyjnego stosunku do życia istotną cechą szlacheckiej obyczajowości 
stanowił nader skomplikowany savoir vivre tej warstwy, w który wychodziło w zasadzie 
wszystko: od umiejętności ułożenia pasa kontuszowego, po zdolność prowadzenia to-
warzyskiej konwersacji i odpowiedniego witania białogłów oraz osób wyżej w hierar-
chii postawionych. Stan szlachecki cechowała też pogarda dla rzemiosł i handlu. Kultura 
szlachecka – ostentacyjnie niemal – podkreślała swą niechęć do aglomeracji miejskich, 
o których pisano, że „miasta to gniazda niecnoty i kłamstwa”. Występowano „przeciwko 
brudzeniu sobie rąk handlem”, a o kupcach mówiono, że „Koronę niszczą, ubożą i z do-
statków gołocą, a cudze kraje i sami siebie bogacą”. Pogardzano też rzemieślnikami, któ-
rzy „mitręgą sprośną żyją, zacnemu człowiekowi nieprzystojną”. Brak szacunku wobec 
pracy i traktowanie pracy fi zycznej jako zajęcia hańbiącego, odpowiedniego tylko dla 

68 J. S Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. I, Warszawa 1932, s. 161
69 J. Kochanowski, Pisma Polskie, t. II, Warszawa 1969, s. 209
70 Ł. Kurdybach, Staropolski ideał wychowawczy, Lwów 1938, s. 40
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niższych stanów, było znamienne dla kultury szlacheckiej. Wyjątek stanowiła jedynie 
praca na roli, a rolnictwo uważano za główne źródło dobrobytu państwa.

W szlacheckim stylu życia w sposób ostentacyjny manifestowano przeciwko pra-
cy. Zwrócił na to uwagę amerykański socjolog i ekonomista Th orstein Veblen, w pracy 
poświęconej tzw. „klasie próżniaczej”. Zdaniem Veblena, warunkiem odpowiednio wyso-
kiego, próżniaczego stylu życia jest wolny czas i brak potrzeby wykonywania pracy zarob-
kowej, a przede wszystkim „demonstrowanie konsumpcji”, co oznacza po prostu popisy-
wanie się luksusem i przepychem. Dla szlachty owo demonstrowanie luksusu było sym-
bolem jej wysokiego prestiżu i społecznego uprzywilejowania. Było też wyrazem świado-
mości społecznej, w której pracę uznano nie tylko za coś poniżającego, lecz także i nienor-
malnego, psychicznie odrażającego71.

W stylu życia szlachty wiązało się to nie tylko z koniecznością sięgania po najbardziej 
luksusowe artykuły konsumpcyjne, w żaden sposób nie nadające się do pracy, ale rów-
nież ze sposobem spędzania i organizowania czasu wolnego. Szlachta chętnie organizo-
wała spotkania towarzyskie, a rozrywka była najbardziej ulubionym jej zajęciem. Kultura 
staropolska słynęła z hucznych wesel, balów, pogrzebów, a szlachta chętnie uczestniczyła 
w różnego typu zabawach, np. w polowaniach, wyścigach konnych czy kuligach.

Szlachecki styl życia był potwierdzeniem teorii J. Huizinga, sugerującej, że zaba-
wa jest osnową kultury i że wypływa ona z samej istoty społeczeństwa. Ten holender-
ski badacz kultury poszedł jeszcze dalej, powiadając, że zabawa jest motorem rozwoju 
człowieka i cywilizacji72. W naszej świadomości uchodzi ona za antytezę powagi i wiąże 
się z „czasem wolnym”73. Jest ona manifestacją wolności oraz zaprzeczeniem wszelkie-
go przymusu, bowiem podczas zabawy możemy przez chwilę być kimś innym, niż rze-
czywiście jesteśmy, a więc odchodzimy od roli pełnionej na co dzień w społeczeństwie 
i łącznie z tym w zabawie nie podlegamy kontroli społecznej74.

Konsekwencją stylu życia klas próżniaczych, w tym również szlachty, stał się fakt, że 
konsumpcję podejmowano nie na zasadzie konieczności zaspokajania potrzeb, a waż-
niejszym stało się zademonstrowanie przed opinią publiczną swojej własnej pozycji spo-
łecznej, by ją jeszcze, gdzie to tylko możliwe, podnieść i rzucić wyzwanie innym, prowo-
kując tym do rywalizacji.

„Ostentacyjne marnotrawstwo” w szlacheckim stylu życia wyrażało się nader wy-
raźnie w ubiorach, ponieważ poprzez ubiór najłatwiej jest unaocznić swą pozycję spo-
łeczną i majątkową, a ponadto w żadnej innej dziedzinie konsumpcji ludzie dla osiąg-
nięcia efektu nie ponoszą tylu deprawacji i nie wyrzekają się tylu podstawowych wy-
gód, co w ubiorze. W celu zamanifestowania wspominanego marnotrawstwa często nie 
uwzględniano warunków klimatycznych i odstępowano od zasady praktyczności, czego 
potwierdzeniem są długie szaty, obcisłe gorsety, buty na wysokim obcasie oraz peruki.

71 T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1971, s. 159-160
72 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1967, s. 15
73 tamże, s. 17
74 tamże, s. 21
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W opinii T. Veblena ta demonstracyjna „potrzeba ubierania się nie wynika ani z czę-
ści ani w całości, z naiwnej dążności do popisywania się bogactwem. (...) Na ogół świa-
domym motywem człowieka noszącego czy kupującego ostentacyjne drogie ubrania jest 
potrzeba dostosowania się do ustalonego zwyczaju, potrzeba życia na przyjętym pozio-
mie, osiągnięcia uznanego standardu elegancji”75. Z tej relacji wyraźnie widać, że ubiór, 
by skutecznie pełnił swoją rolę, musi być nie tylko drogi, ale ma również świadczyć, 
że jego użytkownik nie ma nic wspólnego z żadną pracą produkcyjną. Pogarda wobec 
pracy była więc skutecznie w ten sposób wyrażana.

Dostosowanie się do odpowiednio wysokiego standardu życia wymagało od klasy 
próżniaczej tak zwanej „konsumpcji w zastępstwie”. Taka konsumpcja, zdaniem T. Veble-
na, była udziałem służby i kobiet. Szlachecki styl życia potwierdzał tą zasadę, a jej afi rma-
cją był znana dewiza: „poznać pana po liberiach jego służby” albo „jaki pan – taki kram”. 
W XVII-wiecznej poezji szlacheckiej zachował się tekst anonimowego autora, który sta-
nowi potwierdzenie dla tego rodzaju konsumpcji:

„Przyjechał do mnie szlachcic,
co po dworach żebrze, 
para szkap w wozie,
a pachołek w srebrze”.

Oczywiście ten „pachołek w srebrze” jest poetycką metaforą, świadczącą jednak 
o tym, że szlachta nie tylko utrzymywała liczną służbę domową, ale też zapewniała jej 
kosztowne liberie, nawet w sytuacji, kiedy sama była zmuszana do oszczędzania (dotyczy 
to szlachty zaściankowej). Równocześnie konsumpcja w zastępstwie przypadała w udziale 
żonom. Noszona przez kobiety biżuteria, cenne futra i ubiory wykonywane z najbardziej 
luksusowych tkanin – stawały się dowodem wysokiej pozycji społecznej małżonka.

Ethos zobowiązywał szlachtę do wyróżniania się w społeczeństwie odpowiednim 
stylem życia, pełnym przepychu i bogactwa. Naśladowanie stylu życia szlachty przez 
inne stany, a zwłaszcza przez mieszczaństwo, było powszechne. Chcąc temu zapobiec 
i zachować przynależne sobie wzorce kulturowe i symbole pozycji społecznej – związane 
ze szlacheckim stylem życia – szlachta sięgnęła po najpotężniejszy oręż, wykorzystując 
do tego celu inicjatywę prawną. Z inspiracji szlachty – w całej przedkapitalistycznej Eu-
ropie, w tym również i w Polsce – wydawane były ustawy antyzbytkowe (leges sumptu-
ariae). Zarządzenia te pozwalały na ukształtowanie się w społeczeństwie górnej granicy 
luksusu, a były one skierowane przeciwko zbytkowi w konsumpcji mieszczańskiej i nawet 
chłopskiej. Ustawy te, podobnie jak inne przepisy prawne, ograniczały swobodę wyboru 
konsumentów, ale jednocześnie hamowały prawdziwe preferencje i wybory w ramach 
poszczególnych stanów. Nie byłoby potrzeby zakazywania mieszczanom „noszenia się” 
po szlachecku, gdyby nie posiadali potrzebnych do ich zakupu środków lub nie pragnęli 
naśladować szlacheckiego stylu życia i także obowiązujących w tej grupie zachowań.

Znajomość „leges sumptuariae” pogłębiała w świadomości społecznej fakt istnienia 
wzorcowych zestawów konsumpcyjnych, przynależnych poszczególnym stanom i zwią-

75 T. Veblen, op. cit., s. 152
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zanym z ich stylem życia. Same zaś ustawy miały na celu zabezpieczyć szlachecki styl 
życia przed nadmiernym naśladownictwem. Zdaniem Witolda Kuli „ustawy te z jednej 
strony spełniały funkcję niwelacyjną w ramach każdej warstwy społecznej (zakazują no-
szenia się poniżej swego stanu, aby nie przynosić wstydu), z drugiej strony jednak hie-
rarchizacyjną między warstwami”. Istniejący w każdym zróżnicowanym społeczeństwie, 
a zwłaszcza w społeczeństwie klasowym zwyczaj „noszenia się” i w ogóle życia w spo-
sób właściwy danej warstwie społecznej miał być przez to ustawodawstwo wzmocniony 
i ustalony”76. Warto tu dodać, że ustawy antyzbytkowe odnosiły się do coraz nowszych 
szczegółów bieżącej mody, a ich częste ponawianie świadczyło równocześnie o bezsilno-
ści tych ustaw. Mieszczanie bowiem woleli często płacić wysokie kary grzywny, a jednak 
manifestować styl życia związany z kulturą szlachecka.

Pozycja społeczna członka klasy uprzywilejowanej, do której należała szlachta, zobo-
wiązywała do utrzymania i demonstrowania wysokiego standardu życia. Istniały w tym 
zakresie także ustawy wewnątrzstanowe, które – w przeciwieństwie do antyzbytkowych –
zakazywały „noszenia się” poniżej swego stanu. Ustawodawstwo wzmacniało więc i utrwa-
lało obowiązujący styl życia, a postępująca hierarchizacja społeczeństwa doprowadzi-
ła w końcu do tego, że nie tylko stanom, ale też poszczególnym grupom narodowym 
(mniejszościom narodowym) przysługiwała właściwa konsumpcja, która była znakiem 
rozpoznawczym zajmowanego w społeczeństwie miejsca, a także akceptacją stylu życia 
charakterystycznego dla danych zbiorowości.

Pojawienie się ideologii sarmackiej wśród szlachty było wytworem obowiązującej 
w społeczeństwie polskim kultury i cywilizacji, która wyrosła ze swoistego ciągu sytua-
cji historycznych i otoczona była atmosferą tradycji. Sarmatyzm, jako ideologia, powstał 
w gruncie wspólnych przeżyć, a kształtował się i zmieniał wraz z grupą, której był wyra-
zem. Opowiadał potrzebom nie tylko jednostek, pragnących wyrazić swą świadomość, 
lecz całej zbiorowości. Odzwierciedlała się w nim historia narodu i stanu szlacheckiego. 
Sarmackie ideały szlachty cechowała megalomania narodowa i uwielbienie „złotej wol-
ności”, ksenofobia i specjalny typ wykształcenia, indywidualny obyczaj i orientalizacja 
smaku, widoczna zwłaszcza w ubiorze, nietolerancja smaku oraz wystawność i życie po-
nad stan. Wszystko to miało przełożenie na szlachecki styl życia, który był podziwia-
ny i naśladowany przez inne zbiorowości społeczne, a zwłaszcza przez mieszczaństwo. 
Mieszczaństwo polskie, na skutek słabości gospodarczej, społecznej i politycznej, nie tyl-
ko nie wytworzyło własnego, atrakcyjnego programu kulturowego, który byłby w stanie 
oddziaływać na społeczeństwo, lecz i samo znalazło się pod wpływem programu szla-
checkiego. Przejawiało się to przede wszystkim w stylu życia, Mieszczaństwu imponowa-
ły szlacheckie obyczaje, a szczytem marzeń najzamożniejszych z nich było przejście do 
stanu szlacheckiego (poprzez nobilitacje) lub chociaż naśladowanie szlachty w jej zacho-
waniach i wyborach. W celu podkreślenia swoich powiązań ze szlachtą ubierali się więc 
wystawnie i luksusowo, starając się poprzez ubiór i styl życia upodobnić do niej. Szlachta 
tylko częściowo pogodziła się z procederem naśladownictwa przez mieszczan jej stylu 

76 W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej ... op. cit., s. 280
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życia. Starała się zachować i zarezerwować tylko dla siebie pewne symbole swojej pozy-
cji. Niekiedy, co wynika z przepisów prawnych i różnego typu zarządzeń, dotyczyło to 
zupełnie drobnych szczegółów bieżącej mody, takich jak np. sposób wiązania pasa, no-
szenia szabli, koloru butów czy wreszcie sposobu prowadzenia towarzyskiej konwersacji 
i odpowiedniego witania osób wyżej w hierarchii społecznej postawionych.

Styl życia kształtuje się w oparciu o pewną tradycję kulturowa (estetyczną, rozryw-
kową, intelektualną) i tworzy w społeczeństwie pewne obowiązujące wzorce zachowań. 
W sferze konsumpcji można nawet mówić o zachowaniach modelowych, które mają bez-
pośrednie przełożenie na nasze wybory. Widać to wyraźnie, zwłaszcza w zaspakajaniu 
potrzeb związanych bezpośrednio ze środowiskiem naturalnym. Nie budzi wątpliwo-
ści budownictwo czy związane z nim wyposażenie wnętrz mieszkalnych. Uniformiza-
cja w tym zakresie była powszechnie zaakceptowana, a tego dowodem był obowiązujący 
w Polsce standard budowlany: magnateria zamieszkiwała w pałacach, szlachta w dwor-
kach, mieszczanie w kamienicach a chłopi w chałupach.

 W społeczeństwach kapitalistycznych postęp techniczny i związana z nim dynami-
ka produkcji – pociągnęły za sobą zjawisko masowości kultury, które miało przełożenie 
na styl życia. Coraz mniej konsumowano, a zasada „postaw się, a zastaw się” przestała 
być naczelną dewizą. W jej miejsce pojawiły się zalecenia oszczędzania i inwestowania 
w nieruchomości. Ubiór przestał już być podstawową lokatą kapitału, a co najważniejsze, 
nie służył jak do tej pory wielu pokoleniom, lecz był jednopokoleniowy, a nawet często 
jednosezonowy. Styl życia przestał być obowiązującym w zbiorowości modelem, a stał 
się czymś dynamicznym, podlegającym pewnym określonym przemianom. Znany ba-
dacz kultury A. L. Kroeber zwrócił uwagę, że o stylu życia można mówić także tam, gdzie 
istnieje pewna swoboda wyboru, gdzie zachowania nie są całkowicie wymuszone77. 

Styl życia jest więc kategorią relatywną: istotne są tu bowiem te rodzaje zachowań, 
które uznawane są za takie, po których można poznać kogoś, tzn. „zlokalizować społecz-
nie”. To zlokalizowanie powinno uwzględniać nie tylko przynależność klasowo-warstwo-
wą, ale też inne kryteria np. pokoleniowe, zawodowe czy religijne.

Styl życia wpisany jest w złożoną na ogół rzeczywistość społeczno-prawną i ekono-
miczną. Ze względu na uwarunkowania ekonomiczne wiąże się on z poziomem życia, 
ponieważ począwszy od pewnego poziomu życia można mówić o wyborach w zakresie 
zaspakajania potrzeb: można cały swój dochód natychmiast wydawać, bądź część jego 
oszczędzać, można część jego wydawać na żywność lub na inne dobra materialne, bądź 
też ograniczyć wydatki na rzecz tzw. dóbr kulturalnych, można znaczną część swych do-
chodów przeznaczyć na alkohol, ale też można przeznaczyć na zakup książek, urządza-
nie mieszkania czy turystykę. Poziom życia w znacznym stopniu determinuje możliwości 
wyboru zarówno jednostek jak i grup społecznych. Poniżej pewnego poziomu życia wy-
bór praktycznie nie istnieje, ponieważ środki fi nansowe przeznaczane są na tzw. pierwsze 
potrzeby. Zróżnicowania pojawiają się dopiero na wyższym poziomie życia i mają zwią-

77 A. L. Kroeber, Styl and Cyvilisations cyt. za A. Siciński, Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne ...op. cit., 
s. 15
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zek ze statusem społecznym, np. inne jest minimum w zakresie urządzania mieszkania 
niewykwalifi kowanego robotnika, a inne dyrektora dużego przedsiębiorstwa. Na wszyst-
kie te wybory, chociaż są związane z poziomem życia, wpływ mają także pewne tradycje 
narodowe, klasowe, regionalne, rodzinne i obyczajowe oraz indywidualne potrzeby, pre-
ferencje i zainteresowania78.

Styl życia jest nie tylko kategorią różnicującą grupy społeczne, ale i hierarchizują-
cą, ponieważ stanowi wyróżnik społecznego uwarstwienia. Jego znaczenie dla trwało-
ści istnienia zbiorowości z dominującymi potrzebami jednostkowymi, tworząc pewne 
obowiązujące wszystkich standardy zachowań. Równocześnie styl życia ma zapewnić 
uchwycenie całościowego obrazu specyfi ki grup społecznych (z perspektywy składają-
cych się nań jednostek) poprzez analizę „codziennych zachowań”, faktycznych wyborów 
dokonywanych w trakcie codziennych aktywności oraz sposobów zaspakajania potrzeb. 
Style życia są więc właściwością grup społecznych, a ze względu na nie (świadomie lub 
nieświadomie) są przyjmowane przez jednostki.

F. Braudel, badając style życia społeczeństw przedkapitalistycznych, doszedł do wnio-
sku, że konieczne jest oddzielenie sfery zbytku od sfery powszechności. Zaspokojenie za-
potrzebowania na konsumpcję luksusową zależy od wielu czynników, a w miarę bogace-
nia się społeczeństw rozszerza się wachlarz produkowanych artykułów, będących w zasię-
gu konsumpcji luksusowej. Konsumpcja, w tym również ta zbytkowna, uwarunkowana 
jest czasowo i przestrzennie. Jej czasowe zdeterminowanie przejawia się w stałym wzro-
ście produkcji i pojawianiu się coraz to nowszych asortymentów towarów luksusowych, 
co wiążę się z pewną demokratyzacją konsumpcji dóbr wyższego rzędu. W życiu co-
dziennym wygląda to w ten sposób, że nowe, atrakcyjne artykuły pojawiające się na ryn-
ku – w pierwszej kolejności są nabywane przez najzamożniejszych, później przez śred-
niozamożnych, a dopiero na końcu przez ludność najuboższą. W ten oto sposób stają się 
z artykułów luksusowych, przedmiotami codziennego użytku, nie mającymi nic wspól-
nego ze zbytkiem. Francuski historyk wyprowadza stąd wnioski. Po pierwsze, że każ-
dy luksus się starzeje i przestaje być luksusem, a po drugie, że „luksus odradza się ni-
czym Feniks z popiołów, jest bowiem odbiciem społecznej nierówności, której nie łago-
dzi i którą wszelka odmiana stwarza na nowo. To nieustanna walka klas (...) lecz także 
i cywilizacji’’79

F. Braudel cywilizację i kulturę łączy ze sposobem zaspakajania potrzeb oraz stylem 
życia. Zwraca uwagę, że na sposób odżywiania się społeczeństw znaczny wpływ wywar-
ły rośliny cywilizacji, które zadecydowały o utworzeniu trzech podstawowych kręgów 
kulturowych: pszeniczny, ryżowy i kukurydziany. Rośliną cywilizacji były też ziemnia-
ki, które najwcześniej zrobiły karierę w Ameryce, a w XVIII wieku w Europie. Kariery 
wszystkich roślin cywilizacyjnych F. Braudel zręcznie wiąże z cywilizacją i kulturą. Pod-
kreśla przy tym, że „ to co wydaje się nam karierą rośliny, jest w dużym stopniu karierą 
kultury. Ilekroć jakaś uprawa cieszy się sukcesem, znaczy to, że w społeczeństwie, gdzie 

78 A. Siciński, Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne…op. cit., s. 18-19
79 F. Braudel. Kultura materialna ...op. cit., s. 159
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swój sukces odniosła, musiały istnieć odpowiednie „techniki ramowe”, które umożliwiły 
jej przyjęcie”80.

Swe badania nad stylami życia francuski historyk wiąże z cywilizacją, którą ujmuje 
w kategorii „długiego trwania”. Pozwala mu to na przyjęcie koncepcji o nieśmiertelności 
cywilizacji. Jak twierdzi „znacznie częściej mamy bowiem do czynienia nic ze «śmier-
cią», ale z «uśpieniem» jakiejś cywilizacji, której kwiaty uległy wprawdzie zniszczeniu, 
jednakże «głębokie korzenie pozostały nie naruszone»”.81

To nowatorskie podejście do cywilizacji, zrywające z tradycją przeciwstawiania so-
bie cywilizacji i kultury, a także oparte na rozbudowanej teorii historii globalnej – dało 
Braudelowi możliwość stworzenia holistycznego i bardzo syntetycznego obrazu dziejów 
ludzkich i zmieniających się stylów życia.

Summary

Culture and civilization – connection with the style of life
In the fi rst part of the article we try to defi ne „civilization” and „culture”. 

Both defi nitions are multi- meaning, not axiomatic and not very clear. In the pro-
fessional literature concerning this subject, we can fi nd diff erent criteria which 
characterize the relation between culture and civilization, and:
1. Both ideas are treated and used like a synonyms,
2. Th e civilization is over the culture,
3. Th e civilization exist in the shadow of the culture.

Th e second part of this work describes the infl uence of the tradition and mo-
dernity on the creation of the cultural models. In the last part we characterize the 
style of life in relationship with cultural models and the social ethos.

80 tamże, s. 147
81 A. F. Grabski, Gramatyka cywilizacji Fernanda Braudela... op. cit., s. 81
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Stanisław Balicki

Główne dylematy polskiej transformacji gospodarczej 
(prywatyzacja – zmiany strukturalne – wzrost gospodarczy)

Postępująca globalizacja gospodarki w skali światowej i regionalnej pociąga za sobą 
istotne zmiany w sferze ekonomii i fi nansów, powodując m.in. gwałtowny wzrost konku-
rencyjności na światowych rynkach fi nansowych stawia nowe wyzwania wobec krajów 
chcących wejść na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Dotyczy to w szczególności 
krajów posocjalistycznych, przechodzących obecnie transformację systemową i gospo-
darczą [7,9].

Problematyka transformacji czyli przejścia od gospodarki planowej, centralnie kie-
rowanej do gospodarki rynkowej w Polsce i innych krajach postsocjalistycznych, pomi-
mo znaczącego zaawansowania tych procesów i zdecydowanego przekroczenia, zwłasz-
cza wśród liderów reform, punktu krytycznego zmian systemowych, od którego nie ma 
już odwrotu, a instytucje i mechanizmy rynkowe stały się już dominujące w gospodar-
ce i pomimo upływu kilkunastu lat transformacji, podstawowe dylematy transformacji 
wywołują coraz więcej sporów i kontrowersji, a niektóre tzw. aksjomaty transformacji 
okazały się co najmniej wątpliwe, jeśli już nie uległy falsyfi kacji. Należy jednak moc-
no podkreślić, że cechą charakterystyczną owych sporów i kontrowersji, szczególnie po 
doświadczeniach związanych z fi nansowym kryzysem wschodnio-azjatyckim, jest od-
chodzenie od uproszczonych sądów w stylu, że sam rynek z czasem rozwiąże główne 
problemy transformacji i w związku z tym zaczyna się powolne przechodzenie od oce-
ny aspektów ilościowych transformacji, związanych głównie ze stabilizacją i zmianami 
własnościowymi, do aspektów jakościowych dotyczących zarówno problemu wzrostu 
i równowagi gospodarczej, jak i skomplikowanego charakteru interakcji zachodzących 
pomiędzy wymiarem mikro- i makroekonomicznym, szczególnie w warunkach włącza-
nia się poszczególnych gospodarek do procesów integracji europejskiej i procesów glo-
balizacji gospodarki światowej.[13]

Można zatem ogólnie stwierdzić, że w ostatnim okresie, zwłaszcza z uwagi na szyb-
ko postępujące procesy integracji regionalnej i daleko posuniętą internacjonalizację 
i związane z tym procesy globalizacji oraz wzrost konkurencyjności gospodarki świa-
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towej oraz nowe zjawiska w otoczeniu zewnętrznym takie jak właśnie kryzys azjatycki 
lub negatywne doświadczenie prywatyzacyjne krajów latynoamerykańskich, czy mało 
owocne doświadczenie niektórych gospodarek dotyczących prywatyzacji sfery użytecz-
ności publicznej lub np. niespodziewany kryzys korony czeskiej albo nowe spojrzenie 
na rolę kultury politycznej i konieczność tworzenia niezbędnych instytucji gospodar-
ki rynkowej w transformacji i wzroście gospodarczym, czy oczywiste błędy w polityce 
fi nansowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego w stosunku do krajów pozosta-
jących w transformacji, może się nagle okazać, że kraje uchodzące powszechnie za lide-
rów przemian, w bardzo krótkim czasie mogą się znaleźć w bardzo trudnej sytuacji go-
spodarczej wychodzącej znacznie poza ramy tzw. recesji transformacyjnej. Okazało się 
bowiem, zwłaszcza na przełomie lat 1999/2000, że nawet stosunkowo niewielkie błędy 
w polityce makroekonomicznej, jak to miało miejsce w Czechach i na Węgrzech mogą 
wywołać istotne negatywne skutki na rynkach fi nansowych, co z kolei wymaga podję-
cia nieprzewidywalnych daleko idących i skomplikowanych działań dostosowawczych, 
co świadczy o narastaniu komplikacji wraz ze wzrostem zaawansowania transformacji 
i narastaniem współzależności w gospodarce światowej.[5]

Zwiększające się zainteresowanie problematyką transformacji wynika również z sa-
mej jej wewnętrznej logiki, która w jakimś ogólnym sensie jest „konstruktywistycznym” 
planem przejścia od gospodarki planowanej do gospodarki rynkowej, zawierającym 
w sobie także liczne pokusy, w tym m.in. pokusę nadużycia (morał hazard) łączącą się 
zazwyczaj z przeświadczeniem, że możliwe jest wykonanie nagłego rewolucyjnego sko-
ku do nowego systemu społeczno-ekonomicznego, co miałoby w zasadzie minimalizo-
wać ogólnospołeczne koszty transformacji (terapia szokowa). Najgłębszą, jak się wydaje, 
krytykę takiego właśnie podejścia zawiera teoremat ewolucji kulturowej i instytucjonal-
nej sformułowany przez F.von Hayeka. Z owego teorematu jasno wynika, ze korzystanie 
z gotowych a niesprawdzonych pomysłów (programy stabilizacyjne MFW) lub wolunta-
rystyczne podejście do konstruowania systemów i instytucji gospodarczych i rozwiniętej 
gospodarki rynkowej według niemal dowolnie przyjętego planu trzeba uznać za chybio-
ne i prowadzą do wielu negatywnych skutków.

W sensie ogólnym można przyjąć, że wewnętrzna logika transformacji, z jednej 
strony powinna się opierać na wspólnych atrybutach rozwiniętej gospodarki rynkowej, 
które powinny stanowić układ (model) docelowy, wyznaczający zasadniczy schemat go-
spodarki. Z drugiej strony natomiast schemat ten powinien być wypełniany konkretny-
mi rozwiązaniami, w sposób ewolucyjny, pod wpływem zmieniających się uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych, ale winien on być również uzależniony od kulturowej i cy-
wilizacyjnej odmienności poszczególnych krajów. Nie rozwijając nadmiernie tego zagad-
nienia warto w tym miejscu wskazać na rozwinięte studium W. Jakóbika „Drogi do gospo-
darki rynkowej”, poświęcone tym właśnie problemom, gdzie w miarę precyzyjnie przed-
stawiono układ docelowy dla krajów podlegających transformacji jak i dwie podstawowe 
„drogi dojścia” do niego oraz czynniki determinujące owe możliwości dojścia.[11][24]

Jeżeli chodzi o atrybuty, czyli wyróżniające – cechy wspólne dla wszystkich mode-
li rozwiniętej gospodarki rynkowej, które w ogólny sposób charakteryzują tzw. „model 
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docelowy” dla gospodarek pozostających w transformacji, to mogą one być przypisane 
zarówno do sfery instytucjonalnej, która obejmuje reguły gry w makroskali i kształtuje 
rynek a także rolą państwa, jak i do sfery polityki ekonomicznej państwa, której cele i in-
strumenty są bardziej zróżnicowane i zmieniające się z upływem czasu.

Natomiast jeśli chodzi o tzw. „drogi dojścia” to z punktu widzenia teorii transforma-
cji istnieją co najmniej dwa alternatywne kryteria podziału dokonań krajów pozostają-
cych w transformacji. Można więc wyróżnić dwa sposoby realizacji programu reform:
a) sposób dokonywania zmian – szokowy lub gradualny,
b) stan koniunktury gospodarczej – recesja lub ożywienie niosące ze sobą przyrost PKB 

o strukturze zwolnionej przez dobra fi nalne o wysokiej użyteczności oraz dobra fi -
nalne będące nośnikiem postępu technicznego czyli tzw. „nowoczesne”. W sumie to 
drugie kryterium jest bardziej syntetyczne i jak w soczewce skupiają się w nim rezul-
taty zmian instytucjonalnych i procesu stabilizacji. Pierwsze kryterium może doty-
czyć tylko i wyłącznie oceny stabilizacji.
Niezależnie jednak od prawidłowego wyboru „modelu docelowego” i realizacji jego 

podstawowych atrybutów oraz od doboru „drogi dojścia”, która jest silnie zdetermino-
wana przez kulturę polityczną kraju i czynniki historyczne, jednym z czynników obecnie 
i w przyszłości determinujących sukces transformacji, jest konsekwentne dążenie do sy-
stematycznego włączania się gospodarki w proces globalizacji poprzez kreowanie kom-
patybilnych, zinstytucjonalizowanych struktur politycznych i gospodarczych, bowiem 
kraje o tendencjach autarkicznych skazują się samoistnie na marginalizację i powrót do 
gospodarki niedoborów.

Mając na uwadze wyżej wymienione okoliczności i zjawiska mogące mieć wpływ na 
transformację, ogólnie można stwierdzić, że ponowny wzrost zainteresowania problema-
tyką transformacji i dalszą jej dynamiką, w świetle nowych doświadczeń, niejako przesu-
wa się powoli do kwestii podstawowych związanych ze zmianami ustrojowo-prawnymi 
i własnościowymi oraz stabilizacja, deregulacją i liberalizacją, a także związanych z za-
kresem roli państwa w procesie transformacji, do zagadnień jakościowych dotyczących 
funkcjonowania gospodarek w nowych warunkach tj. w kontekście niezbędnych i pozy-
tywnych interakcji pomiędzy mikro- i makroskalą, przemian strukturalnych i procesów 
dostosowawczych w warunkach postępującej integracji europejskiej i procesów globali-
zacji gospodarki światowej.[1,26,29]

Wobec tego, aktualnie nie wystarcza już stwierdzenie, że z ekonomicznego punktu 
widzenia, kluczowym problemem transformacji i przejścia od systemu gospodarki cen-
tralnie kierowanej do systemu gospodarki rynkowej jest przekształcenie ograniczonej 
podaży gospodarki permanentnych niedoborów, które reprezentuje rynek sprzedawcy, 
w ograniczony poprzez popyt rynek nabywcy (permanentne nadwyżki), w którym rzą-
dzi konsument. Niewystarczające jest również dzisiaj stwierdzenie, że problem transfor-
macji polega przede wszystkim na zastąpieniu koordynacji biurokratycznej, koordyna-
cją rynkową. Trudno także uznać za absolutnie prawdziwą tezę zwolenników podejścia 
szokowego w transformacji, którzy wbrew oczywistym faktom utrzymują, że im bardziej 
radykalne reformy (deregulacja, liberalizacja, stabilizacja i prywatyzacja), tym mniej-



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

94

szy jest ogólny spadek produkcji (recesja) i szybsze przejście do efektywnej i rozwojo-
wej gospodarki rynkowej. Zwłaszcza ten ostatni sąd jest, jak się obecnie okazuje, dużym 
uproszczeniem, ponieważ sprowadza problem postsocjalistycznych reform gospodar-
czych przede wszystkim do kwestii uzyskania makroekonomicznej równowagi w gospo-
darce. Trudno również uznać za całkowicie prawdziwy pogląd, że tylko szybka prywa-
tyzacja prowadzi do sukcesów w transformacji gospodarki, ponieważ jakość procesów 
prywatyzacyjnych (kryteria efektywnościowe a nie tylko ideologiczne i polityczne) jest 
co najmniej tak samo ważna, jak ich szybki przebieg. [13]

W pracy podjęto próbę wskazania na cechy charakterystyczne i dylematy polskiej 
transformacji gospodarczej i systemowej. Podstawowym celem pracy będzie więc ogólne 
przedstawienie charakteru polskiej transformacji jej główne dylematy oraz stan zaawan-
sowania realizacji „modelu docelowego” gospodarki rynkowej w polskich warunkach 
oraz adekwatność i skuteczność polskich „dróg dojścia” do tego modelu.

