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SŁOWO WSTĘPNE – W POSZUKIWANIU 
ISTOTY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Zamierzeniem niniejszej monografii jest zgłębienie problematyki 
integracji społecznej zarówno w aspekcie teoretycznym, poprzez 
zaprezentowanie różnych ujęć tytułowego pojęcia, jak również przed-
stawienie badań empirycznych na ten temat. Ważną kwestią jest tak-
że ukazanie czynników wpływających na integrację społeczną oraz 
tych, które przyczyniają się do jej dezintegracji. Nie mniej istotne 
jest uwzględnienie specyficznego charakteru integracji społecznej 
w Polsce.

Obecnie w Polsce można zaobserwować postępujące osłabienie 
i pogorszenie relacji międzyludzkich, przejawiające się zwłaszcza 
w obniżeniu jakości komunikacji interpersonalnej, grupowej i pub-
licznej. Brak zachowań, okoliczności i sytuacji sprzyjających moż-
liwości nawiązywania relacji bezpośrednich, zanik wartości zwią-
zanych z szacunkiem dla samego siebie i tym samym z szacunkiem 
dla drugiego człowieka, coraz niższa kultura prowadzenia rozmowy 
i brak dialogu, powodują zwiększającą się instrumentalizację komu-
nikacji interpersonalnej i merkantylizację relacji międzyludzkich. 

Wskazane powyżej przyczyny, a także wiele innych opisywanych 
w monografii, przyczyniają się do pogłębiania dezintegracji społecznej. 
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Jednym z jej przejawów jest ograniczanie zachowań prospołecznych 
oraz nasilanie się zachowań konfliktowych i agresywnych.

Prezentowana monografia składa się z dziewięciu autorskich roz-
działów. W pierwszym z nich pt. Co nas łączy? Szkice filozoficzne Tomasz 
Homa, przyjmując perspektywę filozoficzną, poszukuje odpowiedzi 
na pytanie o czynniki integrujące polskie społeczeństwo. Jego zda-
niem, społecznie znaczące grupy powstają wokół wspólnie podziela-
nych działań i/lub przekonań. Ważne jest zatem uchwycenie istoty 
tak realizowanej wspólnotowości. Jedną z możliwości jest podzielanie 
czegoś przez daną zbiorowość lub jej część.

W tekście wymienione zostały różne wydarzenia z naszej historii 
mające spoiwogenny oraz wspólnototwórczy charakter, np.: zagro-
żenie bytu narodowego w czasie wojen czy rozbiorów, jaskrawe 
naruszanie praw pracowniczych i godności ludzkiej robotników czy 
w najnowszej historii – sprawy o społecznie i ustrojowo doniosłym 
znaczeniu, które jednoczą polaryzująco, a niekiedy konfrontacyjnie, 
polskie społeczeństwo. Ponadto Autor konstatuje, że to, co łączy pol-
skie społeczeństwo, to raczej chwilowa mobilizacja niż jakaś trwała 
inspiracja.

W dalszej części artykułu dokonano prezentacji różnego rodzaju 
czynników będących spoiwem dla naszego społeczeństwa. Biorąc 
pod uwagę różne sytuacje i zdarzenia o spoiowogennym i wspólno-
totwórczym charakterze, Autor poszukuje ich głębokiego spoiwa 
i to właśnie w nim upatruje głównego czynnika integrującego nasze 
społeczeństwo.

Kolejny, drugi rozdział pt. Czynniki ułatwiające a utrudniające proces 
integracji społecznej został napisany przez Waldemara Domachow-
skiego. Przez integrację rozumie on takie połączenie elementów 
wyjściowych, które daje nową jakość, a całość składająca się z tych 
elementów działa bardziej efektywnie. W integracji społecznej Autor 
eksponuje dwie prawidłowości: pierwsza polega na łączeniu różnych 
grup społecznych w jedną całość, natomiast druga dotyczy równo-
miernego (proporcjonalnego) korzystania z wypracowanych dóbr. 
Zdaniem Domachowskiego obydwa te warunki muszą występować 
jednocześnie, aby można było mówić o skutecznej integracji społecz-
nej. Ponadto uważa on, że istnieją co najmniej dwa kluczowe zjawiska, 
które warto uwzględnić podczas analizy procesów odpowiedzialnych 
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za powodzenie lub niepowodzenie procesu integracji: stopień możli-
wości odróżniania od siebie społeczności zaangażowanych w proces 
integracji oraz samoocena.

W dalszej kolejności przedstawione zostały różne czynniki wpły-
wające na proces integracji społecznej, m.in. język macierzysty, któ-
rym posługują się komunikujące się osoby, czy też kulturowo uwa-
runkowane komunikaty niewerbalne. Czynniki te, obok swojej mocy 
integrującej, często wpływają również dyskryminująco na osoby/
grupy podejmujące próby wchodzenia w interakcje. Dzieje się tak 
zwłaszcza w przypadku osób należących do różnych grup etnicz-
nych. Zdaniem Autora, dla pomyślnej integracji ważniejsze w tym 
przypadku jest uruchomienie procesu integracji, a niekoniecznie 
dbanie jedynie o dobrą znajomość języka macierzystego populacji 
przyjmującej.

Proces porozumiewania się może nie tylko pomagać, ale również 
zagrażać integracji poprzez uruchomienie niepożądanych społecznie 
w tej sytuacji mechanizmów, takich jak np. wspomniana już wcześniej 
samoocena. Podobnie destabilizującą rolę pełnią stereotypy i uprze-
dzenia. Dalej zaprezentowano jeszcze inne mechanizmy mające 
swój udział w integracji bądź ją utrudniające, takie jak: wynikają-
ca z redukcji dysonansu poznawczego racjonalizacja, polegająca na 
znalezieniu „wyjątku od reguły” oraz poszukiwanie „społecznego 
dowodu słuszności”. Omówione zostało również zjawisko tolerancji 
na niepewność i sposoby radzenia sobie z nim w społeczeństwach 
o wysokiej/niskiej tolerancji na nią. Wskazano też na procesy pod-
trzymujące stan zubożonej tolerancji na niepewność, jak np. gru-
powe myślenie, przyjęcie perspektywy „oblężonej twierdzy” i inne. 
Przedstawiona została także rola zniekształceń społecznych, jak np. 
stygmatyzacji społecznej w procesie dezintegracji społecznej.

Autor, przyjmując perspektywę psychologii społecznej, przepro-
wadza pogłębioną analizę czynników zarówno umożliwiających, 
jak i utrudniających integrację społeczną. W tekście znajdujemy też 
konkretne wskazówki dotyczące efektywnych sposobów postępowa-
nia z przedstawicielami innych narodowości, podejmujących próbę 
integracji ze społecznością macierzystą.

Maria Ledzińska jest autorką kolejnego rozdziału pt. Integracja 
wewnętrzna jako jeden z warunków spoistości społecznej w dobie nadprodukcji 
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informacji. W pierwszej kolejności poddano analizie relację między 
spójnością jednostkową i grupową. Te dwa rodzaje spójności zostały 
rozważone w kontekście makromodyfikacji spowodowanej ekspan-
sją technologiczną. Natomiast fenomen globalizacji został przyjęty 
jako ogólna rama przedstawionych analiz. Uwzględniono również 
płaszczyznę informacyjną i problem dostępności do olbrzymiej ilości 
danych, możliwości ich przetwarzania i budowania na tej podstawie 
wiedzy jednostkowej, a w konsekwencji również grupowej.

Wyjaśnienie zależności między spójnością indywidualną a grupo-
wą wymaga zdaniem Autorki odwołania się do regulacyjnej struktury 
Ja, a zwłaszcza jej dynamicznego składnika, którym jest poczucie 
własnej wartości oraz do regulacyjnej roli potrzeb. Istotne jest stwier-
dzenie Ledzińskiej, że pozytywny stosunek do siebie i innych pełni 
ważną rolę regulacyjną, prowadząc do dobrostanu jednostki oraz rodzi 
zaufanie do innych, tym samym umożliwia budowanie pozytywnych 
relacji z innymi, a to przyczynia się do budowania spójności między 
ludźmi.

W następnym podrozdziale ukazana została złożoność zjawiska 
globalizacji. Uwzględniono zarówno pozytywne, jak i negatywne 
stanowiska wobec globalizacji, akcentując takie zagrożenia z niej 
wynikające, jak mediatyzacja życia i zalew informacyjny. Autorka 
zauważa, że radzenie sobie z zalewem informacji wymaga dokonywa-
nia przez podmiot selekcji informacji na podstawie m.in. wcześniej 
przyswojonej wiedzy i systemu wartości.

W kolejnym podrozdziale poświęconym przyczynom i rozmiarom 
nadprodukcji informacji Ledzińska koncentruje się na omówieniu 
przepływu informacji, nazwanym metabolizmem informacyjnym. 
Wskazano na kilka przyczyn jego zaburzenia. Pierwsza z nich polega 
na dysproporcji między liczbą sygnałów odbieranych przez człowie-
ka a szybkością pracy jego mózgu, która jest znacznie wolniejsza od 
możliwości komputera. Ponadto lawinowy przyrost danych jest nie-
współmierny do możliwości ich obróbki ze względu na właściwości 
uwagi i pamięci. Kolejnym powodem zaburzenia metabolizmu infor-
macyjnego jest wydłużenie fazy pobierania informacji w stosunku 
do etapu ich przetwarzania.

Całość artykułu kończy podsumowanie, w którym zestawiono 
krytycznie spoistość z nadprodukcją informacji i odniesiono je do 
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różnych mechanizmów regulacji zachowania. Przytoczono też wyniki 
badań własnych nad stresem informacyjnym.

Czwarty rozdział pt. Przekonania a sposób interpretacji sytuacji społecz-
no-politycznych, czyli o pewnych ramach integracji społecznej został napi-
sany przez Jolantę Miluską. Artykuł rozpoczyna się od wskazania 
na istnienie naturalnej potrzeby integracji społecznej. Integracja ta 
zachodzi na poziomie procesów interpersonalnych, mniejszych lub 
większych grup społecznych, jak również na poziomie wspólnot 
politycznych.

Dalej Autorka wskazuje na rolę komunikowania się w integracji 
społecznej. Rolę tę dostrzega w samej naturze komunikowania się, 
polegającej na łączeniu, spajaniu części (tutaj osób) w pewną całość, 
jak również w pełnionych przez nią funkcjach, np. informacyjnej, 
kontrolnej, emotywnej, perswazyjnej itd. Rozważa również integrują-
cą funkcję komunikacji w kontekście różnych modeli komunikowania 
się, np. transferu informacji, uzgadniania znaczenia czy tworzenia 
społeczności.

Kolejnym rozpatrywanym przez Miluską czynnikiem wpływają-
cym na integrację/dezintegrację społeczną są przekonania, a zwłasz-
cza ich podgrupa – przekonania społeczne. Autorka omawia trzy 
ich rodzaje: przekonanie o możliwości kontrolowania sytuacji jako 
element wiary w sprawiedliwy świat, przekonanie o przychylności 
(prorozwojowości) świata społecznego, którego podstawowym skład-
nikiem jest zaufanie oraz przekonania polityczne.

Przeprowadzone zostały badania, których celem było znalezienie 
odpowiedzi na pytanie o to, czy wspomniane powyżej przekonania 
o świecie wpływają na sposób interpretacji sytuacji społeczno-
-politycznych i czy sposób ten może być potencjalnym czynnikiem 
integracji/dezintegracji społecznej. Wyniki badań pokazują m.in., 
że przekonania polityczne, mierzone preferencjami politycznymi, 
w sposób zasadniczy różnicują rozumienie sytuacji. Wymiar podmio-
towości w działaniu, nastawienie na realizację celów okazał się waż-
ny u zwolenników aktualnie rządzącej partii politycznej, natomiast 
zwolennicy opozycji uważają, że w działaniu uczestników sytua-
cji należy się doszukiwać motywów autoprezentacyjnych. Różnica 
ta pokazuje, jak trudno jest uzyskać integrację poglądów i działań 
oraz ich zbieżną ocenę u zwolenników różnych partii politycznych.
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Rozdział piąty autorstwa Romana Jusiaka nosi tytuł Chrześcijań-
stwo a integracja społeczeństwa polskiego i europejskiego – refleksje socjolo-
giczne. Integracja jest ujmowana przez Autora jako kluczowy element 
harmonijnego i twórczego funkcjonowania społeczeństw. Refleksja 
obejmuje integracyjną rolę chrześcijaństwa zarówno w odniesieniu 
do społeczeństwa polskiego, jak i europejskiego.