Porównując wstępnie polską transformację gospodarczą i systemową do przebiegu 
procesów transformacji w innych krajach posocjalistycznych można stwierdzić, że ak-
tualnie po blisko 14 letniej transformacji gospodarki polskiej, w próbach jej oceny, na-
stępuje również powolne przejście od sądów uproszczonych i niektórych prawd już sfal-
syfi kowanych do racjonalnych ocen efektów i różnorakich pozytywnych skutków oraz 
ewidentnych braków transformacji. Jest to również przejście od kryterium stabilizacyj-
nego 1989-1991 r. przez kryterium wzrostu gospodarczego lata 1993-1995 oraz kryte-
rium realizacji głównych celów społeczno-politycznych i systemowych lata 1995-1997 
do kryterium pożądanych zmian strukturalnych i regionalnych, związanych z kształto-
waniem właściwego układu podmiotowego polskiej gospodarki (prywatyzacja rzeczywi-
sta prowadząca do koncentracji kapitału) umożliwiającego skuteczniejsze zarządzanie. 
Wydaje się wreszcie, że realia gospodarki polskiej z przełomu lat 2001-2002 (ogromna 
dziura budżetowa – kryzys fi nansów publicznych, ogromne bezrobocie i wzrost społecz-
nej biedy) bardzo wyraźnie ukazują te problemy, które w transformacji były niedocenio-
ne (rola państwa), albo oparte były na fałszywych przeświadczeniach (przesadna wiara 
w ozdrowieńcze działanie rynku) lub wynikające np. z mało efektywnych formuł, kon-
cepcji i scenariuszy prywatyzacji (pozbawienie fi skusa bazy podatkowej) i z tymi właśnie 
zjawiskami przede wszystkim związane są nowe kryteria oceny polskiej transformacji 
gospodarczej i systemowej.[19]

Dzisiaj już powszechnie wiadomo, zwłaszcza wśród zwolenników tzw. interaktyw-
nej koncepcji transformacji postsocjalistycznej, że proces przekształcenia gospodarki 
musi się dokonywać równolegle na trzech płaszczyznach, makroekonomicznej stabiliza-
cji, mikroekonomicznej restrukturyzacji oraz instytucjonalizacji rozwiązań rynkowych. 
Tymczasem zwolennicy tzw. imperatywnej koncepcji transformacji, jakkolwiek nie po-
mijają dwóch ostatnich wymiarów transformacji, sądzili a dzisiaj można powiedzieć na-
wet, że naiwnie, że pożądane zmiany w owych dwóch ostatnich wymiarach, dokonają 
się spontanicznie, za sprawą samych sił rynkowych, których wyzwolenie było dla nich 
jedynym problemem polityki gospodarczej. Stąd właśnie wynikało ich przekonanie, że 
im bardziej szybkie i radykalne reformy zostaną podjęte, tym lepiej dla procesu transfor-
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macji. Okazało się jednak, niestety dopiero dzisiaj, że doświadczenie zanegowało te wol-
norynkowe oczekiwania. Obecnie nawet sztandarowi zwolennicy neoliberalizmu, jak np. 
Krzysztof Bielecki (były premier polskiego rządu), stwierdzają między innymi, że trzeba 
w okresie przejściowym budować instytucje rynkowe i to jest czasem ważniejsze niż ma-
kroekonomia(...), w Rosji polityka rygorystycznego trzymania pieniądza, zlecana przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy wysadziła realną gospodarkę (produkcja towarów 
i usług). Tak więc teza i oparta na niej strategia transformacji „najpierw stabilizacja po-
tem wzrost” uległa falsyfi kacji.[10,22]

Patrząc dzisiaj na problem transformacji z innej perspektywy tzn. z punktu widze-
nia przedmiotowego zakresu i czasowego zasięgu następstw strategii gospodarczej moż-
na współcześnie wyróżnić trzy poziomy jej realizacji:
– koniunkturalny – związany z utrzymaniem bieżącej równowagi ekonomicznej w go-

spodarce
– restrukturyzacyjny – związany z wywołaniem zamierzonych zmian strukturalnych 

(np. w zakresie struktury przemysłowej czy regionalnej),
– systemowy – związany z kształtowaniem podmiotowego układu w gospodarce (pry-

watyzacje rzeczywiste prowadzące do koncentracji własności i efektywnego zarzą-
dzania. [3,10,29]
Uprawniona staje się zatem konstatacja, że podstawę ponownego, jakościowo no-

wego zainteresowania problematyką transformacji, stanowią w zasadzie trzy główne 
czynniki. Pierwszy powód to refl eksje nad dotychczasowym przebiegiem transformacji 
w Polsce i różnorodnymi jej skutkami ekonomicznymi i społecznymi (koszty transfor-
macji). Drugi powód jest związany z przechodzeniem, w miarę zaawansowania trans-
formacji od kryterium wzrostu (który wcale nie okazał się stabilny) do kryterium reali-
zacji podstawowych celów społeczno-gospodarczych, określonych programem transfor-
macji i współczesnymi wymogami cywilizacyjnymi. Trzeci powód jest związany pośred-
nio z akcesją Polski do Unii Europejskiej, jest to bowiem okazja do wstępnej oceny, jak 
po blisko czternastoletniej transformacji, wygląda restrukturyzacja polskiej gospodarki, 
jej struktura podmiotowa (przedsiębiorczość) w procesie przechodzenia do gospodarki 
rynkowej, której weryfi kację stanowią negocjacje i niezbędne procesy dostosowawcze 
do reguł działania jednolitego rynku europejskiego. Ten trzeci powód zainteresowania 
polską transformacją gospodarczą jest również związany ogólnie mówiąc z pytaniem 
„co się stało z tygrysem Europy” z lat 1996 -1997. W roku 2002 spory i kontrowersje 
dotyczące polskiej transformacji gospodarczej i systemowej w dalszym ciągu odnoszą 
się więc zarówno do kwestii samej oceny oczywistych osiągnięć jak i jej porażek tzn. 
wszystkich negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych. Można ogólnie po-
wiedzieć, że spory te opierają się na szeroko rozbudowanej refl eksji retrospektywnej 
ale dotyczą również perspektyw transformacji i zawierają pytania o przyszłość, o kie-
runki i metody rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych latach. Spór o ocenę do-
tychczasowej transformacji jest więc sporem nie tylko teoretycznym, ale dotyczy rów-
nież polityki gospodarczej. Do oczywistych osiągnięć transformacji zalicza się zwy-
kle doprowadzenie do stabilizacji rynkowej, likwidację hiperinfl acji, sukcesy w pry-
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watyzacji, wprowadzenie wewnętrznej wymienialności złotówki, ograniczenie zbędnej 
produkcji (głównie niskiej jakości środków produkcji), rozwój instytucjonalnych form 
rynku kapitałowego (giełda papierów wartościowych, giełdy towarowe), rozwój ban-
ków komercyjnych oraz fi rm ubezpieczeniowych, wolności gospodarczej itp., a tak-
że bardzo istotne osiągnięcia w sferze pozaekonomicznej (rozwój wolności osobistej, 
wzrost suwerenności państwa itp.).[2,15,21]

Pomimo oczywistych korzyści związanych z transformacją, według niektórych 
ekspertów słuszny – generalnie rzecz biorąc – kierunek transformacji systemowej oraz 
restrukturyzacji gospodarki, a zwłaszcza ich efektywność, ograniczają w istotny spo-
sób takie zjawiska jak koncepcja twórczej destrukcji, ideologiczny, a często i patolo-
giczny charakter prywatyzacji, arogancja rządzących. Ujemne skutki związane z tymi 
zjawiskami są powszechnie znane tj. rosnące bezrobocie, olbrzymie marnotrawstwo 
potencjału produkcyjnego, kryzys fi nansów publicznych, głęboka i przeciągająca się 
recesja, marnotrawstwo kredytów zagranicznych, wypływ dewiz na Wschód i Zachód, 
choć w każdym przypadku w innym sensie. Wszystkie wymienione ewidentne braki 
i zjawiska ujemne określa się czasem „zbędnymi kosztami transformacji systemowej 
w Polsce”.[1,15]

Z punktu widzenia pierwszego kryterium stosowanego w ocenie transformacji 
tj. kryterium stabilizacji (lata 1989-1991), do oczywistych osiągnięć polskiej reformy go-
spodarczej należy zaliczyć przede wszystkim wymienione wcześniej takie zjawiska jak: 
doprowadzenie do stabilizacji, likwidacja hiperinfl acji i doprowadzenie do równowagi 
gospodarczej i w ogólności przejście od gospodarki permanentnych niedoborów do go-
spodarki względnych nadwyżek i poszukiwanej produkcji. Spory i kontrowersje doty-
czące negatywnych skutków pierwszego okresu transformacji związane były z parygma-
tami różnych szkół makroekonomicznych i dotyczyły przede wszystkim charakteru te-
rapii (szokowa czy gradualna), wspomnianego wcześniej zjawiska tzw. koncepcji twór-
czej destrukcji, dynamiki prywatyzacji oraz modelu docelowego transformacji (model 
amerykański czy model socjalnej gospodarki rynkowej). Ostatni ważny problem wiąże 
się niejako z zagadnieniem podstawowego dylematu przebudowy: samoregulacja (wiara 
w mechanizmy rynkowe) czy regulacje państwowe, oczywiście z zachowaniem i promo-
waniem rynkowych reguł gry.[6,16,24,27,28]

Kwestia dotycząca charakteru terapii (szokowa czy gradualna) związana była z py-
taniem czy możliwy był inny scenariusz reform i ich inna sekwencja. Otóż według L. Bal-
cerowicza w momencie formułowania strategii transformacji istniały dwie opcje. Zasad-
nicza różnica między nimi sprowadzała się do preferencji wobec dwóch podstawowych 
skrajnych programów, czyli programu stabilizacji i reform systemowych. Opcja pierwsza 
zakładała „zdmuchnięcie infl acji”, po uprzednim przygotowaniu przedpola czyli prze-
prowadzenia zmian instytucjonalno-systemowych oraz zmian w strukturach gospodar-
ki. Opcja druga polega na szokowym zdławieniu infl acji. Rząd wybrał drugi wariant. 
Zastosowanie taktyki szokowej według Balcerowicza podyktowane było ogromnym roz-
prężeniem relacji pieniężnych i gospodarczych, które karykaturalnie zanarchizowały go-
spodarkę. Przywrócenie równowagi rynkowej i odbudowanie zaufania do pieniądza, jak 
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mówiono wówczas, musiały się stać priorytetem polityki gospodarczej. Natomiast jeśli 
chodzi o negatywne skutki związane z wyborem terapii szokowej, to zwrócono uwagę, 
że w ekonomii nie ma takich przypadków, aby przy ograniczeniu wydatków publicz-
nych i prywatnych, zmniejszeniu zasobów i zwiększeniu stóp procentowych nie wystę-
powała recesja. Pogląd ten nie jest jednak całkowicie słuszny, bowiem takie przypadki 
są możliwe, jeśli się je dokładnie i kompleksowo wyreżyseruje. Do analizy tego ro-
dzaju doświadczeń najbardziej nadaje się zapewne przypadek „tygrysów azjatyckich”, 
a zwłaszcza ich analiza przedstawiona w słynnym dyskursie A. Lipowskiego i J. Kuliga. 
Otóż odmienność strategii postępowania w tym przypadku polegała na tym, że za-
stosowanie inną sekwencję wartościowania procesów transformacyjnych a zwłaszcza 
większa komplementarność stosowanych instrumentów bezpośrednich i pośrednich. 
Punktem wyjścia było tam umocnienie potencjału produkcyjnego, poprawienie jego 
konkurencyjności (konsolidacja), a dopiero później stopniowa liberalizacja handlu 
i współpracy międzynarodowej. Równocześnie państwa te dążyły do zrównoważenia 
budżetu i stłumienia infl acji. Dopiero następnym krokiem było ustanowienie strate-
gii wzrostu i rozwoju poprzez modyfi kację oszczędności krajowych i skierowanie ich 
na inwestycje.[3,17,28]

Wątpliwości budziła również koncepcja twórczej destrukcji, która była przecież ha-
słem sztandarowym polskiej wersji ortodoksyjnego neoliberalizmu, która zasadniczo 
wywodzi się z schumpeterowskiej idei kreatywnej destrukcji, w której ramach nowe fale 
zmian technologicznych eliminują z rynku część przedsiębiorstw. Koncepcja ta jednak, 
w sensie teoretycznym, budzi jak dotychczas wiele kontrowersji, przede wszystkim ze 
względu na relatywnie słabą podbudowę empiryczną. Wątpliwości budzi także jej adap-
tacyjność do polskich warunków społeczno-gospodarczych. Ważne pytania odnoszą się 
również do zakresu liberalizacji handlu zagranicznego, który między innymi spowodo-
wał bezproduktywny wpływ dewiz z kraju na Wschód – w zamian za masowy napływ 
różnego rodzaju dóbr przemysłowych, które (lepszej jakości) mogą wytwarzać krajowi 
producenci i na Zachód – na zakup produktów konsumpcyjnych, często nie odpowiada-
jących polskim normom, a także za dostarczoną z EWG żywność (tańsza niż produkty 
polskiego nie dotowanego rolnictwa). Wreszcie istotne jest także pytanie o kryzys syste-
mu fi nansów publicznych, wywołanych jakby na życzenie neoliberałów, przez destrukcję 
głównych płatników (tzw. przemysłu państwowego).[10,22]

Jak się wydaje, ważnym podmiotem sporów i kontrowersji wokół transformacji 
w pierwszym okresie 1990-1992 był również problemem modelu docelowego polskiej 
gospodarki. Jak wiadomo, rządowy program przejścia od gospodarki centralnie kiero-
wanej do gospodarki rynkowej wyrażał pogląd szeroko rozpowszechniony, że jest ko-
nieczne przejście do gospodarki rynkowej typu zachodniego. Jego sformułowanie było 
dość ogólne w warstwie deklaracji politycznych i raczej techniczne w sprawach szcze-
gółowych. W związku z tym nie wyrażało faktycznie istniejących rozbieżności mię-
dzy trzema co najmniej poglądami istniejącymi wśród polityków i ekonomistów. Cho-
ciaż winą za zaniedbania analizy długookresowej można w znacznej mierze obarczyć 
środowisko ekonomistów, to trzeba jednak zwrócić uwagę, że ze strony istniejącego 
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układu politycznego i instytucjonalnego nie było większego zapotrzebowania na takie 
badania. Często w różnych wypowiedziach były milcząco zawarte założenia, że wizja 
modelu docelowego istnieje i jest ona tak oczywista, że nie warto jej bliżej roztrzą-
sać.[3,8,11,15]

Trzecia kwestia kontrowersyjna w ocenach transformacji dotyczyła prywatyza-
cji. Jest to problem wagi szczególnej, ponieważ podstawowym i pierwszym warunkiem 
gospodarki rynkowej jest prywatna własność środków produkcji. Z punktu widzenia 
pierwszego kryterium stabilizacyjnego – liberałowie uważają, że nasza transformacja jest 
niedynamiczna i poprzez dużą ilość rozległych działań państwa (sektor publiczny), pro-
wadzi do asymetrii sektora publicznego i prywatnego. W związku z tym w gospodarce 
według C. Józefi aka dominuje w dalszym ciągu własność państwa, a jedynie w pierw-
szym okresie transformacji do roku 1992, procesy prywatyzacji miały charakter dyna-
miczny, a potem zostały zahamowane. Z punktu widzenia właściwych zmian struktural-
nych w gospodarce i tworzenia jej struktury podmiotowej należy jednak postawić pyta-
nie o charakterze podstawowym, dlaczego pod koniec roku 1992 prywatyzacja musiała 
być zahamowana.[5,23,26]

Podobne pytanie można również postawić w kontekście kryzysu w krajach Azji, któ-
ry jakby w nowym świetle pozostawił kwestie wpływu struktury własnościowej, a za-
tem i samej prywatyzacji, na funkcjonowanie gospodarki. Kryzys ten niejako przyczynił 
się bardzo wyraźnie do uprawomocnienia tezy, dzisiaj już szeroko uwzględnionej w ba-
daniach naukowych, że w funkcjonowaniu gospodarki kluczowa rolę odgrywa nie tyle 
sama forma własności, lecz nadzór właścicielski i związany z tym szeroko rozumiany 
stopień ostrości ograniczeń budżetowych w jakich działają przedsiębiorstwa, a chodzi 
tutaj w szczególności o relacje w trójkącie: sektor przedsiębiorstw – instytucje fi nansowe 
– państwo. Doświadczeń płynących z kryzysu azjatyckiego oczywiście nie można inter-
pretować w ten sposób, że w krajach posocjalistycznych prywatyzacja i zmiana struk-
tury własnościowej nie posiada kluczowego znaczenia dla całokształtu transformacji. 
Wynika stąd jednak konieczność patrzenia na przekształcenia strukturalne w znacznie 
silniejszym związku z innymi segmentami procesu transformacji. Dodatkowo można 
stwierdzić, że w dyskusjach dotyczących miejsca prywatyzacji w procesie transforma-
cji i efektywności jej metod umacnia się np. przekonanie, że prywatyzacja nie wystarcza 
do stworzenia gospodarki rynkowej, ponieważ sama w sobie nie rodzi konkurencji. Stąd 
odpowiedź na pytanie czy monopolowi prywatnemu należy przyznać wyższość w sto-
sunku do przedsiębiorstwa publicznego działającego w konkurencyjnym otoczeniu a na-
wet w stosunku do monopolu publicznego, jest bardzo złożona i trudna. Jak się okazu-
je, doświadczenia w tym zakresie zwłaszcza wśród krajów latynoamerykańskich czy na-
wet Węgier są bardzo pouczające, bo w tych krajach zastąpienie monopolu publicznego 
monopolem prywatnym spowodowało wystąpienie realnych skutków negatywnych bez 
uwzględnienia korzyści wynikających ze zmiany formy własności. Okazuje się zatem, że 
w warunkach niedostatecznie rozwiniętego systemu regulacji i ustawodawstwa antymo-
nopolowego tzw. „defi cyt regulacyjny” może powodować różnorakie skutki ujemne np. 
w zakresie inwestycji, bowiem państwo, wprawdzie powoli, ale wycofuje się ze swoich 
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funkcji alokacyjnych i jednocześnie wycofuje się ze swoich niezbywalnych zadań w za-
kresie ustanowiania prawa i przestrzegania porządku prawnego, a więc funkcji regula-
cyjnych. [10,11,22]

Według A.Wojtyny doświadczenia różnych regionów świata i państw pozostających 
w transformacji pozwalają na sformułowanie dwóch grup wniosków na temat prywaty-
zacji. Pierwsze dotyczą kontekstu, w jakim przebiega proces prywatyzacji:
– programy prywatyzacyjne muszą być „przeźroczyste”, czyli muszą być oparte na jas-

nych ramach prawnych i dobrze zdefi niowanych producentach sprzedaży;
– ze względu przede wszystkim na silne efekty redystrybucyjne nieodzowne jest 

poparcie polityczne dla procesu prywatyzacji i to nie tylko wysokich szczebli wła-
dzy, lecz wszystkich stakeholders (pracowników, ustawodawców, inwestorów zagra-
nicznych itd.);

– konieczne było równoległe lub wcześniejsze wprowadzenie odpowiednich zmian 
przepisów prawnych, które nie zawsze wydawały się warunkować przebieg procesu 
prywatyzacji; w krajach, gdzie zmian tych nie przeprowadzono we właściwym spo-
sób, zmiany własnościowe zostały spowolnione lub zablokowane;

– stworzony system regulacji musi godzić konkurencyjne cele m.in. poprzez ochronę 
konsumentów i inwestorów, stwarzanie warunków dla przyszłego rozwoju konku-
rencji i określanie podstawowych norm w zakresie ochrony środowiska i stosunków 
pracy, niezbędne jest właściwe wkomponowanie prywatyzacji w całokształt zmian 
systemowych; kraje, które - tak jak np. Rosja - zmieniły sekwencję reform wprowa-
dzając stabilizację makroekonomiczną dopiero po zakończeniu prywatyzacji maso-
wej, nie uzyskały oczekiwanych korzyści w postaci wzrostu efektywności;

– proces prywatyzacji przyciągnął znaczny strumień zagranicznych inwestycji bez-
pośrednich i portfelowych, ograniczony jednak do stosunkowo niewielkiej liczby 
krajów; sukces w tym zakresie zależy przede wszystkim od jednolitego traktowania 
inwestorów krajowych i obcych, stabilności przepisów podatkowych i możliwości 
repatriacji zysków;

– zbudowanie rynku papierów wartościowych na bardzo wczesnym etapie procesu 
przemian własnościowych; w wielu krajach nastąpiło znaczne opóźnienie w tej dzie-
dzinie, czego wynikiem była konieczność oparcia się na rynkach zagranicznych przy 
sprzedaży przedsiębiorstw w drodze oferty publicznej.
Druga grupa doświadczeń odnosi się bezpośrednio do możliwości maksymalizowa-

nia przez rząd dochodów ze sprzedaży i obejmuje następujące punkty:
– celowość skorzystania z doradztwa ekspertów zagranicznych;
– ograniczenie zakresu restrukturyzacji poprzedzającej prywatyzację;
– ograniczenie do niezbędnego minimum warunków, jakie muszą być spełnione przez

potencjalnych nabywców;
– szerokie rozpowszechnienie informacji na temat procesu prywatyzacji i konkret-

nych transakcji. [26]
Odnosząc z kolei problem współzależności prywatyzacji od procesów wzrostowych 

można jednak stwierdzić, że próba jakościowej oceny najważniejszych czynników hamu-
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jących i stymulujących wzrost, podjęta przez ekspertów Międzynarodowego Funduszu 
walutowego bardzo wyraźnie pokazuje, że prywatyzacja per se, a także rozumiana jako 
wskaźnik ogólnych dostosowań strukturalnych, była ważnym czynnikiem wzrostu go-
spodarczego dla prawie wszystkich krajów o trwałych tendencjach wzrostowych. Z dru-
giej strony raport MFW wyraźnie pokazuje, że brak prywatyzacji (poza Słowacją), jej 
wolne tempo lub niewłaściwy sposób jej prowadzenia to czynniki stanowiące ważną ba-
rierę wzrostu dla krajów wychodzących z recesji lub tych, które zanotowały odwrócenie 
tendencji wzrostowych. [21,29]

Ostatnia kontrowersja pierwszego etapu reform dotyczy roli państwa w procesie 
przemian. Wiadomo powszechnie, że gospodarka wolnorynkowa, silnie różnicuje do-
chody, przynosząc większe korzyści grupom silniejszym ekonomicznie i przyczyniając 
się również do powstawania sfery ubóstwa i nędzy. Tymczasem demokratyczna gospo-
darka rynkowa, jeżeli można użyć takiego sformułowania i ewentualnie pogodzić demo-
krację z gospodarką rynkową, to kwestia dalszych rozwiązań interwencyjnych, a póki 
co demokracja z gospodarką rynkową, to kwestia dalszych rozwiązań interwencyjnych, 
a póki co demokracja reprezentuje interes większości, a gospodarka rynkowa silnie 
różniące społeczeństwo. Problem jest oczywiście dość dobrze rozpoznawany i w spo-
sób zadawalający rozwiązany w praktyce gospodarczej i politycznej niektórych krajów. 
Na przykład potęgi gospodarcze (USA, Japonia, kraje UE), prowadzą określoną politykę 
interwencyjną w gospodarce.

Nie oznacza to bynajmniej, że w takich przypadkach zanika samoregulacja rynko-
wa. Rzecz w tym, że państwo pełni w tym zakresie aktywną rolę, poprzez określoną po-
litykę makroekonomiczną (budżet - dystrybucja) ale zakres tej ingerencji jest po pierw-
sze ograniczony, a po drugie musi być zgodny z logiką rynku. Zrozumiałe jest oczywi-
ście, że tak pojmowana rola państwa, uznawana za konieczność, równie musi być z na-
tury rzeczy postrzegana w warunkach gospodarki wolnorynkowej i socjalnej gospodarki 
rynkowej. Logika transformacyjna wymagałaby więc, aby w okresie przemian polityka 
państwa była nieco szersza i kierowała również procesami transformacyjnymi i powinna 
także usuwać wszystkie niepożądane skutki działań jeszcze nie wykształconych insty-
tucji rynkowych. Dopiero po utrwaleniu instytucji rynkowych ingerencja państwa po-
winna ulegać zawężeniu na rzecz wzrostu samoregulacji. Powyższe uwagi nie rozwiązują 
oczywiście problemu ile państwa, ile rynku. Spory na temat interwencjonizmu mają bo-
wiem bardzo długą tradycję i ciągle pozostają szlagierem intelektualnych rozwiązań sy-
stemowych. Następne problemy i z tym związane ograniczenie, to polityka przemysłowa, 
sektorowa, międzynarodowa, konkurencyjność, zmiany strukturalne oraz polityka inno-
wacyjności. Na zakończenie tej sekwencji rozważań należy podkreślić, że problem rela-
cji państwo-rynek, czy raczej zakresu interwencji państwa jest w ekonomii najbardziej 
kontrowersyjny, a spory na ten temat trwają już zgoła ponad trzydzieści lat, jakkolwiek 
znana jest również prawda, że tak jak niemożliwe jest klaskanie jedną ręką, tak samo nie-
możliwe jest funkcjonowanie gospodarki rynkowej bez państwa. [14,25]

W tym kontekście powstaje zasadnicze pytanie, jak powinna być defi niowana rola 
państwa, rządu i innych rozwiązań instytucjonalnych w realizacji procesu transformacji, 
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którego specyfi kę niezależnie od przyjętej strategii gospodarczej, w każdym przypadku 
określa z jednej strony stan głębokiej nierównowagi ekonomicznej, zaś z drugiej stan sy-
stemowej próżni (regulacje). W takich warunkach szczególnie trudne i skomplikowane 
są wszelkie działania restrukturyzacyjne, które muszą stanowić niekwestionowaną pod-
stawę strategii gospodarczej. Trzeba niestety przyznać, że działania restrukturyzacyjne, 
nastawione nawet tylko na przywracanie bieżącej równowagi rynkowej, mają to do sie-
bie, że początkowo muszą je naruszać. Według J. Hausnera dylemat ten, wyrażający się 
w alternatywie czy stabilizacja czy restrukturyzacja, rozwiązany poprzez dwie różne 
możliwe strategie działania tj. metodą imperatywną i interaktywną musi prowadzić 
do wyboru pomiędzy dwoma skrajnymi opcjami, z których pierwsza kładzie nacisk 
na konieczność zachowania czysto rynkowego charakteru restrukturyzacji (vide con-
sensus waszyngtoński) oraz przeciwna, która akceptuje potrzebę aktywnej roli pań-
stwa w działaniach restrukturyzacyjnych. Wspomniany autor uważa, że wymienio-
ną dychotomię „restrukturyzacja bez udziału państwa” i „restrukturyzacja sterowana 
przez państwo” można przełamać poprzez koncepcje „restrukturyzacja przy udziale 
państwa”, która jest spójna z założeniami interaktywnej metody realizacji transforma-
cji gospodarczej [10,24].

Zasadnicze elementy tej koncepcji J. Hausner przedstawiano następująco:
– państwo (rząd) musi dysponować kompleksowym długookresowym programem 

rozwoju gospodarczego, którego elementem składowym jest określona wizja pożą-
danych zmian strukturalnych w założonym horyzoncie czasowym;

– państwo (rząd) realizuje politykę makroekonomiczną, która zmierzając do zacho-
wania bieżącej równowagi gospodarczej, sprzyja realizacji jego długofalowego pro-
gramu, w tym założonych zmian strukturalnych;

– państwo (rząd) podejmuje działania (gospodarcze, organizacyjne, prawne), które 
tworzą infrastrukturę (techniczną, prawną, instytucjonalną, społeczną) dla aktyw-
ności podmiotów gospodarczych ukierunkowanej na podniesienie efektywności go-
spodarowania;

– państwo (rząd) dysponuje środkami i instrumentami oraz zdolnością ich stosowa-
nia umożliwiającymi mu udział w przedsięwzięciach restrukturyzacyjnych;

– państwo (rząd) uczestniczy w negocjacjach z udziałem różnego typu stron (samo-
rząd lokalny, samorząd zawodowy, reprezentacje pracownicze, reprezentacje przed-
siębiorców i pracodawców, stowarzyszenia zawodowe, podmioty gospodarcze itp.) 
na temat konkretnych programów i przedsięwzięć restrukturyzacyjnych w układach 
sektorowych i/lub regionalnych;

– uruchomienie przez państwo (rząd) środków i instrumentów na rzecz konkretnych 
programów i przedsięwzięć restrukturyzacyjnych jest następstwem zawartych poro-
zumień i uzależnione od ich przestrzegania przez wszystkie ich strony.
Podstawę realizacji koncepcji „restrukturyzacji przy udziale państwa” stanowi proces 

kreowania instytucji komplementarnych względem mechanizmów koordynacji rynkowej 
(wypełnienie próżni systemowej) oraz administracji, zapewniających społeczną kontrolę 
działania tych mechanizmów. Zatem rozwiązania problemu roli państwa w transformacji 
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gospodarczej i systemowej polegać musi nie na wycofaniu się państwa z gospodarki (po-
dejście neoliberalne) lecz na nowym zdefi niowaniu regulacyjnej roli państwa w gospo-
darce, która powinno aktywnie kierować procesem rynkowej transformacji i nie sprowa-
dzać jej tylko do makroekonomicznej równowagi, ale dokonywać jej równolegle w trzech 
wymiarach; makroekonomicznej stabilizacji, mikroekonomicznej restrukturyzacji oraz 
instytucjonalizacji rynku [10,29].

Z punktu widzenia drugiego kryterium tj. wzrostu gospodarczego (lata 1992-1995) 
oceny transformacji dotyczyły problemów związanych z wchodzeniem na ścieżkę wzro-
stu i utrwaleniem okresowej jego dynamiki. Z perspektywy siedmiu czy ośmiu minio-
nych lat można dzisiaj stwierdzić, że i w tym zakresie osiągnięto zaledwie połowicz-
ny sukces, ponieważ wprawdzie w latach 1992-1997 występował dość szybki i wysoki 
wzrost (blisko 7% w roku 1997), ale do roku 2001 uległ on znacznemu ograniczeniu, 
a na początku roku 2002 wzrost gospodarczy wahał się w granicach błędu statystyczne-
go (około 1 %), a „dziura” budżetowa wynosiła około 100 mld zł. Można zatem ogól-
nie stwierdzić, że pożądany sukces transformacji uzyskany na przełomie lat 1996-1997 
tj. i równowaga budżetowa, spadek infl acji i wzrost gospodarczy oraz spadek bezrobo-
cia były jak się wydaje przede wszystkim rezultatem początkowego impulsu liberali-
zacyjnego i otwarcia gospodarki na świat w dwóch kolejnych latach reform. Podkreśla 
się również, że mogło się do tego przyczynić uporządkowanie podstawowej struktury 
cen: kredyt, energia, waluty zagraniczne oraz restrykcyjna polityka makroekonomicz-
na wymuszająca pro efektywnościowe zachowania podmiotów gospodarczych. Z dru-
giej strony można jednak dzisiaj stwierdzić, że w sumie transformacja nie wytworzyła 
efektywnych i niezawodnych mechanizmów rozwojowych (trwały rozwój). Nie można 
bowiem przyjąć, że obecna głęboka recesja, z przełomu lat 2001-2002 jest wyłącznie 
wynikiem złej koniunktury gospodarczej i łączy się z niekorzystną fazą cyklu koniunk-
turalnego na świecie.

Celowe wobec tego wydaje się wskazanie na niektóre krytyczne tezy i postulaty do-
tyczące kwestii samego tworzenia warunków zapewniających stabilny wzrost gospodar-
czy. W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że na początku transformacji występowa-
ły określone uwarunkowania i okoliczności odziedziczone po poprzednim systemie go-
spodarczym związane z niewłaściwą i przestarzałą strukturą gospodarki, zadłużeniem 
i to zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym, zużytym majątkiem produkcyjnym i nie-
konkurencyjnym na rynkach światowych. Uwzględnienie owych okoliczności zdaniem 
Balcerowicza wymusiło określoną terapię i jej sekwencje. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, „ozdrowieńcze” działanie mechanizmów 
rynkowych, prowadzące do efektywnej alokacji dóbr i usług nie mogło jednak zadzia-
łać z powodu niedoceniania i nieuwzględnienia wszystkich czterech zapowiadanych ele-
mentów terapii szokowej tj. deregulacji, otwarcia gospodarki na świat, restrukturyzacji 
organizacyjno-technicznej i gruntownej instytucjonalnej przebudowy gospodarki naro-
dowej zapewniającej przejście od koordynacji rynkowej i według oceny min. W. Trze-
ciakowskiego konstruktorzy planu Balcerowicza w praktyce realizowali dokładnie tylko 
pierwszy z wymienionych czterech elementów, a reszta została zaniedbana, co zapewne 
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wynikało z przekonania, że wszystkie inne zmiany zostaną wprowadzone poprzez rynek, 
mechanizmy konkurencji i przymus ekonomiczny. Życie jednak dopisało do tego scena-
riusza swoiste post scriptum a mianowicie, że nadzieje na takie rozwiązanie okazały się 
co najmniej nadmiernie optymistyczne. [2,3,18,28]

Tymczasem, jak się podnosi w literaturze naukowej, w miarę postępu procesów 
trans formacyjnych głównym zadaniem przebudowy systemu ekonomicznego staje się 
zapewnienie efektywnego i stabilnego wzrostu i rozwoju gospodarki. Należy zatem od-
powiedzieć na istotne pytania, jakie z punktu widzenia kreowania warunków wzrostu 
gospodarczego, powinny być spełnione przesłanki, które zapewniają, po pierwsze to, aby 
siły rynkowe jak najlepiej służyły rozwojowi i aby w ich działaniu jak najmniej było pato-
logii i które z elementów procesów rozwojowych wymagają wsparcia lub korekt ze strony 
państwa. Istotna rzeczą jest również sprawa kluczowa jaką jest jakość gospodarowania 
i w skali mikro i odpowiedź na pytanie czy transformacja sprzyja rozwojowi całej gospo-
darki i jej konkurencyjności i czy przyjęta strategia nie miała charakteru destrukcyjne-
go.[14,15,20]

Trzecie kryterium pojawiło się w roku 1996 i dotyczyło nowego sposobu oceny 
transformacji a właściwie oceny realizacji głównych jej celów. Kryterium to oparte na 
podstawowym założeniu, że transformacja jeśli ma być prorozwojowa i ma się zakoń-
czyć powodzeniem to musi obejmować nie tylko problematykę ekonomiczną ale rów-
nież polityczną, społeczną i obronną. W polskiej transformacji jednym z zasadniczych 
dylematów z punktu widzenia realizacji głównych celów transformacji, jest w szczegól-
ności słabość programu zabezpieczeń społecznych. Przyjęcie socjalnej gospodarki ryn-
kowej jako modelu docelowego w sposób jasny, zostało zapisane dopiero w 1997 roku 
w nowo uchwalonej konstytucji, a więc w ósmym roku reformy. Fakt ten świadczy o tym, 
że problematyka socjalna, związana z podziałem dochodu narodowego, w tym kwestia 
równości i nierówności, należy do problemów najbardziej spornych, a osiągnięcie kon-
sensusu nawet wewnątrz szeroko pojętej myśli liberalnej, jest prawie wykluczone. Spo-
ry pomiędzy antyetatystami (Hayek), a nawet umiarkowanymi zwolennikami interwen-
cjonizmu, dotyczą nawet samego pojęcia sprawiedliwości społecznej, a konkluzja bywa 
taka, że wyrównanie dochodów jest sprzeczne z ideą wolności. Zdaniem Okuna „rów-
ność dochodów jest pożądana, ale kosztowna, a więc rozwiązania zależy szukać w kom-
promisie, trzeba poświęcać trochę wydajności, żeby otrzymać trochę równości”. Teza ta 
jednak ostatnio również jest negowana m.in. przez jego uczniów. Z drugiej strony niektó-
rzy ekonomiści pokazują, że kraje bardziej egalitarne osiągały lepsze wyniki (postęp eko-
nomiczny) niż kraje o większym zróżnicowaniu dochodów. Zaś ostatnie badania Ban-
ku Światowego wykazują, że kraje azjatyckie zmniejszając nierówności stymulują wzrost 
gospodarczy. Z kolei A. Milward dopatruje się źródeł powojennego boomu w znacznym 
zaangażowaniu państwa w gospodarkę. W odniesieniu do transformacji krajów postko-
munistycznych, w raporcie „Transformation and Integration” postulat większej równości 
przyjmuje się jako jeden z czynników optymalnej efektywności, kończąc słowami „Jak 
długo możliwości jednak nie służą podnoszeniu dobrobytu dla siebie i społeczeństwa, 
tak długo efektywność będzie suboptymalna”. [14,15,23]
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Pomimo tak znacznej rozbieżności poglądów, trudno zrozumieć dlaczego proble-
matyka nierówności w literaturze poświęconej transformacji systemowej jest tak mocno 
zaniedbana lub wręcz ignorowana przez ekonomistów. Jest to być może również sprawa 
instytucji międzynarodowych np. MFW, które jak gdyby nie postrzegają kwestii nierów-
ności, a tylko każą dbać o minimalny standard życia. Tymczasem wyliczenia na podsta-
wie Roczników Statystycznych pokazują, że w Polsce nastąpiły głębokie i chyba w hi-
storii bezprecedensowe przeobrażenia w strukturze dochodów głównych grup ludności. 
Konsekwencje tego stanu rzeczy były oczywiste – wzrost wydatków na świadczenia pie-
niężne (bezrobocie, pomoc socjalna) jak na emerytury i renty (wcześniejsze emerytu-
ry). Znaczną część ludności przeniesiono więc ze sfery gospodarki do sfery socjalnej 
(liberalne państwo socjalne). W kontekście tych świadczeń zasadnicze pytanie brzmi, 
jakie są zasadnicze przyczyny takiej „objętości dystrybucyjnej”. Jak się wydaje, decydują 
o tym trzy poglądy, po pierwsze, że rynek działa „sprawiedliwie”, a ingerencja państwa 
może popsuć działanie rynku, po drugie panuje przekonanie, że „pierwotna akumula-
cja kapitału” posiada swoje wymogi, po trzecie, najbardziej wyrafi nowane uzasadnienie 
początkowego wzrostu nierówności jest uzasadnione prawem Simona Kuznetsa, z któ-
rego wynika, że w miarę postępującego rozwoju nierówności zaczynają się później wy-
równywać. Wszystkie z tych argumentów można podważyć. Pozostaje jednak poważny 
dylemat, czy polskie elity polityczne pozostawią mechanizm rynkowemu kształtowaniu 
dochodów, czy też zdecydują się na świadomą politykę społeczno-gospodarczą, której 
ważnym celem byłoby zmniejszenie nierówności i ciężarów transformacji. Dylemat ten 
sprowadza się zatem do podjęcia jednej i najważniejszej decyzji określającej cały sy-
stem społeczno-gospodarczy. W literaturze ekonomicznej obserwuje się jednak brak 
takich scenariuszy które godzą reformy ustrojowe i rozwiązanie problemów socjalnych 
(równość, bezrobocie, ekologia, ubezpieczenia społeczne). Część postulatywna niniej-
szego punktu zdaje się być problemem najtrudniejszym i leży poza kompetencjami au-
tora niniejszego tekstu. Jest to sprawa ekspertów, specjalistów i powołanych do tego 
organów legislacyjnych. Wypada wszakże mieć nadzieję, że w związku z zapisem kon-
stytucyjnym, władze państwowe zablokują dalszy demontaż „państwa opiekuńczego”. 
[14,15,23,24]

Pewne nadzieje, na odmienne niż dotychczas postrzeganie warstwy społecznej 
transformacji, można wiązać z rozwojem nowej ekonomii politycznej, zwracającej uwagę 
na znaczenie interakcji, jakie zachodzą w procesie przełomowych reform między strefa-
mi polityczną i gospodarczą. Wiele przemawia za tym, że lepsze rozumienie tych inter-
akcji i stworzenia dla nich odpowiednich reform instytucjonalnych może mieć istotny 
wpływ na przebieg reform a zwłaszcza ich efektów, w postaci trwale wysokiego i stabil-
nego wzrostu gospodarczego. Chodzi tutaj szczególnie o przybliżenie tych badań, które 
kładą nacisk na polityczne uwarunkowania skuteczności reform gospodarczych. Częścią 
składową nowej ekonomii jest również m.in. koncepcja kolektywnych kosztów transfor-
macyjnych i praw własności.[15,23]

W każdym bądź razie, rozumienie specyfi ki polskiej transformacji wymaga jeszcze 
wielu analiz. Wydaje, się zdaniem np. A. Wojtyny, że zbyt pospiesznie zakwalifi kowano 
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Polskę jako przypadek kraju, w którym doszło już do konsolidacji reform. Właściwe ba-
dania z kręgu chociażby nowej ekonomii (także ekonomii sceptyzmu) wykazują jednak, 
że w tym procesie niezwykle ważna jest interakcja czynników politycznych i gospodar-
czych. Szczególnie istotna pozostaje kwestia powstawania (i sprzyjania jej) koalicji beni-
fi cjentów reform, gwarantujących ich powodzenie.[29]

Ostatni kryterium, z przełomu lat 2001/2002, związane jest już bezpośrednio z od-
niesieniem polskich reform do rynkowego otoczenia europejskiego (jednolity rynek eu-
ropejski) i egzemplifi kacja w procesie negocjacji tych wszystkich problemów, które do-
tyczą dostosowania polskiej gospodarki do podobnych struktur unijnych. Kryterium to 
jest jednocześnie związane z tymi zagadnieniami, które można by określić mianem wi-
zji rozwoju gospodarki polskiej w sensie jej pozytywnych perspektyw wzrostu i rozwoju 
(strategia długiego optymalnego trwania). Nie ulega bowiem wątpliwości, że gospodar-
ka w roku 2002 potrzebuje śmiałej i realnej wizji ekonomicznej, która mogłaby zarazem 
przynieść postęp cywilizacyjny społeczeństwu polskiemu. Potrzeba ta wynika przede 
wszystkim z konieczności uporządkowania infrastruktury gospodarki rynkowej, zwięk-
szenia konkurencyjności oraz zbudowania gospodarki wysoce adaptacyjnej, zdolnej do 
przezwyciężenia różnych trudności pojawiających się na rynkach światowych. W tym 
kontekście wydaje się, że sama transformacja nie jest dostatecznie zaawansowana tzn. 
na tyle, aby można było uznać, że rozwiązano problemy własnościowe i że efektywność 
produkcyjna i alokacyjna są już skutecznie wymuszane przez siły rynkowe. W przemy-
śle i infrastrukturze nadal bowiem obowiązuje własność państwowa, ingerencja państwa 
w procesy mikroekonomiczne jest dalej rozległa i głęboka, a rozwój rynków fi nanso-
wych i rynków pracy jest w dalszym ciągu skromniejszy niż oczekiwano. Dlatego pierw-
szym problemem, jak mówi C. Józefi ak, jest zdynamizowanie transformacji i odejście od 
transformacji pełzającej, a prywatyzacja powinna znowu stać się środkiem do realizacji 
wielu celów pośrednich zarówno społecznych, politycznych jak i gospodarczych. Szcze-
gólnie ważne zadanie to podniesienie wskaźnika prywatyzacji do 75-80%, który to próg 
osiągnęły już dawno Węgry i Czechy.[5,8,25]

W sensie ogólnym można wyróżnić trzy moduły, na których opiera się rozwój:
– przemiany systemowe,
– makropolityka,
– restrukturyzacja.