W pierwszej części artykułu Jusiak przedstawia różne rodzaje 
i formy integracji, jak np. społeczną, normatywną, funkcjonalną i psy-
chiczną itd. Akcentuje przy tym trudności z przebiegiem integracji 
społecznej, związane m.in. z koniecznością rezygnacji/odrzucenia 
przez jedną lub dwie integrujące się grupy pewnych elementów zwią-
zanych z własnym poczuciem przynależności do określonej kultury 
lub religii. 

Samą integrację społeczną Autor rozumie jako proces zespalania 
trwałymi więzami pewnej zbiorowości ludzkiej, której członkowie 
realizują określone wartości, cele oraz podejmują działania służące 
ich realizacji. Wyróżnia cztery etapy działań podejmowanych przez 
grupę, prowadzących do integracji: interioryzację (indoktrynację), 
symbolizację, implementację i kontrolę społeczną.

W dalszej kolejności zostały przedstawione w historycznym uję-
ciu koncepcje integracyjne Europy, począwszy od Cesarstwa Rzym-
skiego, poprzez rewolucję francuską, utopijną próbę integracji w imię 
internacjonalistycznych haseł socjalizmu i komunizmu aż po Unię 
Europejską. Pomimo pozytywnych haseł społecznych, ekonomicz-
nych i politycznych obowiązujących w Unii Europejskiej Autor wska-
zuje na duże jej słabości, wynikające z akceptacji multikulturowości 
oraz odcięcia się od korzeni chrześcijańskich.

W kolejnym podrozdziale zostały omówione najważniejsze zasady 
i wartości religii chrześcijańskiej. Rozważania te stanowią wstęp do 
przedstawienia kolejnej kwestii, a mianowicie roli chrześcijaństwa 
w integracji europejskiej. Według Romana Jusiaka religia chrześci-
jańska jest istotnym czynnikiem integracji społecznej, nie tylko ze 
względu na wartości w niej zawarte, ale również na jej odniesienie 
do transcendencji. W kulturze chrześcijańskiej, jak również w cywi-
lizacji łacińskiej akcentuje się takie wartości, jak: personalizm i pod-
miotowość człowieka, solidarność i pomocniczość, pracę itd. Pomimo 
tego, że chrześcijaństwo stanowiło wielką siłę integrującą w Europie, 



Słowo wstępne – w poszukiwaniu istoty integracji społecznej 13

to wysokie wymagania stawiane przez tę religię doprowadziły rów-
nież do rozbudzenia sił dezintegrujących. Zmaterializowały się one 
w postaci dominacji rozumu nad czynnikiem duchowym w dobie 
oświecenia oraz rozwinęły się współcześnie, zwłaszcza w nurcie 
liberalno-lewicowych ideologii. Autor podkreśla, że istotą procesu 
integracji europejskiej w perspektywie chrześcijańskiej jest wypra-
cowanie wizji Europy jako duchowo-materialnej całości.

W końcowej części artykułu została przedstawiona szczegółowa 
analiza roli Kościoła rzymskokatolickiego w integracji społeczeń-
stwa polskiego. Wpierw w ujęciu historycznym, od początku dziejów 
Polski aż po skomplikowane czasy współczesne. Ponadto zwróco-
no uwagę na aspekt socjologiczny katolickich elementów integracji 
narodu polskiego, przejawiający się w chrześcijańskich wartościach, 
takich jak: godność osoby ludzkiej, świętość życia ludzkiego, troska 
o rodzinę oraz kultura narodu polskiego.

Konkludując, Autor zauważa, że ukonstytuowanie się narodu 
polskiego z różnych plemion słowiańskich stało się możliwe przez 
asymilację religii chrześcijańskiej. Religia ta pełniła i nadal pełni 
rolę szczególnego rodzaju spoiwa integrującego Polaków. Integrująca 
rola Kościoła była i jest szczególnie wyraźnie widoczna w chwilach 
trudnych, gdy tożsamość naszego narodu jest zagrożona.

Rozdział szósty pt. Komunikacja interpersonalna jako czynnik integracji 
społecznej został napisany przez Stefana Frydrychowicza. Omawia-
na w nim komunikacja interpersonalna jest rozumiana jako złożona 
czynność, wchodząca w skład całościowego układu działań czło-
wieka. Rozważono rolę komunikowania się w integracji społecznej, 
stosując podejście procesualne i strukturalne do ludzkiego porozu-
miewania się. Przyjęto założenie o istnieniu integracyjnej funkcji 
komunikacji interpersonalnej.

W pierwszej części pracy przedstawiono różne definicje i odnie-
sienia znaczeniowe integracji. Wskazano, że integracja zapewnia 
ciągłość różnego rodzaju procesów, które przebiegają z udziałem 
człowieka. Ponadto podkreślono, że integracja różnych elementów 
czy części powinna się przyczynić do lepszego niż poprzednio funk-
cjonowania całości z nich złożonej. Prawidłowość tę możemy zaob-
serwować np. wtedy, gdy składowe psychiki są w rozwoju na nowo 
integrowane i prowadzi to do lepszego funkcjonowania człowieka.
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W dalszej części pracy przedstawiono różne podejścia do inte-
gracji społecznej. Wskazano na możliwość zachodzenia integracji 
społecznej w przestrzeni międzyludzkiej, która jest konstytuowana 
przez rozmaite relacje międzyludzkie, np. interakcje społeczne. Pod-
kreślono, że jakość relacji międzyludzkich, w tym interakcji społecz-
nych, wpływa na funkcjonowanie i integrowanie całości społecznych, 
np. grup, organizacji, instytucji itd. Omówiono również mechanizm 
umożliwiający wspomnianą powyżej integrację.

Istotne znaczenie dla integracji społecznej ma również ustruktu-
rowanie procesu komunikowania się. Wyróżniono trzy rodzaje tego 
ustrukturowania: interakcję – komunikacja – kontakt, sytuację komu-
nikacji oraz wymiary komunikacji. Jeśli chodzi o pierwszy rodzaj 
ustrukturowania, wskazano np. na skracanie dystansu między inter-
lokutorami jako na ważny czynnik, ale i przejaw integrowania relacji 
między nimi.

Następnie rozważono rolę sytuacji komunikacji w integracji spo-
łecznej. Wskazano na to, że sytuacja komunikacji jest nie tylko współ-
tworzona przez interlokutorów, ale że zawiera zarówno elementy 
indywidualne, jak i społeczne. Pokazano, że dzięki budowaniu tzw. 
wspólnej płaszczyzny porozumienia między osobami komunikują-
cymi się, sytuacja komunikacji jest narzędziem integracji społecznej.

Wreszcie wymiary komunikacji są najbardziej podstawowym 
przejawem ustrukturowania procesu komunikowania się. Są one 
naturalnymi składowymi procesu komunikowania się lub mówiąc 
jeszcze inaczej, podstawowymi płaszczyznami, na których ten proces 
zachodzi. Mechanizm regulacji i koordynacji wymiarów komunikacji 
umożliwia ich zintegrowanie zarówno na poziomie jednostkowym, 
jak i interpersonalnym. Wspomniana regulacja i koordynacja wymia-
rów komunikacji, gdy jest właściwa w stosunku do sytuacji oraz do 
zamiarów i potrzeb interlokutorów, umożliwia zbudowanie wspólnej 
płaszczyzny porozumienia.

W podsumowaniu rozdziału przedstawiono argumentację na rzecz 
realności integrującej funkcji komunikacji interpersonalnej i uzna-
nia samej komunikacji interpersonalnej za ważny czynnik integracji 
społecznej.

Kolejny, siódmy, rozdział pt. Synergia społeczna i synergiczna aktu-
alizacja siebie oraz narzędzie jej pomiaru został napisany przez Zenona 
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Uchnasta. Artykuł rozpoczyna się od wprowadzenia pojęcia syner-
gii. Termin ten ma swoje odniesienie do funkcjonowania pewnego 
układu (całości) składającego się z części. To właśnie dzięki synergii 
w układzie tym zachodzą korzystne zmiany, czy to funkcjonalne, czy 
strukturalne, i zmian tych nie może zapewnić żaden z tych elementów 
oddzielnie, ale właśnie ich specyficzne współdziałanie, czyli syner-
gia. Ważne jest też stwierdzenie, że układ synergiczny funkcjonuje 
sprawniej, efektywniej niż układ takiej cechy nieposiadający.

Ponadto w pierwszej części pracy Autor przedstawia również 
pojęcia związane z synergicznym funkcjonowaniem człowieka, jak 
np. informacje o skuteczności własnego działania, określane rów-
nież jako kontrolne, czy też działania celowe, które charakteryzują 
się specyficzną jakością współdziałania nazywaną współdziałaniem 
współzależnym.

W kolejnym podrozdziale Autor koncentruje się na takich poję-
ciach, jak: synergia społeczna, synergiczna aktualizacja siebie 
zachodząca w relacjach interpersonalnych i społecznych. W społe-
czeństwach o wysokiej synergii społecznej istnieje przekonanie, że 
dobre współdziałanie zapewnia skuteczną aktualizację siebie zarów-
no w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym. Ponadto opisane 
zostały trzy wyznaczniki kultury organizacji i funkcjonowania insty-
tucji społecznych w grupach o wysokiej i niskiej synergii społecznej, 
a mianowicie: techniki podziału dóbr, techniki korzystania z nabytych 
dóbr oraz funkcje instytucji religijnych.

Przeprowadzona przez Uchnasta analiza pozwala również lepiej 
zrozumieć powody, dla których w niektórych kulturach jej członko-
wie zachowują się prospołecznie lub też w innych są ukierunkowani 
bardziej na zaspokajanie potrzeb indywidualnych.

W kolejnym podrozdziale przedstawiona została idea synergicznej 
samoaktualizacji. Uchnast akcentuje dwie ważne kwestie. Po pierw-
sze, kategorie samoaktualizacji można również ujmować w terminach 
wysokiej i niskiej synergii oraz, po drugie, zdrowe społeczeństwo 
może zaistnieć dzięki realizacji synergicznego układu relacji między 
jego członkami oraz ich współdziałania.

Ważną częścią artykułu jest przedstawienie autorskiego narzę-
dzia badawczego służącego do pomiaru preferencji synergii społecz-
nej o nazwie Skala synergii społecznej (SY-SP). Zostały również 
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przytoczone wyniki badań z jej zastosowaniem. Jednym z ważnych 
rezultatów przeprowadzonego badania jest określenie preferencji 
synergii społecznej wśród studentów. Okazało się, że około 20% 
badanej grupy studentów wyróżnia indywidualna dyspozycja do 
proaktywnego i synergicznego stylu funkcjonowania w relacjach 
interpersonalnych i społecznych.

Na zakończenie warto przyjąć, że prawdopodobne jest założenie 
o zbieżności i/lub wzajemnej komplementarności zjawisk synergii 
i integracji społecznej.

Ósmy rozdział pt. Warunki środowiska pracowniczego sprzyjające inte-
gracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym został napisany przez 
Ewę Jaglarz. Rozpoczyna się on od omówienia pojęcia wykluczenia 
społecznego oraz podania jego synonimów, jak również podania prze-
słanek tego zjawiska. Zwrócono też uwagę, że pojęcie to może być 
ujmowane jako proces oraz jako stan. Autorka podkreśla też wagę 
identyfikowania mechanizmów prowadzących do marginalizacji.

W pierwszym podrozdziale Jaglarz, przyjmując perspektywę 
socjologiczną, zastanawia się nad społeczną konstrukcją wykluczenia 
społecznego w odniesieniu do procesu kreowania niepełnospraw-
ności. Przy tej okazji omawia zjawisko wykluczenia społecznego 
osób z niepełnosprawnością. Wskazana została ważna cecha osób/
grup wykluczonych społecznie, polegająca na niezamierzonym przez 
nich niepodejmowaniu akceptowanych ról życiowych. Zwykle pro-
ces wykluczenia społecznego rozpoczyna się od spowodowanych 
siłami zewnętrznymi trudności ekonomicznych prowadzących do 
wykluczenia ekonomicznego, a te z kolei prowadzą do wykluczenia 
politycznego i społecznego. Wskazano również na uwarunkowania 
kulturowo-rodzinne wykluczenia społecznego, jak również na domi-
nującą w tym zakresie funkcję społeczeństwa.

W perspektywie socjologicznej przyjmuje się, że bycie człowie-
kiem z niepełnosprawnością generuje ograniczone uczestnictwo 
w procesie socjalizacji. Sytuacja osób z niepełnosprawnością jest 
spostrzegana w aspekcie niewydolności społecznej lub też pojawia 
się mniejszościowe spostrzeganie takich osób i traktuje się je jako 
swoistych outsiderów.

Jeśli chodzi o społeczną konstrukcję odmienności, omówiony 
został mechanizm etykietowania osób z niepełnosprawnością, który 
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determinuje pełnioną przez nich funkcję oraz prowadzi niekiedy do 
ograniczenia jej zakresu, jak to się dzieje np. w przypadku zatrudnia-
nia osób z niepełnosprawnością poniżej ich faktycznych kwalifikacji.

W celu wyjaśnienia przebiegu społecznej konstrukcji wykluczenia 
społecznego przytoczono różne teorie, jak np.: stygmatyzacji, dewiacji 
pierwotnej i wtórnej, społecznego kategoryzowania ludzi według ich 
cech itd.

Kolejny podrozdział został poświęcony identyfikacji i charaktery-
styce różnego rodzaju barier napotykanych przez osoby z niepełno-
sprawnością w środowisku pracowniczym. Przytoczono i omówiono 
bariery utrudniające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, 
czynniki określające ich zdolność do zatrudnienia, które silnie rzutują 
na szanse zatrudnienia, czy też bariery związane z dostępem osób 
z niepełnosprawnością do zatrudnienia. Identyfikowane są również 
przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnoś-
cią, spośród których za najbardziej znaczące uważa się te, które znaj-
dują się po stronie pracodawców i szeroko rozumianego otoczenia.

Konkludując, Jaglarz podkreśla wyraźny brak w katalogu barier 
utrudniających rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnością 
czynników kulturowych związanych z szeroko rozumianą kulturą 
pracy. Ponadto uznaje, że jednym z najważniejszych czynników prze-
ciwdziałających wykluczeniu jest pełne uczestnictwo osób z niepeł-
nosprawnościami w społecznym podziale pracy. Dlatego też podkreśla 
wyjątkową społeczną odpowiedzialność biznesu wobec pracowników, 
a szczególnie pracowników z niepełnosprawnościami. Zdaniem tych 
ostatnich dobry pracodawca to ten, który integruje ich z resztą perso-
nelu, dając im w ten sposób poczucie włączenia i szacunku. Przyto-
czone zostały również inne cechy pracodawców sprzyjające inkluzji 
osób z niepełnosprawnością do środowiska pracowniczego, w którym 
powinna zachodzić integracja społeczna.

Ostatni, dziewiąty rozdział został napisany przez Monikę Ewę 
Trybulską i nosi tytuł Działania doradcy zawodowego w procesie integracji 
społecznej w okresie adolescencji. Autorka zaczyna swój tekst od podkre-
ślenia, że podstawą uczestnictwa osób w społeczeństwie jest nawią-
zywanie prospołecznych relacji oraz poczucie przynależności i bycia 
potrzebnym. Myśl ta jest nicią przewodnią całego wywodu i odnosi 
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się zarówno do działalności doradcy zawodowego, jak i młodzieży 
z niepełnosprawnościami, która jest podmiotem jego oddziaływania.

Kolejną kwestią jest próba scharakteryzowania zjawiska niepeł-
nosprawności. Warto przy tym zaznaczyć, że nie chodzi jedynie o to, 
aby wyjaśniać, czym jest niepełnosprawność, ale żeby również wska-
zać obszary życia, których ona dotyczy. W pierwszej części tekstu 
znajduje się również uzasadnienie używania sformułowania „osoba 
z niepełnosprawnością” zamiast „osoba niepełnosprawna”.

W następnym podrozdziale Autorka opisuje zjawisko integracji 
społecznej i wyjaśnia, dlaczego integracja jest istotna dla osób z nie-
pełnosprawnością. Argumentuje, że gdy respektowane są te same 
 prawa co u osób pełnosprawnych, liczą się te same wartości i stworzo-
ne są identyczne lub podobne warunki rozwoju – to integracja umoż-
liwia osobie z niepełnosprawnością zachowanie własnej tożsamości.

Kolejny podrozdział dotyczy problematyki rozwoju młodzieży 
w okresie adolescencji ze szczególnym wskazaniem różnic w nim 
istniejących między młodzieżą pełnosprawną i tą z niepełnospraw-
nościami. Na tle wskazanych różnic rozwojowych zostały omówione 
oczekiwania wobec doradcy zawodowego i jego powinności związane 
z pełnioną przez niego funkcją.

Autorka zwraca uwagę na konieczność zmiany paradygmatu 
myślenia i funkcjonowania doradcy zawodowego w kierunku doradz-
twa kariery. W ten sposób osoby z niepełnosprawnościami są bardziej 
ukierunkowane na poszukiwanie i odkrywanie własnych możliwo-
ści i zasobów. Z tego też powodu Trybulska dostrzega konieczność 
wprowadzenia, obok tradycyjnych metod pracy doradcy zawodowe-
go z młodzieżą z niepełnosprawnością, również i tych, które są zwią-
zane z planowaniem ich kariery edukacyjno-zawodowej.

Przedstawione zostały również tradycyjne i nowe metody pra-
cy doradcy zawodowego z młodzieżą z niepełnosprawnościami, 
a także zarysowane zostały zalety poradnictwa socjodynamicznego. 
W ramach tej perspektywy omówiono specyfikę poradnictwa indy-
widualnego i grupowego oraz wskazano na możliwe obszary, w któ-
rych może nastąpić integracja młodzieży z niepełnosprawnością ze 
społeczeństwem. Przedstawiono również mechanizmy tę integrację 
umożliwiającą.
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Reasumując rozważania zawarte we wstępie, zapewne trudno jest 
wskazać ten, czy inny czynnik odpowiedzialny za integrację społecz-
ną. Powinniśmy raczej mówić o konstelacji czynników integrujących 
społeczeństwo polskie, jak również o takich, które to społeczeństwo 
dezintegrują. Dodatkowym utrudnieniem na drodze integracji spo-
łecznej jest dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna, społecz-
na i gospodarcza. Dlatego też poszukiwanie czynników integrujących 
nasze społeczeństwo długo jeszcze będzie prawdziwym wyzwaniem.

Kraków, dnia 19 lipca 2018 r.
Stefan Frydrychowicz
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CO NAS ŁĄCZY? SZKICE FILOZOFICZNE

Wstęp 

Potoczne doświadczenia naszej współczesnej polskiej codzienności 
unaoczniają nam występujące w niej, z różnym natężeniem, proce-
sy zarówno integracji, jak i dezintegracji polskiego społeczeństwa, 
zauważalne w wielu obszarach jego życia zbiorowego.

Fakt występowania w zbiorowości zbieżności i rozbieżności, przy-
czyniających się do generowania sygnalizowanych procesów, sam 
w sobie nie jest niczym nowym. Podobnie wskazywanie go nie jest 
żadnym odkryciem, jeśli weźmie się pod uwagę, że teza o powszech-
nie i trwale podzielanych przez wszystkich członków danej społecz-
ności poglądach, wartościach itp. znajduje swoje zaprzeczenie już 
na poziomie potocznego doświadczenia w tym zakresie, a myślenie 
w kategoriach jednomyślności społecznej jest myśleniem życzeniowo-
-utopijnym. Generowanie zaś przez nie mniej lub bardziej twórczego 
czy też destrukcyjnego napięcia zdaje się stanowić nie od dzisiaj istot-
ne kryterium żywotności danego społeczeństwa oraz jego spoistości.

W świetle powyższego być może pewien wkład do refleksji nad tego 
rodzaju stanem rzeczy może wnieść namysł filozoficzny nad istotą 
tych procesów w kontekście danego tu i teraz społeczeństwa. Namysł, 
którego punktem wyjścia czynię pytanie o to, co nas łączy w sposób 
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mający znaczenie dla integralności wspólnego koegzystowania jako 
polskie społeczeństwo.

W tym celu zamierzam wziąć pod uwagę wybrane, lecz powszech-
nie uważane za więziotwórcze, potoczne doświadczenia zawiązywania 
się społecznie znaczących grup wokół wspólnie podzielanych działań 
i/lub przekonań, by następnie, poddając je analizie filozoficznej, starać 
się uchwycić w nich to, co moglibyśmy określić mianem istoty, tak 
czy inaczej realizowanej wspólnotowości – tym, co nas faktycznie, lub 
też wyobrażeniowo, zdaje się łączyć. Tym samym punktem wyjścia 
niniejszego studium czynię codzienne, przednaukowe doświadczenie 
podzielania czegoś przez daną zbiorowość lub jej znaczącą część.

„Teraz” Polska

Pośród różnego rodzaju doświadczeń minionych dziesięcioleci pol-
skich dziejów po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, szczególnie 
spoiwogenny oraz wspólnototwórczy charakter zdaje się być przypi-
sywany określonym wydarzeniom i sytuacjom dotyczącym:
a) c i e r p i e n i a  i / l u b  w s t r z ą s u  j a k i e j ś  c z ę ś c i  s p o-

ł e c z e ń s t w a  l u b  j e g o  c a ł o ś c i – powodowanego między 
innymi przez takie wydarzenia, jak tragedie o znaczeniu ogól-
nokrajowym (np. katastrofa smoleńska) czy katastrofy naturalne 
o zasięgu ponadlokalnym (np. powodzie stulecia) – generującego 
powszechnie podzielane współprzeżywanie w postaci współczucia, 
narodowej przynależności i solidarności z ofiarami, żałoby;

b) z a g r o ż e n i a  b y t u  n a r o d owe g o  – którego formy znalazły 
ukonkretnienie zwłaszcza w działaniach wojennych (np. wojna 
rosyjsko-polska, II wojna światowa), a także w przedsięwzięciach 
„reedukacyjnych” społeczeństwa w sferze kultury i tożsamości 
narodowej (np. działania rusyfikacyjne i germanizacyjne okresu 
zaborów, cenzura kultury po 1945 roku, planowe niszczenie pod-
miotowości społeczeństwa) – generującego wzrost poczucia naro-
dowego oraz jednoczenie się ponad podziałami w celu zachowania 
narodowego i/lub państwowego bytu przez tworzenie „państwa 
podziemnego”, „społeczeństwa równoległego”, „drugiego obiegu”;
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c) j a s k r a w e g o  n a r u s z a n i a  p r a w  p r a c o w n i c z y c h 
i  go d n o ś c i  l u d z k i e j  r o b o t n i k ó w – powodowanego przez 
nadużycia aparatu władzy w zakresie polityki społecznej i gospo-
darczej (np. wydarzenia w Poznaniu: czerwiec 1956, na Wybrzeżu: 
grudzień 1970, sierpień 1980) – generującego zbiorowe protesty 
społeczne, samopomoc społeczną na rzecz represjonowanych, two-
rzenie i konsolidowanie środowisk opozycyjnych;

d) s p o ł e c z n i e  w a ż n y c h  p o t r z e b  o  c h a r a k t e r z e  h u m a-
n i t a r n y m  – powstałych między innymi na skutek zapóźnień 
cywilizacyjnych, niedowładu i zaniedbań Państwa, czy też braku 
publicznych pieniędzy w sferze dotyczącej ochrony zdrowia (np. 
braki w zakresie specjalistycznej aparatury medycznej) – gene-
rujących wspólne angażowanie się różnych środowisk na rzecz 
realizacji określonego dobra uznawanego powszechnie za ważne, 
jak przykładowo akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
czy Caritasu;