Moduły te są ze sobą wzajemnie sprzężone i maja charakter komplementarny, a nie 
alternatywny i stanowią podstawową współzależność rozwojową. Oczywiście nie moż-
na myśleć o uruchomieniu tej współzależności rozwojowej bez wyraźnego ograniczenia 
mechanizmów blokujących związanych z systemem politycznym, układem mentalnym 
społeczeństwa i strukturą gospodarczą. Jeżeli zaś chodzi o listę problemów, które po-
winny być niejako natychmiastowo podjęte, to po pierwsze fakt, że kształt polskiego sy-
stemu społeczno-gospodarczego nie spełnia aspiracji obywateli, a poziom życia jest ni-
ski. Po drugie przed Polska staje wyzwanie związane z integracją europejską, reformami 
systemów zabezpieczeń społecznych, reformami oświaty, służby zdrowia, administracji, 
rolnictwa i przemysłów ciężkich (górnictwo, hutnictwo, energetyka). Po trzecie najważ-
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niejszym problemem strategicznym jest proces globalizacji gospodarki światowej i prze-
chodzenie rozwiniętych społeczeństw do ery cywilizacji informatycznej. Polska musi 
bardzo energicznie i szybko wziąć udział w tym procesie.[4,7,20]

W chwili obecnej w myśleniu o przyszłości gospodarki polskiej nie jest aż tak 
ważne zaproponowanie optymalnej jej struktury w różnych przekrojach zapewniają-
cej określoną dynamikę wzrostu gospodarczego, jak ważne jest wyposażenie tej go-
spodarki w odpowiednie mechanizmy zabezpieczające ją przed nieprzewidzialnymi 
wstrząsami, a także stworzenie systemu czujników wczesnego ostrzegania o zbliżają-
cych się załamaniach. Wynika stąd, że podstawową cecha gospodarki powinna być jej 
wewnętrzna harmonia, innowacyjność, a przede wszystkim adaptacyjność związana 
z elastycznością struktur gospodarczych. Adaptacyjność gospodarki oznacza jej ela-
styczność i zdolność do szybkich reakcji na zmiany w otoczeniu przy jednoczesnej 
minimalizacji kosztów związanych z tymi zmianami i przystosowaniami. Tylko gospo-
darki posiadające tę zdolność mają szansę przetrwania i rozwoju w gospodarce świato-
wej obecnej dobry.

Praktycznie nie ma obecnie na świecie gospodarek, które nie były w mniejszym, 
bądź większym stopniu powiązane z jakimś segmentem rynku światowego, a zatem któ-
re nie podlegały wpływowi procesów zachodzących na tym rynku. Gospodarka polska 
w rosnącym stopniu będzie włączona w globalizację procesów gospodarczych, co przy 
stosunkowo częstych zaburzeniach na rynkach fi nansowych i walutowych stanowi czyn-
nik utrudniający powodzenie bieżącej polityki gospodarczej, a przede wszystkim projek-
cję wizji. Fakt, że polska gospodarka jest już ogniwem światowego systemu gospodarcze-
go, ze wszystkimi tego korzystnymi jak i ujemnymi konsekwencjami, nakłada zwłaszcza 
na politykę fi nansową istotne ograniczenia i większą odpowiedzialność.[8,9]

Otwarta pozostaje sprawa instrumentalizacji realizacyjnej wizji, która praktycznie 
sprowadza się do wątpliwości: czy rynek dysponuje odpowiednio skutecznymi środ-
kami oddziaływania na kształt gospodarki narodowej i czy można rynek potraktować 
jako uniwersalny i skuteczny regulator procesów gospodarczych. Z doświadczenia in-
nych krajów wynika, że swoboda rynku ograniczana jest przez interwencjonizm pań-
stwowy o różnym zasięgu i stopniu obligatoryjności obowiązywania nakazów i zakazów. 
W przypadku gospodarki polskiej racjonalna ingerencja w sprawy gospodarcze jest 
uzasadniona i wręcz niezbędna. a rynek regulowany długo będzie musiał występować, 
zwłaszcza w odniesieniu do przepływów kapitałowych. Na pewno warto prowadzić sy-
stematycznie badania na tym odcinku. Niedostatek wiedzy o procesach rynkowych 
może stanowić skuteczną barierę realizacji wizji, obok takich naturalnych barier jak 
istniejący układ mentalny społeczeństwa, nadmierne upolitycznienie procesów go-
spodarczych oraz rozproszenie i zatomizowanie celów w prowadzonej polityce ekono-
micznej.[12,18,25,29]

Rok 2004: lata następne oprócz wyjścia gospodarki z recesji i przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej oraz wyrażanego przyspieszenia procesów globalizacji gospodarki 
światowej, przyniosły nowe impulsy rozwojowe, szanse i zagrożenia a także nowe wy-
zwania. Zasadniczym kryterium oceny trans formalności, od tej pory stały się możliwo-



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

107

ści adaptacyjne polskiej gospodarki do warunków gospodarki UE i gospodarki świato-
wej oraz stopień jej kompatybilności w zakresie rozwiązań instytucjonalnych i systemo-
wych względem rozwiniętej gospodarki rynkowej.

Podjęcie tych problemów wymaga jednak przejścia od opisu efektów i dylematów 
transformacji do zarysowania globalnych trendów rozwoju i procesów dostosowawczych 
polskiej gospodarki i temu poświęcone będzie następne opracowanie.
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Karol Osuchowski

Polska i Polacy wobec rodaków na Wschodzie do 1990 r. 
Wybrane zagadnienia

Zorganizowana pomoc dla ludności polskiej na Wschodzie ma tradycje sięgające 
jeszcze okresu zaborów. Należy podkreślić, że inicjatywa powołania organizacji niosą-
cej pomoc rodakom znajdującym się w potrzebie miała charakter społeczny. Zrodziła 
się w czasach, gdy aktywność społeczeństwa polskiego poddana była rozlicznym ograni-
czeniom wynikającym z zaborczej rzeczywistości. Naród polski nie mógł w owym czasie 
liczyć na pomoc państwa, a mimo to znalazły się jednostki potrafi ące skutecznie wcielić 
w życie szlachetną ideę pomocy tym spośród swoich rodaków, których prześladowania 
zaborcy dotknęły w największym stopniu. Pierwsza organizacja niosąca pomoc Polakom 
na Wschodzie powstała w latach czterdziestych XIX w. Założona przez Ksawerę Gro-
cholską i Różę Sobańską Kompania Syberyjska (vel Komitet Opieki) stawiała sobie za cel 
pomoc materialną i duchową dla polskich zesłańców politycznych na Syberii1.

Idea nierozerwalnej więzi duchowej między Polakami w kraju i za granicą stanowiła 
jeden z priorytetów polityki zagranicznej odrodzonego po I wojnie światowej Państwa 
Polskiego. Pomimo tak szczytnych założeń, w okresie odbudowywania podstaw pań-
stwowości obawiano się, że masowa repatriacja rodaków z terenów ogarniętych wrze-
niem rewolucyjnym, zwłaszcza z Rosji, prowadzić może do destabilizacji sytuacji spo-
łecznej i politycznej w kraju. W tej sytuacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych podję-
ło próby skierowania części powracających na tereny innych państw. Służyć temu mia-
ła między innymi konwencja podpisana z Francją 3 września 1919 r., na mocy której 
Polacy mogli legalnie podejmować pracę we francuskim górnictwie i rolnictwie. Kolej-
ne umowy z władzami francuskimi stopniowo poszerzały zakres zobowiązań państwa 

1 Problematykę pomocy zesłańcom polskim na Syberii porusza w swoich publikacjach Wiktoria Śliwowska. Zob. 
tejże: Kobiety w ruchu pomocy zesłańcom polskim na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Kobieta i spo-
łeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1990. Wiele 
cennych informacji uzupełnaijących wnosi bardzo obszerne źródłowe opracowanie autorstwa tej badaczki za-
wierające biogramy zesłańców politycznych na Sybir z lat 1815 – 1856: Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim 
w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1998.
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francuskiego względem emigrantów z Polski2. Kwestia repatriacji Polaków ze Wscho-
du wróciła ponownie po wojnie polsko-bolszewickiej. Układ o repatriacji między Polską 
a Rosją i Ukrainą podpisano 24 lutego 1921 r. Jego postanowienia utrzymywał w mocy 
art. IX Traktatu pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą3, zawartego w Rydze 18 marca 
1921 r. Pomimo utrudnień ze strony bolszewików, do czerwca 1924 r. powróciło do Pol-
ski 469 tys. Polaków, głównie uchodźców wojennych, inteligencji i ziemiaństwa4.

Za wyznaczoną na mocy traktatu ryskiego wschodnią granicą Polski pozostało we-
dług różnych szacunków ok. 1 mln Polaków5. Prawa osób narodowości polskiej w Rosji, 
na Ukrainie i Białorusi sowieckiej (od 30 grudnia 1922 r. w ZSRR) zabezpieczone były 
mocą art. VII rzeczonego traktatu. Zawarte w traktacie ryskim gwarancje tych praw oka-
zały się całkowicie nieskuteczne, gdyż nie przewidywano żadnej sankcji za niewykonanie 
umowy, a poza tym zakres obowiązywania praw mniejszości ograniczony był do ustawo-
dawstwa wewnętrznego. Jak trafnie zauważa Zdzisław Julian Winnicki, strona sowiecka 
wypełniała uzgodnienia traktatu ryskiego w sposób właściwy dla wszelkich innych za-
wieranych przez Sowietów umów międzynarodowych, tzn. od pierwszych dni po jego ra-
tyfi kacji naruszała jego postanowienia6. Takie postępowanie strony sowieckiej ułatwiało 
odejście na jej żądanie od procedury sankcji i arbitrażu, co w praktyce oznaczało fakulta-
tywność wszystkich postanowień7. 

Z uwagi na fakt, iż rzymska maksyma Pacta sunt servanda – jedna z podstawowych 
zasad prawa międzynarodowego – nie obowiązywała w totalitarnej rzeczywistości so-
wieckiej, mniejszość polska nie była w stanie spełniać roli przewidzianej dla niej przez 
polskich twórców ryskiego traktatu pokojowego. W ich koncepcji miała ona równowa-
żyć w państwie sowieckim pozycję mniejszości ukraińskiej i białoruskiej w Polsce. Za-
łożenie to było, moim zdaniem, nierealne, nawet gdyby Sowieci uszanowali zapisy trak-
tatowe o ochronie mniejszości narodowych. Biorąc pod uwagę liczebność mniejszości 

2 P. Kraszewski, Polska i Polacy wobec diaspory do 1939 roku, [w:] Polska diaspora, pod red. A. Walaszka, Kraków 
2001, s. 521.

3 Dz. U. RP, 1921, nr 49, poz. 300. Korzystałem z przedruku w: J. Kukułka, Traktaty sąsiedzkie Polski Odrodzonej, 
Wrocław – Warszawa – Kraków, 1998, s. 136-156 (Art. IX, s. 143-144).

4 A. Patek, Diaspora polska w Rosji Radzieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, [w:] Polska dia-
spora, op. cit., s. 296. Zob. szerzej: J. Kumaniecki, Repatriacja Polaków w latach 1921-1924 po wojnie polsko 
– bolszewickiej, „Przegląd Wschodni” 1991, t. I, z. 1, s. 133-146.

5 C. Lusiński, liczbę Polaków w ZSRR w latach 20. XX w. określa na ok. 800 tys. Zob. tegoż: II Rzeczpospolita 
a Polonia 1922-1939. Geneza i działalność Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy i Światowego Związku 
Polaków z Zagranicy, Warszawa 1998, s. 18. Z kolei A. Patek szacuje liczbę Polaków w Związku Sowieckim 
w tym okresie na 1,2-1,3 mln. osób, co stawiało polską diasporę w ZSRR na trzecim miejscu pod względem 
liczebności w świecie. Liczniejsze skupiska polskie występowały wówczas jedynie w USA i Niemczech. Por. 
A. Patek, II Rzeczpospolita a Polacy za wschodnią granicą, [w:] Państwo polskie wobec Polaków na Wschodzie. 
Poszukiwanie modelu polityki, pod red. T. Gąsowskiego, współpraca P. Kowal i A. Rzegocki, Kraków 2000, s. 28. 
Krytyczna ocena wyników radzieckich spisów ludności oraz szacunkowe dane o faktycznej liczbie ludności 
polskiej w różnych częściach ZSRR zob.: idem, Diaspora polska w Rosji Radzieckiej..., s. 296-297.

6 Z. J. Winnicki, Szkice i obrazki zaniemeńskie, Wrocław 2000, s. 48.
7 W. Materski, Traktat Ryski i jego waga międzynarodowa, [w:] Rola i miejsce Polski w Europie 1914-1957. 

W 75 rocznicę odzyskania niepodległości. Materiały z sesji naukowej w Instytucie Historii PAN 8-9 listopada 
1993 r., pod red. A. Koryna, Warszawa 1994, s. 63.
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narodowych w obu państwach (ok. 1 mln Polaków w państwie sowieckim i około 7 mln 
Ukraińców, Białorusinów i Rosjan w II Rzeczypospolitej8), o pełnym równoważeniu nie 
mogło być mowy.

W tej sytuacji ciężar pomocy społecznościom polskim na Wschodzie próbowały 
wziąć na siebie władze polskie. W sierpniu 1921 r. rząd polski uchwalił projekt fi nanso-
wania polskiego szkolnictwa na terytorium Ukraińskiej i Białoruskiej SRR oraz Litwy. 
Polacy z Litwy, podobnie jak ci z Niemiec i Czechosłowacji, oczekiwali wsparcia pań-
stwa polskiego w stopniu nie mniejszym, niż mniejszość polska w ZSRR, gdyż polskość 
w tych krajach również narażona była na silną presję ze strony państwa osiedlenia9. Na 
ściślejszą współpracę z Polską liczyła również społeczność polska na Łotwie10, mimo iż 
represje czynników państwowych w stosunku do niej były nieporównywalnie słabsze. 
Ambitne przedsięwzięcie polskiego rządu, które poza rozwojem sieci szkolnictwa pol-
skiego na tzw. dalszych kresach zakładało kolportaż wydawnictw polskich za pośred-
nictwem szerokiej sieci polskich placówek dyplomatycznych, wkrótce okazało się nie-
możliwe do zrealizowania w totalitarnym państwie sowieckim11. Natomiast w przypadku 
Litwy rząd polski zdołał w miarę skutecznie przy użyciu tajnych kanałów dostarczać po-
moc materialną na rozwój działalności kulturalno-oświatowej, a także życie organizacyj-
ne społeczności polskiej12. Stosunkowo najłatwiej przebiegało wspomaganie Polaków na 
Łotwie. Na początku lat 20. założyli oni Związek Polaków na Łotwie13, który ofi cjalnie 

8 H. Chałupczak i T. Browarek po przeanalizowaniu obszernej literatury przedmiotu podają, że w II Rzeczypo-
spolitej na początku lat 30. XX w. mniejszość ukraińska liczyła ok. 5 mln, białoruska – 1,9 mln, zaś rosyjska 
– 0,1 mln. Gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że liczba wszystkich mniejszości narodowych w tym okresie w Pol-
sce wynosiła 11,2 mln (tj. 35,1% ogółu mieszkańców) trudno nie zauważyć, że Polska w okresie międzywo-
jennym miała potencjalnie i realnie większe problemy z tytułu licznych mniejszości narodowych, niż państwo 
sowieckie w analogicznym okresie. Por. H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, 
Lublin 1998, s. 22.

9 Na temat represji wobec Polaków na Litwie Kowieńskiej w okresie międzywojennym: A. Patek, Polska diaspora 
na Litwie, [w:] Polska diaspora, s. 328-331. Autor porusza tu wątek bezwzględnej polityki wynaradawiania Pola-
ków realizowanej przez litewskie władze i Kościół katolicki zdominowany przez nacjonalistyczny kler litewski. 
Por. także: P. Łossowski, Stosunki polsko – litewskie 1921-1939, Warszawa 1997.

10 O mniejszości polskiej na Łotwie w okresie międzywojennym zob.: J. Kolbuszewski, Polacy na Łotwie. Historia 
i współczesność. Zarys problematyki, [w:] Mniejszości polskie…, s. 341-346; J. Byczkowski, Z dziejów Polaków na 
Łotwie w XX wieku, [w:] Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, pod red. H. Kubiaka, T. Palecznego, J. Rokickiego, 
M. Wawrykiewicz, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 352-357; A. Patek, Polska diaspora na Łotwie, [w:] 
Polska diaspora, s. 338-340. Por. także: P. Łossowski, Łotwa – nasz sąsiad. Stosunki polsko -łotewskie w latach 
1918-1939, Warszawa 1990. P. Okulewicz zauważył, że w okresie sporów granicznych i kształtowania granic po 
I wojnie światowej na obszarze północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej stosunki polsko-łotewskie 
zacieśniały się nawet kosztem zamieszkałych na Łotwie Polaków. Zob. P. Okulewicz, Koncepcja „międzymorza” 
w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918 – 1926, Poznań 2001, s. 211.

11 A. Patek, II Rzeczpospolita..., s. 30.
12 Idem, Polska diaspora na Litwie, s. 331.
13 W literaturze przedmiotu spotkałem się z różnymi datami założenia ZPŁ: 1920 r. (J. Kolbuszewski, Polacy na 

Łotwie, s. 344) i 1922 r. (A. Patek, Polska diaspora na Łotwie, s. 339). Tę drugą datę podaje również A. Grędzik, 
powołując się na J. Byczkowskiego (A. Grędzik, Szkolnictwo polskie na Łotwie 1989-1998, „Przegląd Polonijny” 
1999, nr 2, s. 44). Z kolei badacz łotewski E. Jekabsons podaje, że Związek Polaków Łotwy powstał dopiero 
w 1938 r. (z połączenia 6 polskich organizacji). Por. E. Jekabsons Polska mniejszość narodowa na Łotwie w XIX 
i XX wieku. Krótka charakterystyka i zarys działalności, [w:] Europa NIE prowincjonalna. Przemiany na zie-
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pozyskiwał pomoc zarówno ze strony Polski, jak i organizacji polonijnych14. Organiza-
cje polskie na Łotwie mogły też liczyć na wsparcie ze strony polskiej placówki dyplo-
matycznej w Rydze15.

Jawna i bezpośrednia opieka nad Polakami w ZSRR ze strony państwa polskiego nie 
wchodziła w grę. Pomimo ustawicznych utrudnień, dyplomaci polscy w państwie sowie-
ckim starali się doraźne wspomagać potrzebujących. Do najczęściej stosowanych form 
wsparcia należały: interwencje w konkretnych sprawach aresztowanych Polaków, pomoc 
materialna represjonowanym i duchowieństwu (za pośrednictwem PCK w Moskwie), 
interwencje u miejscowych władz w sprawie odstąpienia od zamykania kościołów, wy-
miana więźniów politycznych (tą drogą do Polski trafi ali głównie duchowni)16.

Poddana radzieckiemu eksperymentowi polonijnemu17 mniejszość polska w państwie 
sowieckim była całkowicie izolowana od kontaktów zewnętrznych. W latach 20. Polacy 
w ZSRR posiadali względną swobodę (językową) w życiu społecznym18, jednak nie byli 
w stanie wyłonić autentycznej reprezentacji. Przedstawiciele Polaków z ZSRR, którym 
umożliwiono wyjazdy zagraniczne, byli skrzętnie dobierani przez władze komunistyczne 
w celu szerzenia ideologicznej propagandy. Wyłoniona w ten sposób delegacja nie mogła 
uosabiać rzeczywistych potrzeb społeczności polskiej w ZSRR. Dlatego Polacy w Związ-
ku Sowieckim nie znajdowali się w obrębie oddziaływania organizacji społecznych i poli-
tycznych w Polsce19. Z organizacjami o charakterze komunistycznym z zasady nie współ-
pracowały najważniejsze instytucje działające na rzecz łączności Polonii i Polaków z za-
granicy z krajem: Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy (1929-1934) oraz powsta-
ły na jej bazie Światowy Związek Polaków z Zagranicy (Światopol)20. Wyrazem takiego 
stanowiska było wykluczenie 14-osobowej delegacji Polaków z ZSRR z obrad I Zjazdu 

miach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczy-
pospolitej Polskiej) w latach 1772-1999, pod red. K. Jasiewicza, Warszawa 1999, s. 294.

14 A. Patek, Polska diaspora na Łotwie, s. 339; Por. J. Kolbuszewski, Polacy na Łotwie…, s. 343-344.
15 E. Jekabsons, Polska mniejszość narodowa na Łotwie, s. 294.
16 A. Patek, II Rzeczpospolita..., s. 35-36.
17 Określenie M. Iwanowa. Zob. tegoż: Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, Warsza-

wa – Wrocław 1991.
18 K. Kawecka, Problemy rozwoju oświaty i kultury Polonii Radzieckiej w latach 1921-1929 ze szczególnym uwzględ-

nieniem Ukrainy i Białorusi, [w:] Kultura skupisk polonijnych, pod red. O. Czernika, K. Gronowskiego, Warsza-
wa 1981, s. 259-268.

19 C. Lusiński, op. cit., s. 19.
20 Wyczerpującego omówienia działalności tych instytucji dokonuje w przywływanej wyżej monografi i C. Lu-

siński. Por. także: W. Wrzesiński, Polacy za granicą w polityce II Rzeczypospolitej (1918-1939), [w:] Problemy 
dziejów Polonii, pod red. M. M. Drozdowskiego, Warszawa 1979, s. 19-54. Warto nadmienić, że w okresie II RP 
ważnym ośrodkiem polskich koncepcji wobec diaspory był Lwów, który rolę tę pełnił jeszcze przed wybuchem 
I wojny światowej. We Lwowie funkcjonowały m. in.: Polskie Towarzystwo Kolonizacyjne, Związek Kolonialny 
Wydawniczo – Wywozowy, a także Polskie Towarzystwo Emigracyjne, subsydiowane przez Sejm Krajowy we 
Lwowie. W 1892 r. zaczął się tu ukazywać dwutygodnik „Przegląd emigracyjny” – pierwszy stały periodyk po-
święcony zjawisku emigracji polskiej. Wzmianki na ten temat: H. Florkowska – Frančić, Polacy wobec rodaków 
za granicą (do 1918 roku). Wiedza – kontakty – polityka, [w:] Państwo polskie…, s. 16-20. Por. także: P. Kraszew-
ski, op. cit., s. 515-517.
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Polaków z Zagranicy (1929 r.)21. Komitet Organizacyjny zmuszony był podjąć taką de-
cyzję, gdyż zezwolenie na udział tej delegacji oznaczało realną groźbę destabilizacji zjaz-
du i rozłamu w ruchu polonijnym22. Sytuacja ta dowodzi, że mniejszość polska w ZSRR 
w okresie międzywojennym była jedynie przedmiotem polityki zagranicznej w stosun-
kach polsko-sowieckich. Możliwości oddziaływania rządu polskiego na poprawę sytuacji 
Polaków w państwie sowieckim trafnie skwitował Artur Patek: II Rzeczpospolita pozosta-
wała wobec ich położenia właściwie bezradna23.

Okres II wojny światowej był zbyt krótki, by polskie środowiska polityczne w kra-
ju i na emigracji opracowały kompleksową koncepcję polityki wobec ludności polskiej 
w ZSRR24. Zalążek takiej koncepcji stanowić mogła idea popularyzacji polskich kano-
nów kulturowych, która w zamierzeniu jej twórców prowadzić miała do „ekspansji po-
kojowej” na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej25. W myśli programowej Polskie-
go Państwa Podziemnego wobec przyszłości ludności polskiej na Wschodzie po zakoń-
czeniu II wojny światowej, rywalizowały ze sobą dwa główne nurty. Ich najważniejsze 
postulaty można by oddać za pomocą następujących haseł:
1) Polacy na Wschodzie są podstawą do wysunięcia roszczeń terytorialnych wobec 

ZSRR (naprawienie błędów traktatu ryskiego);
2) Repatriacja/reemigracja ludności polskiej z ZSRR do Polski dla wzmocnienia jej po-

tencjału narodowego. 
Potrzebę repatriacji (reemigracji) skupisk polskich ze Wschodu akcentowały zwłasz-

cza środowiska narodowo-katolickie, nawiązując do idei lansowanych przez Narodową 
Demokrację jeszcze przed powstaniem niepodległego państwa polskiego. Koncepcja na-
wiązująca do naprawiania błędów traktatu ryskiego miała z kolei swoje źródła w idei fe-
deracyjnej głoszonej przez Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników. Charakterystycznym 
przykładem rozwoju tego sposobu myślenia jest stanowisko Związku Syndykalistów Pol-
skich wyrażone w dokumencie programowym z pierwszej połowy lat 40. XX w.26 

Koncepcja syndykalistów warta jest uwagi ze względu na szczególną rolę, jaką prze-
widywali w swoim programie dla mniejszości polskiej na Wschodzie. Nawiązując do idei 
jagiellońskiej, postulowali oni budowę suwerennych państw: białoruskiego i ukraińskie-
go. Rola zamieszkałej tam mniejszości polskiej polegać miała na zapewnianiu warunków 
do trwałej współpracy Polski z niepodległą Białorusią i Ukrainą, uczestnictwie w rozwo-
ju kultury białoruskiej i ukraińskiej, a także działalności kulturalnej nastawionej na pro-
mocję polskich i zachodnioeuropejskich wzorców kulturowych, celem równoważenia 

21 Z powodu uniemożliwienia przez władze litewskie wyjazdu delegacji Polaków z Litwy w Zjeździe nie wzięli 
udziału także ich przedstawiciele. C. Lusiński, op. cit., s. 34-35.

22 Ibidem, s. 33 – 34; M. Iwanow, op. cit., s. 258-266.
23 A. Patek, II Rzeczpospolita..., s. 39.
24 Z. Zblewski, Polacy na Wschodzie w latach 1939-1945. Perspektywa Polskiego Państwa Podziemnego, Rządu RP 

i ośrodków polskich w ZSRR, [w:] Państwo polskie..., s. 40-41 i nast.
25 Por. Tezy ideowe organizacji konspiracyjnej „Pobudka”, [w:] Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupa-

cji 1939-1944, wstęp, wybór i oprac. K. Przybysz, Warszawa 1992, s. 175
26 Kujmy broń. (Dokument programowy Związku Syndykalistów Polskich), [w:] Wizje Polski. Programy…, s. 42
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wpływów sowieckich.  Program syndykalistów wykluczał reemigrację ludności z obszaru 
Europy Wschodniej, gdyż bez udziału mniejszości narodowych zaangażowanych w bu-
dowanie klimatu do współpracy międzypaństwowej realizacja idei prometejskiej stawa-
ła pod znakiem zapytania. Koncepcja syndykalistów może być uznana za kontynuację 
pewnych elementów idei federalistycznej obozu Józefa Piłsudskiego. Obecność Polaków 
za wschodnią granicą Polski syndykaliści uznawali za atut polskiej polityki zagranicz-
nej, z którego państwo polskie nie powinno rezygnować poprzez umożliwienie środo-
wiskom polskim na Wschodzie repatriacji. Moim zdaniem, w opracowanej przez syn-
dykalistów koncepcji polskiej polityki wschodniej, mniejszość polska stawała się nieja-
ko zakładnikiem gwarantującym realizację polskich interesów w sąsiednich państwach. 
Tzw. idea prometejska27 w polskiej polityce wschodniej rozwijana była także po zakoń-
czeniu II wojny światowej w środowiskach polskich na emigracji. Klasycznym przykła-
dem twórczej ewolucji tej idei była koncepcja ULB wypracowana w środowisku paryskiej 
„Kultury” przez Juliusza Mieroszewskiego i Jerzego Giedroycia28.

Emigracyjny rząd premiera Władysława Sikorskiego na ludność polską w ZSRR 
patrzył z kolei przez pryzmat możliwości utworzenia kilkusettysięcznej armii polskiej, 
która w walce z Niemcami upomni się o miejsce Polski w Europie. Drugim prioryte-
tem jego działań była natychmiastowa pomoc humanitarna dla Polaków poddawanych 
w Związku Sowieckim różnym formom represji. Realizację tych zamierzeń miało umoż-
liwić zawarcie 30 lipca 1941 r. tzw. układu Sikorski – Majski, w którym za cenę nawią-
zania stosunków dyplomatycznych z ZSRR, zgody na utworzenie na terytorium radzie-
ckim polskich oddziałów wojskowych oraz amnestii dla obywateli polskich więzionych 
na terytorium ZSRR (protokół dodatkowy), rząd polski na uchodźstwie ustąpił w kwestii 
naruszenia integralności terytorialnej państwa polskiego (sprawę potwierdzenia przez 
ZSRR granicy „ryskiej” pozostawiono na przyszłość)29. Po podpisaniu układu urucho-
miono pomoc dla ludności polskiej koordynowaną przez ambasadora Stanisława Kota30. 
Warto wspomnieć, że równolegle do działań pod auspicjami polskiej placówki dyploma-
tycznej w ZSRR, przy polskim rządzie w Paryżu, a następnie w Londynie, funkcjonował 
Światowy Związek Polaków z Zagranicy, który do pierwszych lat powojennych próbował 
realizować swoje zadania względem emigracji i Polaków za granicą31. Własną akcję po-
mocową organizowali w ZSRR także komuniści ze Związku Patriotów Polskich (ZPP), 
licząc na pozyskanie osób narodowości polskiej do formowanych pod zwierzchnictwem 

27 Na temat polskich koncepcji prometejskich zob. szerzej: S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczpospolitej, 
Warszawa 1971. Por. także bardzo interesujący esej W. Bączkowskiego Czy prometeizm jest fi kcją i fantazją? [w:] 
W. Bączkowski, O wschodnich problemach Polski. Wybór pism, wybór i wstęp J. Kloczkowski i P. Kowal, Ośrodek 
Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 135-154.

28 Zob np.: J. Mieroszewski, Rosyjski „kompleks polski” i obszar ULB, „Kultura” 1974, nr 9/324. Zob. szerzej: J. M 
Kupczak, Stosunki polsko – ukraińskie w koncepcjach Jerzego Giedroycia, [w:] Polska mniejszość narodowa w Eu-
ropie Środkowo – Wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian w państwach regionu, 
pod red. Z. J. Winnickiego, Wrocław 2005, s. 211-221.

29 J. Krasuski, Tragiczna niepodległość. Polityka zagraniczna Polski w latach 1919-1945, Poznań 2000, s. 284-285.
30 Z. Zblewski, op. cit., s. 44-47.
31 J. Lenczarowicz, Polska ludowa wobec diaspory, [w:] Polska diaspora, op. cit., s. 530.
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Moskwy oddziałów wojskowych. Dzięki poparciu władz sowieckich akcja charytatywna 
ZPP osiągnęła znaczne rozmiary. Komuniści liczyli, że w ten sposób pozyskają rekruta 
do walki o władzę w kraju32.

Powstałe po II wojnie światowej na ziemiach polskich komunistyczne państwo 
od 1952 r. ofi cjalnie określane mianem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) wyka-
zywało ambiwalentne podejście do ludności polskiej poza granicami kraju. Władze PRL 
przywiązywały dużą wagę do stosunków z diasporą na Zachodzie33, zaś ich zaintereso-
wanie losami Polaków za wschodnią granicą możemy określić jako – w najlepszym razie 
– minimalne. Jak zauważa Aleksander Srebrakowski, komunistyczne władze w powojen-
nej Polsce de iure wyrzekły się Polaków pozostałych za wschodnią granicą. Zgodnie z po-
stanowieniami ustawy o obywatelstwie polskim z 8 stycznia 1951 r. ludzie ci tracili prawo 
do posiadanego przed wojną obywatelstwa polskiego. Jako obywatele innego państwa 
dla władz tzw. Polski Ludowej praktycznie nie istnieli34.

W celu oddziaływania na diasporę polską w zachodnich państwach kapitalistycz-
nych 18 października 1955 r. powołano do życia Towarzystwo Łączności z Wychodź-
stwem „Polonia”, przemianowane w roku 1959 na Towarzystwo Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia”35. Instytucja ta była całkowicie zdominowana przez PZPR. 
Bieżąca kontrola nad jej działalnością znajdowała się w rękach Wydziału Zagranicz-
nego partii, zaś zasadnicze kierunki polityki wyznaczało Biuro Polityczne. Towarzy-
stwo było też ściśle powiązane z KC PZPR i MSZ36. Przez cały okres PRL Towarzystwo 
 „Polonia” odgrywało kluczową rolę w polityce państwa względem skupisk emigracyj-
nych. Zdaniem Iwony Krężałek, Towarzystwo wspólnie z Komisją Spraw Zagranicz-
nych oraz Podkomisją ds. Polonii (w ramach Komisji SZ) uczestniczyło w wypraco-
wywaniu ogólnej koncepcji polskiej polityki polonijnej37. Na początku lat 70. XX w. 
współpraca z Polonią (w oparciu o dotychczas obowiązujące przesłanki ideologiczne 
podlegające pewnym zmianom w zależności od bieżącego stanu rywalizacji między-
blokowej) została uznana za integralną część polityki zagranicznej państwa polskiego. 
Koordynatorem polityki polonijnej na płaszczyźnie rządowej było Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, zaś na płaszczyźnie instytucjonalnej odpowiadało za nią Prezydium 
Towarzystwa „Polonia”38. 

32 Z. Zblewski, op. cit., s. 47-48.
33 Zob. szerzej: J. Lenczarowicz, op. cit., s. 529-552. Wiele cennych informacji na ten temat wnoszą artykuły: 

A. Walaszka, S. A. Blejwasa, J. Lenczarowicza oraz A. Rzeczyńskiej opublikowane na łamach „Przeglądu Po-
lonijnego”, 1996, z. 1, s. 5-74. Por. także: VI Zjazd Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, 
Warszawa 1985.

34 A. Srebrakowski, Przyczynek do historii Polaków w Litewskiej SSR, „Przegląd Wschodni” 1997, t. IV, z. 2, 
s. 455.

35 Szczegółowe cele działalności Towarzystwa na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 1974 r. 
wylicza J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 -1986, Londyn 1987, s. 256-257.

36 J. Lenczarowicz, op. cit., s. 536 – 537.
37 I. Krężałek, Kształtowanie więzi Polonii z krajem pochodzenia z punktu widzenia polskiej polityki polonijnej, 

„Przegląd Zachodni” 1980, nr 3., s. 74.
38 Ibidem, s. 84-85.
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Abstrahując od deklarowanych form działalności Towarzystwa „Polonia”, które szero-
ko opisują materiały źródłowe z okresu PRL, warto raczej zwrócić uwagę na istotę aktyw-
ności tej instytucji. Ujawnione w ostatnich latach przez Instytut Pamięci Narodowej doku-
menty potwierdzają wcześniejsze ustalenia badaczy w tym zakresie. Na podstawie analizy 
dokumentów z archiwów IPN, Sławomir Cenckiewicz doszedł do wniosku, że: Towarzy-
stwo „Polonia” miało przede wszystkim realizować zadania organów bezpieczeństwa PRL na 
terenie Stanów Zjednoczonych39. Politykę polonijną PRL charakteryzowało całkowite uza-
leżnienie jej od dwustronnych relacji z państwem osiedlania danej zbiorowości polskiej40. 
Natomiast działalność Towarzystwa „Polonia” na rzecz Polaków na Wschodzie dobitnie 
podsumował Julian Siedlecki: Kilkumilionowa rzesza Polaków w ZSRR jest poza nawiasem 
działalności Towarzystwa. Towarzystwo nic nie uczyniło, aby zaspokoić potrzeby Polaków 
w ZSRR; nie umożliwiło naszym rodakom zza Bugu nawiązania kontaktów z Macierzą.(…) 
Działanie Towarzystwa na terenie sowieckim nie przejawia się w jakiejkolwiek formie41. 

Tymczasem w obrębie działalności Towarzystwa „Polonia” znalazły się także środo-
wiska polskie z innych państw tzw. demokracji ludowej. Dla przykładu w zorganizowa-
nym latem 1974 r. III Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Artystycznych w Rze-
szowie udział wzięły także zespoły z Czechosłowacji i Węgier42. Występujące w większo-
ści opracowań zawężenie zakresu działalności Towarzystwa jedynie do kapitalistycznych 
państw Zachodu jest więc zbytnim uproszczeniem. Fakt, że w działalności Towarzystwa 
priorytetem była Polonia w państwach znajdujących się w przeciwstawnym bloku po-
lityczno-wojskowym (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie akcja infi ltracyjno-
propagandowa była szczególnie nasilona), nie stanowił przeszkody, by w przedsięwzię-
cia o charakterze kulturalnym włączać społeczności polskie z państw tzw. demokracji 
ludowej. W przypadku Czechosłowacji było to tym bardziej uzasadnione, że zawarty 
w 1947 r. traktat dwustronny zawierał sformułowania dotyczące problematyki mniejszo-
ści narodowych, co stanowiło precedens w stosunkach między państwami tzw. demokra-
cji ludowej43. Kształcenie w Polsce Polaków z Zaolzia rozpoczęto już w 1962 r., tj. nawet 
wcześniej niż Polonii Amerykańskiej (1970 r.). Tymczasem pierwsi studenci polskiego 
pochodzenia z ZSRR zostali przyjęci na studia do Polski dopiero w 1988 r.44. Dla pozosta-
wionych samym sobie większości Polaków ze Związku Sowieckiego jedyną formą kon-
taktu z Macierzą dostępną przez niemal cały okres PRL były audycje Polskiego Radia, 
które jednak nie obejmowało swoim zasięgiem całego obszaru ZSRR.