e) m a n i f e s t a c j i  o k r e ś l o n y c h  w a r t o ś c i  i  p o s t a w 
w  p r z e s t r z e n i  pu b l i c z n e j – głównie religijnych, patriotycz-
nych i godnościowych, inspirowanych z jednej strony sprzeciwem 
i kontestacją obowiązującego porządku ustrojowego, a z drugiej afir-
macją własnych przekonań wobec postaw i wartości uważanych 
za „obce” i narzucane przez represyjny aparat władzy (np. akcje 
protestacyjne w obronie krzyży, budowanych kościołów; narodo-
we celebracje religijne św. Stanisława, św. Wojciecha, obchodów 
Milenium Chrztu Polski; procesje Bożego Ciała; pielgrzymki Jana 
Pawła II; wizyty osobistości zza żelaznej kurtyny) – generujących 
masowe w nich uczestnictwo tak wierzących, jak i agnostyków oraz 
niewierzących, traktujących te manifestacje jako przestrzeń eks-
presji własnego sprzeciwu wobec istniejącego stanu rzeczy, wzrost 
dumy narodowej oraz religijnej i narodowej wspólnoty podziela-
nych przekonań i wartości;

f) s p r a w  o  s p o ł e c z n i e  i  u s t r o j owo  d o n i o s ł y m  z n a-
c z e n i u – jednoczących nierzadko polaryzująco, a niekiedy wręcz 
konfrontacyjnie, znacząco duże grupy społeczne (reforma  polskiego 
sądownictwa, ordynacja wyborcza do samorządów, kryzys wokół 
Trybunału Konstytucyjnego), a tym samym prowadzących do 
głębokiego podziału polskiego społeczeństwa – generujących 
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konsolidowanie się środowisk „podzielonego społeczeństwa” 
i radykalizację nastrojów politycznych;

g) w s p ó l n i e  d z i e l o n y c h  p a s j i, zwłaszcza sportowych (np. 
ogólnopolska małyszomania czy aktualnie stochomania, różnego 
rodzaju narodowe „kibicowania”) – generujących zbiorowe dzie-
lenie emocji, sympatii i oczekiwań, a także form narodowo zabar-
wionego dowartościowania znajdującego wyraz między innymi 
w słownictwie relacjonującym tego rodzaju wydarzenia.
Oczywiście powyższa lista nie rości sobie prawa do bycia wyczer-

pującą, niemniej raczej adekwatnie zdaje się przywoływać ważniejsze 
wydarzenia i sytuacje ostatnich dziesięcioleci naszej historii, które 
były w stanie uruchomić spoiwotwórczą moc w polskim społeczeń-
stwie, generując określone wspólnotonośne postawy, zachowania 
i inicjatywy.

Gdy się nad nimi zastanawiam, uderza mnie dający się zauważyć 
fakt, że wszystkie te sytuacje i wydarzenia łączy właściwa im „chwila”, 
kairos, „teraz”. Natomiast nie ma wśród nich takich, które charak-
teryzowałoby w sposób mniej lub bardziej wyraźny swego rodzaju 
„trwanie”, „stałe kontynuowanie”, i w tym znaczeniu jakaś „ciągłość” 
w dłuższym okresie, jako pewien stan permanentny, pewien trwały 
model życia zbiorowego.

Podobnie, gdyby zechcieć wyróżnić trzy szczególnie znaczące cza-
sy i odpowiadające im sposoby zbiorowego koegzystowania, mianowi-
cie: czas współbycia odświętnego (świętowania, celebrowania), czas 
właściwy powszedniej codzienności (codziennego zaangażowania, 
działania i życia), a także czas współbycia agonistycznego (wyzwań, 
zmagań w wymiarze ogólnospołecznym), to pośród wskazanych 
powyżej sytuacji zdecydowanej większości z nich, a w pewnym okre-
sie naszej najnowszej historii wszystkim, należałoby przypisać właś-
ciwość charakterystyczną dla współbycia agonistycznego, cechującego 
się jakimś znaczącym powszechnie wyzwaniem i zmaganiem.

Konsekwentnie, tylko sporadycznie, a konkretniej, jedynie w odnie-
sieniu do sytuacji dotyczących „wspólnie dzielonych pasji”, można by 
mówić o zbiorowym, szeroko rozumianym, świętowaniu, celebrowaniu.

Wobec powyższego, moje szczególne zastanowienie budzi fakt, że 
pośród tego rodzaju zdarzeń i sytuacji o charakterze wspólnototwór-
czym zdaje się nie być takich, których naturalnym miejscem i czasem 
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byłaby polska „codzienność”. Codzienność wspólnototwórczo ste-
matyzowana i wyartykułowana w świadomości społeczeństwa jako 
rzeczywistość rozumiana długoterminowo i perspektywicznie, z właś-
ciwym jej sposobem życia i działania. Tego rodzaju swoisty „brak 
codzienności”, która posiadałaby moc inspirującą wspólnototwórczo 
i spoiwogennie nasze społeczeństwo daje do myślenia.

Gdyby przyjąć zasadność wskazanych przeze mnie wspólnoto-
gennych zdarzeń i sytuacji oraz wystarczającą ich reprezentatywność, 
uważałbym za uprawnione sformułowanie co najmniej hipotezy, że 
nasze społeczeństwo na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat cha-
rakteryzuje bardziej okazjonalna i z natury swojej „chwilowa mobi-
lizacja” powodowana zaistniałą w danym czasie sytuacją niż „trwała 
inspiracja”, wynikająca z przyjęcia jakiegoś powszechnie akceptowa-
nego długofalowego projektu, który jako społeczeństwo chcielibyśmy 
wspólnie realizować i który mógłby stanowić spoiwo naszego bycia 
razem. Więcej, że tak spoiwogennie i wspólnototwórczo rozumia-
na „trwała inspiracja” wydaje się zwyczajnie nieobecną w ostatnich 
dziesięcioleciach w przestrzeni publicznej polskiego społeczeństwa.

Wreszcie, że biorąc pod uwagę nasze zbiorowe przedsięwzięcia ana-
lizowanego okresu, należałoby je definiować nie tyle jako „akcje”, ile 
raczej jako „reakcje”, pytając się zarazem w ich świetle, czy w związku 
z tym można by mówić o zbiorowo „reaktywnej” dominancie jako 
charakterystycznej dla polskiego społeczeństwa.

Jak jednak, mając na uwadze powyższe konstatacje i hipotezy, 
rozumieć fenomen naszego trwania i podzielanej przez nas różnora-
ko wspólnotowości?

Wspólnotowość w ujęciu teoretycznym

Poczynione konstatacje i hipotezy dotyczące naocznej faktyczności 
występowania, lub też i nie, czegoś, co moglibyśmy uznać za „trwałą 
inspirację” posiadającą zdolność do integrowania wokół siebie pol-
skiego społeczeństwa, skłaniają do pytania o istotę w ten sposób rozu-
mianego „spoiwa”. W niniejszym studium zamierzam wziąć pod uwa-
gę jedynie dwa kierunki poszukiwań odpowiedzi na tak postawione 
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pytanie, które wyznaczają różne ujęcia tego zagadnienia: cywilizacyjne 
Feliksa Konecznego i kulturowe Leszka Kołakowskiego.

Feliks Koneczny w opublikowanym w 1935 roku dziele O wielości 
cywilizacji wyróżnił siedem cywilizacji, dzieląc je na dwie zasadnicze 
grupy, z których pierwszą stanowią cywilizacje sakralne: żydowska 
i bramińska, drugą zaś cywilizacje niesakralne: łacińska, bizantyńska, 
turańska, arabska i chińska (por. Koneczny 1935: 307).

Polska, według Konecznego, nie jest cywilizacyjnie jednorodna, 
lecz charakteryzuje się współobecnością czterech cywilizacji: bizan-
tyńskiej, łacińskiej, turańskiej i żydowskiej. Cywilizacje te, jego zda-
niem, nie dążą do stworzenia jakiejś syntezy cywilizacyjnej, a tym 
samym i do wytworzenia właściwego takiej syntezie spoiwa polskie-
go społeczeństwa, lecz zgodnie z rozwijaną przez Konecznego teorią 
„cywilizacji żywotnych”, które „gdziekolwiek zetkną się z sobą […] 
walczyć z sobą mu s z ą” (Koneczny 1935: 312), są w stanie wojny mię-
dzy sobą: „u nas cztery cywilizacye: żydowska, bizantyńska, turańska 
i łacińska walczą z całych sił; tylko tamte trzy łączą się zazwyczaj 
sojuszem wojennym, by uderzać na łacińską wspólnemi siłami, ale 
poza tem i one też walczą z sobą, mocując się na siłę” (Koneczny 
1935: 313).

Każda z tych cywilizacji miałaby posiadać właściwy jej spoiwogen-
ny i wspólnototwórczy rdzeń. Zatem, gdyby przyjąć stawianą przez 
Konecznego diagnozę kondycji cywilizacyjnej Polski, moglibyśmy 
wyróżnić cztery współobecne zespoły istotnych cech mogących stano-
wić również kryteria wspólnotowości i spoistości, charakterystyczne 
dla poszczególnych cywilizacji.

Pierwsza z nich, bizantyńska, cechowałaby się tym, że „podpo-
rządkowuje społeczeństwo biurokracyi, wytwarza etatyzm, w imię 
wszechwładzy państwa wprowadza antropolatryę osoby władcy” 
(Koneczny 1935: 309). Tym samym wszechwładza państwa, biuro-
kracja i kult jednostki, władcy zdaje się, że stanowiłyby w niej także 
o spoistości i integralności państwa. Natomiast pytanie o spoiwo spo-
łeczeństwa w ramach tej cywilizacji byłoby bezzasadne, gdyż w rozu-
mieniu Konecznego społeczeństwo w cywilizacji bizantyńskiej zostaje 
pochłonięte przez państwowość (por. Koneczny 1935: 304).

Gdy chodzi o cywilizację łacińską, ta, w ujęciu autora O wielo-
ści cywilizacji, w odróżnieniu od pozostałych trzech cywilizacji z nią 



Co nas łączy? Szkice filozoficzne 27

walczących, „posiada historyzm i poczucie narodowe, opiera państwo 
na społeczeństwie, od życia publicznego wymaga etyki, uznając supre-
macyę sił duchowych” (Koneczny 1935: 309). Jest ona w związku 
z tym, ze swojej natury, ukierunkowana na człowieka i na społeczeń-
stwo, którego wspólnototwórczych czynników należałoby poszuki-
wać w spajającym je historyzmie, czyli w świadomości historycznej 
danego społeczeństwa i w wysnuwaniu z tego przez owo społeczeń-
stwo należnych wniosków (por. Koneczny 1935: 283), w poczuciu 
narodowym oraz w etyce życia publicznego.

Natomiast cywilizacja turańska, w rozumieniu Konecznego, „ma 
ustrój rodowy […], ze społecznościami nie zróżniczkowanymi w spo-
łeczeństwa, z obozową organizacyą życia publicznego, z antropolatryą 
wodza-władcy” (Koneczny 1935: 309). Tym, co w tej cywilizacji stano-
wiłoby element spajający, czy też raczej agregujący w społeczność, lecz 
nie w społeczeństwo, przez podporządkowanie, byłby charyzmatyczny 
przywódca, wódz-władca dzierżący w swoim ręku wszechwładzę.

Wreszcie cywilizacja żydowska, jako jedyna pośród cywilizacji 
obecnych w Polsce należąca do cywilizacji sakralnych, to cywilizacja, 
której spoiwo, zdaniem Konecznego, stanowi właśnie jej sakralność, 
której rdzeń miałby stanowić żydowski mesjanizm w rozumieniu, 
jakie nadaje mu Koneczny w rozprawie O wielości cywilizacji (por. 
Koneczny 1935: 312).

Biorąc pod uwagę wskazaną przez Konecznego specyfikę każdej 
z cywilizacji oraz zakładając ich rzeczywisty a nie wyobrażeniowy 
wpływ na polskie społeczeństwo i państwo, należałoby przyjąć istnie-
nie w nich: (a) cywilizacyjnych, konstytutywnie różnorodnych czynni-
ków spoiwogennych, a także (b) zmiennego natężenia oddziaływania 
tych czynników, zależnego od pozycji danej cywilizacji względem 
pozostałych w określonym momencie naszych dziejów. Byłyby to 
czynniki trwałe, konstytutywnie sobie przeciwstawne i konflikto-
genne, oddziaływujące zarówno łącząco, jak i rozkładająco na nasze 
społeczeństwo i państwo. Mianowicie, generując momenty spoiwo-
twórcze w ramach właściwych im kręgów cywilizacyjnych, a zarazem 
rodząc głębokie strukturalnie podziały społeczeństwa i państwa jako 
całościowych form życia zbiorowego ze względu na toczoną między 
tymi cywilizacjami walkę.
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Odmienne podejście do zagadnienia tego, co nas konstytutywnie 
łączy, zaproponował Leszek Kołakowski w pochodzącym z 1973 roku 
eseju Sprawa polska (Kołakowski 1983). Stawiając w centrum uwagi 
naród rozumiany jako „aktywna wspólnota kultury” i zastanawiając 
się nad dotyczącymi jego bytu zagrożeniami w ramach „sowietyzacji” 
Polski, wskazał on na wspólnototwórcze znaczenie „słowa” w prze-
strzeni publicznej, ukonkretniane w postaci treściowo znaczącej 
„mowy publicznej”, a także na żywotnie istotne dla trwałości narodu 
bycie podmiotem własnych dziejów oraz związane z tym poczucie 
odpowiedzialności za siebie samego (por. Homa 2013: 235). Zarazem, 
analizując fenomen sowietyzacji Polski, zwrócił uwagę na jej z natury 
destrukcyjną formę polegającą na postępującej degradacji mowy pub-
licznej prowadzącej do jej utraty jako „narzędzia narodowego trwania” 
(Kołakowski 1983: 21), na rzecz rytualnego frazesu pozbawionego 
semantycznej wartości (por. Kołakowski 1983: 20). W konsekwen-
cji zaś prowadzącej do wynarodowienia wyrażającego się w utracie 
wspólnotowości, historycznej ciągłości i języka jako spoiwa świado-
mości narodowej (por. Homa 2013: 236).

Według Kołakowskiego zatem, tym co – zważywszy na jego funk-
cję – w eseju Sprawa polska stanowi konstytutywnie ważne i „trwa-
łe” spoiwo narodu, przesądzające o jego istnieniu lub rozpadzie, jest 
język rozumiany jako spoiwo świadomości narodowej (por. Kołakow-
ski 1983: 21). Być może uprawnione jest również przypisanie tego 
rodzaju znaczenia poczuciu bycia podmiotem własnych dziejów jako 
naród. Do tego rodzaju rozszerzenia pojęcia spoiwa wspólnoty naro-
dowej zdaje się upoważniać konkluzja rozważań Kołakowskiego na 
temat natury sowietyzacji, stwierdzająca, że:

Degradacja mowy publicznej, gdyby przyjęta została jako trwały składnik 
życia i gdyby udała się całkiem, oznaczałaby śmierć każdej zbiorowości, 
również zbiorowości narodowej, i byłoby tak nawet wtedy, gdyby mowa 
życia codziennego przechowała swój autentyzm. Wówczas bowiem mowa 
służyłaby przekazywaniu prawdy tylko w prywacie małego życia, ta zaś 
mowa, która jest niezbędnym narzędziem kulturalnej wspólnoty, prze-
stałaby istnieć, wyparta bez reszty przez co dzień inny, a zawsze trupio 
sztywny hałas obrzędowych zaklęć i egzorcyzmów. Naród straciłby narzę-
dzie, w którym wypowiada zbiorową swoją świadomość, utraciłby przeto 
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poczucie, że sam jest podmiotem stających się dziejów własnych, czy-
li – co na jedno wychodzi – przestałby być tym podmiotem faktycznie 
(Kołakowski 1983: 20-21).

Zarysowane powyżej jedynie fragmentarycznie niektóre kierunki 
poszukiwań „trwałych inspiracji” posiadających zdolność integrowa-
nia wokół siebie polskiego społeczeństwa, co oczywiste, nie wyczer-
pują zagadnienia łączących nas mniej lub bardziej trwale więzi.

Jak podziemna rzeka

Starając się odpowiedzieć w studium Wspólnotowość. W poszukiwaniu 
spoiwa wspólnoty politycznej na pytania, co stanowi, lub też mogłoby 
stanowić, spoiwo wspólnot państwowych, biorąc pod uwagę europejski 
namysł filozoficzny nad tym zagadnieniem, konkludowałem swoje 
badania, pisząc:

[…] odpowiedzi na te pytania, jakie mi się nasuwają w świetle analizo-
wanych koncepcji, dają się sprowadzić ostatecznie do jednej. Brzmi ona: 
w jakiś sposób wszystko. Wszystko może nas łączyć i wszystko może nas 
dzielić: wizje i fakty, moc władzy i jej przemoc, zagrożenie i schronienie, 
bezinteresowność i interesowność, egoizm i altruizm, materia (jak ojczysta 
ziemia) i duch (jak miłość do niej), moc pieniądza i moc międzyosobo-
wych więzi, przymus i konsens – by wymienić niektóre rodzaje tego, co 
posiadałoby spoiwogenne właściwości według analizowanych w tym stu-
dium koncepcji spoiwa państwowo i ponadpaństwowo organizowanych 
społeczeństw. 

Swój spoiwogenny potencjał, jak unaoczniają to filozoficzne dzieje tego 
zagadnienia oraz próby jego aplikacji w praktyce życia społecznego 
i politycznego, zdaje się posiadać w jakiś sposób „wszystko”, to znaczy, 
wszystko, co może być jakoś podzielane jako pożyteczne, przynoszące 
korzyść, pożądane, konieczne czy też stanowiące wspólnotę losu zarówno 
dawnego, jak i teraźniejszego. Zależność tę, znaną już w starożytności, 
Arystoteles sformułował w twierdzeniu: „to, co wspólne, stanowi więź” 
(Arystoteles 2000: ks. VIII, rozdz. 9, 1160 a).



Tomasz Homa SJ30

Owo „wszystko”, natury antropologicznej, instytucjonalnej i procedural-
nej – odwołując się do zaproponowanej w tym studium typologizacji ana-
lizowanego spoiwa tego rodzaju wspólnot – może nas łączyć, ale zawsze 
„w jakiś sposób”. Rozumiem to dwojako, zależnie od tego, czy biorę pod 
uwagę naturę i właściwości różnych postaci spoiwa, czy też jakość życia 
toczonego w ramach takim czy innym spoiwem spajanej wspólnoty pań-
stwowej lub ponadpaństwowej (por. Homa 2017: 167-168).

Twierdząc, w kontekście refleksji nad naturą i właściwościami spoiwo-
gennych czynników wspólnot jakimi są państwa lub instytucje ponad-
państwowe, o ich możliwości spajania „w jakiś sposób”, przez to „w jakiś” 
rozumiem domyślnie: „w sposób jakościowo różny, zważywszy na (a) cha-
rakter tworzonych przez nie więzi natury antropologicznej, instytucjonal-
nej i/lub proceduralnej lub ich takich czy innych konfiguracji, (b) właści-
wą tym więziom trwałość i spoiwogenną siłę oraz ich społeczną gęstość, 
a także, (c) przynajmniej w niektórych przypadkach, ich głębię”.

Odnosząc natomiast dookreślenie „w jakiś sposób” (już to hipotetycznie, 
już to twierdząco) do wspomnianej jakości życia, rozumiem przez nie, rów-
nież domyślnie: „w sposób niepozostający bez wpływu na nasze, szeroko 
rozumiane, indywidualne i zbiorowe życie w ramach wspólnoty państwo-
wej – jego rozumienie i urzeczywistnianie” […].

Stąd też „w jakiś sposób wszystko”, co wiąże, czy też może wiązać i utrzy-
mywać ludzkie zbiorowości w określonych wspólnotach państwowych 
i ponadpaństwowych dzięki spoiwogenności współtworzących owo 
„wszystko” czynników, charakteryzuje nie tylko istotnie znacząca, typo-
logicznie wyróżniona […] istotowa różnorodność i realna wielość tego 
rodzaju czynników oraz fakt ich jakiejś akceptacji przez członków takich 
wspólnot […]. W sposób równie istotny i nierozdzielnie z nimi skorelowa-
ny, owo „w jakiś sposób wszystko” cechuje także zróżnicowana moc jego 
spoiwogenności oraz stopień trwałości jej podmiotowych (antropologicz-
nych) i przedmiotowych (instytucjonalnych i proceduralnych) nosicieli 
(Homa 2017: 168-169).
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Podsumowanie

Podsumowując, zważywszy na powyższe i zarazem mając na uwadze 
przywołane w pierwszej części rozdziału polskie sytuacje i zdarzenia 
o charakterze spoiwogennym i wspólnototwórczym, które wyróżnia 
swego rodzaju szeroko rozumiana „chwilowość” i „powierzchowność” 
oraz ich „uświadomiona obecność w przestrzeni publicznej”, rozu-
miem nasze wspólnotowe ponadchwilowe „trwanie”, konstatowane 
w codziennym potocznym doświadczeniu jako przejaw oddziaływa-
nia pewnego spoiwa scalającego strukturalnie społeczeństwo pośród 
generowanych przez nie różnego rodzaju napięć i podziałów, które 
nazwałbym jego spoiwem „głębokim”. Spoiwem konstytutywnym dla 
tej formy wspólnotowości, która posiada charakter wspólnotowości 
źródłowo pierwotnej względem wszelkich chwilowych momentów 
integracji i dezintegracji społeczeństwa, narodu i państwa. Takim, 
które jak podziemna rzeka przyczynia się do utrzymywania humusu 
naszej zorganizowanej koegzystencji we właściwej mu wspólnotowo 
i obywatelsko „żywotności”, wyrażanej także w sytuacyjnie warunko-
wanym manifestowaniu się jej doraźnych momentów spoiwogennych 
i wspólnototwórczych.

Na tego rodzaju spoiwo, zwykle wieloaspektowe, czy też jego zna-
cząco ważne cechy, zdają się wskazywać między innymi przywołani 
w tym szkicu zarówno Feliks Koneczny, jak i Leszek Kołakowski.

Listę polskich propozycji dookreśleń tak rozumianego spoiwa 
można by kontynuować. Podobnie można by też kontynuować listę 
polskich myślicieli podejmujących ten temat. Nie podejmując się 
jednak tego w niniejszym szkicu, chciałbym jedynie zasygnalizować 
stanowiska Tadeusza Ślipki i Józefa Tischnera w tej kwestii. Otóż, 
według pierwszego z nich, spoiwem określonym przeze mnie mianem 
„głębokiego”, byłaby kultura narodowa (por. Ślipko 2005: 221-224). 
Natomiast według drugiego, stanowiłaby je w sposób zasadniczy ludz-
ka solidarność (por. Tischner 2005: 12-14).
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Zamiast zakończenia

Użyta przeze mnie metafora podziemnej rzeki w odniesieniu do tego 
„głębokiego” spoiwa, zdaje się odsłaniać kolejny, fundamentalnie waż-
ny aspekt zagadnienia spoiwotwórczych czynników wspólnotowych 
form koegzystencji w postaci społeczeństwa, narodu i państwa, któ-
ry należałoby poddać uważnej analizie, mianowicie ten, dotyczący 
żywotności oraz mocy samych tych czynników.

Istotnie, rzeka – zostając przy tej metaforze konstytutywnych czyn-
ników wspólnototwórczych – ma zawsze jakieś swoje źródło, które 
sprawia jej zaistnienie i bycie jak długo ono bije. Analogicznie, także 
spoiwo wspólnotowe, z natury swojej złożone antropologicznie, insty-
tucjonalnie i proceduralnie (Homa 2017: 145-165), wymaga w spo-
sób konieczny „źródeł” umożliwiających mu tak złożone zaistnienie 
i wspólnototwórcze oddziaływanie. Fakt ten rodzi pytanie o tego 
rodzaju źródła, o ich więziotwórczą zasobność i kondycję oraz formy 
ich zbiorowego eksploatowania i pielęgnowania, a zarazem wskazuje 
kierunek dalszych badań w interesującym nas temacie.
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Abstract
What unites us as a community? Philosophical sketches

The current experiences of contemporary Polish everydayness make us aware 
of the processes of both integration and disintegration of our society which 
are occurring in it with varying intensities and which are noticeable in many 
areas of collective life.

What is striking is the fact that all these situations and events are linked 
to the proper “right moment”, “kairos”, “now”. While there is nothing among 
them that could be characterized as a kind of “duration”, “constant continu-
ation”, and in this sense, a kind of “continuity” in a more or less distinct 
way and, over a longer period of time, as a permanent condition, there is an 
enduring model of collective life present in Polish “everyday life”. This sort 
of a peculiar “lack of everyday life”, which would have the power to inspire 
social and bond-forming within our society, is food for thought.

Considering the above statements and hypotheses, how are we to under-
stand the phenomenon of our duration as a society and the different com-
munality shared by us?