39 S. Cenckiewicz, Geneza Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, „Pamięć i sprawiedliwość. 
Pismo Instytutu Pamięci Narodowej” 2002, nr 1/1, s. 162. Por. także monografi ę IPN pt.: Aparat bezpieczeństwa 
wobec emigracji politycznej i Polonii, pod red. R. Terleckiego, Warszawa 2005.

40 I. Krężałek, op. cit., s. 83.
41 J. Siedlecki, op. cit., s. 257.
42 I. Krężałek, op. cit., s. 99.
43 G. Hryciuk, Polacy za Bugiem – perspektywa władz Polski „Ludowej” i emigracji. Przegląd problematyki, [w:] 

Państwo polskie wobec Polaków..., s. 51.
44 M. T. Mazur, W. Miodunka, Sprawność kształcenia Polaków ze Wschodu i z Czech przyjętych na studia w Polsce 

w latach 1988-1990, „Przegląd Polonijny” 1996, nr 3, s. 117.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

117

Aktywność władz PRL w stosunku do ludności polskiej za wschodnią determinowa-
ły względy ideologiczne i geopolityczne. Polska Ludowa nie miała potencjalnych, ani tym 
bardziej realnych możliwości wywierania nacisku na ZSRR, który państwom satelickim 
nie zezwalał na jakąkolwiek ingerencję w sferę swoich kompetencji wewnętrznych. Sfera 
ta obejmowała także politykę narodowościową, której głównym kierunkiem było dąże-
nie do ujednolicenia wszystkich grup narodowościowych w jeden „naród radziecki”. 

Pierwszym problemem, jaki pojawił się w stosunkach polsko-sowieckich na tle lud-
ności polskiej na Wschodzie była kwestia tzw. repatriacji45. Po jej przeprowadzeniu wła-
dze komunistyczne uznały, że za wschodnią granicą nie ma już Polaków. Badacze zaj-
mujący się tą problematyką liczbę ludności polskiej nie objętej repatriacją lub pozostałej 
w ZSRR z powodu utrudnień w wyjeździe do Polski szacują tymczasem na nie mniej niż 
2 mln.46. Komunistyczna cenzura na trwałe wymazała temat polskości kresowej z życia 
publicznego. Jeśli kiedykolwiek udało się poruszyć ten wątek, to tylko w kontekście „oby-
wateli radzieckich polskiego pochodzenia”47. 

Pomimo ofi cjalnego braku zainteresowania problemami ludności polskiej na Wscho-
dzie ze strony peerelowskich dygnitarzy, warto odnotować kilka prób interwencji w spra-
wie Polaków w ZSRR. Interwencje te, obliczone raczej na łagodzenie nastrojów antyso-
wieckich i pozyskanie części społeczeństwa w Polsce, wzbudzały w Moskwie dezaproba-
tę. Chociaż podejmowali je politycy najwyższego szczebla (B. Bierut, W. Gomułka, J. Cy-
rankiewicz), wspomagani przez przedstawicieli polskiej służby dyplomatycznej w Mos-
kwie oraz pełnomocników zajmujących się ewakuacją z ZSRR (Ochocki, Pizło, Wolski)48, 
każdą prośbę strony polskiej w tej sprawie traktowano odmownie. Wśród licznej grupy 
obywateli polskich wnioskujących o zezwolenie na repatriację dla członków ich rodzin 
pozostałych w ZSRR potęgowało to negatywne uczucia wobec Związku Sowieckiego 
i komunistycznych władz Polski. Podania o zezwolenie na repatriację były automatycz-
nie odrzucane, nawet wówczas, gdy dotyczyły członków rodzin komunistycznych notab-
li49. Dla władz komunistycznych problem Polaków na Wschodzie jako taki po prostu nie 
istniał. Potwierdza to raport Ambasady Polskiej w Moskwie z 1949 r., w którym napisano 
między innymi: Wydział Konsularny Ambasady Polskiej w Moskwie wyjaśnia, że w ZSRR 
nie ma Polonii w tym rozumieniu, jak to istnieje w innych państwach i w konsekwencji tu-
tejsza placówka nie może rozwijać działalności na odcinku polonijnym ani prowadzić spra-

45 Bardziej uzasadnione byłoby użycie terminu „ekspatriacja”, gdyż zbiorowe wysiedlenia ludności polskiej z te-
renów dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej były w istocie wygnaniem jej z ojczystej ziemi. Współ-
czesne funkcjonowanie terminu „repatriacja” na określenie tych działań jest tylko dowodem skuteczności od-
działywania komunistycznej propagandy.

46 Por. np. H. Kubiak, Polacy i Polonia w ZSRR: kwestie terminologiczne, periodyzacja, rozmieszczenie przestrzenne, 
szacunki ilościowe, [w:] Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, pod red. H. Kubiaka, T. Palecznego, J. Rokickiego, 
M. Wawrykiewicz, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 31.

47 Zob. J. Siedlecki, op. cit., s. 257-259.
48 G. Hryciuk, op. cit., s. 55.
49 J. Szumski, Polska Ludowa a Polacy na Wschodzie (1944-1959). Krótki zarys problematyki, [w:] Problemy świa-

domości narodowej ludności polskiej na Białorusi, Związek Polaków na Białorusi, Grodno 2003, s. 243-244.
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wozdawczości o potrzebach Polonii w ZSRR50. Warto jednak zauważyć, że polskie MSZ 
w podjęło próbę sprowadzenia do kraju dzieci polskich znajdujących się w sowieckich 
domach dziecka51.

Powrót do kwestii repatriacji możliwy był dopiero po śmierci Józefa Stalina. W roz-
mowach z Nikitą Chruszczowem podnoszono argument, że nierozwiązanie tej sprawy 
jest przyczyną nastrojów antyradzieckich w polskim społeczeństwie. Władzom polskim 
udało się wówczas wymóc na ZSRR zgodę na dokończenie repatriacji. Grzegorz Hry-
ciuk, powołując się na wypowiedzi Władysława Gomułki, stawia tezę, że w przeciwień-
stwie do akcji ewakuacyjnej z lat 1944-1947, zasięg działań repatriacyjnych został ogra-
niczony przez władze polskie. Autor ten podaje, że zamknięta 31 marca 1959 r. akcja 
repatriacyjna nie objęła osób, którym przysługiwała możliwość przyjazdu do Polski w la-
tach 40. (a więc większości Polaków z ZSRR)52. W kręgach PZPR obawiano się zwłaszcza 
o koszty oraz trudności organizacyjne takiego przedsięwzięcia53. W wyniku przeprowa-
dzonej w latach 50. procedury repatriacyjnej do Polski przyjechało ogółem 249 244 Po-
laków z ZSRR54. Przypomnijmy, że w Związku Sowieckim znajdowało się wówczas nie 
mniej niż 2 mln. Polaków.

Społeczeństwo polskie, pomimo istniejących w dobie PRL ograniczeń i blokady cen-
zorskiej, co jakiś czas podejmowało próby zwrócenia uwagi polskich władz komunistycz-
nych na problemy Polaków w ZSRR. Przykładem takich działań może być petycja inte-
lektualistów polskich do Ministra Kultury i Sztuki Józefa Tejchmy55, której autorem był 
poeta Antoni Słonimski. Polacy starali się wykorzystywać wszelkie istniejące w ramach 
rzeczywistości komunistycznej środki i metody zmierzające do tego, by zwrócić uwagę 
władz na problemy zbiorowości polskich na Wschodzie. Co ciekawe, tego typu działania 
podejmowane były przez środowiska polskie nawet w Związku Sowieckim. Działacz re-
żimowego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR), pełniący funkcję członka 
prezydium zarządu głównego tej organizacji, Jan Plater-Gajewski, wystosował memo-
riał do naczelnych władz ZSRR (Leonida Breżniewa, Aleksieja Kosygina, Nikołaja Pod-
gornego), w którym protestował przeciw nieprzestrzeganiu praw mniejszości i domagał 
się więcej swobody dla zbiorowości polskich w państwie sowieckim. W memoriale tym 
Plater-Gajewski zwrócił uwagę na antypolski charakter polityki etnicznej Związku So-

50 G. Hryciuk, op. cit., s. 55-56.
51 M. Ruchniewicz, Sprawa powrotu dzieci polskich z ZSRR w latach 1948-1955, [w:] Studia z historii XX wieku, 

pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 231-240.
52 W tej konstatacji dostrzec można pewną niekonsekwencję: K. Grűnberg i B. Sprengel stwierdzają (Trudne są-

siedztwo. Stosunki polsko – ukraińskie w X-XX wieku, Warszawa 2005, s. 705), że w wyniku przeprowadzonej 
w latach 1957-1959 tzw. drugiej repatriacji z terenu dawnej Galicji Wschodniej wyjechało ok. 72 tys. Pola-
ków. Autorzy ci powołują się przy tym na opracowanie … G. Hryciuka (sic!) pt. Zmiany liczby ludności Galicji 
Wschodniej w latach 1939-1946, [w:] G. Hryciuk, J. Stoćkowyj, Studia nad demografi ą historyczną i sytuacją 
religijną Ukrainy, Lublin 2000. Niestety, nie udało mi się dotrzeć do tego opracowania.

53 G. Hryciuk, op. cit., s. 56-58.
54 M. Latuch, Repatriacja ludności polskiej w latach 1955-1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych, War-

szawa 1961, s. 335.
55 J. Tejchma pełnił funkcję Ministra Kultury i Sztuki w latach 1974-1978 i 1980-1982.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

119

wieckiego i postulował bardziej liberalne podejście do mniejszości narodowych56. Przy 
poparciu ofi cjalnych czynników politycznych w PRL Plater-Gajewski zbudował na bazie 
TPPR i innych instytucji sieć klubów przyjaźni polsko-kazachstańskiej, które wykorzy-
stano do promocji kultury i książki polskiej w społeczeństwie kazachstańskim. Działal-
ność tych instytucji miała przede wszystkim wymiar ideologiczno-propagandowy. Jed-
nak w totalitarnej rzeczywistości sowieckiej spotkania w ramach TPPR były dla diaspory 
polskiej w Kazachskiej SRR jedyną możliwością obcowania z polskim słowem. Zorgani-
zowano wówczas 52 polskie wystawy, otwarto 20 polskich bibliotek, prowadzono wykła-
dy i dyskusje dla osób zainteresowanych Polską. Aktywność społeczno-polityczna Plater-
Gajewskiego cieszyła się poparciem władz sowieckich do 1972 r., kiedy to wobec osób 
podejmujących publicznie tę problematykę rozpoczęły się szykany. Pomimo tego, w roku 
1980 Plater-Gajewski wystosował kolejny list, tym razem do kazachstańskiego ministra 
oświaty, w którym, powołując się na prawodawstwo sowieckie, w ostrych słowach żądał 
nauczania języka polskiego na obszarach republiki zamieszkałych przez diasporę polską. 
Zasługi TPPR i samego J. Plater-Gajewskiego dla podtrzymywania polskości w Kazach-
stanie eksponuje zwłaszcza Julian Siedlecki57. W innych publikacjach podejmujących 
tę problematykę znacznie mniej wzmiankuje się na ten temat. Ponieważ przedstawione 
wyżej informacje na temat działalności J. Plater-Gajewskiego powstały głównie na pod-
stawie opracowania Siedleckiego, należy do nich podchodzić z właściwą dla badacza re-
zerwą do źródeł. Trudno przesądzić, czy znacznie rzadsze wzmiankowanie tej tematyki 
w nowszych publikacjach poruszających problemy diaspory polskiej na Wschodzie wyni-
ka z marginalnego charakteru działalności TPPR w tym zakresie, czy też raczej jest skut-
kiem niechęci niektórych autorów do wszystkiego, co kojarzy się z komunizmem58. Bez-
sporną kwestią jest natomiast twierdzenie, że na bazie działalności TPPR wyłaniały się 
pierwsze polskie (komunistyczne) organizacje w ZSRR. Dla przykładu, w ramach TPPR 
i Ukraińskiego Towarzystwa Przyjaźni i Łączności Kulturalnej z Zagra nicą ukształtowała 
się Polska Sekcja Kulturalno-Oświatowa, która przekształciła się w Polskie Stowarzysze-
nie Kulturalno-Oświatowe na Ukrainie (wrzesień 1988 r.), a następnie w Związek Pola-
ków na Ukrainie (październik 1991 r.)59. Komunistyczną proweniencję głównych działa-
czy pierwszych organizacji polskich tworzonych w Związku Sowieckim na fali głasnosti 
i piereiestrojki podkreśla większość znawców problematyki.

Przełomem w podejściu władz PRL do problemów Polaków na Wschodzie był rok 
1988, gdy w ramach działalności Towarzystwa „Polonia” uwzględniono potrzeby spo-

56 Memoriał Plater-Gajewskiego szczegółowo omawia J. Siedlecki, op. cit., s. 268-269.
57 Ibidem, s. 270-271.
58 Faktem jest, że cytowana książka J. Siedleckiego odbierana jest przez niektórych znawców problematyki jako 

„publicystyczna” a nie naukowa. Por. np.  M. Iwanow, Stan i potrzeby badań nad mniejszością polską w Związku 
Radzieckim, [w:] Mniejszości polskie i Polonia…, s. 42. Informacje te przytaczam raczej jako ciekawostkę, z po-
czucia kronikarskiego obowiązku. 

59 J. M. Kupczak, Sprawy Polaków na Ukrainie w świetle „Dziennika Kijowskiego” (1992-1998), [w:] Z badań nad 
współczesną problematyką państw Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. J. Albina i J. M. Kupczaka, Wrocław 
2000, s. 163-164.
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łeczności polskich ze Związku Sowieckiego. W „akcji letniej” Towarzystwa uczestniczy-
ło w tym roku ok. 300 osób z ZSRR. Duże znaczenie dla podtrzymywania kontaktów 
Polaków z rodakami zza wschodniej granicy miały też wprowadzone wówczas ułatwie-
nia prawne w sferze wizowo-paszportowej60. Zmiana w podejściu Towarzystwa „Polo-
nia” do rodaków za wschodnią granicą kojarzona jest powszechnie z nazwiskiem Józe-
fa Klasy61, sekretarza generalnego Towarzystwa. Już w roku 1987 zapowiedział on nowy 
kurs w polityce Towarzystwa „Polonia” wobec rodaków na Wschodzie. W wywiadzie 
dla „Panoramy Polskiej” stwierdził między innymi: Otworzyło się nowe pole dla działal-
ności w Związku Radzieckim, gdzie dotychczas nie mieliśmy żadnych doświadczeń. Wizyta 
generała Jaruzelskiego i ministra Krawczuka w Wilnie jest początkiem naszej odpowiedzi 
na oczekiwania miliona dwustu tysięcy obywateli ZSRR, którzy przyznają się do polskości 
i posługują się językiem polskim. Program tych działań, jaki opracowujemy, jest obowiąz-
kiem państwa62. W słowach został wyartykułowany postulat objęcia opieką zarówno śro-
dowisk polskich na Wschodzie, jak i diaspory polskiej na Zachodzie przez jedną orga-
nizację odpowiedzialną za realizację polityki Polski wobec rodaków za granicą. Zamiar 
ten urzeczywistnił się już pod koniec działalności Towarzystwa „Polonia”, by po jego roz-
wiązaniu (marzec 1990 r.) doczekać się pełnej realizacji w działalności Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” – największej współcześnie instytucji zaangażowanej w pomoc ro-
dakom poza granicami kraju.

60 J. Lenczarowicz, op. cit., s. 552.
61 Postać J. Klasy bardzo pozytywnie oceniana jest przez większość działaczy polskich ze Wschodu. Por. np. 

T. Gawin, Zwycięstwa i porażki. Odrodzenie polskości na Białorusi w latach 1987-2000, Białystok 2003, s. 98, 
110, 116, 176.

62 „Panorama Polska” 1987, nr 8. Cyt. za: G. Hryciuk, op. cit., s. 66.
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Jerzy Figuła

Źródła konkurencyjności gospodarki Japonii i włoskich 
dystryktów przemysłowych

Wstęp
Włoska gospodarka opiera się na dystryktach przemysłowych. W Japonii również 

silną pozycję mają skupiska fi rm, zwane sanchi, stanowiące odpowiednik włoskich dys-
tryktów. Artykuł przytacza wybrane, podobne, źródła konkurencyjności włoskich i ja-
pońskich fi rm tworzących skupiska przemysłowe. Zapoznanie się ze źródłami konku-
rencyjności małych oraz średnich fi rm Japonii i Włoch, rozpropagowanie ich powinno 
skłonić przedsiębiorczych ludzi w Polsce do przemyśleń, do wykorzystania pozytywnego 
przykładu płynącego z obu rozwiniętych gospodarek. 

Dystrykty przemysłowe we Włoszech i sanchi w Japonii
„Włochy, podobnie jak Japonia, są krajem pozbawionym bogactw naturalnych. Roz-

wój gospodarki Włoch, podobnie jak w Japonii, dokonał się na bazie oryginalnych po-
mysłów, powstania silnych ośrodków przemysłowych, opanowania umiejętności komer-
cjalizacji wytworzonych towarów.

W Japonii oraz we Włoszech cecha przedsiębiorczości jest bardzo rozpowszechnio-
na, a struktura wielkościowa gospodarki opiera się na małych i średnich fi rmach. Roz-
wój obu gospodarek dokonał się w oparciu o wartości kulturowe i socjalnych obu spo-
łeczeństw. W tym kontekście trzeba wymienić szerokie rozpowszechnienie kompetencji 
w zakresie procesów produkcyjnych oraz rozpowszechnioną umiejętność zastosowania 
oryginalnych technologii, profesjonalizm siły roboczej, skłonność do ryzyka oraz system 
motywacji, który motywuje robotników i techników, a często umożliwia im założenie 
własnej fi rmy na bazie nabytych profesjonalnych umiejętności”1. Istotne znaczenie ma 
fakt, że Włosi (mieszkańcy dystryktów) i Japończycy nie emigrują, ale adoptują się do 
ciągle zmieniającej się rzeczywistości. 

1 Il Club dei distretti a Tokio. Club dei Distretti Industriali a Tokio Novembre 1997. http://www.clubdistretti.
it/Newsletter/Numeri_italiano/n06_nov97.htm#2
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Z kombinacji tych elementów rodzi się siła gospodarek Włoch i Japonii oraz ich 
miejsce w międzynarodowym podziale pracy. 

Istnieje wiele cech wspólnych pomiędzy źródłami siły włoskiego dystryktu a źródła-
mi konkurencyjności gospodarki Japonii. 

Małe i średnie fi rmy MŚP (piccole e medie industrie – PMI) zlokalizowane na jednym 
obszarze, tworzą zazwyczaj dystrykty przemysłowe (klastry). Włoska gospodarka, po-
dobnie jak japońska, opiera się na „miękkich elementach zarządzania”2, którym sprzyja 
stałość zatrudnienia oraz występujący we włoskich fi rmach dystryktu system samodo-
skonalenia podobny do Kaizen. W Japonii rozpowszechniły się koła jakości. We Wło-
szech powszechna jest dbałość o profesjonalizm i wysoką jakość pracy. W obu gospodar-
kach istotną rolę odgrywa imitacja – wzajemne naśladowanie rozwiązań. Istotne znaczenie 
w gospodarce Japonii ma Keiretsu, którego odpowiednikiem jest grono przemysłowe we 
Włoszech. Celem fi rm japońskich nie jest osiągnięcie zysku w krótkim okresie, ale wzrost 
udziału w rynku a co za tym idzie osiagniecie zysku w długim okresie. Podobny cel przy-
świeca włoskim przedsiębiorcom. „Dążenie do maksymalnego zysku jako celu krótkookre-
sowego jest poważnym błędem strategicznym i jest nieetyczne. Nasi akcjonariusze nie do-
magają się natychmiastowych zysków; wolą aby spółka rozwijała się przez długi czas” 3. 

Cechy kulturowe społeczeństwa a cechy gospodarki
„Różnice w wynikach gospodarczych mogą częściowo wynikać z różnic w kulturze 

narodu”4. Opracowanie profesorów5: Franke R., Hofstade G., Bond M. H., wskazuje, iż 
czynniki kulturowe tłumaczą ponad 50 procent różnic w stopniach wzrostu gospodar-
czego w latach 1965 – 80 oraz w latach 1980 – 87. 

„Oryginalne cechy kulturowe Japończyków wiążą się z fi lozofi ą konfucjanizmu i bud-
dyzmu zen. Należą do nich w skrócie: lojalność, bezkonfl iktowość, szacunek dla władzy 
i wiara w jej dobrą wolę, zdyscyplinowanie i głęboki patriotyzm oraz pęd do wiedzy. Do 
mniej znanych można zaliczyć: skłonność do rozwiązań konsensualnych, umownych, 
równościowych i nieformalnych”.6 Cechy kulturowe Japończyków wywierają silny wpływ 
na przedsiębiorczość Japonii. Podobnie cechy kulturowe Włochów kształtują przedsię-
biorczość dystryktów. 

Włoski dystrykt przemysłowy jest rezultatem spotkania wielu cech społeczno-kultu-
rowych, jakie wykształciła w procesie historycznym ludność zamieszkująca głównie ob-

2 M. K. Nowakowski, Japońskie przedsiębiorstwo na rynkach światowych, PAN, Warszawa 1987, s.52. „Gospo-
darki Niemiec czy USA oparte są na twardych elementach: strategii, strukturze i sformalizowanych systemach 
i procedurach działania.” op. cit. s. 52. Zobacz: R.T. Pascale, R.H. Waterman, Th e Art of Japanese Management; 
zob. W. Kiechel Corporate Strategy, ”Fortune” vol. 116, nr.13 December 1983. 

3 M. K. Nowakowski, Japońskie przedsiębiorstwo na rynkach światowych, Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk 
i Zarządzania, Warszawa 1987, s. 8.

4 Ph. Kotler, S. Jatusripitak, S. Maesincee, Marketing narodów – strategiczne podejście do budowania bogactwa 
narodowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 140.

5 R. Franke, G. Hofstade, M. H. Bond, Cultural Roots, of Economic Performance: A Research Note, „Strategic 
Management Journal”, 12. 1991. s.165-173.

6 J. Młodawska Japonia. Państwo a sektor prywatny, PWN 1999, s. 64.
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szary północnych i środkowych Włoch (tabela 1). Dystrykt powstał na bazie cech kultu-
rowych narodu włoskiego, takich jak: otwartość, bezpośredniość, łatwość nawiązywania 
kontaktów, indywidualność, skromność, skłonność do ryzyka, umiłowanie piękna, pra-
cowitość, poświęcenie własnego interesu w imię ważniejszej sprawy oraz w dużej mierze 
pomysłowość i zmysł techniczny. 

Prostota, bezpośredniość i otwartość są powodem wielkiej ilości kontaktów7. Włosi 
chętnie się odwiedzają, opowiadając o wszystkim, co dzieje się w fi rmach. Te kontakty 
stanowią podstawę wprowadzania imitacji. Dyskusje, z jakich często rodzą się nowe po-
mysły (inwencje), nie mają końca. Ponieważ Włosi są bardzo towarzyscy i bezpośredni, 
współpracują ze sobą i jednocześnie konkurują, chcąc być zauważeni. Produkcja w dys-
trykcie wymaga dużego poświęcenia, jest zazwyczaj bardzo pracochłonna i monotonna, 
stąd tylko ludzie pracowici mogą podjąć taki typ działalności. Włosi są indywidualistami. 
Wielu Włochów ma ambicję wyróżnienia się w oparciu o stworzoną przez siebie fi rmę. 
Wysoki poziom indywidualności miał wpływ na wielką liczbę fi rm tworzących obecnie 
dystrykt. Włosi są skromni i wiedzą dokładnie, że bez gruntownej wiedzy i umiejętno-
ści nie uda im się stworzyć dobrej fi rmy. Zjawiskiem masowym na obszarach dystryk-
tów było i jest zakładanie fi rm w oparciu o nabyte wcześniej umiejętności, opanowanie 
procesu produkcji (profesjonalizm podstawą działania). Ludzie zakładający własne fi rmy 
mają „fach w ręku”; nabyli umiejętność wytwarzania np. butów, pracując wcześniej wiele 
lat w fi rmach (inkubatory przedsiębiorczości) jako robotnicy. Są skłonni podjąć ryzyko 
sprawdzenia się we własnej fi rmie.

Tabela 1. Zestawienie cech kulturowych społeczeństwa i fi rm w dystryktach

Cechy kulturowe społeczeństwa dystryktów Cechy fi rm działających w dystryktach
• Indywidualność
• Skłonność do ryzyka
• Skromność
• Otwartość
• Umiłowanie piękna
• Prostota
• Bezpośredniość
• Pracowitość
• Chęć wprowadzania zmian
• Zmysł techniczny

• Ogromna liczba fi rm
• Wysoki poziom konkurencji, kooperacji, 

specjalizacji
• Profesjonalizm podstawą działalności
• Wysoki poziom konkurencji, kooperacji, 

specjalizacji
• Rozwój wzornictwa, design 
• Powszechność we wprowadzaniu innowacji
• Organizacja fi rm i czas pracy dostosowany 

do wymagań branży
• Umiejętność lansowania nowych trendów 

w ciągle zmieniającej się modzie

Źródło: opracowanie własne

7 Szkoła Frankfurcka doceniała wagę kontaktów językowych poza pracą jako podstaw kultury. Kontakty te są 
również podstawą przedsiębiorczości. Członka każdej społeczności charakteryzuje archetyp, wykształcone 
wzory zachowań ludzkich (termin z psychoanalizy głebi K.G. Junga). Archetyp trudno zmienić. Trudno ze 
społeczności roszczeniowej (asymetria roszczeń) wykształcić społeczność przedsiębiorczą, skłonną do ryzyka 
i odpowiedzialną za swój los. (na podstawie Jarco, 1998, s. 97, 114, 144 )
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Japonia – kapitalizm dla pracowników. Słaba pozycja właściciela-pracownika-
innowatora, odzwierciedlona w wysokości dywidendy. Dywidendy w USA są trzykrot-
nie wyższe od dywidend fi rm w Japonii8. Celowe zaniżanie wypłat dywidend w Japonii 
ma przyczynić się do zrównania pozycji pracownika i właściciela. Tworzenie oligarchii 
fi nansowej ma zgubny wpływ na postawę pracowników i uniemożliwia wykreowanie 
wysokiego poziomu aktywności pracowniczej koniecznej w skupiskach fi rm. Egalita-
ryzm płacowy – znikome różnice w płacach w Japonii – sprzyjają konsolidacji wysił-
ków poszczególnych pracowników mających wzmocnić pozycję fi rmy. Istotne znaczenie 
w kształtowaniu postawy pracownika ma stałe, dożywotnie zatrudnienie, które stymulu-
je silne przywiązanie pracownika do fi rmy. 

Podobnie jest we włoskich dystryktach, gdzie trzon pracowników dystryktu, właści-
ciele fi rm wraz z rodzinami otrzymują wynagrodzenie zależne do wkładu pracy, od sta-
wek przyjętych w dystrykcie. Nie ma zróżnicowania płac wśród trzonu dystryktu.

Pracownicy małych fi rm we włoskich dystryktach czują się w swoich zakładach jak 
w rodzinie. Funkcjonuje tutaj, podobnie jak w rodzinie, przyjazny system zarządzania po-
legający głównie na braku dystansu miedzy właścicielem i pracownikami, ale z drugiej 
strony na zachowaniu respektu. W fi rmach dystryktu kluczowa rola jest nadal powierzo-
na rodzinie. Strategiczne decyzje nadal podejmują członkowie rodziny właściciela. „Firmy 
dystryktu stanowiące własność rodzinną zarządzane są tak, jak kieruje się dużą rodziną”9.

W Japonii i we Włoszech – stałość zatrudnienia oraz brak umowy
Umowa jest dowodem niedowierzania stron. Umowy mają tym większą wagę, im 

bardziej strony sobie nie ufają. W kapitalizmie dla kapitalistów umowa ma zasadnicze 
znaczenia natomiast w kapitalizmie dla pracowników do umowy nie przywiązuje się tak 
zasadniczej wagi. W strukturach umowy o zatrudnieniu na stałe w formie pisanej czę-
sto nie występują. W dystryktach włoskich (wśród trzonu dystryktu–rodziny właścicieli) 
oraz japońskich sanchi brak jest umów pisanych. Pomimo braku umów we włoskich i ja-
pońskich dystryktach najważniejsi pracownicy zatrudnieni są na stałe. Stałe zatrudnie-
nie we Włoszech opiera się na własności małej fi rmy, gdzie właściciel fi rmy wraz z rodzi-
ną znajduje dożywotnie zatrudnienie na mocy własności. W japońskich fi rmach trzon 
najważniejszych pracowników również jest zatrudnionych na stałe. 

Właściciele tworzą trzon dystryktu, są w nim najważniejszymi pracownikami. Cha-
rakter ich związku z fi rmą „na stałe” ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania fi r-
my a w konsekwencji – dystryktu. Stałe uzależnienie trzonu fi rmy, a w sumie dystryktu, 

8 Poziom dywidendy odzwierciedla pozycję i cel właścicieli oraz rodzaj kapitalizmu. USA-kapitalizm dla kapita-
listów-silna pozycja właścicieli, którzy oczekują znaczących zysków w krótkim okresie. USA- znaczące dyspro-
porcje w płacach, zróżnicowanie płac odzwierciedla silną pozycję kapitalisty w systemie. Liberalizm USA pro-
muje jednostki najwybitniejsze oraz najbardziej bezwzględne. Liberalizm sprawdza się w USA, kraju różnych 
kultur, gdzie państwo jedynie określa konwencję umowę społeczną, sposób postępowania tak, by sobie ludzie 
nie wchodzili sobie w drogę. W USA rozwijają się sektory wysokiego ryzyka, pozycja pracownika jest słaba. 
Pracownik kilkakrotnie w ciągu życia zmienia zawód. 

9 M. E. Porter, O konkurencji, PWE, Warszawa 2001., s. 222.
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3.1.2. Wpływ stałego zatrudnienia na postawę pracownika na wydajność i jakość

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Kossaka, R. R. Arcenas, 
J. F. Fitzpatrick, K. L. Wolfe, Comparative Analysis on U.S. 

and Japan Management Systems, Chicago 1980.
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od swoich miejsc pracy wpływa nadzwyczaj mobilizująco na stosunek, postawę, aktyw-
ność, wkład, jaki wnoszą włoscy właściciele i ich rodziny w działalność fi rmy i dystryktu. 

Oparcie zarządzania na miękkich elementach. W Japonii oraz włoskich dystryk-
tach postawiono głównie na miękkie elementy zarządzania, gdzie element ludzki jest do-
ceniany. Według Pascal’a i Athosa10, na zarządzanie wpływa siedem elementów w tym: 
trzy „twarde”- strategia, struktura, sformalizowane systemy i procedury działania; oraz 
cztery miękkie – styl i kultura zarządzania, możliwości i talenty organizacyjne kierowni-
ków, cele i wartości, którymi kierują się pracownicy. 

Zarządzanie we włoskich i japońskich małych fi rmach oparte jest na miękkich ele-
mentach11, co jest możliwe jedynie w przypadku silnego związku pracownika z fi rmą. 
Gdy pracownika nie obchodzi los fi rmy, nie jest on zainteresowany jej powodzeniem. 
W japońskich fi rmach istnieje orientacja „na ludzi”, przyjęcie fi lozofi i dochodze-
nia do nadzwyczajnych rezultatów ze zwyczajnymi ludźmi. Podejście to – jak podaje 
M. K. Nowakowski – odzwierciedla stanowisko, w myśl którego: ludzie stanowią fun-
damentalny składnik zasobów fi rmy”.12 Cechy kulturowe oraz stałość zatrudnienia de-
terminują pracowników do traktowania fi rm jak swoje. Pracowników fi rm japońskich 
i włoskich dystryktów łączy coś więcej niż stosunek pracy. Pracownicy małej fi rmy to 
członkowie rodziny.

Między członkami rodziny zachodzą sprawiedliwe relacje, pozbawione intryg, nie-
sprawiedliwych ocen i wyróżnień. W małych włoskich i japońskich fi rmach rolę wyróż-
niającego się pracownika może objąć jedynie osoba, która w oczach współpracowni-
ków zyska najwyższe uznanie. Nie ma w tych fi rmach awansu po znajomości czy z woli 
właściciela. 

Oparcie zarządzania na miękkich elementach nie jest ponadto możliwe w gospodar-
kach, gdzie ludzie nie ufają sobie a zwłaszcza, gdy nie ufają rządowi i postrzegają rząd 
jako coś zewnętrznego i wrogiego. Ludzie, podobnie jak to ma miejsce w Japonii, muszą 
mieć zaufanie do rządu lub jak to ma miejsce we Włoszech, gdzie dystrykt funkcjonował 
od zawsze jako coś spontanicznego, autonomicznego, jako ruch ludności przedsiębior-
czej mający miejsce niezależnie od działań rządu. 

Keiretsu oraz włoskie grono produkcyjne
Włoskie i japońskie dystrykty korzystają ze specyfi cznej struktury organizacji pro-

dukcji w Japonii istnieje Keiretsu natomiast we Włoszech grono produkcyjne. Obie 

10 R. T. Pascal, A. G. Athos, Th e Art of Japanese Management.
11 W dobie humanizmu człowiek winien być najważniejszy. Jednak w wielu państwach myśli się o rynku a nie 

o człowieku. Liczy się pieniądz nie człowiek. O ludziach zapomina się. Również sztuka nie podkreśla wartości, 
zajmuje się ciemną stroną życia. „Piękno wydaje się być kategorią wypieraną ze sztuki na rzecz ukazywania 
człowieka w jego negatywności, w jego zabłąkaniu bez wyjścia w braku jakiegokolwiek sensu. Wydaje się, że to 
właśnie jest owo aktualne ecce homo. Zdrowy świat staje się przedmiotem pośmiewiska i cynizmu”. (K. Dybciak, 
Elementarz Jana Pawła II, Wydawnictwo Literackie Kraków 2001., s. 86.) W takich warunkach oparcie zarzą-
dzania na miękkich elementach jest nie możliwe.

12 M. K. Nowakowski, Japońskie przedsiębiorstwo na rynkach światowych, Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk 
i Zarządzania, Warszawa 1987, s. 53.
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struktury składają się z elementów silnie ze sobą powiązanych, kooperujących i wzajem-
nie od siebie uzależnionych. 

Powołując Keiretsu – „przyjęto, że grupy te, posiadając silne wsparcie banków oraz 
zdywersyfi kowany portfel ryzyka, miały najlepszą pozycję wyjściową do rozwijania stra-
tegicznych gałęzi.”13 Keiretsu 14 – „bezgłowy kartel”- jedna z tajnych broni japońskiego 
przemysłu. Zgrupowanie wielu fi rm zorganizowane wokół fi rm handlowych i banków. 
Zawiła struktura powiązań własnościowych: bank posiada akcje wszystkich zgrupowa-
nych fi rm. Firmy tworzące Keiretsu dysponują udziałami swoich partnerów w grupie. 
Keiretsu opiera się na: lojalności, wzajemności oraz komplementarności. Firmy tworzące 
Keiretsu ułatwiają pozyskanie tanich surowców, dzielą się ze sobą technologią, podnoszą 
wzajemnie jakość, prowadzą wspólny wywiad gospodarczy, wspierają się fi nansowo. 

Takie same funkcje spełnia włoskie grono produkcyjne, w którego skład wchodzą 
liczne fi rmy działające w gronie. „Do grona należy zaliczyć wszystkie fi rmy, sektory i in-
stytucje silnie ze sobą powiązane, czy to pionowo czy poziomo czy instytucjonalnie”15. 
„Niezwykłą siłę włoskiego grona, przynajmniej w części, można przypisać licznym po-
wiązaniom miedzy fi rmami i synergizmem, z których powstają włoskie fi rmy”16. Grono 
sprzyja efektywności przez silne i bezpośrednie, dopracowane do perfekcji użyteczne re-
lacje istniejące pomiędzy członkami grona. Włoskie grono obuwnicze przedstawia sieć 
zależności wspomagających się sektorów, tworzących przewagę konkurencyjną, z któ-
rych wszystkie są konkurencyjne w skali międzynarodowej. W gronie, do którego na-
lezą fi rmy z branż pokrewnych i wspomagających się producenci obuwia kontaktują się 
z producentami maszyn, przekazując im swoje uwagi na temat sprawności maszyn i ko-
nieczności wprowadzenia usprawnień. Styliści są w kontakcie z producentami obuwia, 
uzyskując informacje o potencjalnych możliwościach wykonywania nowych modeli. In-
formują również garbarzy o nowych tendencjach w modzie i kolorach skór. Firmy zaj-
mujące się stosowaniem nowych materiałów w obuwnictwie na łamach fachowych pism 
i w bezpośrednich kontaktach zachęcają do wprowadzania swoich wyrobów. Te interak-
cje są korzystne dla wszystkich stron. Sprzyja im bliskie sąsiedztwo i stosunki panujące 
między fi rmami i sektorami wspomagającymi się. 

Kaizen i myślenie w kategoriach dystryktu włoskiego. „Kaizen – usprawnienie lub 
doskonalenie. Kaizen jest dążeniem wszystkich pracowników do ciągłego doskonalenia 
wszystkich aspektów działalności fi rmy”17. Podobnie cała struktura dystryktu jest nasta-
wiona na ciągłe doskonalenie się. Keiretsu i Kaizen oraz grona włoskie wspierane przez 
myślenie w kategoriach dystryktu można przyrównać do struktury określanej jako or-

13 A. Madisso, Dynamic Forces in Capitalist Development: A Long –Run Comparative Vienw. Oxford University 
Press, New York 1991, s. 66-67. Kotler marketuing narodów s. 153.

14 R. Koch, Strategia, Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Wydawnictwo Profesjonalnej 
Szkoły Biznesu, Przewodnik, Kraków, 1995, s. 233. 

15 M. E. Porter, O konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 252.
16 Ibidem, s. 249.
17 J. Witkowski, Logistyka fi rm japońskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 

Wrocław 1998, s. 42. 
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kiestra bez dyrygenta. „Najważniejszymi elementami produkcyjnej struktury typu „or-
kiestra” są: istnienie grup samodzielnych i samokierujących się, rola lidera wykształcona 
w procesie selekcji i rotacji, podział procesu decyzyjnego, silna kultura współuczestni-
ctwa. Struktura orkiestry oraz jej kultura jest nastawiona na współpracę, odgrywanie ról 
przypisanych jak w partyturze oddzielnym instrumentom, których wspólne brzmienie 
daje niepowtarzalny efekt całości”18.