The signalled phenomenon – taking into account the “momentary” pro-
cesses of the integration and disintegration of Polish society – raises the 
question about the essence of what unites us over the observed “momentness” 
and what we could consider a “permanent inspiration” having the ability to 
integrate Polish society.

In this study, considering the subject of my analyses, I explore two of the 
possible directions to answering such a question and which set out various 
approaches to this issue: the civilizational one of Feliks Koneczny and the 
cultural variant of Leszek Kołakowski.
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CZYNNIKI UŁATWIAJĄCE 
A UTRUDNIAJĄCE PROCES INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ

Wprowadzenie

Integracja to termin, który w zasadzie może wystąpić w każdym 
obszarze, nie tylko nauk społecznych czy humanistycznych. Identyfi-
kacja, czy odnosimy się do tego samego obszaru, pojawia się wówczas, 
gdy do tego terminu zostaje dodany jakiś przymiotnik lub rzeczow-
nik określający, czego integracja ma dotyczyć. Można więc mówić 
o integracji systemów komputerowych, integracji układów komuni-
kacyjnych czy integracji społecznej albo jeszcze innej. W każdym 
takim przypadku mamy do czynienia z elementami, które początkowo 
były różne lub oddzielne, a dzięki specyficznym zabiegom zaczynają 
funkcjonować według podobnych reguł, co ma zwiększyć efektywność 
ich działania. W takim ujęciu „integracja” jest terminem szerszym, 
ale zmierzającym do podobnego efektu: połączenia w taki sposób, by 
polepszyć działanie elementów wyjściowych i uzyskać nową jakość. 
Często zresztą owa nowa jakość i większa efektywność działania idą 
ze sobą w parze i są wzajemnie od siebie uzależnione. Warto tu jednak 
poczynić istotne zastrzeżenie: łączone elementy powinny być na tyle 
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różne, że nie daje się ich połączyć na zasadzie „wrzucenia do wspól-
nego worka” oczekując, że ilość „sama” przejdzie w jakość.

Z tego punktu widzenia „integracja” jest terminem szerszym 
i można go stosować w odniesieniu do każdej sytuacji połączenia, 
które ma zwiększyć efektywność działania elementów wyjściowych. 
Nie inaczej jest z „integracją społeczną”. Tyle tylko, że tu przedmio-
tem działania jest włączenie w obręb dotychczasowej społeczności 
osoby, czy osób lub grupy osób, należących do innej społeczności. 
Czynniki różnicujące mogą tu mieć rozmaity charakter, poczynając 
od rasy i płci, a na wiedzy, zwyczajach, wierzeniach itp. kończąc. I tu 
zaczynają się istotne trudności i odmienności w porównaniu z innymi 
obszarami integracji. W przypadku ludzi czynniki pozornie błahe 
(a nawet w rzeczywistości nieistniejące) mogą uruchamiać procesy, 
które integrację uniemożliwiają. Jako przykład przywołuje się często 
eksperyment Tajfela i in. (1971) z tzw. grupami minimalnymi. Dzięki 
odpowiedniej procedurze eksperymentalnej doprowadził on do wyod-
rębnienia dwóch grup badanych, które miały się różnić preferencjami 
co do twórczości dwóch malarzy abstrakcjonistów. W rzeczywisto-
ści grupy zostały wyłonione czysto losowo, choć ich członkowie byli 
przekonani, że o przynależności zadecydowały preferencje malarskie. 
W efekcie zostały uruchomione potężne siły dyskryminacyjne, podział 
na „lepszych” (członkowie mojej grupy) i „gorszych” (ci z drugiej gru-
py). Eksperyment ten pokazuje, jak niewiele trzeba, by w środowisku 
społecznym uruchomić znaczące siły przeciwstawiające się integra-
cji. Z żalem tylko można dodać, że o ile dyskryminacja pojawia się 
łatwo i „samoczynnie”, to jej likwidowanie wymaga nielichej pracy, 
nie zawsze zakończonej sukcesem. Bardziej sprzyjające integracji jest 
zapobieganie dyskryminacji niż walka z nią, gdy ta już powstała. Zaob-
serwowano, że dyskryminacja występuje rzadziej tam, gdzie w proces 
wymiany pracy i korzyści zaangażowane są przynajmniej trzy grupy. 
Może to sugerować jeden ze sposobów radzenia sobie z dyskrymina-
cją. Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym czynniku wpływającym na 
proces integracji społecznej, nieobecnym tak silnie na innych polach 
integracji, mianowicie dezintegrację uruchamiają także czynniki 
z zupełnie innego obszaru. Przykładu dostarcza sytuacja, zapamię-
tana przez autora z czasów jego dzieciństwa. Pospieszna elektryfikacja 
powodowała, że często przeciwne strony ulicy, a nawet pojedyncze 
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domy były podłączone do różnych stacji zasilających. W efekcie przy 
częstych odłączeniach prądu dawało się łatwo zauważyć, że któraś 
część ulicy jest ciemna a ta naprzeciwko jasna (to samo dotyczyło 
poszczególnych budynków). To powodowało, że jedni czuli się „gorsi”, 
a drudzy „lepsi”. Łatwo sobie wyobrazić, jakiego rodzaju atrybucje 
pojawiały się, gdy takim „lepszym” (miał prąd) okazywał się ktoś, kto 
z zupełnie innych powodów (np. rasy, wiary, kraju pochodzenia itp.) 
był dotychczas traktowany jako „gorszy”.

Wspomniano wcześniej, że celem integracji jest połączenie w jed-
ność dotychczas odrębnych całości. Tak się dzieje również w integracji 
społecznej, aczkolwiek tu trzeba uwzględnić jeszcze coś. W przypadku 
ludzi większa efektywność przejawia się m.in. wzrostem zysków do 
podziału zarówno materialnych, jak i psychologicznych czy społecz-
nych. Niestety, często stają się one narzędziami dyskryminacji. Jeśli się 
tak stanie, wówczas nie pojawią się warunki do skutecznej integracji. 
Zamiast tego grupa uważająca się za „lepszą” będzie oczekiwała „lep-
szego” dla siebie podziału i walczyła o to, by taki dyskryminacyjny 
podział utrzymać. Gdyby więc pokusić się w tym miejscu o jakąś 
definicję integracji społecznej, to taka definicja eksponowałaby co 
najmniej dwa elementy. Po pierwsze, że integracja społeczna jest pro-
cesem łączenia różnych grup społecznych w jedną całość. Po drugie 
jednak, że jeśli takie działania mają przynieść zamierzony skutek, 
trzeba stworzyć warunki niezbędne do tego, by wszystkie integrowane 
grupy mogły w jednakowy sposób korzystać ze zgromadzonych środ-
ków. Przy czym nie są to czynniki definiujące rozłączne. Jeśli jedne-
go z nich zabraknie, integracja nie nastąpi. Dopiero ich jednoczesne 
wystąpienie daje szanse na to, że pojawi się skuteczna integracja.

Czynniki wpływające na proces integracji społecznej

Warto taki przegląd rozpocząć od kwestii związanych z procesem 
porozumiewania się. Zwykle prowadzi to do analiz zmierzających do 
ustalenia silnych i słabych stron poszczególnych modeli komunika-
cyjnych, umożliwiających rozpoznanie, które z nich dają największe 
szanse na efektywne porozumienie się. Kiedy jednak to zagadnienie 
rozważać w kontekście integracji, inne elementy wydają się wysuwać 
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na plan pierwszy. Można je nazwać praktycznymi. Szczególnie, jeśli 
grupy osób mające się zintegrować, posługują się różnymi języka-
mi macierzystymi, to już sam przekaz informacji będzie utrudniony. 
Dotyczy to zwłaszcza początkowych stadiów porozumiewania się. 
I tak jednak, nawet po upływie wielu lat, członkowie poszczególnych 
integrujących się grup są w stanie rozpoznawać, że różnią się języ-
kiem macierzystym. Oznacza to, że język staje się (choć nie musi) 
wygodnym czynnikiem, służącym – jak we wspomnianym wcześniej 
eksperymencie Tajfela i in. (1971) – do odróżniania członków grupy 
własnej i obcej. Łatwe staje się określenie, kto może być obiektem dys-
kryminacji. Podobnie, choć z jeszcze większą siłą, wydaje się oddzia-
ływać komunikacja niewerbalna. Dotyczy to zwłaszcza komunikatów, 
które są specyficzne kulturowo.

Żeby proces integracji mógł zostać uruchomiony, wszystkie inte-
grujące się strony muszą tego chcieć. I tu warto przyjrzeć się prze-
pisom regulującym przyjmowanie członków grupy, którzy mieliby 
się zintegrować. Aby proces integracji mógł zostać uruchomiony, 
konieczny jest wzajemny kontakt. Kontakt ten nie będzie możliwy, 
jeśli odpowiednie przepisy stanowią granicę uniemożliwiającą kon-
takt, trudną, bądź niemożliwą, do przekroczenia. Jest to względnie 
prosta do zauważenia blokada integracji. Trudniejsza do zaobserwowa-
nia jest inna sytuacja, gdy obowiązujące przepisy sprzyjają integracji, 
a mimo to jest ona utrudniona. W wielu przypadkach osoby, które 
napływają, są słabo wykształcone bądź są analfabetami. Każdy z nas 
miał zapewne do czynienia z sytuacją, gdy chciał zrozumieć przepisy 
prawne, regulujące jakiś obszar aktywności, sformułowane w języku 
macierzystym i okazywało się, że jest to trudne zadanie. Sytuacja osób 
napływających jest pod tym względem zdecydowanie trudniejsza. 
Pozostawienie ich sam na sam z tym problemem z pewnością utrudni 
integrację. Aby nie tylko przepisy były sprzyjające, ale i wystąpiła 
możliwość skorzystania z nich, konieczne jest uruchomienie działań, 
które osobom napływającym to umożliwią. Wymaga to często posłu-
giwania się tym samym językiem (a nie informacją pisaną) i wyjaś-
nienie, czego oczekuje się od imigrantów, aby proces integracji mógł 
się rozpocząć. W niektórych przypadkach można to osiągnąć poprzez 
przeszkolenie wybranych członków napływowej społeczności tak, by 
mogli pośredniczyć w przekazywaniu owej wiedzy. Wniosek, jaki się 
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tu nasuwa, sugeruje, że należy dążyć do tego, aby stało się możliwe 
uruchomienie procesu integracji, a nie to, by dbać o dobrą znajomość 
języka macierzystego populacji przyjmującej. Przez długi jeszcze czas 
posługiwanie się językiem stwarza raczej przesłanki do odróżniania 
się aniżeli do integracji.

Oczywiście sam proces porozumiewania się i związane z nim zja-
wiska (zwłaszcza łatwość odróżniania się) nie zagrażałyby w takim 
stopniu integracji społecznej, gdyby nie uruchamiały niepożądanych 
społecznie mechanizmów. Na plan pierwszy wydaje się wysuwać 
samoocena. Dość powszechny jest podział na samoocenę zawyżoną, 
zaniżoną i adekwatną do rzeczywistości. W tym przypadku doty-
czy ona zarówno społeczności przyjmujących, jak i przyjmowanych. 
W obu przypadkach samoocena zawyżona wymaga ciągłego dostar-
czania potwierdzenia takiego stanu rzeczy, zaś zaniżona domaga się 
ustawicznego wskazywania zjawisk, które mogą ją podwyższyć. Jeśli 
ma się to zrealizować, to odróżnianie się stwarza doskonałe warunki do 
uruchomienia takich procesów. Najłatwiej podnieść swoją samoocenę, 
gdy znajdzie się osobę (a jeszcze lepiej grupę) obcą, której można 
przypisać właściwości oceniane negatywnie (wierzenia, zachowania, 
wartości, zwyczaje itp.). Bardzo obszernie opisano to w literaturze (np. 
Mackie, Hamilton, Susskind i Rosselli 1999; Boski 2009; Kofta 2017).