Rys. Funkcjonowanie orkiestry bez lidera

Źródło: D. Vredenburgh, Lezioni di learership da un’orchestra senza direttore 
[in:] „Problemi di gestione” volume XXIV- N.6., Formez Centro di Formazione Studi, Compren-

sario Olivetti Napoli 2004 s. 106.

Prezydent klubu dystryktów „Clubdistretti” P. Botto19 wymienia przyczyny, które 
leżą u podstaw siły i dynamicznego rozwoju dzisiejszych dystryktów włoskich: 
- specyfi czny popyt na wyroby każdego dystryktu i jego zogniskowanie na danym ob-

szarze;
- silne związki kooperacji;
- szeroka i silna konkurencja licznych podmiotów o zrównoważonej sile;
- brak biurokracji, płaskie struktury. 

Podobne elementy można obserwować w dystryktach japońskich. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa włoskie czy japońskie skupione w dystryktach przemysłowych czy san-
chi tworzą razem środowisko silnie kooperujących, wyspecjalizowanych fi rm sprzyjające 

18 D. Vredenburgh, opus cit.
19 http://www.clubdistretti.it/news06.htm#a4 
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szybkiej dyfuzji imitacji, innowacji, konkurencji i powstawaniu nowych fi rm. Szeroka 
i silna konkurencja licznych podmiotów o zrównoważonej sile, stanowi źródło specjaliza-
cji poszczególnych małych fi rm. Następuje rozłożenie całego procesu produkcji na drob-
ne elementy łańcucha produkcji, przy czym każdy z elementów łańcucha produkcyjnego 
wykonują setki małych, konkurujących ze sobą o zlecenia fi rm, które nawzajem siebie 
znają, a ich wzajemne kontakty mają charakter nieformalny, intensywny i bieżący. Firmy 
te wykazują się wysokim stopniem giętkości, elastyczności, efektywności ekonomicznej. 
Silne związki między fi rmami dystryktu w zakresie współpracy, koordynacji, kopiowa-
nia, sprzyjają zmianom, które wprowadzane w jednej fi rmie, szybko rozpowszechnia-
ją się w całym okręgu, podwyższając kompetencje i konkurencyjność wszystkich fi rm. 
Szybka reakcja setek fi rm i wprowadzanie innowacji niezbędnych w skutecznej konku-
rencji leżą między innymi u podstaw rozwoju dystryktu. 

Brak biurokracji, płaskie struktury oznaczają wyeliminowanie z małych fi rm dys-
tryktu oporów zbiurokratyzowanego zarządu, ślamazarności administracji, niezaradno-
ści kadry kierowniczej narzuconej przez zarząd. Właściciel małej fi rmy rodzinnej jest 
jednocześnie prezesem, księgowym, pracownikiem, pomocnikiem, strategiem, techno-
logiem, zaopatrzeniowcem, sprzątającym.

Kolejnym źródłem siły włoskich i japońskich okręgów jest wysoki poziom przedsię-
biorczości, postrzeganej jako naturalna, niezbędna, podstawowa cecha każdego skupiska 
fi rm. Przedsiębiorczość łączy się z mobilnością, możliwością błyskawicznego dostoso-
wywania się do nowych wymagań. Ciągłe powstawanie w okręgu nowych fi rm, ich dyna-
mika i energia wpływają bez przerwy na wszystkie przedsiębiorstwa regionu, wzbogaca-
jąc je i nadając całości okręgu nowy sens, znaczenie czy zachęcając do konkurencji. 

Uwagi końcowe
Źródła konkurencyjności fi rm tworzących sanchi czy dystrykty warte są rozpro-

pagowania i naśladowania zwłaszcza w Polsce, gdzie ciągle wypracowywany jest model 
funkcjonowania gospodarki w coraz większym stopniu opartej o małe i średnie fi rmy. 
Szerzenie idei kaizen, keiretsu, idei dystryktu z jego wartościami staje się nakazem chwili. 
Postrzeganie interesu skupiska fi rm, jako podstawowego dla wypracowania miejsca go-
spodarki polskiej w międzynarodowym podziale pracy jest koniecznością. Tylko oddol-
ne działanie ludzi przedsiębiorczych, wprowadzenie w społeczeństwie atmosfery przed-
siębiorczości w miejsce powszechnej niechęci i apatii może dać pozytywne rezultaty. 
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Jerzy Figuła

Wymiana międzynarodowa i BIZ 
– doświadczenie doby globalizacji

Występujące między krajami różnice w wyposażeniu w czynniki produkcji – pracę, 
kapitał oraz wiedzę – są źródłem różnic w kosztach wytwarzania oraz kształtują ceny to-
warów na międzynarodowym rynku wymiany. Klasyczne teorie handlu międzynarodo-
wego D. Ricardo czy Heckschera-Ohlina wskazują na obfi tość zasobów jako źródło ko-
rzyści komparatywnych, a na handel zagraniczny jako na instrument przenoszenia zaso-
bów z krajów, gdzie są one w nadmiarze do tych państw, które wykazują ich brak. Dzięki 
wymianie międzynarodowej kraj dostarcza zagranicy towary, które wytwarza względnie 
tanio, a zgłasza popyt na towary produkowane relatywnie tanio w innych krajach1. Te ko-
rzyści mogą zostać wzmocnione korzyściami wynikającymi z produkcji na dużą skalę. 
Korzyści skali polegają głównie na obniżeniu kosztów wytwarzania w wyniku rezygnacji 
z produkcji szerokiego asortymentu dóbr w małych ilościach i koncentracji na maso-
wej produkcji wybranych towarów. Korzyści skali mogą wystąpić w niemal każdej funk-
cji przedsiębiorstwa: w produkcji, zaopatrzeniu, pracach B+R, marketingu, usprawnie-
niu obsługi klientów czy w dystrybucji. O korzyściach skali mówi wielu autorów,  m. in. 
B Balassa2, wspominając o zmniejszeniu nakładów w związku z rozszerzeniem rynków 
zbytu. Wykorzystanie skali produkcji, zwłaszcza przez monopole czy oligopole, staje się 
niezbędne wobec wielkich nakładów na B+R i ciągłego skracania cyklu życia produktu. 
Korzyści skali mogą zostać osiągnięte w wyniku szerszego uczestnictwa fi rm poszczegól-
nych krajów w handlu światowym i BIZ. Można osiągnąć wyższe korzyści skali w sekto-
rach globalnych opartych na nowych technologiach.

1 D. Ricardo, tworząc teorię kosztów komparatywnych, zakładał możliwość wymiany towarów między państwa-
mi oraz brak mobilności czynników produkcji między państwami, stąd teoria ta nie odpowiada dzisiejszej 
rzeczywistości. „Klasyczna teoria... została usunięta w cień w rozwiniętych gałęziach przemysłu i gospodarkach 
przez globalizację konkurencji i potęgę techniki” 

 M. E. Porter, O konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 200-201.
2 B. Balassa, 1962.
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O poziomie rozwoju gospodarki państwa stanowi udział państwa w handlu świa-
towym, który jest podstawą dynamicznego podziału państw na światowe centra gospo-
darcze (core), półperyferie (semi-periphery) i peryferie (periphery). Podstawy podziału 
stworzyli w pięćdziesiątych latach Meier i Baldwin3. Do światowych centrów zaliczyli oni 
kraje, które odgrywają czołową rolę w handlu światowym. Za peryferie uznali te, które 
w handlu światowym są pasywne lub odgrywają rolę drugorzędną. Kraje półperyferyjne 
mogą być postrzegane jako eksploatujące kraje peryferyjne, ale będące zarazem eksploato-
wane przez centra, główne państwa bloków: Unia Europejska, NAFTA czy Rim Pacifi c. 

Również model Ch. P. Kindlebergera4 próbuje uchwycić relacje pomiędzy handlem 
zagranicznym a wzrostem gospodarczym. Autor wskazuje na możliwość oparcia handlu 
zagranicznego różnych państw o sektory wiodące, bilansujące czy opóźniające. W gospo-
darce opartej o sektory wiodące (oparte na wiedzy, a zwłaszcza na jej efektywnym wyko-
rzystaniu) handel zagraniczny można uznać za podstawę rozwoju i wzrostu gospodarcze-
go. Dzieje się tak w państwach core. W państwach należących do semi-periphery oparcie 
handlu zagranicznego o sektory bilansujące pozwala jedynie na przywracanie równowagi 
gospodarczej. W trzecim przypadku rozwój nie może nastąpić przez handel zagraniczny 
oparty na sektorach opóźnionych. Dzieje się tak w krajach periphery. Model Kindleberge-
ra wykazuje związki między nowoczesnością sektorów, handlem zagranicznym a przyna-
leżnością państwa do centrum, półperyferii i peryferii. Oparcie eksportu o sektory nieno-
woczesne, dobrze poznane technologie, może mieć dla wielu państw zgubne następstwa. 
Należy zadać pytanie czy wiele państw ma w ogóle inną perspektywę w dobie ustalonego 
międzynarodowego podziału pracy, współzależności, specjalizacji i wpływów?

Istnieje silny związek pomiędzy miejscem lokalizacji BIZ z sektorów nowoczesnych 
a poziomem technologicznym kraju goszczącego. Jednym z podstawowych elementów 
wpływających na lokalizacje BIZ jest wartość technologiczna miejsca lokalizacji. Poziom 
koncentracji BIZ jest często skorelowany z poziomem technologicznym miejsca lokalizacji 
BIZ oraz z sektorem. Firmy dokonujące BIZ w sektorach wysokiej technologii żądają, aby 
w kraju goszczącym istniał odpowiedni poziom technologiczny. Poziom technologiczny 
miejsca lokalizacji BIZ łączy się z dysponowaniem przez kraj goszczący odpowiednią bazą 
technologiczną: kadra naukowa (kadra inżynierów i techników, dorobek teoretyczny lub 
aplikacyjny w danej dziedzinie nauki, sektorze, rozwinięte powiązania technologiczne, tra-
dycje itd.). Ryzyko marginalizowania technologicznego kraju istnieje w przypadku nie wy-
tworzenia środowiska technologicznego mogącego przyjąć BIZ sektorów nowoczesnych. 

BIZ w sektorach nowoczesnych są skoncentrowane w niewielu państwach. BIZ 
w sektorach tradycyjnych są rozproszone w wielkiej ilości państw. W niektórych sek-
torach nowoczesnych, wymagających rozwiniętych technologii kraju goszczącego, BIZ 
zgrupowane są jedynie w kilkunastu lub kilkudziesięciu krajach. Sektory bardziej trady-
cyjne mają mniejsze wymagania względem poziomu technologii kraju goszczącego. BIZ 
biotechnologii ograniczają się do 31 państw, a BIZ sektora spożywczego obejmują aż 110 

3 G. M. Maier, R. E. Baldwin, Economic Development, New York 1957.
4 Ch. P. Kindleberger, Foreign Trade and the National Economy, New Haven 1962.
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państw5. BIZ lokalizowane są często na obszarach działania podobnych fi rm, w ośrodkach 
rozwoju sektora. Dzieje się tak np. w przypadku mikroelektroniki czy bioinżynierii.

Współczesna wymiana handlowa w zakresie eksportu czy BIZ oparta jest na libe-
ralnej doktrynie handlu przyjętej we wszystkich krajach będących członkami WTO. Or-
ganizacją, która wprowadzała idee liberalizacji handlu, stała się GATT - obecnie WTO. 
Działalność GATT (a następnie WTO) przyczyniła się po Rundzie Urugwajskiej do ob-
niżenia światowych ceł na wyroby przemysłowe z 40% do 3,2%. Początkowo niewiele 
krajów było członkami GATT. W 2004 roku WTO zrzeszała 146 państw, w tym Chiny. 

Spektrum zainteresowania WTO uległo znacznemu rozszerzeniu w porównaniu 
z zagadnieniami handlowymi, którymi zajmował się GATT. Tradycyjny GATT obejmo-
wał wąsko rozumianą politykę handlową. WTO oprócz wymiany towarowej zajmuje się 
wymianą usług, międzynarodowymi przepływami kapitału w formie inwestycji portfe-
lowych i bezpośrednich oraz aspektami handlowymi ochrony praw własności intelektu-
alnej. WTO zajmuje się również dumpingiem, czyli sprzedażą za granicę dóbr po cenie 
niższej niż cena krajowa. WTO i wcześniej GATT – określiły sposoby obrony kraju do-
tkniętego dumpingiem.

Neoliberalna teoria, jak i lansowana przez WTO polityka otwartego handlu mają 
wielu przeciwników. Argumentują oni, iż liberalizacja handlu nie służy w jednakowym 
stopniu wszystkim państwom członkowskim. WTO stawia w pozycji uprzywilejowanej 
państwa silne, jak USA czy Niemcy. Przeciwnicy liberalizacji handlu przytaczają liczne 
przykłady wykorzystywania WTO przez oba kraje do realizacji własnej polityki.

Na skutek działania WTO wprowadzono (zdaniem zwolenników organizacji) szereg 
rozwiązań sprzyjających wymianie międzynarodowej, takich jak:
1. szeroka redukcja ceł i eliminacja barier pozataryfowych, co zapewnia swobodny 

przepływ usług i czynników produkcji;
2. ustanowienie wspólnych ceł zewnętrznych i przyjęcie wspólnej polityki handlowej 

wobec państw spoza ugrupowania;
3. koordynacja i harmonizacja polityki makroekonomicznej i sektorowej w handlu za-

granicznym, rolnictwie, przemyśle;
4. harmonizacja przepisów prawnych i umacnianie procesu integracji;
5. powołanie wspólnych organów decyzyjnych6.

Wszystkie te rozwiązania prowadzą do rozwoju handlu. Ogromny rozwój handlu 
międzynarodowego obserwujemy od lat 50. ubiegłego wieku, średnio o 8% rocznie. 
Zwłaszcza ostatnie dziesięciolecie dwudziestego wieku (tabela 1.) charakteryzuje zdyna-
mizowanie wymiany handlowej, przepływów kapitałowych oraz specjalizacji międzyna-
rodowej. Wolumen wymiany międzynarodowej wykazuje zdecydowany wzrost w sto-
sunku do wartości produkcji na świecie. Wzrasta znacznie wymiana usług. Rosną prze-
pływy kapitałów, co ma coraz większe znaczenie. 

5 C. Giofre, E. Mazzero, Innovazione e internazionalizzazione delle imprese, Area Studi Statistica e innovazzione 
ICE, ,,Note di approfondimento”, Novembre 2001, s. 6.

6 E. Latoszek, M. Proszek, Organizacje międzynarodowe, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2001, s. 463.
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Tabela 1. Wymiana handlowa dóbr i usług oraz BIZ (miliardy dolarów)

Lata 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Wymiana dóbr*

Wartości 3.827 4.376 5.220 5.463 5.651 5.581 5.808 6.571 6.321 6.554
Wymiana usług

Wartości 948 1.039 1.193 1.270 1.316 1.337 1.373 1.461 1.451 1.530
Jako procent 
wymiany dóbr i usług 19,9 19,2 18,6 18,9 18,9 19,3 19,1 18,2 18,7 18,9

Bezpośrednie Inwestycja Zagraniczne**
Wartość 219 256 331 386 478 694 1.088 1.492 735 534
Jako procent 
wymiany dóbr i usług 4,6 4,7 5,2 5,7 6,9 10,0 15,2 18,6 9,5 6,6

Źródło: Sistema Statistico Nazionale, Istituto Nazionale di Statistica, 
Istituto Nazionale per il Commercio Estero, L’Italia nell’economia internazionale, 

Sintesi del Rapporto, ICE 2002-2003, s. 31.
* Średnia wartość eksportu i importu, ** Przepływy netto - wejście.

Korzyści z handlu międzynarodowego decydują o kierunkach handlu. Intensyw-
ność wymiany handlowej nie ma jednak wymiaru globalnego. Blisko dwie trzecie wy-
miany przypada na kraje najbardziej uprzemysłowione, gdyż tylko one posiadają fi rmy 
globalne. Firmy globalne realizują obecnie około jednej trzeciej krajowego produktu 
brutto na świecie i 70% handlu światowego. Wartość międzykoncernowej wymiany 
stale rośnie.

Przedmiotem wymiany są głównie wysokoprzetworzone produkty, o wysokim za-
awansowaniu myśli naukowo-technicznej, jakimi dysponują jedynie bogate państwa świa-
ta a nie surowce, produkty rolne czy niskoprzetworzone wyroby przemysłowe, które cha-
rakteryzują eksport państw ubogich. „Stopniowo produktywność wiedzy7 będzie decy-
dować o sukcesach ekonomicznych i społecznych. Zwrot nakładów na wiedzę, poniesio-
nych przez kraj, musi być w większym stopniu czynnikiem określającym konkurencyjność. 
W Stanach Zjednoczonych dodatkowy efekt każdego dodatkowego wkładu w wiedzę jest 
wyraźnie niższy niż w konkurujących z Ameryką fi rmach japońskich. W kolejnych prze-
mysłach – od produkcji części do komputera do faksów i od maszyn produkujących ma-
szyny do kopiarek – fi rmy amerykańskie tworzyły nowe technologie tylko po to, by zo-
baczyć, jak japońskie fi rmy doskonalą produkt i przejmują rynek”8. Można powiedzieć, 
że intensywność uczestnictwa w wymianie jest proporcjonalna do stopnia wykorzystania 
przez gospodarki przepływów wiedzy (know-how). Innymi czynnikami, wpływającymi 
na poziom wymiany, są uprzemysłowienie i instrumenty wymiany, takie jak niewątpli-
wie systemy masowej komunikacji, wśród których internet odgrywa czołową rolę. 

7 Wykorzystanie posiadanej wiedzy.
8 P. F. Dricker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 152.
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Udział poszczególnych państw w wymianie światowej świadczy o sile ich gospoda-
rek oraz stanowi o ich udziale w procesach globalizacji. Możliwość i umiejętność pro-
wadzenia przez poszczególne kraje wymiany międzynarodowej zgodnie ze swoimi in-
teresami, a także popieranie własnej produkcji przyczyniają się wyraźnie do tworzenia 
siły wewnętrznej poszczególnych państw na rynkach światowych. W interesie czołowych 
państw świata, jak USA czy Niemiec, leży popieranie liberalizacji handlu, znoszenie ba-
rier celnych, unifi kacja konsumpcji, szczególnie w tych obszarach, w których gospodarki 
tych państw wykazują wysoką efektywność, jakość produktów i innowacyjność. Wiele 
rozwiniętych państw świata w latach dziewięćdziesiątych zmieniło swoje udziały w han-
dlu światowym; zyskały państwa wyłaniające się (semi-periphery), gdzie przeniesiono 
część światowej produkcji przemysłowej. 

Mówi się o wymianie międzynarodowej jako o zjawisku spajającym najbardziej 
rozwinięte regiony i państwa. Rozwój handlu międzynarodowego, tak w wymiarze 
absolutnym, jak i w stosunku do potencjału poszczególnych gospodarek, zwiększa 
współzależność oraz otwartość gospodarek i państw. Sprzężenie poszczególnych go-
spodarek poprzez handel zagraniczny czy inwestycje zagraniczne powoduje ich bar-
dzo znaczne wzajemne uzależnienie. Zdarzenia, jakie mają miejsce na poszczegól-
nych rynkach, błyskawicznie wywołują konsekwencje na innych rynkach. Następuje 
coraz szybsze przenoszenie się kryzysów. Można zauważyć, że współczesna gospo-
darka polega na „ekonomii wymiany” i od niej zależy. W „ekonomii wymiany” naj-
ważniejszą rolę odgrywają inwestycje zagraniczne. Inwestycje zagraniczne fi rm mogą 
przybierać formę inwestycji portfelowych lub inwestycji bezpośrednich. Inwestycje 
portfelowe polegają na zakupie zagranicznych papierów wartościowych i traktowaniu 
ich jako lokaty albo na transferze kapitału fi nansowego w postaci akcji lub kredytów 
z jednego kraju do drugiego. W ostatnich latach nastąpił silny wzrost przepływów ka-
pitałowych. 

Najważniejszym elementem światowej wymiany są bezpośrednie inwestycje zagra-
niczne; BIZ. „One właśnie stały się główną siłą napędową rozwoju gospodarki świato-
wej”9. BIZ są nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynkach 
międzynarodowych, prowadzą ostatecznie do umiędzynarodowienia produkcji i wy-
miany, zwłaszcza wymiany międzykoncernowej, której wartość jest obecnie wyższa niż 
tradycyjny handel zagraniczny. Inwestycje bezpośrednie, realizowane przez kraje uprze-
mysłowione, koncentrują się na rynkach dobrze rozpoznanych, leżących najbliżej kraju 
inwestora oraz na rynkach najważniejszych. Inwestycje w sektorach nowoczesnych, re-
alizowane najczęściej przez fi rmy globalne, koncentrują się na obszarach o odpowied-
nim przygotowaniu technologicznym kraju goszczącego. Odległość rynku od inwestora 
i wielkość rynku są dwoma przeciwstawnymi sobie elementami, które silnie wpływają 
na wybór miejsca BIZ.

9 L. Olszewski, Polityka ekonomiczna w świetle współczesnych uwarunkowań wzrostu gospodarczego, [w:] L. Ol-
szewski, Dynamika procesów wzrostu gospodarczego i integracji drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 13.
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Niektórzy autorzy podkreślają międzynarodowy charakter BIZ i przeciwstawiają 
je inwestycjom portfelowym. Inni wiążą BIZ z działalnością fi rm międzynarodowych10. 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne opierają się na nabyciu, ustanowieniu lub zwięk-
szeniu możliwości produkcyjnych. Lokaty w zagraniczną działalność spółki mogą przy-
bierać różne formy, np. mogą polegać na realizacji od podstaw nowej jednostki za grani-
cą lub założeniu spółki joint venture. Nie można sobie wyobrazić obecnie fi rmy prowa-
dzącej rozwiniętą działalność zagranicą bez inwestycji bezpośrednich. To one odgrywają 
coraz znaczniejszą rolę w pakiecie inwestycyjnym fi rmy, wskazując jednocześnie na jej 
pozycję na rynku. 

Procesy umiędzynarodowienia fi rm poprzez BIZ mają większe znaczenie w sekto-
rach zaawansowanych technologicznie, które są zainteresowane uzyskaniem przewagi 
konkurencyjnej za pomocą szerokiego rozpowszechnienia licencji lub współpracy do-
tyczącej różnych aspektów11. Według Posnera12 bezpośrednie inwestycje zagraniczne są 
owocem specjalizacji produkcji w sektorach technologicznie bardziej zaawansowanych. 
Vernon13 natomiast uważa, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne dotyczą wytwarzania 
nowych wyrobów ściśle związanych z wyrafi nowanym popytem na oryginalne wyroby 
na rynku zewnętrznym.

Aktywizacja nowych ośrodków produkcji czy dystrybucji musi pociągać za sobą 
wzrost efektywności związany z wykorzystaniem ekonomii skali oraz premii związanej 
z wprowadzeniem nowości. Ważna jest dywersyfi kacja ryzyka towarzyszącego wysokim 
kosztom inwestycji bezpośrednich za granicą. 

Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych są różne14. Istnie-
je również wiele prób ich klasyfi kacji z różnych punktów widzenia. Należą do nich 
motywy rynkowe15, np. wielkość rynku, dynamika rynku, znaczenie rynku, charakter 
popytu, rozmiary konkurencji lokalnej itp. Do motywów rynkowych można zaliczyć 
również chęć wyprzedzenia konkurencji przez podejmowanie takich działań, jak lepsze 
dostosowanie się do potrzeb klienta, szybka reakcja na zmieniające się bez przerwy wa-
runki konkurencji na lokalnych rynkach zagranicznych. W wielu wypadkach dla kon-
tynuowania sprzedaży na rynku zagranicznym konieczna jest stała na nim obecność. 
Do motywów rynkowych można zaliczyć również zmniejszenie ryzyka poprzez dywer-
syfi kację sprzedaży oraz lokalizacji działalności w wielu krajach o różnej koniunkturze.

Do motywów kosztowych można zaliczyć konieczność obniżenia kosztów produk-
cji, poprawę konkurencyjności, zyskowności dzięki ułatwionemu dostępowi do tanich 

10 E. Noiszewska, Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
2002, s. 76 -93.

11 J. H. Shatz, A. J. Venables, Th e geography of international investment, World Bank, Working Paper 2000. 
12 M. Posner, International Trade and Technical Change, Oxford Economic Papers 1961, październik.
13 R. Vernon, Th e Product Cycle Hypothesis in a New International Environment, Oxford Bulletin of Economics 

& Statistics 1979, s. 41.
14 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, s. 56.
15 Wymieniane są w teorii lokalizacji, która wyjaśnia podjęcie inwestycji bezpośrednich czterema grupami czyn-

ników (instytucjonalne, kosztowe, rynkowe, handlowe). J. Rymarczyk 1996, s. 40.
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surowców, tańszej siły roboczej zagranicą, tańszych kredytów, gruntów, energii, wydat-
ków związanych z ochroną środowiska, niższych norm czy podatków. 

Bardzo ważnym motywem podejmowania przez fi rmy bezpośrednich inwestycji za-
granicznych jest ekonomia skali, która „odnosi się do obniżenia jednostkowego kosztu wy-
robu (czy operacji w procesie wytwarzania wyrobu) w miarę wzrostu wielkości produkcji 
w jednostce czasu”16. Ze względu na wysokie koszty stałe fi rmy zmuszone są do zwięk-
szania skali sprzedaży w celu utrzymania cen swoich towarów na konkurencyjnym pozio-
mie. Wysoka skala produkcji powoduje rozłożenie kosztów stałych na zwiększoną ilość 
wytwarzanych wyrobów, co zdecydowanie obniża jednostkowe koszty stałe i cenę towaru. 
W  branżach o wysokim poziomie nakładów na B+R mówi się o konieczności konkuren-
cji w skali światowej, która to skala jedynie może sprowadzić cenę towarów do właściwego 
poziomu. Wysoka skala produkcji może zostać osiągnięta w przypadku ekspansji zagra-
nicznej. W ustabilizowanym otoczeniu gospodarczym dążenie do minimalizacji kosztów 
skłania do wykorzystania ekonomii skali i do koncentracji produkcji w niewielkiej liczbie 
zakładów. Niebagatelne znaczenie ma pominięcie kosztów transportu do odległych miejsc 
zbytu. Korzyści skali można osiągnąć również wychodząc poza ramy sektora17 lub badając 
koszt każdego składnika kosztu (na przykład koszt telewizora zależy od ceny kineskopu).

Motywy polityczne BIZ to polityczna stabilność gwarantująca ustawowe uregulo-
wania, bezpieczeństwo prawne zagranicznych inwestycji, pozytywne nastawienie do za-
granicznych inwestycji, polityka wspierania eksportu. Do narzędzi tej polityki można 
zaliczyć ubezpieczenia kredytów eksportowych, gwarancje kredytowe, ulgi podatkowe, 
zwrot ceł i podatków płaconych przy przywozie surowców i materiałów zużytych do pro-
dukcji eksportowej, promocję produkcji krajowej. Istotne znaczenie mają również: znie-
sienie podwójnego opodatkowania, poziom ceł, stosowanie kontyngentów itp. Ryzyko 
polityczne i groźba wybuchu strajków są powodem dywersyfi kacji źródeł zaopatrzenia 
i produkcji w różnych krajach. 

Istniejąca infrastruktura to kolejny czynnik decydujący o lokalizacji bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych.

W grupie motywów zaopatrzeniowych można wymienić konieczność dostępu do ta-
nich surowców. W wielu wypadkach fi rmy prowadzące BIZ nie ograniczają się jedynie 
do pozyskania niezbędnych surowców – surowce są przetwarzane na miejscu. Wiele fi rm 
lokuje część swojej produkcji za granicą w celu wykorzystania tańszej, niewykwalifi ko-
wanej siły roboczej. Poszukiwanie nowej technologii czy prowadzenie badań również 
należy do motywów zaopatrzeniowych. Przestarzałe technologie znajdują zastosowanie 
na rynkach o mniejszej konkurencji, co ma niebagatelne znaczenie.

Jedną z wielu teorii próbujących wyjaśnić BIZ jest teoria J. H. Dunniga18, łącząca te-
orie monopolistycznych korzyści, teorię internalizacji i teorię lokalizacji. Według tej te-

16 M. E. Porter, 1992, s. 25.
17 Firma Honda - kompetencja główna, umiejętność projektowania, produkcji i ulepszania silników samochodo-

wych. W silniki Hondy wyposażone są: kosiarki, motocykle, kultywatory, motorówki, pojazdy śnieżne itd.
18 J. H. Dunning, Toward an Eclectic Th eory International Production, „Journal of International Business Studies” 

1980, vol. 11. s. 10-32.

16 M. E. Porter, 1992, s. 25.
17 Firma Honda - kompetencja główna, umiejętność projektowania, produkcji i ulepszania silników samochodo-

wych. W silniki Hondy wyposażone są: kosiarki, motocykle, kultywatory, motorówki, pojazdy śnieżne itd.
18 J. H. Dunning, Toward an Eclectic Th eory International Production, „Journal of International Business Studies” 

1980, vol. 11. s. 10-32.
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orii przedsiębiorstwo prowadzące BIZ posiada specyfi czną przewagę (w stosunku do in-
nych przedsiębiorstw krajowych czy zagranicznych), którą powinno wykorzystać, obni-
żając koszty transakcyjne przez np. przejęcie samodzielnie niektórych funkcji realizowa-
nych przez inne podmioty (dostawców czy odbiorców). Nasila się przejmowanie funkcji 
dostawców – importerów i odbiorców-eksporterów lub hurtowników i detalistów przez 
fi rmy produkcyjne. Koszty można obniżyć również przez monopolizację posiadanej wie-
dzy czy know-how. Przedsiębiorstwo, decydując się na prowadzenie BIZ, osiąga dodatko-
we korzyści miejsca lokalizacji, np. kosztowe, rynkowe, handlowe.

Ekonomia światowa w latach 80. przechodziła ważny okres transformacji struktu-
ralnej, w którym następowała zmiana relacji i pozycji konkurencyjnej państw najbardziej 
uprzemysłowionych. W wielu sektorach w tym czasie ukończone zostały, niekiedy długie 
i burzliwe procesy nowej lokalizacji fi rm europejskich i japońskich w stosunku do ame-
rykańskich. Procesy lokalizacji zapoczątkowane po wojnie podlegały głębokiej asyme-
trii. Utrata przywództwa na wielu odcinkach przez fi rmy USA jest ważną konsekwencją 
tych przemian. Ta historyczna ewolucja jest skorelowana ze zmianą kierunków przepły-
wu inwestycji bezpośrednich pomiędzy silnymi obszarami ekonomicznymi świata.

Główne zmiany BIZ w latach 80. i 90. to:
1. zmiana roli USA od głównego inwestora na rynkach światowych do głównego ob-

szaru inwestycji;
2. ekspansja japońskich inwestycji bezpośrednich, w kierunku USA, jak również 

w mniejszym stopniu w stronę Europy;
3. wzrost znaczenia fi rm Europy, które z jednej strony rozwijają swoje inwestycje bez-

pośrednie w kierunku USA, a z drugiej silnie inwestują w różnych państwach we-
wnątrz Europy;

4. wzrost znaczenia inwestycji bezpośrednich w sektorze usług.
Tendencje, jakim podlegały BIZ, zostaną opisane na przykładzie BIZ grupy G7 w la-

tach 1975-1990 (tabela 2.). Wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych grupy G7 
scalono w okresach czteroletnich w celu uniknięcia wahań związanych z koniunkturą. 
Omawiając inwestycje poszczególnych państw tworzących grupę G7, należy zaznaczyć 
dominującą rolę USA w początkach rozpatrywanego okresu. Druga połowa lat siedem-
dziesiątych dwudziestego wieku to zdecydowany okres dominacji USA jako największe-
go światowego inwestora prowadzącego BIZ. W latach 1975-78 Stany Zjednoczone po-
siadają 52,4% całości BIZ państw G7 na świecie. Drugim inwestorem tego okresu jest 
Wielka Brytania z udziałem 17,7% w BIZ G7. Europejscy członkowie G7 posiadają łącz-
nie w latach 1975-78 tylko 34,4% BIZ czołowych państw świata. Udział europejskich 
członków G7 w BIZ G7 jest mniejszy niż udział USA w tych inwestycjach.

Okres 1979-82 charakteryzuje się spadkiem udziałów USA w BIZ. Przewaga USA 
nad Wielką Brytanią zmniejsza się. Europejskie kraje G7 łącznie wyprzedzają USA, po-
siadając w tym okresie 44,2% BIZ G7. Czterolecie 1983-86 charakteryzuje spadek udzia-
łów USA w całości BIZ G7. USA posiadają w tym czasie zaledwie 26.8% BIZ G7. Lata 
1987-90 to dalszy spadek BIZ USA do poziomu 22.25% całości BIZ G7. USA przestają 
pełnić rolę najważniejszego inwestora prowadzącego BIZ. 
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W latach 80. Japonia wyłania się jako nowy, silny inwestor na rynku światowym. 
W tym okresie Japonia dokonuje ekspansji na rynki zagraniczne własnymi siłami. Nie na-
leży do żadnych wspomagających ją szczególnie organizacji. 

Tabela 2. Inwestycje bezpośrednie zagraniczne państw G7 (w milionach dolarów)

Kraj
1975-78 1979-82 1983-86 1987-90

Wartość % Wartość % Wartość % Wartość %
USA 13.529 52,4 12.896 30,5 12.538 26,8 20.195 22,3
Kanada 1.479 5,7 3.151 7,4 3.939 8,4 5.182 5,7
Japonia 1.937 7,5 7.578 17,9 7.625 16,3 18.665 20,6
Niemcy 2.552 9,9 3.897 9,2 5.628 12,0 8.893 9,8
Francja 1.467 5,7 3.128 7,4 2.870 6,1 7.838 8,7
W.Brytania 4.560 17,7 10.773 25,4 11.048 23,6 24.200 26,7
Włochy 306 1,2 925 2,2 3.134 6,7 5.514 6,1
G7 Europa 8.885 34,4 18.723 44,2 22.680 48,5 46.445 51,3
Ogółem G7 25.830 100,0 42.348 100,0 46.782 100,0 90.487 100,0

Źródło: G. Corazziari, L’internazionalizzazione dell’economia italiana. Gli investimenti esteri in 
Italia  e dell’Italia verso l’estero, Eurispes 1993.

Można mówić, że do roku 1986 fi rmy japońskie były przeważnie zorientowane 
na inwestycje bezpośrednie typu greenfi eld (zakładanie fi lii i oddziałów) – na trzy jeny 
wydawane na inwestycje bezpośrednie tylko jeden był przeznaczony na nabycie udzia-
łów w obcych fi rmach. W czteroleciu 1987-90 udział Japonii w BIZ wzrósł do 20,6% BIZ 
G7. Wzrost dokonał się w następstwie głębokich przeobrażeń, jakie miały miejsce w fi r-
mach japońskich, które coraz częściej nabywały udziały w obcych fi rmach. Japońskim 
przedsiębiorstwom była obca kultura wrogiej oferty. Oferta w zakresie przejmowania fi r-
my jest wroga, jeżeli zostanie na wstępie odrzucona przez kierownictwo fi rmy19. Polityka 
take-over (przejmowania) fi rm obcych przez Japończyków ma charakter przyjazny (nie 
ma tutaj tzw. przejęć wrogich) oraz średni i mały rozmiar transakcji (na kwotę do 50 mln 
dol.). Japończycy w wielu wypadkach ograniczali się jedynie do nabycia udziałów mniej-
szościowych. Do najbardziej spektakularnych przejęć można zaliczyć zakup następują-
cych podmiotów20: CBS, Columbia Pictures, Firestone, ICI. 

Można stwierdzić na podstawie danych oraz teorii monopolistycznej przewagi S. Hy-
mera i Ch. Kindlebergera21, że pośród najbardziej rozwiniętych państw świata fi rmy USA, 
Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji prowadzące BIZ wykazują najwięcej przewag 
w porównaniu ze swoimi konkurentami. Przeniesienie przez te fi rmy produkcji za granicę 

19 T. Jenkinson, C. Mayer, Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym, Liber, Warszawa 1998, s. 6.
20 T. Jenkinson, 1998.
21 S. Hymer, Th e international Operations of National Films. A Study of Direct Investment, Cambridge 1979.
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jest korzystniejsze niż sprzedaż licencji oraz eksport. Firmy z wyżej wymienionych państw 
prowadzące BIZ działają w sektorach w większości nowoczesnych. Państwa, których fi rmy 
prowadzą najwięcej BIZ, można zaliczyć do core światowej gospodarki. Włochy należą do 
państw G7, jednak ich udział w BIZ jest mniejszy niż czołowych państw świata. 

Lata 1975-90 (tabela 3.) stanowią okres burzliwych przemian w kierunkach inwe-
stowania. Stany Zjednoczone straciły w tym okresie status głównego inwestora i stały się 
głównym obszarem lokalizacji BIZ. W latach 1975-78 do USA skierowano 37,3% BIZ. 
Więcej kapitału (56.4%) grupa G7 ulokowała w tym czasie jedynie w Europie. Lata 1979 
i następne – aż do roku 1990 – charakteryzuje dynamiczny wzrost znaczenia USA jako 
miejsca alokacji BIZ. Poziom BIZ G7 w Japonii był nieznaczny, bo wyniósł 96 mln dol. 
w latach 1975-78 i wzrósł do 315 mln dol. w latach 1987-90. 

Drugim obszarem lokalizacji BIZ G7 jest Europa, jednak jej znaczenie jako miejsca 
lokalizacji BIZ słabnie i w latach 1987-90 Europa przyjmuje tylko 30.8% BIZ G7. W Eu-
ropie największe inwestycje przypadają na Wielką Brytanię. Wielka Brytania powoli traci 
na znaczeniu jako miejsce lokalizacji BIZ. Chociaż wartościowo poziom BIZ lokowa-
nych przez kraje G7 na terenie Wielkiej Brytanii stale rośnie, to jednak udział Wielkiej 
Brytanii jako miejsca lokalizacji BIZ G7 spada. W czteroleciu 1975-1978 kraj ten skupiał 
ok. 30% BIZ G7, podczas gdy w latach 1987-1990 tylko 17%. Podobny proces można ob-
serwować we Francji. BIZ lokowane w Niemczech utrzymują się w wartościach nomi-
nalnych na stałym poziomie w całym okresie, natomiast znaczenie Niemiec jako miejsca 
lokalizacji BIZ G7 słabnie z 8,7% w latach 1975-78 do 1,8% w okresie 1987-90.

Na terenie Włoch jest lokowane w latach 87-90 ok. 4,5% BIZ G7, chociaż wartość 
BIZ na terenie Włoch stale rośnie. Niewielkie inwestycje bezpośrednie we Włoszech 
wskazują na stosunkowo niską atrakcyjność tego rynku jako miejsca lokalizacji BIZ, 
mogą być też powodem braku zainteresowania Włochami z powodu niedostatecznego 
poziomu technologicznego Włoch.

Tabela 3. Inwestycje bezpośrednie zagraniczne w państwach G7 (w milionach dolarów)

Kraj
1975-78 1979-82 1983-86 1987-90

Wartość % Wartość % Wartość % Wartość %
USA 4.650 37,3 17.014 59,1 22.655 70,0 42.668 65,7
Kanada 694 5,6 575 2,0 923 2,9 1.867 2,9
Japonia 96 0,8 291 1,0 322 1,0 315 0,5
Niemcy 1.084 8,7 767 2,7 928 2,9 1.168 1,8
Francja 1.721 13,8 2.483 8,6 2.494 7,7 4.870 7,5
W.Brytania 3.642 29,2 6.963 24,2 4.218 13,0 11.103 17,1
Włochy 594 4,8 679 2,4 828 2,6 2.925 4,5
G7 Europa 7.041 56,4 10.892 37,9 8.468 26,2 20.006 30,8
Ogółem G7 12.481 100,0 28.772 100,0 32.369 100,0 64.916 100,0

Źródło: G. Corazziari, L’internazionalizzazione dell’economia italiana. Gli investimenti esteri in 
Italia  e dell’Italia verso l’estero, Eurispes 1993.
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Procentowo (tabela 4.) inwestycje zagraniczne G7 na rynku japońskim stanowią 
niewielki udział w inwestycjach na rynkach G7. Waha się on w granicach od 0,5% do 
0,8%. Specyfi ka gospodarcza Japonii, wysoki poziom konkurencyjności tego rynku, brak 
wiary inwestorów zagranicznych w odniesienie sukcesu na rynku japońskim stanowiły 
powód skromnych BIZ w Japonii.

Tabela 4. Wejście/wyjście BIZ (wskaźnik wejścia do wyjścia inwestycji bezpośrednich)

Kraj 1975-78 1979-82 1983-86 1987-90
USA 0,34 1,32 1,81 2,11
Kanada 0,47 0,18 0,23 0,36
Japonia 0,05 0,04 0,04 0,02
Niemcy 0,42 0,20 0,17 0,13
Francja 1,17 0,79 0,87 0,62
Wielka Brytania 0,80 0,65 0,38 0,46
Włochy 1,94 0,73 0,26 0,53
G7 Europa 0,79 0,58 0,37 0,43
Ogółem G7 0,48 0,68 0,69 0,72

Źródło: G. Corazziari, L’internazionalizzazione dell’economia italiana. Gli investimenti esteri in 
Italia  e dell’Italia verso l’estero, Eurispes 1993.

Wskaźnik wejście/wyjście USA wzrósł z 0,34 w latach 1975-78 do 2,11 w okre-
sie 1987-90. Tendencja ta uległa diametralnej zmianie już w okresie 1979-82, kiedy to 
w USA inwestowano więcej środków w ramach BIZ niż na zewnątrz. W latach 1979-82 
na każdy dolar inwestowany przez USA w BIZ przypadało 1,32 dolara inwestowanego 
na terenie USA. Tendencja ta pogłębiała się na przestrzeni lat i w okresie 1987-90 już po-
nad dwa dolary lokowane na terenie USA przypadały na jednego dolara inwestowanego 
przez USA na zewnątrz.

Europejskie państwa G7 wzmocniły w badanym okresie swoją pozycję inwestora. 
Wskaźnik wejście/wyjście BIZ radykalnie obniżył się z 0,79 w latach 1975-78 do 0,43 
w latach 1987-90. W latach 1975-78 aż 74 centy lokowane w Europie przez państwa G7 
przypadały na każdego dolara lokowanego przez europejskich członków G7 poza Eu-
ropą. W okresie 1987-90 państwa G7 na terenie Europy inwestowały zaledwie 43 centy 
na każdego dolara lokowanego przez europejskich członków G7 poza Europą. 

W badanym okresie Wielka Brytania i Niemcy umocniły swoją pozycję inwesto-
ra. W latach 1975-78 osiemdziesiąt centów inwestowanych w Wielkiej Brytanii przez 
G7 przypadało na każdy dolar lokowany przez ten kraj na zewnątrz. W okresie 1987-90 
wskaźnik wejścia do wyjścia BIZ G7 spadł dla Wielkiej Brytanii do 0,46.

Wysokiemu zaangażowaniu fi rm europejskich w inwestycjach bezpośrednich 
w Ame ry ce Północnej towarzyszy wyraźny wzrost inwestycji wewnątrz Europy tzw. cross-
over. Zjawisko to wyraża skomplikowane realia, w których ofensywne strategie ekspan-
sji fi rm europejskich na rynki światowe są skorelowane z możliwością uzyskania pozycji 
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Tabela 5. BIZ przepływy netto wejścia w latach 2003-2005 

Kraje 2003 2004 2005 Zmiana w %
2004/2003

Zmiana w %
2005/2004

Świat 637,9 695,0 996,7 9 29
Kraje rozwinięte 441,7 414,7 573,2 -6 39
Europa 356,9 258,2 449,2 -20 74
Unia Europejska 25 340,1 259,1 445,3 -24 72
Unia Europejska 15 327,6 231,4 407,7 -29 78
Francja 42,5 24,3 40,5 -43 99
Niemcy 27,3 -36,8 4,9 - -
Włochy 16,4 18,6 13,0 2 -23
Luksemburg 03,0 87,2 13,4 -20 -80
Wielka Brytania 27,4 77,6 219,1 103 102
Nowe Kraje U.E. 12,5 27,0 37,7 122 38
Czechy 2,1 4,5 12,5 114 101
Węgry 2,1 4,6 8,0 119 30
Polska 4,6 12,8 6,7 174 -31
USA 58,0 95,9 106,0 89 11
Japonia 0,3 7,0 9,4 24 21
Kraje na drodze rozwoju 172,1 243,1 273,5 41 13
Afryka 17,2 10,7 20,9 9 55
Egipt 0,2 1,3 4,1 550 228
Maroko 2,3 0,9 1,2 -61 36
R.P.A. 0,7 0,0 7,2 14 803
Sudan 1,3 1,5 2,1 15 40
Ameryka Łacińska i Karaiby 40,0 00,9 72,0 44 5
Argentyna 1,7 4,1 4,2 141 3
Brazylia 10,1 16,2 15,5 0 0,15
Chile 4,4 7,8 7,0 73 0
Meksyk 12,0 17,9 17,2 40 -4
Azja i Oceania 106,9 1 55,5 172,7 45 11
Bliski Wschód 11,9 17,6 28,5 40 51
Turcja 1,8 2,7 4,6 50 77
Azja Wschodnia 94,7 137,0 146,2 48 0
Chiny 53,5 80,8 80,3 13 0
Hongkong 13,6 34,0 39,7 150 17
Indie 4,3 5,3 8,0 23 12
Indonezja 0,8 1,0 3,5 - 242
Korea Południowa 3,0 7,7 4,5 103 -42
Malezja 2,5 4,6 4,2 0,4 -9
Singapur 9,3 16,1 15,9 73 -1
Tajlandia 1,9 1,4 3.7 -26 159
Europa Południowa 
Wschodnia C.S.I. 24,0 37,2 49,9 55 34

Rosja 0,0 12,5 26,1 56 109
Rumunia 2,2 8,4 5,2 191 -19
Kazachstan 2.2 5,4 5,4 145 0

Źródło: Rapisarda G., Dinamica e distribuzione geografi ca degli IDE in entrata nel corso del 2005, 
Ministero Attivita Produttive D.G. Politiche di Internazionalizzazione, Roma 2005, 

s. 81-82. Źródło UNCTAD.
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lidera w sektorze na kontynencie oraz z procesami restrukturyzacji i racjonalizacji pro-
dukcji w Europie, mającymi na celu wzrost konkurencyjności w sektorach o niskiej kon-
kurencyjności fi rm europejskich względem fi rm japońskich czy amerykańskich. War-
to jeszcze zwrócić uwagę na Japonię. Na każdy dolar inwestowany przez Japonię w BIZ 
przypada jedynie od dwóch do pięciu centów lokowanych na terenie Japonii przez inne 
kraje. Tendencja ta, utrzymująca się w całym okresie, świadczy o sile japońskiego rynku 
wewnętrznego, o konkurencyjności panującej na tym rynku. Łatwiej jest zyskać wyso-
ką pozycję na rynku międzynarodowym niż w Japonii, gdzie konkurencja jest wyższa. 
Wiele badań potwierdza osłabienie centralizacji ekonomii Japonii i coraz wyraźniejszą 
liberalizację wymiany inwestycji bezpośrednich, tzn. nabywanie przez fi rmy japońskie 
i kupowanie w Japonii.

„Zależnie od roku – dwie trzecie do trzech czwartych wartości wszystkich obcych 
inwestycji bezpośrednich nie jest przeznaczone na nowe inwestycje tworzące miejsca 
pracy, ale służy fuzjom i przejęciom, które praktycznie są przyczyną nowego bezrobo-
cia”22. Z drugiej strony przyrost BIZ jest owocem „trwającej dwa dziesięciolecia dere-
gulacji i prywatyzacji działalności gospodarczej. (...) Na przyrost składają się przepływy 
rozliczeniowe pomiędzy przedsiębiorstwami międzynarodowymi (korporacjami mię-
dzynarodowymi) a ich fi liami. Tradycyjne pojęcie miejsca gospodarek narodowych nie 
jest adekwatne do rzeczywistości”23. W latach 2003-2005 (tabela 5.) BIZ netto wzrosły 
o 40%. Najwięcej BIZ w 2005 roku przypada na kraje rozwinięte, z czego na Europę aż 
450 mld dolarów. BIZ liczone w Europie są związane z przepływami korporacji między-
narodowych rejestrowanych w Europie, istnieniem rajów podatkowych w Europie, ma-
łym obszarem państw i przepływami na małe odległości pomiędzy państwami Europy.

Przykładem błędu liczenia BIZ w wielu opracowaniach jest podawanie Luksembur-
ga jako kraju o najwyższym poziomie BIZ. Luksemburg należy do rajów podatkowych, 
gdzie zarejestrowanych jest wiele zagranicznych fi rm, z których korzysta Luksemburg, 
przechwytując ich podatki. Przepływy wewnętrzne zagranicznych fi rm rejestrowanych 
w Luksemburgu kreują BIZ Luksemburga. BIZ Luksemburga należy traktować jedynie 
jako miejsce rozliczeń a nie jako miejsce alokacji inwestycji. Unikanie płacenia podat-
ków w miejscach, gdzie powstał przychód jest jaskrawym naruszeniem sprawiedliwości 
międzynarodowej, narzędziem kreowania biedy i dysproporcji na świecie. Praktyka ta 
musi zostać ukrócona. W przeciwnym wypadku pogłębiające się obszary nierówności 
wymuszą nowe rozwiązania.

W roku 2005 na Wielką Brytanię przypada aż 219 miliardów BIZ. Taka alokacja BIZ 
w jednym państwie nie wystąpiła w Unii nigdy w przeszłości. Przepływ ten, jak poda-
je Rapisarda24, w 50% (ponad 100 miliardów dolarów) jest wynikiem rozliczeń pomię-
dzy brytyjską fi rmą Shell Trasport and Trading Plc a holenderską Royal Ducth Pertoleum 
Company. 

22 G. Susan, 1999.
23 L. Olszewski, 2000, s. 13.
24 G. Rapisarda, 2005, s. 81-82.
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Stany Zjednoczone odrabiają utraconą pozycję miejsca alokacji BIZ. BIZ lokowane 
w Japonii są nadal niewielkie ze względu na najwyższy na świecie poziom konkuren-
cyjności wewnętrznej. W każdej gałęzi działa w Japonii wielka ilość fi rm o ugruntowa-
nej pozycji na świecie. Afryka, wolno przyciągająca inwestorów zanotowała wzrost BIZ 
w 2005 roku o 55%. Po kryzysach w krajach Ameryki Południowej Argentyna nie chce 
na nowo uzależniać się od obcego kapitału. Azja, zwłaszcza Chiny i Hongkong, nadal sil-
nie przyciągają BIZ. Chiny w 2005 roku pierwszy raz od 1999 roku nie zanotowały przy-
rostu BIZ. Obok Chin wyrasta nowa przyszłość – Indie.

Podsumowując rozważania dotyczące BIZ i czołowych gospodarek świata można 
stwierdzić, że uczestnictwo w BIZ rzutuje na konkurencyjność gospodarki. 
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Arkadiusz Kotliński

Modele bezpieczeństwa państw

Najważniejszym z zadań polityki zagranicznej każdego państwa pozostaje od wie-
ków zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Poza utrzymaniem własnych sił zbrojnych 
państwa prowadzą politykę eliminowania wszelkich zagrożeń dla swojej integralności, 
nienaruszalności granic oraz obrony żywotnych interesów. We współczesnych stosun-
kach międzynarodowych niemożliwym stało się prowadzenie tak skutecznej polityki 
bezpieczeństwa bez współpracy czy też porozumienia z innymi państwami. Istnieje 
obecnie ścisły związek pomiędzy bezpieczeństwem pojedynczych i zbiorowych pod-
miotów stosunków międzynarodowych. Wynika to z uczestnictwa państwa w syste-
mie międzynarodowym oraz internacjonalizacji różnych dziedzin życia społecznego 
a co za tym idzie – wzrostu współzależności międzynarodowych. Szczególnie mocno 
uwidacznia się to teraz – na początku XXI wieku – w dobie globalizacji, walki z ter-
roryzmem międzynarodowym oraz zagrożeniami pozamilitarnymi np. ekologiczny-
mi, demografi cznymi etc. Państwa coraz częściej poszukują własnego bezpieczeństwa 
uczestnicząc w procesie projektowania modelu bezpieczeństwa międzynarodowego: 
„(...) poparcie bezpieczeństwa międzynarodowego może stanowić pogłębianie bez-
pieczeństwa narodowego, państwa pozbawione strachu są bowiem stabilne i pokojo-
we wobec państw obawiających się o utrzymanie swego miejsca w społeczności mię-
dzynarodowej”1.

Zapewnianie bezpieczeństwa państwu pozostaje pochodną idealnej wizji własnego 
bezpieczeństwa i rzeczywistych możliwości jej realizacji. Poza wspomnianym utrzymy-
waniem własnych sił zbrojnych, istnieją dwie metody zapewniania sobie bezpieczeństwa 
przez państwo:
1) przedsięwzięcia jednostronne (unilateralne):

 neutralność;
 niezaangażowanie;
 izolacjonizm.

1 S. Bieleń, Modele bezpieczeństwa międzynarodowego w nauce brytyjskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, 1983, 
nr 10, s. 110. 
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2) współpraca z innymi państwami (multilateralna):
 udział w sojuszach polityczno-wojskowych (dwustronne i wielostronne);
 udział w systemie równowagi sił;
 udział w systemie bezpieczeństwa zbiorowego;
 udział w systemie bezpieczeństwa kooperatywnego;
 udział w systemie bezpieczeństwa regionalnego (np. OPA, LPA, WNP);
 współtworzenie światowego rządu ponadnarodowego.

Niektórzy autorzy wyróżniają jeszcze metodę subordynacyjną, do której zaliczają 
supremację mocarstw. Celem mocarstwa jest w tym wypadku uzależnienie od siebie in-
nych państw, w zamian za ewentualne udzielenie im ochrony2. 

1. Przedsięwzięcia jednostronne (unilateralne)
Spośród przedsięwzięć jednostronnych do najczęściej spotykanych zaliczamy neu-

tralność. Oznacza ona „(...) bezstronną postawę oraz nieingerowanie bezpośrednio lub 
pośrednio w sprawy innego państwa”3. Polega to na nieuczestniczeniu przez państwo 
w wojnach, nieudzielaniu zgody na tworzenie obcych baz wojskowych na swoim teryto-
rium oraz nieprzystępowaniu do żadnych ugrupowań wojskowych. Do podstawowych 
form neutralności możemy zaliczyć: neutralność wieczystą (stałą) oraz neutralność 
wojenną. Państwo wieczyście neutralne zobowiązuje się do nieuczestniczenia w żadnej 
wojnie (wyjątek: wojna obronna). Jest to przeważnie określone przez prawo wewnętrz-
ne (ustawa lub konstytucja). Pozostałe państwa zobowiązują się w umowie międzyna-
rodowej lub poprzez uznanie milczące (per facta concludentia) do nie podejmowania 
przeciwko niemu działań wojennych. Państwa wieczyście neutralne posiadają w gra-
nicach przyjętych zobowiązań prawno-międzynarodowych całkowitą swobodę dzia-
łania w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. Oznacza to m.in. prawo a nawet 
obowiązek obrony swej neutralności. W związku z czym mogą posiadać własne siły 
zbrojne i używać ich do swojej obrony. Rządy tych państw muszą jednakże wystrzegać 
się w swojej polityce zagranicznej takich elementów konfrontacyjnych, które mogłyby 
podważyć zaufanie społeczności międzynarodowej wobec nich. Państwami wieczyście 
neutralnymi są: Austria i Szwajcaria. Jako pierwsza status taki otrzymała Szwajcaria. 
Stało się tak na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego z 1815 r., potwierdzonej Trak-
tatem Wersalskim z 1919 r. i zagwarantowanej w Konstytucji Szwajcarskiej z 1874 r. 
Ostatecznie Austria stała się państwem neutralnym w 1955 r., po zawarciu traktatu 
państwowego z czterema mocarstwami: Francją, Wielką Brytanią, USA, ZSRR. Zostało 
to potwierdzone w ustawie o wieczystej neutralności z 26 X 1955 r. W Europie status 
neutralności posiada ponadto Państwo-Miasto Watykan. Ostatnio wieczystą neutral-
ność proklamowały również parlamenty takich państw, jak: Kambodża (1989), Mołda-

2 Między tożsamością i wspólnotą: współczesne wyznaczniki polityki zagranicznej państw europejskich, pod 
red. J.Stefanowicza, Warszawa 1996, s. 83.

3 Leksykon współczesnych międzynarodowych..., op. cit., hasło: neutralność.
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wia (1994) oraz Turkmenistan (1995), który zadeklarował chęć pełnienia w Azji takiej 
roli jaką w Europie pełni Szwajcaria4. 

Neutralność wojenną uzyskuje państwo, które w stosunku do określonego konfl iktu 
zbrojnego między państwami ogłosiło deklarację neutralności. Do obowiązków państwa 
neutralnego należy jednakowe traktowanie walczących stron, nie udostępnianie swoje-
go terytorium dla przemarszu ich wojsk, przelotu samolotów oraz przepływu okrętów. 
W sytuacji przekroczenia granicy przez wojska jednej z walczących stron powinny one 
być rozbrojone i internowane. Z kolei kraje biorące udział w konfl ikcie zobowiązane są 
do nienaruszania terytorium państwa neutralnego, interesów jego oraz jego obywateli. 
Neutralność wojenna jest regulowana prawem zwyczajowym. Normują ją również takie 
akty prawne jak: Deklaracja Paryska z 1856 r., Konwencje Haskie z 1907 r. oraz Konwen-
cje Genewskie z 1949 r.5. 

Do innych form neutralności zalicza się politykę neutralności. Oznacza to realiza-
cję w polityce zagranicznej idei neutralności wówczas, gdy nie posiada się dla niej gwa-
rancji traktatowych albo nietraktatowego uznania przez inne państwa. W Europie do 
państw takich należą: Szwecja i Finlandia. 

Neutralizacja (neutralizacja wojskowa) oznacza z kolei traktatowy zakaz prowadze-
nia lub przygotowywania działań wojennych na danym obszarze. Do obszarów zneutra-
lizowanych należą ważne strategicznie rejony świata, takie jak: Cieśnina Magellana (od 
1851 r.), Szpicbergen (od 1920 r.), Kanał Sueski (od 1888 r.) oraz Kanał Panamski (na 
podstawie umów z 1850 r., 1901 r. i 1903 r.). Ponadto terytoriami zneutralizowanymi po-
zostają: od 1959 r. Antarktyka oraz od 1967 r. przestrzeń kosmiczna6. 

Kategorią zbliżoną do neutralności, jest tzw. niezaangażowanie. Nie jest to instytu-
cja prawna a jedynie koncepcja polityczna oznaczająca prowadzenie niezależnej polityki 
na zasadach pokojowego współistnienia, pozostawania poza ugrupowaniami wojskowy-
mi, dekolonizacji oraz walki z dyskryminacją (rasizm, apartheid). Po zakończeniu zim-
nej wojny ruch ten skoncentrował się na problemie sprzeczności między Północą a Połu-
dniem, a jego znaczenie i pozycja osłabły. Pomimo tego nadal zwiększa się liczba człon-
ków ruchu (z 25 państw w 1961 r. do 114 w 1995 r.). Wśród ostatnio przyjętych państw 
znalazły się m.in. byłe republiki radzieckie: Uzbekistan i Turkmenistan7. 

Współcześnie rzadko praktykowana i coraz mniej możliwa jest polityka izolacjoni-
zmu. Oznacza ona dążenie do minimalizacji udziału danego państwa w stosunkach mię-
dzynarodowych i jest głównym elementem polityki bezpieczeństwa narodowego. Cha-
rakteryzuje się brakiem zainteresowania sprawami międzynarodowymi oraz dążeniem 
do obrony interesów bez uczestniczenia w sojuszach i porozumieniach z innymi państwa-
mi. Przykładem polityki izolacjonizmu była polityka Stanów Zjednoczonych w XIX w., 
zakończona ostatecznie ich udziałem najpierw w pierwszej a następnie w drugiej wojnie 

4 Ibidem
5 Ibidem.
6 Ibidem, hasło: neutralizacja.
7 Ibidem, hasło: Ruch Państw Niezaangażownych.
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światowej. Innym przykładem mogą być Chiny, których izolacjonizm zakorzeniony był 
w historii i tradycji. Sprzyjało temu położenie geografi czne i obcość kulturowa8. Obec-
nie, w dobie rewolucji informatycznej i technologicznej, stosowanie polityki izolacjoni-
zmu zostało znacznie zredukowane. Nawet najsilniejsze państwa nie mogą sobie dzisiaj 
pozwolić na niezależność wobec decyzji podejmowanych w innych państwach. 

2. Przedsięwzięcia wielostronne (multilateralne)
Państwo może również budować swoje bezpieczeństwo w oparciu o współpracę 

z innymi państwami, co jest najczęściej spotykaną metodą zapewniania bezpieczeństwa 
w stosunkach międzynarodowych. 

Najstarszą historycznie multilateralną formą zapewniania bezpieczeństwa państwu 
jest udział w sojuszach polityczno-wojskowych. Sojusz jest umową między państwami 
(dwu- lub wielostronną), na podstawie której sygnatariusze zobowiązują się do obrony 
wspólnych interesów i udzielenia wzajemnej pomocy. Państwa sojusznicze współpracują 
głównie w sferze militarnej, przygotowując się do odparcia ewentualnego napastnika lub 
też planują napaść na inne państwo. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj podział sojuszy 
zaproponowany przez R. Vukadinovića. Badacz ten dokonuje podziału przy uwzględnie-
niu następujących kryteriów: 
 liczba członków: sojusze bilateralne – układy dwustronne (np. Hiszpania i USA, Ja-

ponia i USA) oraz kolektywne – skupiające większą liczbę uczestników;
 kryterium terytorialne: sojusze bezpośrednie, to znaczy takie, w których terytoria 

państw sojuszniczych stykają się ze sobą (np. Układ Warszawski) oraz pośrednie, 
gdzie państwa nie sąsiadują ze sobą (NATO);

 czas trwania sojuszy: sojusze tymczasowe, których czas trwania jest określony i sta-
łe, nie zawierające takiego określenia;

 struktura wewnętrzna: sojusze dzielą się na takie, które nie mają stałych organów 
i odbywają jedynie spotkania okresowe oraz na takie, które wypracowały strukturę 
wszystkich rodzajów organów. 
Pozostałe podziały zaproponowane przez R. Vukadinovića wydają się już obecnie 

nieaktualne9. 
W przeszłości istniał ponadto podział sojuszy na: zaczepne i obronne. Obecnie, ze 

względu na delegalizację przez społeczność międzynarodową wojny jako elementu po-
lityki zagranicznej (Pakt Brianda-Kellogga), funkcjonują teoretycznie wyłącznie sojusze 

8 Ibidem, hasło: izolacjonizm.
9 Na uwagę zasługuje jedynie jeszcze podział na sojusze: równoprawne i nierównoprawne. Za kryterium pod-

stawowe autor przyjmuje tutaj niesłusznie kryterium siły. Otóż właściwsze byłoby kryterium stosunków we-
wnątrz sojuszu. Poprzez analizę mechanizmów i procesu podejmowania decyzji, równoprawnego udziału 
w nim wszystkich członków takiego sojuszu można określić czy dany sojusz jest czy też nie jest równoprawny. 
Za przykład sojuszu nierównoprawnego może tu posłużyć Układ Warszawski, w którym proces decyzyjny 
zdominowany był przez największego sojusznika a mianowicie ZSRR. Przykładem sojuszu równoprawnego 
jest Pakt Północnoatlantycki, w którym mimo dominującej pozycji Stanów Zjednoczonych udało się zacho-
wać równoprawne zasady podejmowania decyzji, R. Vukadinović, Międzynarodowe Stosunki Polityczne..., 
op. cit., s. 280.
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obronne. Po rozwiązaniu SEATO, CENTO i Organizacji Układu Warszawskiego, pozo-
stały NATO oraz ANZUS. Ponadto nadal w świecie istnieje wiele sojuszy dwustronnych 
i w dalszym ciągu zawierane są nowe.

Kolejną koncepcją zapewnienia bezpieczeństwa państwu, posiadającą wielowieko-
wą tradycję historyczną, pozostaje uczestnictwo w systemie równowagi sił. Klasyczna 
defi nicja sensu i celu polityki równowagi sił, sformułowana już w XVIII w. przez E. de 
Vattela, określa ją jako „(...) układ stosunków międzynarodowych, w którym żadne mo-
carstwo nie może zapanować nad innymi ani narzucić im swoich praw”10. Defi nicja ta za-
wiera cały sens omawianego zjawiska: aby zapewnić sobie bezpieczeństwo nie wystarczy 
poczucie własnej potęgi, lecz konieczny jest odpowiedni układ sił. Układ taki winien za-
pobiegać hegemonii czy niebezpiecznej przewadze jakiegokolwiek uczestnika (jednost-
kowego czy grupowego) stosunków międzynarodowych. Z drugiej jednak strony jed-
nakowy potencjał sił nie jest, ani możliwy, ani pożądany z punktu widzenia tej koncep-
cji. System równowagi może powstać i funkcjonować dlatego, że zindywidualizowane 
interesy poszczególnych państw układają się w określone konstelacje sił, sprzeczności 
i zbieżności. Oznacza to, iż w danym okresie historycznym mocarstwa tzn. państwa, któ-
re swoją siłą oraz oddziaływaniem w stosunkach międzynarodowych dominują nad in-
nymi państwami, są głównymi ośrodkami systemu równowagi sił. Oczywiście dla funk-
cjonowania równowagi sił konieczne są co najmniej dwa człony tzn. mocarstwa wiodące. 
Nie jest natomiast istotne dla tego modelu rozróżnienie między równowagą wielostron-
ną i zwykłą (dwubiegunową), ponieważ w obu tkwi idea równoważności. 

W tym miejscu należy zgodzić się z J. Stefanowiczem, według którego system rów-
nowagi sił jest tym bardziej stabilny im mniejsza jest liczba uczestniczących w nim mo-
carstw „z głosem decydującym”. Stabilność taka wynika bowiem z ograniczenia możli-
wych kombinacji. W dziewiętnastowiecznej Europie za wystarczającą do odparcia po-
tencjalnego agresora uważana była kombinacja co najmniej pięciu mocarstw11.

Nieistotny natomiast dla koncepcji równowagi sił jest wysuwany przez niektórych 
teoretyków pogląd o konieczności istnienia „gwaranta równowagi sił” jako warunku jej 
stabilności. Miałoby nim być mocarstwo operujące niejako spoza systemu równowagi, 
które swoją polityką „balansuje szale”.12 Pogląd ten został skrytykowany m.in. przez K. 
N. Waltza, według którego „(...) teoria równowagi sił nie może uwzględniać roli arbitra, 
ponieważ pojawia się ona w bardzo wąsko ujmowanych i historycznie mało prawdo-
podobnych okolicznościach. Liczba pięć [dot. „mocarstw” przyp. aut.] pozbawiona jest 
szczególnego uroku, brakuje bowiem podstaw do przekonania, iż nieparzysty uczestnik 
mógłby i chciałby taką rolę odgrywać”13. 

Równowaga sił jest pewną sytuacją w stosunkach międzynarodowych powstałą 
w sposób przypadkowy lub będącą rezultatem celowej polityki członków społeczności 

10 Cyt. za: F. Hartmann, Th e Relations of Nations, New York 1957, s. 308.
11 Patrz szerzej na ten temat: J. Stefanowicz, Anatomia polityki międzynarodowej, Toruń 1999 r.
12 W. Kulski, International Politics in a Revolutionary Age, New York 1964, s. 12.
13 K. N. Waltz, Th e Emerging Structure of International Politics, International Security 18, s. 164.
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międzynarodowej. W tym drugim przypadku państwa dążąc do równowagi sił budują 
własne bezpieczeństwo na zasadzie równoważenia siły militarnej jakiegoś państwa lub 
grupy państw. Ma to na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której jakieś państwo lub 
grupa państw posiada przewagę militarną nad pozostałymi. Równoważenie siły militar-
nej polega nie tylko na zwiększaniu swej siły do poziomu drugiej strony, ale również na 
łączeniu swych sił z innymi państwami o zbliżonych w danym momencie interesach. 
Typową cechą tego systemu jest swoboda w doborze sojuszników oraz możliwość prze-
mieszczeń w zależności od stopnia zbieżności interesów poszczególnych uczestników 
tego systemu. Można go scharakteryzować jako strukturę pośrednią między anarchią na 
scenie międzynarodowej, a rozmaitymi wizjami umownego ładu międzynarodowego.

System równowagi sił od wieków uznawany był za skuteczny system bezpieczeństwa 
uczestników stosunków międzynarodowych. Jego zalążki odnajdujemy już w starożytnej 
Grecji, gdzie o prymat w regionie rywalizowały: liga państw greckich oraz Ateny14. Przez 
następne stulecia w Europie dominowały kolejno: Macedonia, Rzym, państwo Karola 
Wielkiego i Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. W okresie tym równo-
waga sił zniknęła z praktyki stosunków międzynarodowych. Ponowne jej pojawienie się 
historycy zgodnie datują na rok 1648 r. (podpisanie traktatu westfalskiego) Od tej pory 
funkcjonowała z przerwami aż do końca lat osiemdziesiątych XX w. 

W początkowym okresie (XVII-XVIII w.) na zachodzie Europy uważano ją za stan 
stosunków międzynarodowych najbardziej zgodny z prawem natury. W XIX w. wydawa-
ła się ona być politycznym odpowiednikiem praw ekonomicznych. Była to bowiem for-
muła całkowicie zgodna z ideologią kapitalizmu w początkowym etapie jego tworzenia. 
Odpowiadała ona również legitymizmowi panujących. W XIX w. została zinstytucjona-
lizowana i uświęcona w Koncercie Mocarstw. Przełom XIX i XX wieku przyniósł poja-
wienie się nowych ideologii, które z różnych względów potępiały równowagę sił. Dlatego 
też w okresie międzywojennym równowagi sił nie tylko nie gloryfi kowano, ale i nie prak-
tykowano. Powróciła ona dopiero po II wojnie światowej uzupełniając ten system nowym 
kryterium, którym stała się „równowaga strachu” lub „równowaga bezpieczeństwa”. Ozna-
cza ona stan, w którym dystrybucja potęgi nuklearnej nie tylko nie pozwala potencjalnemu 
agresorowi na racjonalne przewidywanie zwycięstwa, ale zagraża zagładą lub ogromnymi 
stratami całej ludzkości. W raporcie Sekretarza Generalnego ONZ z 1985 r. pojawia się 
wręcz nowa koncepcja bezpieczeństwa międzynarodowego związana z polityką odstrasza-
nia15. Zwraca on uwagę na różne opinie dotyczące koncepcji odstraszania (np. jej walory) 
wskazując przy tym, iż „(...) obecny poziom arsenałów nuklearnych, których zasadnicza 
część znajduje się w rękach dwóch głównych mocarstw, wystarcza do zniszczenia całej cy-
wilizacji. Zagwarantowane wzajemne zniszczenie odnosi się nie tylko do dwóch adwersa-
rzy, lecz do wszystkich. (...) stąd też w państwach nie posiadających broni jądrowej rośnie 
poczucie braku bezpieczeństwa i utraty możliwości kształtowania swego losu”16.

14 Z. Beret, Modele bezpieczeństwa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe”, 1987, nr 3, s. 55.
15 M. Grela, Koncepcje bezpieczeństwa..., op.cit., s. 117.
16 Ibidem , s. 118
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W tak długiej perspektywie historycznej system ten przeszedł głębokie przeobraże-
nia, a także zmieniał się stosunek do samej idei. Można zgodzić się ze stwierdzeniem, iż 
przyczynił się on w pewnych okresach historycznych do stabilizacji sytuacji międzyna-
rodowej. Ogólnie jednak związane z nim doświadczenia są negatywne. Nie mógł on bo-
wiem zapewnić w dłuższej perspektywie czasowej pokoju ani też trwałego poczucia bez-
pieczeństwa. Dlatego też wyciągając wnioski ze złych doświadczeń po I wojnie światowej 
oparto go na szerszym pod względem uczestników i bardziej trwałym systemie bezpie-
czeństwa zbiorowego.

System bezpieczeństwa zbiorowego należy do najbardziej dojrzałych metod za-
pewnienia bezpieczeństwa państwu. Zdaniem W. Malendowskiego koncepcja ta zakłada 
„(...) utworzenie systemu (organizacji) grupującego państwa dla prowadzenia wspólnych 
akcji w obronie ofi ary napaści. Państwa dokonują przedsięwzięć obronnych niezależnie 
od tego, czy agresja nastąpiła z zewnątrz, czy napastnikiem jest jedno z nich”17. Inny ba-
dacz problematyki, A. Towpik, wśród istotnych elementów bezpieczeństwa zbiorowego, 
wymienia „(...) sytuację, w której siła państw pokojowych w każdym wypadku przewa-
żałaby w zasadniczy sposób nad siłą potencjalną agresora lub agresorów, zobowiązanie 
do połączenia swych sił przeciwko jakiemukolwiek państwu – włączając w to partnerów 
systemu – które by zamierzało naruszyć przyjęte zasady ażeby [przyp. aut.] (...) odstra-
szyć od podjęcia agresji bądź też – w wypadku dokonania agresji – przyczynić się do jej 
szybkiego stłumienia przez postawienie agresora w całkowitej izolacji wobec skonsolido-
wanych sił wszystkich innych państw broniących pokoju”18. 

System bezpieczeństwa zbiorowego opiera się na trzech fi larach (zobowiązaniach 
państw – uczestników systemu): zakazie agresji, obowiązku regulowania sporów między-
narodowych środkami pokojowymi oraz wzajemnej pomocy na wypadek agresji z uży-
ciem siły zbrojnej włącznie. Uczestnicy tego systemu posługują się zarówno środkami 
prewencyjnymi (zakaz użycia siły, pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych), 
jak i represyjnymi (pomoc ofi erze agresji, sankcje przeciwko agresorowi).

W celu skutecznej realizacji powyższych zasad tworzone są organizacje o charakte-
rze powszechnym, ustanawiane wspólne organy oraz określone procedury ich działania. 
W przypadku równowagi sił państwa nie są związane żadnymi generalnymi zobowiąza-
niami do wspólnego działania, z wyjątkiem okresowych zobowiązań sojuszniczych, któ-
re mogą zmieniać w zależności od sytuacji.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż pierwsze próby budowy takiego systemu odnaj-
dujemy już w IV w. p. n. e. w państwach środkowej Grecji. Zaczęły wtedy powstawać 
organizacje zwane amfi ktioni, których pewne elementy zostały później wykorzystane 
w systemie bezpieczeństwa Ligi Narodów. Do najbardziej znanych amfi ktionii należa-
ła z pewnością pylijsko-delfi cka, którą tworzyło 12 państw środkowej Grecji. Do kom-
petencji rady tej organizacji, obradującej dwa razy w roku, należało przede wszystkim 
badanie sporów między państwami członkowskimi i pokojowe regulowanie konfl iktów. 

17 Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków..., op. cit., hasło: bezpieczeństwo.
18 A. Towpik, Bezpieczeństwo międzynarodowe a rozbrojenie, Warszawa 1970, s. 59.
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Rada mogła ponadto stosować sankcje wobec państw, a nawet powoływać siły zbrojne 
przeciwko wrogom zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz układu19. 