Zarówno stereotypy, jak i uprzedzenia są swoistymi skrótami 
poznawczymi, które pozwalają przypisać osobom, mieszczącym się 
w takiej kategorii, cechy niepożądane. Uprzedzenia dają szansę na 
odniesienie się do nich ukształtowanym wcześniej stosunkiem emo-
cjonalnym. Natomiast stereotypy byłyby w takim układzie zbiorem 
cech, które uzasadniają ów negatywny stosunek emocjonalny. Można 
wręcz powiedzieć, że grupa, która ocenia się lepiej, ma szczególnie 
silne zapotrzebowanie na negatywne stereotypy i uprzedzenia. Podob-
nie grupy o zaniżonej samoocenie szukają stereotypów pozwalających 
się dowartościować i uprzedzeń, które takimi stereotypami mogłyby 
zostać uzasadnione. Stereotypy i uprzedzenia są skrótami poznaw-
czymi, z którymi trudno walczyć i je falsyfikować, gdy już powstaną. 
Nasuwa się więc wniosek, że najlepszą rekomendacją dla procesu 
integracji społecznej jest niedopuszczanie do pojawienia się (bądź 
budzenie) takich skrótów poznawczych. Tym bardziej, że są bardzo 
podatne na instrumentalne zniekształcenia.
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Elliot Aronson (1978) wiele ze swoich ustaleń zrealizował na grun-
cie szeroko interpretowanej teorii dysonansu poznawczego. Doszedł 
m.in. do wniosku, że człowiek jest skłonny do racjonalizacji, czyli 
poszukiwania uzasadnienia swoich (bądź cudzych) zachowań. Jeśli 
znajduje takie, które go satysfakcjonuje, to dalej nie szuka. Leon Fes-
tinger (2007) poświęcił swoje badania odpowiedzi na pytanie, co się 
stanie, gdy człowiek napotka na sprzeczność w obrębie swoich dotych-
czasowych (bądź świeżo docierających) przekonań poznawczych. 
Doszedł do wniosku, że powstaje wtedy nieprzyjemny stan emocjo-
nalny, który zmusza człowieka do podjęcia działań, zmierzających do 
likwidacji tej niezgodności. Jedną z najczęściej wykorzystywanych do 
tego dróg jest uznanie napływającego uzasadnienia za swoisty „wyją-
tek od reguły”. Najrzadziej natomiast pojawia się uznanie dotychcza-
sowego przekonania za nieprawdziwe i przyjęcie za prawdziwe tego 
nowo napływającego. Najczęstszym więc sposobem racjonalizacji (w 
rozumieniu Aronsona) byłoby znalezienie takiego wyjaśnienia, które 
pozwoliłoby zachować prawdziwość dotychczasowego przekonania 
(np. stereotypu), a jednocześnie wyjaśnić niezgodność „wyjątkiem 
od reguły”. A więc, przykładowo, utrzymać przeświadczenie, że emi-
granci to terroryści, a jednocześnie uznać, że ten konkretny, poznany 
bliżej, terrorystą nie jest. Na przykład, że co prawda mówi z obcym 
akcentem, ale już od wielu lat mieszka w Polsce i przyswoił sobie, na 
czym polega bycie „dobrym Polakiem”.

Można uznać, że racjonalizacja, polegająca na znalezieniu „wyjąt-
ku od reguły”, jest szczególnie groźnym przeciwnikiem integracji 
społecznej. Racjonalizacja to mechanizm obronny, którego korzenie 
tkwią głęboko w pokładach nieświadomości. Logiczność wniosko-
wania w większości przypadków nie obowiązuje. Dąży się raczej do 
uzyskania zgodności emocjonalnej, toteż uprzedzenia święcą tu swój 
wątpliwy triumf. Zaś emocje są wyjątkowo oporne na próby zmiany 
ich znaku, zwłaszcza z emocji negatywnych na pozytywne. Szansa 
skutecznej integracji tkwi więc raczej w osłabianiu natężenia nega-
tywnej emocji wynikającej z uprzedzenia, a nie w próbach zmiany 
znaku emocji. Nie ulega więc wątpliwości, że budzenie emocjonal-
nych upiorów i sukces w tej dziedzinie to trwające przez długi czas 
poważne zagrożenie dla integracji społecznej.
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Kolejnym czynnikiem wpływającym na integrację jest poszuki-
wanie dowodów na to, że nie jest się jedyną osobą, która posiada-
łaby odpowiednie przeświadczenie. W psychologii społecznej nosi 
to nazwę poszukiwania „społecznego dowodu słuszności”. Rzecz 
w tym, że większość ludzi niechętnie kontaktuje się, łączy w grupy, 
nawiązuje bliskie relacje z osobami, które w istotny sposób różnią 
się od nich przeświadczeniami, zwyczajami, religią itp. Powoduje to, 
że „społecznego dowodu słuszności” dostarczają nam ci, którzy nie 
różnią się od nas takimi właściwościami. W efekcie pojawia się coś, co 
bywa nazywane „iluzją jednomyślności”, co bywa wyrażane zwrota-
mi: „wszyscy” (lub czasem: prawie wszyscy) mają ten sam pogląd na 
sprawę. W efekcie ludzie postępujący w ten sposób są przekonani, że 
inni sądzą tak samo. Są przekonani, że ich poglądy (a nawet systemy 
wartości) mają poparcie ogółu. Nie dostrzegają jednak, że poza ich 
środowiskiem społecznym są ludzie (często stanowiący większość 
społeczności, w której funkcjonują), którzy sądzą inaczej.

Warto tu także wspomnieć o zjawisku zapotrzebowania na „kozła 
ofiarnego”. Jak już wspomniano wcześniej, wolimy, by nasza samo-
ocena mogła się podwyższać a nie obniżać. Najłatwiej ulega ona obni-
żeniu, gdy my sami (albo „nasza grupa”) doznajemy niepowodzenia. 
Dobrze jest wtedy mieć w pobliżu kogoś (np. imigrantów), którym 
można przypisać właściwości pozwalające obarczyć ich odpowiedzial-
nością za poniesienie niepowodzenia. Są co najmniej dwa czynniki 
odpowiadające za to, kto zostanie „kozłem ofiarnym”. Po pierwsze, 
taka osoba (bądź grupa osób) musi się wyraźnie odróżniać od nas – 
kolorem skóry, płcią, językiem, religią, ubiorem, zwyczajami bądź 
w jakiś inny sposób (np. rudym kolorem włosów). Po drugie natomiast, 
potencjalny kandydat na kozła ofiarnego powinien być w mniejszości, 
po to choćby, by nie mógł skutecznie się bronić. Grupa, która miałaby 
się zintegrować, w pełni posiada takie cechy. I nie pomaga tu zwięk-
szenie liczebności grupy napływowej, ponieważ doprowadzamy wtedy 
do sytuacji, w której grupa przyjmująca staje się mniejszością i cały 
proces przebiega identycznie, tylko kto inny zostaje kozłem ofiarnym. 
Jedynym sposobem, który rodzi szanse na skuteczną integrację jest 
poszukanie czynników i procesów, które minimalizują poszukiwanie 
kozła ofiarnego. Jednym z nich jest podwyższanie samooceny, innym 
może być działanie dostarczające sukcesu, który zostanie osiągnięty 
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wspólnym działaniem wszystkich społeczności, które mają się zin-
tegrować. Im więcej takich działań, tym więcej szans na pomyślną 
integrację społeczną.

Jest wiele osób, które preferują bierne oczekiwanie na pożądany 
bieg spraw i sądzą, że wystarczy poczekać, aby upływ czasu zrobił 
swoje. Warto tu jednak zauważyć, że w tym przypadku właściwo-
ści przypisane grupie pełniącej rolę kozła ofiarnego zostają jedynie 
zepchnięte do swoistej „podświadomości społecznej” i tam czekają na 
swoje lepsze czasy. Bardzo łatwo je na bieżąco uaktywnić, co często 
robią politycy, choćby przy okazji poszukiwania „naszego” wroga, po 
to, by utworzyć poczucie wspólnoty. Czas więc nie rozwiązuje prob-
lemu integracji społecznej, a jedynie odracza aktywność w kreowa-
niu kozłów ofiarnych. Bierne oczekiwanie na to, że upływ czasu sam 
z siebie doprowadzi do integracji społecznej jest niebezpieczne przede 
wszystkim dlatego, że pozwala na łatwe wykreowanie kozła ofiarne-
go. A raz wykreowany nie znika, tylko zepchnięty do lamusa czeka 
na swój dzień. Jest to szczególnie niebezpieczne wtedy, gdy zostaje 
włączony do szerszej kategorii, jaką może być „obcy”. Eksperyment 
Tajfela i in. (1971) pokazuje, jak łatwo taką „obcość” wytworzyć.

Tolerancja na niepewność

Taki czynnik do swej koncepcji wymiarów, pozwalających opisywać 
(a w konsekwencji odróżniać) systemy kulturowe wprowadził Geert 
Hofstede. Niepewność określa jako

[…] poczucie zagrożenia odczuwanego przez członków danej kultury 
w obliczu sytuacji nowych, nieznanych lub niepewnych […] wyraża się 
między innymi stresem i potrzebą przewidywalności, która może być 
zaspokojona przez wszelkiego rodzaju prawa, przepisy i zwyczaje (Hof-
stede 2000: 180-181).

Taka definicja pozwala na skonstruowanie wskaźnika toleran-
cji na niepewność. Można w tym miejscu abstrahować od tego, czy 
sposób pomiaru owego wskaźnika jest adekwatny do rzeczywistości 
czy nie. Istotniejsze jest to, że poszczególne społeczności lokują się 
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na wymiarze tolerancji wyżej lub niżej względem siebie. Zależnie 
od zajętego miejsca można powiedzieć, że jedne z nich są bardziej, 
inne zaś mniej tolerancyjne wobec niepewności. Taki stan wyjściowy 
charakteryzowałby daną społeczność. Ten stan można dalej rozpa-
trywać z punktu widzenia sposobów radzenia sobie z niepewnością. 
Im bardziej społeczność nie toleruje niepewności, tym silniejsza jest 
tendencja do poszukiwania sposobów radzenia sobie z nią. Zdaniem 
Hofstede (2000: 203) mamy tu do czynienia ze swoistymi „narodowy-
mi wzorcami unikania niepewności”. W odniesieniu do problematyki 
będącej tu przedmiotem analizy, interesujące jest spostrzeżenie Hof-
stede, że jeśli społeczność ma silne tendencje do unikania niepewno-
ści, to w skrajnym stopniu nie toleruje mniejszości.

Nie ulega wątpliwości, że proces integracji społecznej jest zwią-
zany ze wzrostem liczebności i siły sytuacji rodzących niepewność. 
Najsilniej jest to odczuwane w odniesieniu do czynników społecz-
nych związanych z napływem nowych społeczności. Nawet bardzo 
do siebie zbliżone społeczności różnią się liczbą i rodzajem sytuacji, 
które towarzyszą im na co dzień. Im częściej się z nimi spotykają, tym 
częściej wypracowują sposoby radzenia sobie z nimi. Inaczej mówiąc, 
im częściej dana sytuacja pojawia się w obrębie społeczności, tym 
mniej niepewności rodzi. Wystąpienie sytuacji nowej, pojawiającej się 
przy okazji integracji społecznej, konfrontuje członków społeczności 
z czymś, z czym się dotychczas nie spotykali i wymaga znalezienia 
nowych (albo daleko idącej adaptacji dotychczasowych) sposobów 
radzenia sobie z niepewną, bo nową, sytuacją. Wyżej scharakteryzo-
wano szereg procesów towarzyszących integracji społecznej, które 
mogą kształtować niepewność społeczną.

W tym miejscu analizie zostaną poddane dwa przypadki: społecz-
ność o wyjściowo niskiej tolerancji na niepewność oraz społeczność 
o wyjściowo wysokiej tolerancji na niepewność. Należy zauważyć, że 
nie mówimy tu o krańcach tolerancji na niepewność, a jedynie o wyso-
kiej i niskiej tolerancji. Oznacza to, że pojęcia te wzajemnie się definiu-
ją i że mogą być społeczności o jeszcze większej albo jeszcze mniejszej 
tolerancji na niepewność. Jest to uwaga istotna dla dalszych wywodów.