W czasach współczesnych po raz pierwszy powrócono do koncepcji bezpieczeń-
stwa zbiorowego w okresie międzywojennym. W preambule Paktu Ligi Narodów poja-
wił się wtedy zapis nakładający na narody obowiązek solidarności „(...) dla ich pokoju 
i bezpieczeństwa”. Pomimo iż Pakt Ligi nie przewidywał zakazu wojny, to w artykule 
11 zapisano, że „(...) wszelka wojna lub groźba wojny – niezależnie od tego, czy dotyka 
bezpośrednio jednego z członków Ligi, czy nie – interesuje całą Ligę i że Liga powinna 
przedsięwziąć wszelkie środki, mogące skutecznie zabezpieczyć pokój między naroda-
mi. W takim wypadku Sekretarz Generalny, na żądanie któregokolwiek członka Ligi, 
zwoła niezwłocznie Radę. Oświadcza się poza tym, że każdy członek Ligi ma prawo 
w przyjacielski sposób zwrócić uwagę Zgromadzenia lub Rady na każdą okoliczność, 
która może wpływać na stosunki międzynarodowe i która grozi w następstwie zakłóce-
niem pokoju lub dobrego porozumienia między narodami, od którego zależy pokój”20. 
Ponadto w artykule 10 paktu stwierdzono, że „(...) Członkowie Ligi zobowiązują się 
szanować i utrzymywać przeciwko wszelkiej napaści zewnętrznej całość terytorialną 
i niezależność polityczną wszystkich członków Ligi. W razie napaści, jej groźby lub 
niebezpieczeństwa Rada wskaże środki, jak zapewnić wykonanie niniejszego zobowią-
zania”21. 

System bezpieczeństwa zbiorowego, oparty na tej organizacji, okazał się być mało 
skutecznym. Wynikało to z wielu słabości tej organizacji: m.in. z braku wyraźnego po-
działu kompetencji między Radą a Zgromadzeniem Ligi oraz z zasady jednomyślności 
wszystkich członków Ligi. Organizacja ta, wbrew intencji jej autorów, nie przekształciła 
się w organizację powszechną (nie przystąpiły do niej m.in. Stany Zjednoczone). Mimo 
niezaprzeczalnego wkładu w tworzenie prawa przeciwwojennego, okazała się ona bezsil-
na wobec agresji wielkich mocarstw. 

Po II wojnie światowej, wyciągając wnioski z błędów popełnionych przez Ligę Naro-
dów, zwycięskie mocarstwa postanowiły wypracować lepsze rozwiązania pod względem 
prawnym. Powołały do życia nową organizację – Organizację Narodów Zjednoczonych. 
W szczególne uprawnienia wyposażona została Rada Bezpieczeństwa ONZ, która jako 
jedyny organ posiadała uprawnienia do działania „w imieniu” państw członkowskich 
w zakresie spraw utrzymania międzynarodowego pokoju oraz bezpieczeństwa (art.24, 
ust.1). Ponadto Rada Bezpieczeństwa otrzymała szerokie uprawnienia w dziedzinie po-
kojowego załatwiania sporów międzynarodowych (rozdz. VI), podejmowania akcji w ra-
zie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów agresji (rozdz. VII) oraz popierania 
układów regionalnych mających na celu utrzymanie pokoju (rozdz. VIII). Jednak w bli-
sko pięćdziesięcioletniej historii tej organizacji tylko dwukrotnie udało się uruchomić 
mechanizm przymusu przy użyciu sił zbrojnych za zgodą ONZ. Pierwszy raz podczas 

19 W. Malendowski, Europejskie bezpieczeństwo zbiorowe w polskiej polityce zagranicznej, Poznań 1983, s. 10.
20 Prawo w stosunkach międzynarodowych, Wybór dokumentów, (oprac.) S. Bieleń, Warszawa 1996, s. 13.
21 Ibidem.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

153

konfl iktu na Półwyspie Koreańskim (1950 r.), a drugi w związku z aneksją Kuwejtu przez 
Irak (1990 r.).

Zmieniająca się rzeczywistość i poszukiwanie nowych rozwiązań w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa międzynarodowego uaktywniła tendencje do szukania w tej właśnie 
koncepcji nowej formuły bezpieczeństwa. Wskazuje na to m.in. Raport Sekretarza Gene-
ralnego ONZ z 1985 r., w którym podkreśla się konieczność powszechnego poparcia dla 
modelu bezpieczeństwa zbiorowego i wykorzystania przy jego tworzeniu doświadczeń 
Ligi Narodów i ONZ22.

Faktyczna jednak słabość koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego sprowadza się do za-
łożenia dotyczącego solidarnej gotowości wszystkich uczestników systemu do militarne-
go przeciwstawienia się potencjalnemu agresorowi. Dlatego też badacze i eksperci zaj-
mujący się problematyką bezpieczeństwa coraz częściej wskazują na system bezpieczeń-
stwa kooperatywnego, jako na system, którego wdrożenie nie pociąga za sobą koniecz-
ności takich zobowiązań. 

Pierwszy raz pojęcie bezpieczeństwa kooperatywnego pojawiło się w dokumencie 
Budapesztańskim KBWE z 1994 r. w części poświęconej modelowi wspólnego i kom-
pleksowego bezpieczeństwa dla Europy XXI w. W Raporcie Niezależnej Grupy Roboczej 
utworzonej pod auspicjami Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad 
Pokojem w 1996 r. wskazano, iż „(...) system bezpieczeństwa kooperatywnego oznacza 
akceptację i stosowanie się do podjętych zobowiązań ograniczających potencjał i dzia-
łania wojskowe”23. Dalej autorzy wskazali na kompleksowy charakter koncepcji bezpie-
czeństwa kooperatywnego. Według nich należy zwrócić tutaj uwagę na: 
 uznanie związku między utrzymaniem pokoju, przestrzeganiem praw człowieka 

i podstawowych wolności a współpracą gospodarczą, kulturalną, prawną w dziedzi-
nie ochrony środowiska; 

 niepodzielność wymagająca wspólnych wysiłków w celu realizacji interesów bezpie-
czeństwa (bezpieczeństwo każdego państwa lub grupy państw jest nierozerwalnie 
związane z bezpieczeństwem pozostałych państw); 

 kooperatywne podejście, którego wyrazem są komplementarne i wzajemnie wzmac-
niające się instytucje, w tym organizacje europejskie i transatlantyckie, przedsię-
wzięcia wielo – i dwustronne oraz różne formy współpracy regionalnej i subregio-
nalnej”24.
Model ten oparty jest zatem o zasadę ścisłej (obejmującej maksymalnie szeroką licz-

bę dziedzin życia) współpracy państw. Wobec tak rozwiniętej współpracy wojna mię-
dzy współdziałającymi państwami, staje się praktycznie niemożliwa. Bezpieczeństwo ko-
operatywne jest więc „modelem stosunków między państwami, w którym spory mogą 

22 M. Grela, Koncepcje bezpieczeństwa – raport Sekretarza Generalnego ONZ, „Sprawy Międzynarodowe”, 1986, 
nr 7-8, s. 119.

23 J. E. Nolan, ed., Global Engagement: Cooperation and Security in the 21 th Century, Th e Brookings Institution, 
Washington DC 1994, s. 5. za: W. Multan, Wizje Bezpieczeñstwa Europejskiego, Warszawa 1997 r., s. 199.

24 Ibidem, s. 200.
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powstawać, lecz przebiegać one będą w ramach uzgodnionych limitów i procedur” 
– twierdzą amerykańscy eksperci z Brooking Institution. Ponadto zdaniem tych autorów 
w aspekcie militarnym analizowanej koncepcji konieczne jest przestrzeganie następują-
cych ustaleń:
1) ustanowienia ścisłej kontroli nad arsenałami nuklearnymi;
2) ustanowienia mechanizmu promocji konwersji przemysłu zbrojeniowego;
3) przyjęcia uzgodnień w sprawie limitów uzbrojenia oraz ograniczeń w zakresie dys-

lokacji sił zbrojnych, w sposób gwarantujący ich wykorzystanie, wyłącznie w celach 
obronnych;

4) przyjęcia reguł, zgodnie z którymi jedynie międzynarodowe siły zbrojne będą mo-
gły być użyte i tylko w ostateczności;

5) wprowadzenia maksymalnej przejrzystości i przewidywalności w sprawach wojsko-
wych25.
Porównując koncepcję bezpieczeństwa zbiorowego i kooperatywnego należy zwró-

cić uwagę na fakt, iż nie są to dwie sprzeczne ze sobą koncepcje. Jest to, jak zauważa Woj-
ciech Multan, raczej kwestia inaczej rozłożonych akcentów: koncepcja bezpieczeństwa 
zbiorowego ma za zadanie zniechęcić potencjalnego agresora poprzez zademonstrowa-
nie wojskowych przygotowań oraz determinacji ich wykorzystania, gdyby, mimo to, do 
agresji doszło26.

W dyskusjach na temat bezpieczeństwa dominował przez długi czas pogląd, iż po-
kój jest niepodzielny i jedynie organizacja uniwersalna (ogólnoświatowa) jest w stanie 
skutecznie go chronić i gwarantować. Mimo tego, już w okresie międzywojennym wie-
lu zwolenników miała koncepcja bezpieczeństwa regionalnego. Wskazywano jednak na 
trudności w rozwiązywaniu lokalnych konfl iktów i izolowaniu ich od problemów glo-
balnych argumentując, iż łatwiej zażegnać go w środowisku lokalnym, gdzie pozytywny 
wpływ mają bliskość geografi czna państw oraz przestrzeganie określonych zasad postę-
powania27. 

Bezpieczeństwem regionalnym nazywamy zatem bezpieczeństwo obejmujące okre-
ślony region, który charakteryzuje się istnieniem grupy państw mających liczne, i często 
odróżniające je od innych krajów powiązania: geografi czne, ekonomiczne, prawne po-
lityczne czy też społeczno-kulturowe. Pośród wyróżnianych obecnie w świecie 6 regio-
nów (Afryka, Ameryka, Azja, Bliski Wschód, Europa i Oceania) przyjmuje się, iż charak-
ter organizacji regionalnych posiadają: Organizacja Jedności Afrykańskiej, Organizacja 
Państw Amerykańskich, Liga Państw Arabskich oraz KBWE28. 

Bezpieczeństwo regionalne oznacza współpracę państw regionu w celu odparcia 
albo powstrzymania agresji jakiegokolwiek państwa należącego do regionu lub istnieją-

25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 199.
27 Szerzej na ten temat patrz: E. Haliżak, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie, „Spra-

wy Międzynarodowe”, nr 2, 1996 r., s. 31 – 46.
28 R. Bierzanek, Współczesne stosunki międzynarodowe, Warszawa 1980, s. 281.
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cego poza nim. Istotnym dla bezpieczeństwa regionu, jak słusznie zauważa A. Towpik, 
jest to, by „(...) zakładał on powszechność członkostwa państw danego regionu i nie był 
skierowany przeciwko określonemu potencjalnemu nieprzyjacielowi znajdującemu się 
poza tym systemem regionalnym. Inaczej oznaczałby on po prostu ustanowienie sojuszu 
wojskowego” 29. 

Uwzględniając doświadczenia Ligi Narodów oraz fakt, iż państwa realizują swoje 
interesy nie tylko globalnie, ale również regionalne, Karta NZ określiła środki mające 
zapewnić również bezpieczeństwo regionalne. Artykuł 52 Karty NZ dopuszcza istnie-
nie układów oraz organizacji regionalnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju 
w regionie pod warunkiem, że takie układy, organizacje i ich działalność będą zgodne 
z celami i zasadami ONZ. Rada Bezpieczeństwa może posługiwać się tymi organizacja-
mi lub układami w określonych przypadkach w celu stosowania środków przymusu pod 
jej kierownictwem. Zabronione jest jednak stosowanie takich środków przez organizacje 
lub układy bez upoważnienia Rady Bezpieczeństwa. Od samego początku istnienia ONZ 
słabością jej była m.in. niedostatecznie jasna i konsekwentna kwalifi kacja poszczegól-
nych organizacji jako organizacji regionalnych30.

Z Organizacją Narodów Zjednoczonych związana jest kolejna z koncepcji zagwa-
rantowania bezpieczeństwa państwom polegająca na utworzeniu światowego rządu po-
nadnarodowego. Pozostaje ona jednak wciąż jedynie próbą rozważań teoretycznych, 
a pomysły przekształcenia ONZ w taki organ ponadnarodowy, jak dotychczas nie zosta-
ły zrealizowane i raczej wydaje się mało prawdopodobne, aby w dającej się przewidzieć 
przyszłości było to możliwe. Koncepcja ta posiada jednak długą tradycję związaną z dzia-
łalnością myślicieli politycznych, którzy już od XIX w. występują z projektami utworze-
nia jednolitego ośrodka władzy w świecie31. Utworzenie takiego rządu przyczyniłoby się 
ich zdaniem do utrzymania powszechnego pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowe-
go. Państwa straciłyby możliwość realizacji różnych form bezpieczeństwa, a niektórzy 
teoretycy twierdzą wręcz, iż państwa przestałyby istnieć. Ponad nimi bądź też ich pozo-
stałościami, stałby rząd centralny o zasięgu światowym, który dysponowałby siłą „rów-
nież światową pod względem zasięgu i funkcji”32. Siła ta byłaby na tyle odstraszająca, 
aby zniechęcić potencjalnych przeciwników systemu do jego zniszczenia. Ponadto była-
by ona główną „dźwignią” realizacji decyzji politycznych narzucanych przez ogólnoświa-
tową władzę wykonawczą33. 

W toku dyskusji nad stworzeniem ogólnoświatowego rządu pojawiły się między in-
nymi takie koncepcje, jak:

29 A. Towpik, Bezpieczeństwo międzynarodowe..., op. cit., s. 61.
30 W 1948 r. w toku dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa nad sprawą Palestyny delegat Syrii powoływał się na ar-

tykuł 52 Karty dla usprawiedliwienia interwencji zbrojnej państw arabskich, argumentując, że Palestyna jest 
„członkiem stowarzyszonym Ligi Arabskiej”, która jest organizacją regionalną. 

31 I.L.Claude, Jr. Th e Management of Power in the Changing United Nations, „International Organization” 1961, 
nr 2, s. 222. 

32 R. Vukadinowić, Międzynarodowe ..., op. cit., s. 272.
33 Ibidem, s. 271.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

156

 utworzenia międzynarodowych sił zbrojnych;
 rozszerzenia systemu pokojowego rozstrzygania sporów i ustanowienie obowiązko-

wej jurysdykcji organów rozstrzygających spory wynikłe między państwami;
 nadania instytucjom międzynarodowym szerokich uprawnień legislacyjnych34. 

Mimo niechęci większości państw do przekazywania swojej suwerenności ponadna-
rodowym organom (np. rząd światowy), nie jest wykluczona w przyszłości przebudowa 
obecnego systemu prawa międzynarodowego i ONZ w kierunku efektywniejszego wy-
pełniania ich zadań i celów.

Z przedstawionych sposobów zapewniania sobie bezpieczeństwa przez państwo wy-
nika, iż istnieje tutaj cały „wachlarz możliwości”. Model, który państwo będzie realizowa-
ło, zależy od jego uwarunkowań geopolitycznych, czynników zewnętrznych i wewnętrz-
nych, wreszcie od potencjalnych zagrożeń i posiadanego przez państwo potencjału.

34 Z. Berent, Modele bezpieczeństwa miedzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe”, 1987, nr 3, s. 60.
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Tomasz Czernik

Tożsamość jednostkowa w wielokulturowej przestrzeni 
w procesie dyfuzji kultur

W analizie położenia jednostki i jej kondycji istotną rolę odgrywa przestrzeń kul-
turowa, w której się ona porusza. Zwykle człowieka w tych okolicznościach analizuje się 
od strony psychologicznej, socjologicznej czy antropologicznej. Z pośród tych różnych 
odniesień dla przynależności do określonych zbiorowości ważnym wyznacznikiem są im-
peratywy kulturowe, które jednostka nabywa w procesie socjalizacji i wychowania. Często 
są one decydujące dla kształtowania się tożsamości jednostkowej. Nabyte w dzieciństwie 
imperatywy pozostają przyczyną konfl iktów tożsamościowych w zderzeniu z szybkimi 
przemianami, związanymi z ruchami społecznymi i rozwijającą się przestrzenią komu-
nikacyjną. Do tego dochodzi jeszcze specjalizacja społeczna i zawodowa, która wyzna-
cza nowe wyzwania dla jednostki. Samookreślenie, jakie staje się jej zadaniem, wymaga 
od niej dużej elastyczności i zdolności do zredefi niowania własnej sytuacji i pozycji. 

Pojęcie tożsamości jednostkowej wiąże się z kategorią podmiotowości. To oznacza 
samopoznanie i świadomość „Ja”, jest to także wynik autorefl eksji, która jest cechą istoty 
świadomej swoich własnych czynów. Podmiotowość jest atrybutem człowieka. Już w po-
czątkach socjologii amerykańskiej autopercepcja podmiotu społecznego wiązała się prze-
konaniem, że w analizach działania należy uwzględnić wpływ sposobu pojmowania sie-
bie na kierunek i formy jej aktywności interakcyjnej. Jako pierwszy J. M. Baldwin sfor-
mułował myśl o wpływie „innego” na autodefi nicję podmiotu. Natomiast Ch. H. Cooley 
wprowadził koncepcję „jaźni odzwierciedlonej”, która swoje korzenie miała w sztuce te-
atralnej. Autor ten opisywał mechanizm powstawania wyobrażeń i sądów aktora spo-
łecznego na temat samego siebie. Tę myśl rozwinął G. H. Mead w analizie zabawy dzie-
ci zwrócił uwagę na procedury „podejmowania roli innego” i „znaczącego innego” dla 
kształtowania się jaźni działającego podmiotu. Podobnie opisywał tożsamość jednostki 
R. Park, podkreślając w niej „koncepcję siebie” w związku z pełnionymi przez nią ról 
społecznych1. 

1 Por. Zbigniew Bukszański, Tożsamość, w: Encyklopedia socjologii , Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 253.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

158

Tożsamość jednostkowa jest pojęciem zamykającym się w autoidentyfi kacji, która 
ma charakter procesualny i jest in statu nascendi. Ujmując ją opisowo, wiąże się ona z po-
czuciem dystansu i bliskości. Stan ten ma swoje odniesienie do interakcji społecznych. 
Jednostka ma w takim stanie przekonanie o względnie bezpiecznej egzystencji. Tożsa-
mość w takim ujęciu jest wyznacznikiem kierunku i form aktywności interakcyjnej jed-
nostek jako podmiotów, aktorów społecznego dramatu. Gdy spojrzymy na nią od strony 
środowiskowej to wiąże się ona z poczuciem „swojskości”. Można wtedy mówić o niej 
w kategorii stopnia zakorzenienia jednostki w życiu społecznym. W odniesieniu do 
kultury tożsamość oznacza tendencję do preferowania określonego układu wartości, 
wzorów kulturowych z zachowaniem pewnego dystansu do ich alternatywnych odnie-
sień. Mamy tu na myśli świadomościowe opozycje „ja” do „inny - my”, „nasze - obce”, 
które ma znaczenie dla poczucia wspólnoty. Chodzi tu o podobne, typowe sposoby ro-
zumowania, przeżywania, zachowania i działania członków grupy w uwarunkowaniach 
pokoleniowych, historycznych, kulturowych i geografi cznych2. W tak rozumianej toż-
samości mamy do czynienia ze zjawiskiem o charakterze partykularnym. Jest ona wte-
dy narzędziem i formą jednocześnie przypisania i odróżniania, skupienia i fragmenta-
cji. Może stąd być ona narzędziem do opisywania psychospołecznych różnic. W hete-
rogenicznym świecie tak rozumiana tożsamość może służyć jako kategoria do porząd-
kowania przez rozdzielanie i przypisywanie jednostek do określonych społeczno-kultu-
rowych układów. Jest ona subiektywnym, przekonaniowym korelatem więzi społecznej 
i kulturowej. Na tej podstawie Max Weber pisał o „stosunkach wspólnotowych” jako 
o typie stosunku społecznego wypływającego z subiektywnego poczucia afektywnej lub 
tradycyjnej przynależności jego uczestników od „stosunku zrzeszeniowego”, będącego 
następstwem działania społecznego motywowanego racjonalnie dążeniem do kompro-
misu lub połączenia interesów3. 

W antropologii kulturowej takie dążenie opisywane było jako przejście od więzi 
pierwotnej do więzi opartej na złożonych potrzebach egzystencjalnych. Opis ten jednak 
był wyjątkowo statyczny. Jednostka w tak uformowanej tożsamości dążyła do stabilno-
ści społeczno-kulturowej, jakie dawała jej silna tożsamość zbiorowa charakteryzująca się 
jednolitością i koherencją. Tak antropologia, chociaż i dzisiaj jest przedmiotem zaintere-
sowania, spotyka się jednak z coraz silniejszą krytyką. Nie bierze ona pod uwagę wpływu 
poszczególnych kultur na kształtowanie się jednostki w społeczeństwie. Dla przykładu 
Arjun Appadurai w przykładzie „tubylca”. Jest to typ człowieka uwięzionego w poczuciu 
fi zycznej i ekologicznej immobilności. Jest to uzależnienie od miejsca i środowiska adap-
tacyjnego. Chociaż w jego życiu występuje ruch, ale jest on ograniczony swoimi zdolnoś-
ciami przystosowawczymi. W ten sposób jest zamknięty w swoich myślach i uczuciach. 
Jest to zjawisko zniewolenia tubylczego przez konkretność miejsca4.

2 Zob. Leon Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, UMCS, Lublin 1993, s. 67.
3 Por. Max Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002, s. 30.
4 Por. Arjun Appadurai, O właściwe miejsce hierarchii, przeł. Wojciech Dohnal, w: Amerykańska antropologia 

postmodernistyczna, pod red. Michał Buchowski, Warszawa 1999, s. 231. 
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W przemianach społecznych powstają coraz bardziej rozwinięte i złożone formy 
identyfi kacji, takie jak etniczne, narodowe i cywilizacyjne interpretowane jako poszerzo-
ne kręgi przynależności. Wytwarzają one nowe elementy więziotwórcze. Rozbudowuje 
się poczucie odrębności i zróżnicowania. Przy procesie mobilizacji różnic rodzi się po-
czucie odrębności jako ekskluzywnego ośrodka i koniecznej przynależności5. Może być 
ona przypisana lub refl eksyjna, jest ona wtedy wyznacznikiem autoidentyfi kacji. Trzeba 
jednak podkreślić, że tak rozumiana tożsamość nie jest wystarczająca do opisania współ-
czesnej sytuacji identyfi kacyjnej.

Negocjowanie tożsamości - deterytorializacja
W procesie technicyzacji, komunikacji i globalizacji trudno sobie wyobrażać świat 

jako zbiór autonomicznych, monadycznych kulturowo przestrzeni nazywanych naro-
dem, grupą etniczną, regionem. Te gwałtowne procesy uderzają w tradycyjne struktury 
społeczne podając je nieustannej próbie. Różnorodność kulturowa w odczuciu jednost-
ki się pogłębia, za tym idą nowe formy tożsamościowych sposobów dostosowawczych6. 
Obserwuje się zjawisko odkotwiczania się poszczególnych kultur od geografi cznych jej 
uwarunkowań. Dotychczas miejsce rozumiane przestrzennie i czasowo było tym deter-
minantem. Zjawisko to antropolodzy nazywają deterytorializacją kultury wywołaną pro-
cesem globalizacji. Zmienia się pojęcie lokalności. Chociaż ta wydaje się być naturalna 
i istotna dla życia jednostki, to nie jest już przez nią przeżywana jako miejsce o ogra-
niczonej przestrzeni. Lokalność jest w takim ujęciu miejsce światowej transmisji kul-
turowego doświadczenia7. Ten nowy stan znajduje potwierdzenie w masowej migracji, 
ekspansji mediów, fi nansów, technologii i ideologii. Wielkie uwolnione masy społeczne 
pozostawiają swoje miejsca pochodzenia i przemieszczają się zarówno w przestrzeni fi -
zycznej, geografi cznej, jak i w przestrzeni mentalnej, kulturowej, która przestaje być już 
przypisana do określonego lokum. W przypadku migracji fi zycznej, np. jak migracja za-
robkowa, to zjawisko deterytorializacji ukazuje się wyraźnie. Oprócz tej formy migracji 
coraz częściej mamy do czynienia z migracją kulturową, kiedy na drodze mentalnej na-
stępują zmiany tożsamościowe. 

Multikulturalizm będący probierzem liberalnej polityki, gdzie argumentem uspra-
wiedliwiającym wielość kulturową w obrębie jednej kultury są prawa człowieka, często 
powoduje destrukcję struktur społeczno-politycznych i kulturowych. Jest on przyczyną 
procesów transformacyjnych tożsamości; dla przykładu muzułmańscy obywatele Francji 
czy ludność turecka w Niemczech. Akceptują oni większość cywilizacyjnych urządzeń 
i techniczną infrastrukturę kraju osiedlenia, ale jednocześnie domagają się zachowania 

5 Por. Arjun Appadurai, Modernity At Large, Cultural Dimensions of Modernity, University of Minnesota Press, 
London and Minneapolis 1996.

6 Por. Marian Kempny, Ewa Nowicka, Elementy teorii antropologicznej - wprowadzenie, w: Badanie kultury. Ele-
menty teorii antropologicznej, pod red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003, s. 8. 

7 Por. N. Garcia Canclini, Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Modernity, University of Minneso-
ta Press, Minneapolis 1995.
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swoich przekonań kulturowych wewnątrz miejsca zamieszkania, wprowadzając relaty-
wizm w sferze moralnej. 

Idea deterytorializacji, w odróżnieniu od koncepcji homogenizacji kultur, nie zakła-
da bezpośredniej destrukcji lokalności i powszechnej uniformizacji – charakterystycznej 
dla procesu globalizacji – lecz powoduje pewnego rodzaju „odkotwiczenie” kulturowe-
go doświadczenia z jego tradycyjnych lokalnych portów. Miejsce, w którym żyjemy, jest 
coraz bardziej przenikane przez treści pochodzące z zewnątrz. Odrębność charaktery-
styczna dla społeczno-kulturowych uwarunkowań przestaje być już tak wyraźna. Górę 
biorą globalne standardy kultury. Zjawisko to można opisać słowami A. Giddensa jako 
„działanie na odległość”. Kultura przestaje mieć charakter lokalny. Jest ona towarem eks-
portowym. Ich obecność w nowych miejscach zauważalna jest przez dystans, który jest 
na początku widoczny. Jest to powolna deprecjacja miejsca przez zatarcie się granic geo-
grafi cznych.Ten nowy postmodernistyczny stan jest wyzwaniem dla tożsamości jednost-
ki, która na tej drodze odrywa się od miejsca swoich narodzin i swego przypisanego czy 
zakorzenienia bezpośrednio, w aktach migracji lub pośrednio przez migracje „mentalną” 
jako alternatywną propozycję kulturową. Zmienia się habitus i sposoby identyfi kacji kul-
turowej. Przykładem mogą być narastające przepaści międzypokoleniowe w wymiarze 
podzielanych imperatywów kulturowych w ramach danej lokalizacji. Iluzoryczne oczeki-
wania jednorodności i spójności kultur w tych procesach społecznych wydaję się utopią. 
Im bardziej zmienia się nowe środowisko egzystencji człowieka, tym poważniejszej re-
orientacji może wymagać jego tożsamość. Manifestuje się to najczęściej w kryzysie tożsa-
mościowym i relatywizmie moralnym. Taki kryzys w ujęciu antropologicznym przezwy-
ciężony może być na drodze reorientacji tożsamościowej, która w opisywana jest termi-
nami adaptacji, asymilacji, przystosowania. Wielu socjologów używa nowego określenia 
na to zjawisko, jakim jest proces negocjowania tożsamości8. Jest to proces o charakterze 
interakcyjnym, przebiegającym po linii wielostronnych dążeń i oczekiwań uczestników 
życia społecznego. W trakcie negocjacji występuje efekt modyfi kacji, który z punktu wi-
dzenia psycho-społecznego może przybierać różne formy wyrazu emocjonalnego. Stąd 
w nowym opisie tożsamości jednostki kładzie się akcent na jej charakter procesualny. Jest 
ona odkrywana na gruncie refl eksyjnej dekonstrukcji romantycznych i historycznych jej 
ekspresji. Jak pisze A. Giddens, jest to zjawisko nowe. Jeszcze będące w stadium rozwoju. 
Nie we wszystkich regionach świata zauważalne w takim stopniu jak w społeczeństwach 
rozwiniętych. Jest to proces, któremu jeszcze daleko do zakończenia. 

Sam przebieg zmian w wymiarze kształtowania się nowej tożsamości jest przedmio-
tem sporu. Chaos jaki powstaje w intensyfi kującej się dyfuzji kultur, nie daje się uporząd-
kować i trudno jest uchwycić ewentualne tendencje zmian. W postnowoczesnym świecie 
typowe formy tożsamości skoncentrowane wokół pokrewieństwa, wyznania, etniczno-
ści, narodowości, cywilizacji weszły w fazę zaniku lub radykalnej przemiany ustępując 
pola nowym formom oraz konfi guracji identyfi kacji i fragmentacji jednostki. Znajduje 

8 Por. Anthony Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. 
Elżbieta Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 
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się ona w procesie modernizacji, urbanizacji, westernizacji, amerykanizacji czy globali-
zacji. W swojej podstawie jej orientacje pro społeczne ulegają dywersyfi kacji. Znajduje 
to odzwierciedlenie w złożonym, niejednolitym charakterze ewoluującej w szybkim tem-
pie rzeczywistości, która znajduje się w fazie dekompozycji tradycyjnych konfi guracji 
kultur i tożsamości. Na tym tle rodzą się nowe układy. Niejasność tych przemian wiąże 
się z nakładaniem na siebie dawnych i nowych form kulturowych, które dopiero w cza-
sie ulegają krystalizacji i dojrzewaniu. Na tym tle przemian tworzą się różne teorie – od 
radykalnych jak Samuela Hutingtona głoszącego „zderzenie cywilizacji” lub Francis Fu-
kuyama „koniec historii”, po optymistyczne, takie jak Johna Tomlinsona, który widział 
w postnowoczesności szanse na powstanie nowoczesnej tożsamości9. Widzi on pozytyw-
ność owych przemian w krystalizowaniu się i porządkowaniu kultur z wrogich i zwalcza-
jących się w poperowskie „społeczeństwo otwarte”, społeczeństwo nowoczesne10. Nawet 
ruch fundamentalistyczne, które wyostrzają swoją tożsamość przez akty terrorystyczne, 
ostatecznie sprzyjają krystalizacji własnej identyfi kacji. W tym kryje się przyczyna za-
chowań polaryzujących stanowiska. Jest to problem dla państw narodowych – z jednej 
strony proces globalizacji nie pozwala im zachować ekskluzywnego charakteru własnej 
kultury, z drugiej akty terrorystyczne wzmacniają lokalną kulturę. Mimo tej złożoności, 
państwom tym nie jest łatwo zachować koherentny układ tożsamościowy, ponieważ mi-
gracja, jako zjawisko, nieustannie się nasila. W ramach nowoczesnych społeczeństw two-
rzą się „diasporyczne przestrzenie publiczne”, swoistego rodzaju getta, które nieustannie 
zagrażają monopolowi tożsamości kulturowej narodu11. C. Geertz nazywa to procesem 
fragmentyzacji, „rozkawałkowanie świata”. Kultura w takim ujęciu ulega ciągłej rekom-
pozycji, wypierania więzi i tożsamości przybranych. Jedne są bardziej zakorzenione, dru-
gie są tylko na chwilę. To zjawisko permanentnej niekoherencji znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w postaci różnych problemów w krajach rozwijających się, gdzie wieloetniczna 
struktura będąca efektem dawniejszych podziałów kolonialnych łączy się słabo ze struk-
turami państwowymi, co prowadzi do politycznej destabilizacji i aktów przemocy na tle 
etnicznym12. Mając to na uwadze próbuje się dekomponować zastane kultury różnych 
krajów pod kątem wyznaniowym, migracyjnym, narodowościowym, geografi cznym sta-
rając się uchwycić samą złożoność poszczególnych konglomeratów kulturowych. Funda-
mentem dla nich wszystkich jest historia, która wypełniona jest przemocą. Taki demon-
taż dostarcza dużo wiedzy na temat problemów tożsamościowych. Z tych badań wynika 
jasno, że różnice są w nieustannym procesie pogłębiania się, rodzą się podziały w po-

9 Zob. Samuel Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, MUZA 
SA, Warszawa 1998; Francis Fukuyama, Koniec historii, przeł. Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski, Zysk i S-ka, 
Poznań 1996; Jahn Tomlison, Globalization and Cultural Identity, w: Th e Global Transformation Reader. An In-
troduction to the Globalization Debate, ed. D. Held and A. McGrew, Polity Press, Combridge 2003, s. 270-271.

10 Por. Karl R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006.

11 Por. Arjun Appadurai, Modernity at Large, dz. cyt. 
12 Por. Cliff ord Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refl eksje na tematy fi lozofi czne, przeł. Zbigniew Pucek, 

Universitas, Kraków 2003, s. 278.
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działach. Dobrobyt nie jest zatem źródłem jedności społecznej. Jest tylko swoistego ro-
dzaju jej stabilizatorem. Łączą się tu procesy globalizacji z modernizacją, generują one 
niestabilność gospodarczą, za którą podąża dynamika zmian tożsamościowych. 

Globalizacja jako kultura kolażu
Dwa trendy zmian ze sobą się spotykają na gruncie życia społecznego – globali-

zacja i tożsamość. W tym spotkaniu tworzy się globalna tożsamość obejmująca swym 
zasięgiem coraz większe zbiorowości. Tożsamość w tych okolicznościach jest wyznacz-
nikiem kulturowych przemian. Nowy mariaż kulturowy jest niczym innym jak pewnym 
starciem się tego, co lokalne z tym, co światowe i bez granic. To wywołuje zmianę rozu-
mienia tego, co lokalne. W badaniach nad kulturą koncentrowano się na kulturze lokalnej, 
czyniąc ją wyznacznikiem przemian społecznych w ramach socjologii kultury czy antropo-
logii. W nowych okolicznościach, które wyznacza globalizacja patrzenie na kulturę lokal-
ną, musi ulec pewnej transformacji na rzecz jej zdolności kreatywnych, kulturotwórczych. 
Tożsamość jednostki jest wynikiem wzajemnej kreacji kultury lokalnej i globalnej 13. 

Nie można w tym kontekście kwestionować utrzymywania się wyodrębnionych 
i względnie spójnych układów kulturowych, które są podtrzymywane przez państwa na-
rodowe, kościoły, systemy prawne. Jednak z punktu widzenia sił globalizujących, będą 
one ulegać pewnemu przeprofi lowaniu, choćby dlatego, że zmiany niesione przez kultu-
rę globalną są atrakcyjne i żaden układ w historii nie miał bezwarunkowego charakteru. 
Szczególnie ludzie młodzi są chłonni nowych powiewów kultury. 

Defensywne kultury lokalne zwykle zostają zepchnięte po jakimś czasie na mar-
gines lub stają się historyczne. Dla doświadczenia jednostki, która jest w takich oko-
licznościach siłą inercji mobilna, taka defensywność jest źródłem frustracji. Jest ona 
zamknięta jak w więzieniu, gdyż nie ma możliwości negocjacji znaczeń, których do-
starczają jej nowe prądy społeczno-kulturowe. Jednostka w takiej sytuacji jest zloka-
lizowana ideologicznie, a tożsamościowo jest poza swoim miejscem życia czyli poza 
kontrolą. Negocjacja kulturowa, będąca źródłem tożsamości jednostkowej, przestaje 
być dla niej sensotwórcza, utrudnia także interpretacje działania. To jest ta przyczyna 
frustracji14. Na tej podstawie rodzi się nieodparta potrzeba migracji. Jeśli ta potrzeba 
jest ograniczona przez państwa, to jest źródłem niepokojów wewnątrzpaństwowych, 
gdyż generuje nowe podziały.

Z intensyfi kowana mobilność prowadzi do osłabnięcia centrów kulturowych wystę-
pujących w kulturach lokalnych. Pluralistyczny świat traci na tej drodze swoją dawną 
przejrzystość. Jeszcze pluralizm uważano za coś naturalnego. Pod wpływem czynników 
globalizacji i modernizacji przybiera on zupełnie inny charakter. Staje się jak w kalejdo-
skopie, zmieniającym się i mieszającym układem. Mamy do czynienia z kulturą kolażu, 
czyli wymieszanych ze sobą elementów, w których sytuuje się życie jednostkowe. Plura-

13 Por. Manuel Castells, Th e Power of Identity, w: Th e Information Age: Economy, Society and Culture, vol. II, Bla-
ckwell, Oxford 1997, s. 2. 

14 Por. Zygmund Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. Ewa Klekot, Warszawa 2000, s. 7.
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lizm jako klucz do rozumienia nowego świata stracił swoją moc interpretacyjną. Dzi-
siaj układy kulturowe są raczej opisywane w procesie hybrydyzacji i kreolizacji. Ulegają 
one dehierarchizacji, centra kulturowe ulegają przesunięciu i osłabnięciu. Obserwuje się 
raczej pewną cyrkulację kultur, które wyzwalają tendencje większego w nie zaangażo-
wania. Proces ten wywołany dominacją kultury kolażu umacnia autonomizację samej 
kultury względem struktury społecznej i ekonomicznej. O tym już pisał D. Bell. Kultura 
lokalna przestaje być nadbudową dla struktur społeczno-ekonomicznych. Nowe potrze-
by, rodzące się w tworzącej kulturze, wymuszają zachowania ekonomiczne nadając im 
nowy kierunek. Liczy się zaspokojenie gustów „kulturalnych mas”. Wcześniej gospodar-
ka kształtowała życie społeczne, teraz uproszczając kultura kolażu kształtuje zachowa-
nia rynku, a co za tym idzie całej gospodarki. Za tymi zmianami podążają zmiany w za-
chowaniach moralnych, dawniej człowiek dążył do określonego celu będąc powściągli-
wy i zdyscyplinowany, dzisiaj wywyższone „ja” dąży do wyróżnienia się, do osiągnięcia 
zmaksymalizowanej satysfakcji. Jest to nowy styl życia wywołany konsumpcją rozumia-
ną już nie tyle ekonomicznie, ale bardziej kulturowo15. Zmiana ta idzie nawet dalej. Swo-
boda wyboru stylu konsumpcji wraz z upowszechnianiem się wykształcenia prowadzi 
do indywidualizacji zachowań konsumpcyjnych. Na tej podstawie tworzy się tolerancyj-
na atmosfera społeczna i specjalizacja życia. Społeczeństwo postnowoczesne jest społe-
czeństwem ekspertów, ludzi wiedzy i informacji, którzy szukają swojej tożsamość w dys-
kretnym, jakby za parawanem, życiu. W kulturze kolażu coraz większą rolę odgrywają 
bardzo zróżnicowane i zwielokrotnione statusy oraz role społeczne. Niektóre z nich, spo-
tykające się z dezaprobatą ogółu, zaczynają się manifestować jako równoprawne i alter-
natywne. Przykładem mogą być mniejszości seksualne, które funkcjonowały wcześniej 
jako tabu społeczne, dzisiaj stają się obecnie na równi z innymi grupami. Style konsump-
cji równouprawnione kształtują nowe statusy i stwarzają nowy rodzaj migracji, jakim jest 
poszukiwaniem szczęścia, przechodzeniu z jednych na drugie. To co pisał D. Bell było 
w jakimś sensie prorocze, gdyż teraz ta sytuacja jest już uważana za fakt. Jego prognoza 
uwidacznia się dzisiaj wyraźnie w procesie globalizacji, w którym kultura przybiera róż-
ne formy o zacierających się granicach wpływów. Kultura nazywana popularną przekra-
cza granice społeczne, religijne, państwowe i kontynentalne, zacierają się w niej różnice 
narodowe, etniczne i językowe. Przykładem może tu być współczesny nastolatek, który 
uczy się języków, ubiera się zgodnie z propagowaną modą przyjętą wprost z magazynów 
młodzieżowych o szerokim zasięgu występowania, dzięki mediom elektronicznym prze-
kracza on wszystkie granice. Jest to już „globalny nastolatek”, który w spotkaniu ze swo-
im rówieśnikiem z innego kraju nie czuje dużych różnic w sposobie zachowania i bycia. 
Dla niego płaszczyzną porozumienia jest popularna tożsamość, którą został przeniknięty 
i która jest już jego własną16. 

15 Por. Daniel Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. Stefan Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1994, s. 24.

16 Por. Zbyszko Melonik, Kultura instant - paradoksy pop - tożsamości, w: Edukacja w czasach pop-kultury, red. 
Wojciech Bruszta i Andrzej Tchorzewski, Bydgoszcz 2002.
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Rodzi to jednak poważne trudności w wymiarze psycho-społecznym. Tożsamość 
hybrydowa, skolażowana uwydatnia trudy wyboru, który jest związany z dysonansami 
nieustannych negocjacji kulturowych. Najczęściej objawia się to w trudnościach komu-
nikacyjnych. Nieuzgodnione światy naszych spostrzeżeń i zindywidualizowana autono-
mia naszych wybranych stylów życia prowadzi do napięć i dużych trudności we wza-
jemnym porozumieniu. Efektem takiego stanu rzecze jest często dezorientacja, za którą 
kryję się stres, depresja, nerwica. Dla badacza kultury ostatecznie jest tylko potwierdze-
niem owych zmian, czyli dekonstrukcji tradycyjnych układów kulturowych i tworzenia 
się tożsamości wielokulturowej17. 

Uwolnienie kultury i wyobrażona tożsamość
W nowym świecie jednostka ma dostęp do ogromnych zasobów obrazów i treści. 

To stanowi materiał do kreowania nowej tożsamości. Poprzez media ludzka wyobraźnia 
została zdemokratyzowana, każdy może identyfi kować się z różnymi lokalnymi kultura-
mi, a nawet żyć w nich na poziomie wyobrażeniowym. Media dyktują styl współczesnej 
kultury, kształtując w ten sposób ludzką wyobraźnię i wrażliwość. Uwolnione przez nią 
składniki różnych kultur dryfują po świadomości jednostek, budząc potrzebę kształto-
wania własnego ego na zasadzie eksperymentu. Wszechobecne treści kultury popularnej 
stykają się z różnymi elementami kultur lokalnych wzajemnie na siebie oddziałując, co 
można zauważyć w indyferentyzmie moralnym. Można być na przykład muzułmaninem 
w krajach chrześcijańskich i czuć się jakby u siebie. Uwolnione przez media treści kul-
tur obcych sprawiają, że można w sposób pośredni je doświadczać, będąc poza ich uwa-
runkowaniami przestrzenno-czasowymi18. Ponieważ nie są one zwykle zinternalizowane 
społecznie na tyle silnie, aby były traktowane zwyczajowo jako pewien podzielany kod 
kulturowy, to dają się poznać jako demonstracyjna identyfi kacja domagająca się toleran-
cji. Ma to wypływ na zmiany o charakterze mentalnościowy, w których tworzą się wyob-
rażeniowe społeczności i ich tożsamości. Wyznacznikiem takiej wyobraźni jest kategoria 
potrzeby, która zmienia się w spirali kolażu kultur. Zdemokratyzowana wyobraźnia me-
dialna otwarta jest na inność przez odkrywane nowe pragnienia i aspiracje. Tak powstaje 
kultura permisywizmu – tolerancji i przyzwolenia.

Emancypacja tożsamości kulturowej
Kryzys tożsamościowy, jaki daje się poznać w słabej kondycji psychicznej współ-

czesnego człowieka i w braku jego poczucia wspólnotowości, wymaga pewnej głębszej 
refl eksji. Niektóre środowiska społeczne na drodze ideologicznej starają się tę tożsamość 
profi lować na drodze wychowania, reformy mediów oraz przez prawną ochronę podzie-
lanych przekonań. Jest to zjawisko przypisania czy stygmatyzacji kulturą. Środowiska te 
kładą nacisk na imperatywy kulturowe charakterystyczne dla danej szerokości geogra-

17 Por. Gerard Delanty, Beyond the Nation State: National Identity and Citizenship in a Multicultural Society 
- A Response to Rex, „Sociological Research Online”, http:// www.socresonline.org.uk 

18 Por. Anthony Giddens, Nowoczesność i tożsamość, dz. cyt., s. 47.
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fi cznej. Jest to podejście uwarunkowane także historycznie jako korzenie danej kultury. 
Ochrona aksjonormatywno-ideowa stawia jednak pytanie o trwałość tak przypisanej jak 
i przypisywanej identyfi kacji w strukturze tożsamości jednostkowej. Istniejąca już ten-
dencja demontażu zastanych kultur zdaje się temu przeczyć. Należałoby zatem przyjąć, 
że kultura i związana z nią tożsamość jest rzeczywistością dynamiczną. Nie można jej uj-
mować statycznie i koherentnie. Modelem alternatywnym dla ustabilizowanych układów 
społeczno-kulturowych byłby model emancypacyjny, oparty na szerokiej skali pola wy-
boru, refl eksyjnej autokreacji człowieka w jego relacjach ze społecznością. 

Zatrzymanie fali nowych elementów kultury w globalnym świecie nie jest możliwe. 
Widać to na przykładzie krajów rozwijających się, które chociaż wyrosły z kontestacji 
uzależnień i zniewoleń politycznych, szybko uzależniają się od swoich zarówno wyba-
wicieli jaki i dawnych okupantów. Do tego dochodzi migracja zarobkowa, która przez 
swoje kontakty z miejscem pochodzenia utwierdza te państwa w kulturowej zależności. 
Ład kulturowy, który istniał w zniewolonym kraju, wzmocniony przez poczucie ucisku 
i prześladowania, w nowej sytuacji ulega dekonstrukcji przez proces globalizacji i me-
diatyzacji kultury. To zmienia radykalnie warunki krystalizacji tożsamości kulturowej 
nowych społeczeństw19. Podejście alternatywne, w którym przyjmuje się tożsamość 
w jej dynamicznym aspekcie, zakłada otwartość i gotowość jednostki do mierzenia się 
z zinstytucjonalizowaną strukturą. Przygotowanie jej na taki sposób funkcjonowania 
w społeczeństwie chroni przed traumatycznymi konsekwencjami. Kultura jest w dobie 
globalizacji refl eksją podmiotu działającego w jego środowisku życia. Przypisane jej 
walory pozostają jedynie jedną z alternatyw, które mogą pomóc w zachowaniu własnej 
tożsamości. 

Tożsamość jednostkowa w globalnym świecie jest negocjowalna, hybrydowa, sko-
lażowana i wyobrażona. Jest wynikiem dyfuzji kultur spotęgowanej rozwojem mediów, 
nowej ruchliwości społecznej oraz emancypacji. Nowe podejście do tożsamości zakłada 
kulturę samorealizacji, subiektywizmu moralnego i autentyczności. Ideał człowieka w ta-
kim ujęciu to człowiek kreatywny, wytwarzający kulturę na drodze samorefl eksji.

 

19 Por. Stuart Hall, Paul Du Gay (eds), Questions of Curtural Identity, Sage Publns, 1996.
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Bernadetta Nitschke

Polityka społeczna państwa i jej instytucjonalne formy

Pojęcie polityka społeczna jest rozumiane w dwojaki sposób. Z jednej strony okre-
śla się ją jako sferę działania państwa, związków zawodowych i innych organizacji, pod-
miotów publicznych, organizacji pozarządowych zmierzających do poprawy warunków 
życia i pracy szerokich warstw ludności, usuwania nierówności społecznych oraz pod-
noszenia kultury życia. Z innego punktu widzenia politykę społeczną określa się także, 
jako organizację postępu społecznego albo w sposób bardziej rozwinięty, nie tylko jako 
dziedzinę działalności w sferze socjalnej, ale i  w sferze kształtowania życia ludności oraz 
przekształcania struktury społecznej postaw obywateli i stosunków międzyludzkich1.

Politykę społeczną należy zaliczyć do nauk społecznych wskazujących na praktycz-
ne sposoby i drogi osiągania nakreślonych celów społecznych. Jest nauką praktycznie 
stosowaną, dostarczającą naukowych przesłanek podejmowania określonych decyzji.

Do podstawowego katalogu potrzeb polityki społecznej można zaliczyć pracę zgod-
ną z kwalifi kacjami, odpowiedni dochód z pracy, ochronę zdrowia i pomoc w choro-
bie, odpowiednie warunki mieszkaniowe, możliwość wypoczynku i kulturalne spędzanie 
wolnego czasu. Ponadto sfera zainteresowań polityki społecznej rozciąga się na sprawy 
kształcenia zawodowego i upowszechniania kultury oraz walki ze zjawiskami patologii 
społecznej2.

Przebudowa systemu politycznego, gospodarczego i społecznego w Polsce zmieniła 
wiele aspektów życia. Początek transformacji ujawnił natychmiastową potrzebę równo-
czesnego reformowania systemu pomocy społecznej, jak i też systemu zabezpieczenia spo-
łecznego. Zmieniło się podejście do polityki społecznej państwa i jego roli w zakresie rea-
lizacji pomocy społecznej. Kwestią sporną pozostało czy państwo powinno być państwem 
opiekuńczym i jak daleko powinno ingerować w kwestie społeczne. Nie bez znaczenia po-
zostaje kwestia fi nansowa. Wysokie koszty oznaczają bowiem wyższe podatki i opłaty.

W liberalnym nurcie krytyki podważa się sens prowadzenia polityki społecznej 
ze szczebla państwowego. W warunkach gospodarki rynkowej i dominacji indywidual-

1 J. Orczyk, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Poznań 2005, s. 809.
2 www.mpips.gov.pl, Specyfi ka pomocy społecznej w Polsce (25.11.2008).
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nej wolności oraz respektowania społecznych preferencji w procesach decyzyjnych, po-
stuluje się rynkowe podejście do realizacji niektórych funkcji społecznych, a także zde-
centralizowany sposób rozwiązywania problemów społecznych.

Dostosowanie do nowego ustroju politycznego i systemu gospodarczego oznacza, 
przede wszystkim, budowę instytucji zdolnych przejąć i rozwiązywać nowe problemy so-
cjalne. Instytucje te powinny wykazać się dużą skutecznością, gdyż Polska w dobie prze-
budowy systemu politycznego nie należała i nie należy w dalszym ciągu do państw za-
możnych. Ograniczenia budżetowe powinny zmuszać do szczególnej troski o zasadność 
wydawania środków publicznych.

Omawiając charakter i kierunki polityki społecznej w Polsce należy również, a może 
przede wszystkim wskazać uregulowania międzynarodowe w tym zakresie. Najbardziej 
istotna jest tu działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uchwaliła ona kilka 
ważnych aktów prawnych w tym zakresie tematycznym. Warto chociażby wskazać na 
Deklarację w Sprawie Postępu i Rozwoju Społecznego z 1969 roku. Zgromadzenie Ogólne 
ONZ za główny cel rozwoju społecznego uznało nieustanny wzrost materialnego i kul-
turalnego poziomu życia ludności poszczególnych państw. Przewidziano włączenie pla-
nów rozwoju społecznego do ogólnych planów rozwojowych, zalecano także korzystanie 
z badań społecznych, szczególnie z międzynarodowych badań porównawczych3.

W 1995 roku odbył się w Kopenhadze Światowy Szczyt Rozwoju Społecznego 
pod auspicjami ONZ. Konferencja ta była poświęcona przede wszystkim walce z ubó-
stwem, promocji produktywnego zatrudnienia oraz integracji społecznej, a więc prob-
lemom występującym praktycznie we wszystkich krajach świata. Wśród nich rosnące 
ubóstwo i powodowana nim marginalizacja społeczna, a także przybierające na sile pro-
cesy migracyjne, uznane zostały za główne czynniki destabilizacji wewnętrznej państw 
i stosunków międzynarodowych. Przyjęta została Deklaracja i Program Działania, które 
formułują konkretne rekomendacje pod adresem zarówno państw, jak i całego systemu 
ONZ4.

Oprócz Zgromadzenia Ogólnego wypada wskazać na działalność z zakresu polityki 
społecznej Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ, w której funkcjonują komisje: Socjalna, 
Praw Człowieka, Praw Kobiet i Ludnościowa. Nie można także pominąć działania orga-
nizacji wyspecjalizowanych, np. Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświa-
ty, Nauki i Kultury (UNESCO), Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy 
Dzieciom (UNICEF). Występują również pozarządowe stowarzyszenia międzynarodowe 
o znaczeniu globalnym5.

Wiele aktów ustalających prawa pracownicze uchwalono na kongresach międzyna-
rodowych organizacji związków zawodowych. Trzeba tu wskazać szczególnie: Międzyna-

3 K. Podoski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Gdańsk 2003, s. 44.
4 W. Anioł, Międzynarodowy wymiar polityki społecznej, w: Polityka społeczna, pod red. A. Rajkiewicza, J. Su-

pińskiej, M. Księżopolskiego, Katowice 1998, s. 101.
5 K. Podoski, W. Turonwiecki, op. cit., s. 45.
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rodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych, Międzynarodową Konfederację 
Chrześcijańskich Związków Zawodowych i Światową Federację Związków Zawodowych. 
Międzynarodowe organizacje związkowe działają prócz tego dla krajów Afryki, Ameryki 
Łacińskiej i niektórych obszarów Azji6.

Obecnie mamy do czynienia z międzynarodową polityką społeczną w skali regio-
nalnej. Instytucje działające w ramach organizacji międzynarodowych wypracowują 
koncepcje i programy działania w zakresie obszernej problematyki społecznej. Lansowa-
nie przez te instytucje takich idei i rozwiązań, jak np. ochrona pracy i zwalczanie bezro-
bocia, zrównoważony i trwały rozwój społeczno-gospodarczy, ubezpieczenia społeczne, 
planowanie rodziny, równe traktowanie mężczyzn i kobiet, ochrona środowiska natu-
ralnego człowieka, opieka nad dzieckiem, racjonalne kształtowanie osiedli ludzkich itp., 
ma istotne znaczenie programowe nie tylko dla działań tych organizacji, lecz także dla 
poszczególnych państw. Międzynarodowe dyskusje wokół strategicznych celów polityki 
społecznej oraz najbardziej skutecznych sposobów ich osiągania stanowią w sumie czyn-
nik modyfi kujący społeczną i polityczną świadomość narodów, zwłaszcza ich elit przy-
wódczych7. Uwydatnił to najlepiej obecny światowy kryzys gospodarczy.

Zadania z zakresu polityki społecznej muszą być dzisiaj realizowane w skali szer-
szej niż jeden naród lub jedno państwo. Sytuacja ta wynika z dwojakiego rodzaju przy-
czyn. Po pierwsze coraz więcej problemów i zagrożeń społecznych to kwestie uniwer-
salne – powszechnie występujące, podobne bądź wspólne dla większości lub wszystkich 
narodów świata, bez względu na stopień rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. 
Tak więc, nawet wymiana informacji i doświadczeń w przezwyciężaniu tych problemów 
bywa pod wieloma względami korzystna i pouczająca. Po drugie, wiele kwestii, jeszcze 
niedawno wewnątrzpaństwowych, takich jak: zacofanie, zły stan środowiska, zagadnie-
nia ludnościowe czy sprawy wyżywienia, nabierają obecnie wymiaru regionalnego bądź 
globalnego w tym sensie, że ich skuteczne rozwiązanie nie jest w ogóle możliwe bez pod-
jęcia wspólnych skoordynowanych działań8.

Czas szybkich gospodarczych i społecznych transformacji powoduje konieczność 
przystosowania się do nowych warunków życia. Niektóre jednostki z tempem rozwoju 
doskonale sobie radzą, są ich twórcami i ze swojej działalności czerpią korzyści, pozostali 
zaś, mniej kreatywne osobowości, często pozostający w wyniku ustrojowych przemian 
bezrobotnymi, cierpią niedobór. Oprócz bezrobotnych, w grupie tej znajdują się rów-
nież: ludzie chorzy, emeryci i renciści, ludzie starzy, byli więźniowie, rodziny patologicz-
ne, bezdomni czy też ubodzy.

Niepokojąca fala bezrobocia, ubóstwa i bezdomności w Polsce stworzyła wyraźny 
oddźwięk społeczny. Wszystkim potrzebującym należy się określona pomoc. W Polsce 
niosą ją instytucje pomocy społecznej. Zarówno organy państwowe – w ramach opieki 
społecznej opłacanej z podatków, samorządowe, jak i fundacje, które prowadząc wszech-

6 Ibidem, s. 45.
7 W. Anioł, op. cit., s. 101.
8 W. Anioł, op. cit., s. 100.
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stronną działalność charytatywną w kraju i za granicą, fi nansowane są przez przedsię-
biorstwa i osoby prywatne. Każda niepaństwowa forma pomocy opiera się na ludziach 
dobrej woli, którzy najczęściej udzielają się w wolontariacie, a których liczbę ocenia się 
na 2-3 miliony osób9.

Instytucjonalną formą polityki społecznej państwa jest pomoc społeczna. Według 
ustawy z 12 marca 2004 roku pomoc społeczna: „jest instytucją polityki społecznej pań-
stwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwo-
ści i uprawnienia”10. Problemy społeczne charakteryzują się występowaniem na masową 
skalę skrajnie trudnych sytuacji w życiu jednostek i rodzin. Uważa się, że najważniejszy-
mi kwestiami społecznymi w Polsce są m.in.: ubożenie ludności, bezrobocie, problemy 
patologii społecznych, kwestia mieszkaniowa, ochrona zdrowia czy też luka edukacyjna. 
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpra-
cując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowy-
mi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fi zycznymi i prawnymi11.

Mówiąc o instytucji pomocy społecznej, należałoby na początku przedstawić jej struk-
turę oraz powiedzieć jaką funkcje pełni ta jednostka w życiu społecznym. I tak według 
J. Szczepańskiego pojęcie instytucji możemy pogrupować według czterech kryteriów:
1. „(…) Instytucjami nazywa się grupy osób powołanych dla załatwiania spraw donio-

słych dla całej zbiorowości. W tym znaczeniu nazywamy grupę ludzi wykonujących 
funkcje publiczne;

2. (…) przez rozumie się formy organizacyjne zespołu czynności wykonywanych przez 
niektórych członków grupy w imieniu całości;

3. (…) nazwą instytucji oznacza się zespół urządzeń materialnych i środków działa-
nia pozwalających niektórym członkom grupy na wykonywanie publicznych funk-
cji mających na celu zaspokajanie potrzeb i regulowanie czynności całej grupy;

4. (…) instytucjami nazywa się role społeczne niektórych członków, specjalnie donio-
słe dla życia grupy”12.
W tych wszystkich ujęciach możemy według J. Szczepańskiego wyróżnić pewne 

cechy zbieżne i tym samym przedstawić instytucje jako zespoły urządzeń, gdzie okre-
śleni członkowie grup otrzymują uprawnienia, które pozwalają im na wykonywanie 
określonych publicznie oraz niezależnie od osobistych preferencji i interesów czynno-
ści, aby zaspokajać potrzeby jednostkowe i grupowe oraz regulować zachowania in-
nych członków grupy. W identyczny sposób funkcjonują w Polsce instytucje pomocy 
społecznej.

Stanowiące podstawowy element życia społecznego instytucje spełniają szereg funk-
cji. Służą pomocą w zaspokajaniu potrzeb jednostek, nadzorują funkcjonowanie spo-

9 I. Smarsz, Poradnik bibliografi czno-metodyczny, Poznań 2000, s. 4.
10 Dz. U. nr 64, poz. 593, Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
11 Ibidem, art. 2.
12 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972, s. 203-204.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

171

łeczności w ramach stosunków społecznych, jak również zapewniają ciągłość społeczne-
go życia.

Wobec powyższych instrumentów działania instytucji pomocy społecznej, wyraźnie 
zaznaczają się cele i funkcje, jakie każda instytucja powinna spełniać. Pomóc w tym ma 
zatrudniony, specjalnie wykwalifi kowany personel.

Biorąc pod uwagę społeczne sponsorowanie i odpowiedzialność, można stwierdzić, 
że istnienie instytucji pomocy społecznej wskazuje na znamienne, specyfi czne cechy. Or-
gan ten posiada swoje cele, metody, jest przed społeczeństwem odpowiedzialny i przez 
społeczeństwo fi nansowany. Muszą więc tu być spełnione warunki – jednostka ta rozli-
czana jest z wydanych na interesy publiczne funduszy, co z kolei kształtuje jej przyszłoś-
ciowe sponsorowanie, czyli pozyskiwanie środków fi nansowych z budżetu jak i ofi arowa-
nych z dotacji. Nie powinno zatem dziwić posiadanie przez instytucję swojego statutu, 
w którym jasno określona jest jej odpowiedzialność przed społeczeństwem.

Na rynku funkcjonuje wiele instytucji, które mają na celu zaspokojenie ludzkich po-
trzeb. Instytucje pomocy społecznej z kolei przejmują inicjatywę w momencie, gdy jed-
nostka nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb. Jak twierdzi T. Kazimierczak i M. Łu-
czyńska: „(…) pogląd ten związany jest z rezydualną koncepcją pomocy społecznej, któ-
ra podejmuje różnorakie działania tylko w sytuacji występowania defi cytów w funkcjo-
nowaniu innych instytucji”13. Reasumując, zgeneralizowanie funkcji społecznych decy-
duje o tym, że jednostka ludzka stanowi podmiot działania instytucji pomocy społecznej 
w momencie, gdy ta osoba nie może zaspokoić swoich potrzeb w powołanych do tego in-
stytucjach. To całościowe postrzeganie potrzeb ludzkich i chęć ich zaspokojenia poprzez 
odpowiednie procesy, wiąże się z koniecznością prowadzenia pracy socjalnej.

Instytucja pomocy społecznej swoje usługi kieruje bezpośrednio do określonych 
rodzin i jednostek, czyli świadcząc usługi bezpośrednie. Zanim rodziny lub jednostki 
otrzymają konkretną pomoc, są analizowane pod kątem potrzeb oraz sytuacji a dopiero 
wtedy wybierany jest optymalny plan pomocy. Jest to wyznacznik, jaki odróżnia instytu-
cję pomocy społecznej od innych społecznie sponsorowanych jednostek.

W ramach pomocy społecznej, podobnie jak w całości systemu zabezpieczenia spo-
łecznego, mamy do czynienia z dwoma rodzajami instytucji: organizującymi i świadczą-
cymi usługi. Instytucje organizujące pełnią funkcje programowe, regulacyjne, admini-
stracyjne i kontrolne, a instytucje świadczeniodowacze – jak sama nazwa wskazuje – zaj-
mują się realizacją usług wobec ludności wymagającej pomocy. Ten podział nie zawsze 
jest widoczny, niekiedy placówki organizujące świadczą także pewne usługi, szczególnie 
te z nich, które usytuowane są na poziomie lokalnym14.

Działania z zakresu pomocy społecznej z mocy ustawy wykonują organy admini-
stracji rządowej i samorządowej. Współpracują w tym zakresie z organizacjami społecz-
nymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacja-
mi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fi zycznymi i prawnymi.

13 T. Kazimierczak, M. Łuczyńska, Wprowadzenie do pomocy społecznej, Katowice 1998, s. 70.
14 S. Golinowska, System pomocy społecznej. Główne problemy zmian i reform, w: Polityka społeczna…, s. 46.
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W instytucji pomocy społecznej pokłada się wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o wspo-
maganie osób niewydolnych do zapewnienia sobie odpowiednich, godziwych warunków 
życiowych. Wobec zmieniającej się rzeczywistości oraz liczby sytuacji kryzysowych, co-
raz częściej mających miejsce w funkcjonowaniu społeczności, instytucje pomocy spo-
łecznej muszą poprzez swoje środki interwencji wesprzeć jednostki i rodziny przezwy-
ciężające sytuacje problemowe oraz włączyć się w podstawowy nurt życia społecznego. 
W roku 1990, kiedy to nastąpiła zmiana ustroju oraz reforma gospodarki, kolejnym eta-
pem transformacji okazała się decentralizacja państwa. Nastąpiła ona również na grun-
cie pomocy społecznej. Na podstawie ustaw z roku 1990, pomoc społeczna dotychczas 
opierana i zarządzana przez organy państwowe, została w znacznej mierze podporządko-
wana organom władzy samorządowej. Od tej pory ingerencja państwa w sprawy pomocy 
społecznej zmniejszyła się do minimum.

W wyniku decentralizacji pomocy społecznej, nastąpiło przekierunkowanie wielu 
aspektów z kompetencji rządowych do zadań organów samorządowych pomocy spo-
łecznej. Dobrym przykładem może tu służyć przeniesienie obowiązku organizacji świad-
czeń środowiskowej pomocy społecznej. Według P. Błędowskiego, logicznym wydaje się 
być fakt, że przeniesienie problemów pomocy społecznej na samorządy pozwoli im 
trafnie ocenić poziom potrzeb oraz odpowiednio przygotować się do specyfi cznych 
form udzielania pomocy, natomiast „(…) odchodzenie od scentralizowanego systemu 
organizowania pomocy społecznej sprzyja tak ważnemu z punktu widzenia efektyw-
ności świadczeń indywidualnemu doborowi metod i form pomocy, stosownie do fak-
tycznych potrzeb podopiecznego (…)”15. Trudno się dziwić takim poglądom i ocze-
kiwaniom zważywszy na fakt, że pozwoli to na sprostanie oczekiwaniom faktycznie 
potrzebujących.

Reforma samorządowa przyniosła daleko idące zmiany, nie tylko w zakresie samej 
administracji i usług społecznych, lecz również rodzajów usług i programów, które re-
formatorzy przewidzieli dla nowych instytucji szczebla powiatowego i wojewódzkiego. 
Większość z dotychczasowych zadań 49 wojewódzkich zespołów pomocy społecznej zo-
stała przekazana powiatom. W 308 powiatach ziemskich realizacja tych zadań znalazła 
się w gestii nowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, podczas gdy w 65 powia-
tach grodzkich obowiązki te przypadły Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej16.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej, które podlegały decentralizacji należało 
prowadzenie: domów pomocy społecznej dla osób starych, upośledzonych, chorych 
psychicznie; usług na rzecz osób niepełnosprawnych, domów dziecka oraz niektórych 
ośrodków wsparcia oraz ośrodków poradnictwa specjalistycznego. Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie przejęły odpowiedzialność za usługi adopcyjne i opiekę nad dzieć-
mi w rodzinach zastępczych. Ponadto na szczeblu powiatu reformatorzy ukonstytu-
owali nowe, do tej pory nierozwinięte, rodzaje programów i usług, takie jak: ośrodki 

15 P. Błędowski, Pomoc społeczna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, „Polityka społeczna”, 1998, nr 7, s. 15.
16 J. Kerlin, Pomoc społeczna po reformie administracji 1999 roku: analiza polityki i jej skutków, w: Pomoc spo-

łeczna – od klientyzmu do partycypacji, pod red. E. Leś, Warszawa 2002, s. 131.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

173

interwencji kryzysowej oraz punkty udzielające informacji o prawach i uprawnieniach 
 obywateli17.

Wśród zadań realizowanych przez powiaty utrzymał się podział na zadania zlecone 
przez rząd i przez rząd fi nansowane oraz na zadania własne, pozostające w gestii powia-
tu, o mieszanych źródłach fi nansowania. Zadania te w dużej mierze dzielą się na admi-
nistrację świadczeń pieniężnych oraz zadania polegające na realizacji programów. Po re-
formie administracji zauważalny był trend do przekształcania zadań zleconych w zada-
nia własne.

W nowo powstałych województwach wprowadzono dwie kluczowe publiczne in-
stytucje usług społecznych, przez co powstał dualny system pomocy społecznej na tym 
szczeblu. Pierwsza instytucja, Wydział Spraw Społecznych, jest jednostką usytuowaną 
w strukturze Urzędu Wojewódzkiego, która działa w ramach byłych wojewódzkich ze-
społów pomocy społecznej. Druga, najczęściej nosząca nazwę regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej, działa pod kierownictwem samorządu wojewódzkiego18.

Do głównych zadań Wydziałów Spraw Społecznych należy dysponowanie fundu-
szami na pomoc społeczną oraz monitorowanie programów realizowanych w ramach 
zadań zleconych przez powiaty i gminy. Natomiast regionalne Ośrodki Polityki Społecz-
nej, o utworzeniu których decyduje wojewódzki samorząd, odpowiadają za planowanie 
programów społecznych na poziomie wojewódzkim oraz edukację i wsparcie pracowni-
ków socjalnych19.

Istotna rola z zakresu polityki społecznej kraju po reformie administracji przypa-
da samorządowi lokalnemu. Do zadań samorządów terytorialnych należy tworzenie 
i zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury społecznej, które za-
spokajają codzienne, najbardziej powszechne potrzeby ludności danego obszaru. Nale-
ży do nich również organizowanie i prowadzenie działań z zakresu zabezpieczenia spo-
łecznego. Za istotne zadanie w tym względzie trzeba uznać właściwe rozpoznawanie po-
trzeb rodziny i pojedynczych osób na danym obszarze. W celu zapewnienia właściwego, 
sprawnego działania konieczne jest funkcjonowanie w organach wykonawczych samo-
rządu służb socjalnych. Przeważa obecnie pogląd, że samorząd terytorialny gminy (mia-
sta) jest strukturą odrębną i jakościowo inną od globalnej struktury aparatu państwowe-
go, posiada podmiotowość prawną i własność umożliwiającą występowanie w charakte-
rze podmiotu uprawnionego20.

Tak pojęty samorząd terytorialny realizuje politykę społeczną w skali lokalnej, ma-
jąc ku temu zapewnione odpowiednie środki dochodowe w budżecie, umożliwia tak-
że działanie w tym zakresie związkom wyznaniowym, organizacjom społecznym i oso-
bom prawnym. Działania takie powinny być także podejmowane w osiedlach mieszka-
niowych i poszczególnych wiejskich jednostkach na wsi, oczywiście na mniejszą skalę. 

17 Ibidem, s. 136.
18 Ibidem, s. 136.
19 Ibidem, s. 137.
20 K. Podoski, W. Turnowiecki, op. cit., s. 49.
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W tym wypadku istotna jest rola samorządu bezpośredniego mieszkańców. Powinien on 
szczególnie oddziaływać na zaspokajanie potrzeb o najbardziej lokalnym charakterze. 
Zadania z zakresu polityki społecznej o szerszym zakresie mogą być realizowane przez 
różnego rodzaju związki międzykomunalne, w tym organizacje samorządowe na szczeb-
lu wojewódzkim21.

Do organizacji pozapaństwowych prowadzących działalność z zakresu polityki spo-
łecznej zaliczyć należy Kościół katolicki, a także kościoły innych wyznań. Działają one 
w zakresie służby zdrowia, w domach pomocy społecznej, prowadzą jednocześnie hospi-
talizację osób nieuleczalnie chorych, domy dla samotnych matek, organizują pomoc dla 
rodzin najuboższych i inne tego rodzaju usługi.

Działalność z zakresu pomocy społecznej niekiedy w innych formach w polityce 
społecznej realizują też różnego rodzaju fundacje, które gromadzą w tym celu środki 
i następnie wydatkują je zgodnie z założeniami statutowymi. W Polsce istnieją: organi-
zacje młodzieżowe (w tym studenckie) działające na rzecz swych członków; organizacje 
kobiece; Polski Czerwony Krzyż, działający w zakresie ochrony zdrowia i pomocy spo-
łecznej, w tym organizujący grupy sióstr PCK, realizujący pomoc dla osób chorych w ich 
miejscu zamieszkania; Komitet Pomocy Społecznej; Społeczny Komitet Przeciwalkoho-
lowy; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; Związek Emerytów i Rencistów; organizacje kom-
batanckie i wiele innych. Ze strony administracji, a zwłaszcza samorządu terytorialnego, 
konieczne jest zapewnienie pomocy w działaniu tego typu organizacji, a także w pew-
nym stopniu koordynowanie ich działań na szczeblu lokalnym22.

Obserwując kształtowanie i funkcjonowanie pomocy społecznej na dzień dzisiej-
szy w Polsce, można śmiało stwierdzić, że nie obywa się to bez wielu trudności. Przede 
wszystkim transformacja przysporzyła wielu nowych problemów socjalnych, które bez 
zastanowienia były „dokładane” do istniejącego stanu pomocy społecznej. Problem sta-
nowi także aktywizacja społeczeństwa do samopomocy, chociaż w tej kwestii zauważyć 
można lekkie poruszenie. Dodatkowo, liczba rodzin kwalifi kujących się do udzielenia 
pomocy, stale wzrasta. Instytucje pomocy społecznej doskonale jednak spełniają swoją 
rolę i wykonują powierzone im zadania. Nie oznacza to natomiast odstępstwa od do-
skonalenia odpowiednio do potrzeb. Instytucje muszą dalej kontynuować swoją politykę 
dostosowawczą, tworząc wciąż nowe ośrodki i oddziały oraz modyfi kując je w miarę po-
trzeb. Również instytucje państwowe nie powinny obarczać tak wielką odpowiedzialnoś-
cią samorządów, wspomagając je i dofi nansowując większą ilością środków fi nansowych. 
Nie może to oczywiście zwalniać instytucji od pozyskiwania funduszy od poszczegól-
nych darczyńców, lecz pozyskiwanie fi nansów od rządu i gmin powinno nadal stanowić 
znaczący wkład.

Wśród środków pomocy dominują na dzień dzisiejszy świadczenia fi nansowe i „w na-
tu rze”. Większe znaczenie powinna natomiast mieć praca socjalna, aby nie doprowadzić 

21 Ibidem, s. 50.
22 J. Męcina, Rola prawa w polityce społecznej, w: polityka społeczna, pod red. A. Rajkiewicza, J. Supińskiej, 

M. Księżopolskiego, Katowice 1998, s. 285.
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do uzależnienia się jednostek i rodzin od przyjmowania takiej pomocy. Po raz kolejny 
warto tu nadmienić fakt, iż instytucja pomocy społecznej nie zastępuje instytucji, jaką 
jest miejsce pracy i jedynie pomaga w odzyskaniu odpowiedniego statusu. Wszyscy po-
trzebujący pomocy, otrzymawszy ją nie powinni przyzwyczajać się do ciągłego wyciąga-
nia ręki, do życia na koszt gminy, ale winni dążyć do samodzielności i niezależności.

W ciągu ostatnich lat mimo wielu reform nic w zakresie polityki społecznej się nie 
zmieniło, zapowiadane zmiany nie przyniosły oczekiwanych efektów. Przeciwnie, więk-
szość problemów poważnie zaostrzyła się i rozszerzyła. 

Podstawowy wysiłek polityki społecznej skierowany był na udzielanie pomocy do-
raźnej coraz większej liczbie osób, których warunki egzystencji osuwają się w niedosta-
tek i biedę. Natomiast wpływ na procesy, które takie warunki generują na masową skalę, 
okazał się znikomy.

Polityka społeczna skuteczna będzie wówczas, jeżeli wprowadzone zostaną na szero-
ką skalę działania polegające na:
- zwiększeniu efektywności instytucjonalnych podmiotów polityki społecznej w takich 

dziedzinach, jak: ubezpieczenia społeczne, opieka społeczna, zatrudnienie i ochrona 
pracy, ochrona zdrowia, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, edukacja i promo-
wanie kultury;

- pobudzanie, podtrzymywanie i zestrajanie zaradności zespołowej w rozwiązywaniu 
newralgicznych problemów lokalnych i środowiskowych;

- promowanie takich przeobrażeń w życiu gospodarczym i politycznym oraz takich 
wzorów kulturowych, które nie niosłyby ze sobą zgody na obojętność wobec kwestii 
społecznych.
Konieczna jest aktywizacja wszystkich sfer polityki społecznej w szerokim sensie, 

czyli takiej, która byłaby zdolna stawać się komponentem decyzji dotyczących polity-
ki gospodarczej oraz kształtu życia publicznego i eliminowania z nich mechanizmów, 
które wobec podstawowych potrzeb ludności mogą okazać się deprawacyjne. Rozwiąza-
nie podstawowych kwestii społecznych jest trwałą powinnością państwa na każdym eta-
pie rozwoju. Problem polityki społecznej państwa, które stara się być opiekuńcze wobec 
obywateli, będzie polegał nie tyle na ograniczeniu skali interwencji, ile raczej na zasadni-
czej zmianie treści i metod.

Należy prowadzić otwartą koordynację rozwiązywania podstawowych kwestii spo-
łecznych: bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego. To będzie rola znacznie trud-
niejsza, wymagająca od polityków i urzędników znacznie wyższych kwalifi kacji i umie-
jętności aniżeli w warunkach bezpośredniego zarządzania poszczególnymi sferami na-
szego życia. Ogromną rolę mają do odegrania także elity polityczne. Ich dobre przygoto-
wanie, społeczna wyobraźnia oraz morale. Będą one miały wpływ na to, jak w tej prze-
mianie odnajdzie się społeczeństwo z jego społecznymi problemami.
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