W tym pierwszym przypadku wprowadzenie do życia społecznego 
nowego czynnika rodzącego niepewność będzie się domagało szybkie-
go wypracowania zasad, pozwalających uporać się z tą niepewnością. 
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Najbardziej oczekiwana sytuacja ma miejsce wtedy, gdy uda się to 
zrealizować poprzez wprowadzenie szczegółowych przepisów i uregu-
lowań prawnych. Interesujące jest tu spostrzeżenie Hofstede (2000), 
że członkowie społeczności nie są przekonani co do tego, że mogą 
wpływać na decyzje rządzących. To spostrzeżenie można skomento-
wać uwagą, że mimo tego, w obliczu rosnącej niepewności, jej człon-
kowie sądzą, że to przepisy wydawane przez „władzę” pokażą drogę 
radzenia sobie z narastającą niepewnością. Warto jednak zauważyć, 
że ten sposób radzenia sobie z rodzącą lęk niepewnością prowadzi tak 
naprawdę do blokowania źródeł niepewności, a nie do zwiększania 
odporności na nią. Nie do rozwoju sposobów radzenia sobie z niepew-
nością, a jedynie unikania niepewności. Nie do wzrostu tolerancji, 
lecz do rozwoju tendencji do samoizolacji. W efekcie proces integracji 
społecznej nie może być realizowany.

Inaczej wygląda to w społecznościach o wysokiej tolerancji na 
niepewność. Dominującym tu przekonaniem jest założenie, że życie 
społeczne jest pełne niespodzianek i trzeba się z tym pogodzić. Nie-
pewność nie jest więc czymś, czego należy unikać, lecz czymś, z czym 
należy sobie poradzić. Na marginesie, takie spostrzeżenie może być 
otwarciem dyskusji nad problemem, czy należy uznawać za cnotę 
wytworzenie społeczności jednorodnej (a więc takiej, w której jest nie-
wiele źródeł niepewności), czy też doprowadzenie do sytuacji, w któ-
rej cnotą jest pokojowe współistnienie różnorodnych społeczności, 
korzystających z takich samych praw i zobligowanych do wypełnia-
nia takich samych obowiązków. Niemniej, nawet bardzo tolerancyjna 
wobec niepewności społeczność ma zapewne ograniczoną możliwość 
znalezienia sposobów radzenia sobie z nią. Przekroczenie określonego 
progu niepewności zrodzi lęk, czy można sobie z nią poradzić. Ów lęk 
powoduje, że niektóre z wypracowanych dotychczas sposobów zaczy-
nają być spostrzegane jako nieefektywne. W rezultacie lęk się nasila na 
zasadzie samonapędzającej się spirali. To powoduje, że coraz częściej 
w społeczności pojawia się tendencja do poszukiwania rozwiązania 
poprzez likwidację, przynajmniej niektórych, źródeł niepewności. 
W efekcie zostaje uruchomiony mechanizm, znany z wcześniejszej 
analizy społeczności o małej tolerancji na niepewność: zamykania się 
i wzrostu nietolerancji. Tym samym, w przypadku obu społeczności, 
pojawia się stan zubożonej tolerancji na niepewność.
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Procesy podtrzymujące stan zubożonej tolerancji

Takie procesy pojawiają się przede wszystkim na poziomie poznania 
społecznego. W tym miejscu, tytułem przykładu, zostaną omówione 
niektóre z nich. Przede wszystkim te, które badania w psychologii 
społecznej łączą z takim stanem. Pierwszym z nich można uczynić 
koncepcję „oblężonej twierdzy”. Dotknięta tym zniekształceniem 
społeczność spostrzega wszelkie zachowania tych, których traktuje 
jako „innych”, w kategoriach działań wrogich, ukierunkowanych na 
wyrządzenie „nam” krzywdy. Takie spostrzeganie otoczenia społecz-
nego rodzi silne zapotrzebowanie na „skróty poznawcze”, pozwalające 
odróżniać „swoich” od „obcych”. Jedną z istotnych cech takich skrótów 
jest to, że spora ich część jest nieprawdziwa albo tylko częściowo 
prawdziwa. Stąd poczucie bycia częścią oblężonej twierdzy staje się 
niezwykle pożywną glebą dla rozwoju różnego rodzaju wyjątków od 
reguły. Pozwalają one z jednej strony utrzymać generalne przekonanie, 
że jest się wyspą otoczoną oceanem wrogości i trzeba zrobić wszystko, 
by do zagłady nie doszło. Z drugiej strony, wyjątek od reguły pozwala 
poradzić sobie z przypadkami, gdy „obcy” („inni”) nie działają na 
naszą niekorzyść (zauważamy to). A z takimi przypadkami członkowie 
„oblężonej twierdzy” często się spotykają. Wówczas przyjęcie, że jest 
to właśnie „wyjątek”, pozwala nie dopuścić do pojawienia się dysonan-
su poznawczego i do zachwiania samooceny. Przyjęcie perspektywy 
oblężonej twierdzy nie tylko nie obniża samooceny, lecz paradoksalnie 
wynosi ją na wyższy poziom.

Innym zbiorem procesów sprzyjających zniekształceniom pozna-
nia społecznego jest grupowe myślenie. Taki termin zaproponował 
Irving L. Janis (1972, por. Domachowski 1984) starając się wyjaśnić, 
dlaczego często dzieje się tak, że grupa złożona z jednostek, które 
w obrębie społeczności posiadają najwyższe kompetencje poznaw-
cze, decyzyjne, moralne, etyczne itp. proponuje często rozwiązania, 
które pod różnymi względami są „gorsze” od tych, które każda z tych 
osób podjęłaby indywidualnie. Badaniami objął proces decyzyjny, jaki 
towarzyszył kilkunastu błędnym decyzjom, podjętym w istotnych dla 
Stanów Zjednoczonych sprawach. Doprowadziły one w konsekwencji 
do znaczących blamażów amerykańskiej polityki zagranicznej. Poczy-
nione ustalenia skłoniły go do wniosku, że błędy dotyczą głównie 
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procesów docierania do informacji niezbędnej do podejmowania 
decyzji i procesów towarzyszących jej przetwarzaniu. Poszukując 
wyjaśnienia, dlaczego to procesy obiegu informacji są tak podatne 
na zaburzenia wpływające na podejmowanie decyzji, zwrócił uwagę 
na dwa czynniki związane z dynamiką małej grupy społecznej.

Pierwszym z nich jest spójność grupy. Warto się temu bliżej przyj-
rzeć. Każdy z jej członków został nim dlatego, że jako jednostka 
posiadł niezbędne do tego kompetencje. Tak więc w sposób uzasad-
niony cieszył się wysoką samooceną zarówno w swoich własnych 
oczach, jak i w oczach własnej społeczności, która samą siebie także 
oceniała wysoko. Powołanie w skład takiej wyjątkowej grupy (bycie 
członkiem) tę samoocenę utwierdza, a często wręcz podwyższa. Jak 
stwierdzono wcześniej, wszystko, co podwyższa samoocenę jest pozy-
tywnie wartościowane. Z tego powodu udział w takiej grupie jest 
wysoce nagradzający i członkowie grupy podejmują działania, by być 
nimi nadal. Są to m.in. wyrażanie solidarności z innymi członkami 
grupy, wyrażanie sympatii względem nich, wyrażanie pozytywnych 
uczuć, podtrzymywanie wyrażonych przez innych członków grupy 
poglądów, propozycji rozwiązań itd. Ponieważ proponowane przez 
innych rozwiązania niekoniecznie są najbardziej efektywne, to takie 
działania z jednej strony podwyższają spójność, lecz z drugiej obniżają 
efektywność działań grupy. Czynnik ten często ma charakter konfor-
mizmu wobec oczekiwań grupy.

Janis, co prawda, tego nie czyni, lecz warto się bliżej przyjrzeć 
innemu czynnikowi, którym jest typowanie „najlepszego” rozwiązania. 
Grupa została powołana do życia jako najwyższa w łańcuchu decy-
zyjnym (i stąd m.in. jej wysoki prestiż i status). To jej decyzje, jako 
najlepsze, mają zostać wcielone w życie. Skąd jednak taka grupa wie, 
że proponowane przez nią rozwiązanie jest najlepsze? Ano stąd, że 
wszyscy członkowie grupy zgodzili się, że jest ono najlepsze. Nie ma 
możliwości zapytania o to, bo „wyżej” nikogo nie ma, a przed próbą 
wcielenia go w życie nie daje się go sfalsyfikować. I stąd w takiej gru-
pie silny nacisk zarówno formalny, jak i nieformalny, na konformizm 
jej członków. Gdyby grupa utraciła jednomyślność uzyskaną dzięki 
konformizmowi, straciłaby również zdolność do wyłaniania rozwią-
zań „najlepszych”. Tym samym, grupa utraciłaby sens swego istnie-
nia, jej członkowie zaś istotne źródło podwyższania swej samooceny. 
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Podobnie można analizować funkcjonowanie społeczności, która 
z jakichkolwiek powodów jest przekonana, że jest lepsza od innych, 
a w łańcuchu decyzyjnym stoi najwyżej.

Najintensywniej grupowe myślenie pojawia się tam, gdzie społecz-
ność powołuje taką grupę, ponieważ ma poczucie zagrożenia. Nawią-
zując do wcześniejszego akapitu, jeśli poczucie bycia samotną wyspą 
rodzi przeświadczenie o zagrożeniu, to wiąże się z częstym poja-
wieniem się grupowego myślenia. Niestety, również poczucie bycia 
samotną wyspą z powodu przypisywanych sobie wysoce pożądanych 
cech prowadzi do grupowego myślenia. Jakie są tego konsekwencje? 
Janis sformułował 8 różnych konsekwencji grupowego myślenia. 
Oczywiście, nie będę tu analizować ich wszystkich. Opiszę jedynie 
to, co wydaje się szczególnie istotne dla procesu integracji społecznej. 
Zwłaszcza jest tym wytworzenie się swoistej iluzji wszechmocności 
własnej grupy czy społeczności. Przeświadczenia, że to „my” mamy 
prawo decydować o przebiegu i wynikach tego procesu. Nic nam 
w tym nie może przeszkodzić, bo to my mamy rację. Jest to wyni-
kiem zbiorowych wysiłków społeczności, by obronnie zracjonalizować 
swe działania, co prowadzi do pomijania ostrzeżeń o tym, że być 
może są to działania niewłaściwe. Nacisk na konformizm członków 
zbiorowości i kształtująca się autocenzura skutkują pojawieniem się 
kolejnej iluzji, iluzji jednomyślności. Pojawia się także skłonność do 
negatywnego stereotypizowania osób niebędących członkami „włas-
nej” grupy, co sprzyja podejmowaniu nieprzychylnych działań wobec 
wszystkich członków społeczności mającej się zintegrować, a która 
do tego momentu jest społecznością „innych”. W efekcie prowadzi to 
członków grupy dotkniętej grupowym myśleniem do wniosku, że nie 
należy się integrować, ponieważ członkowie przeciwnej grupy mają 
właściwości, które to uzasadniają (np. są brudni, chorzy, innego wyzna-
nia albo chcą się zintegrować tylko po to, by skorzystać z naszych 
ciężką pracą zdobytych dóbr, bo sami są zbyt leniwi). W rzeczywisto-
ści sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ grupowym 
myśleniem i jego konsekwencjami mogą zostać dotknięte wszystkie 
zbiorowości zaangażowane w proces integracji.

Ostatnim z analizowanych tu czynników wpływających na proces 
integracji są wierzenia religijne. Jak sama nazwa wskazuje, są to „wie-
rzenia”, a więc coś, co nie poddaje się poznawczej weryfikacji. Każda 
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religia, w sposób jawny albo ukryty, przekazuje swoim wyznawcom 
obraz siebie jako jedynej słusznej czy prawdziwej. Już tylko tym ele-
mentem podwyższa samoocenę i prowadzi do tworzenia różniących 
się grup. Często proces ten jest dodatkowo wspomagany widocznymi 
przejawami religii, jakimi są różnego rodzaju rytuały i wymogi (doty-
czące np. ubioru lub zachowań), które muszą spełnić członkowie reli-
gijnej społeczności. Złożenie tych właściwości powoduje, że wierze-
nia religijne są bardzo bogatym źródłem różnego rodzaju uprzedzeń, 
mogących prowadzić do daleko idącej deprecjacji członków innych 
grup religijnych. Często w sukurs tym uprzedzeniom przychodzą 
stereotypy, które zgodnie ze swoją istotą dotyczą wszystkich członków 
„nie naszej” grupy religijnej. Można sądzić, że religia potrafi bardzo 
negatywnie wpływać na proces integracji społecznej, zwłaszcza tam, 
gdzie spotkają się wyznawcy różnych systemów religijnych.

Konsekwencje zniekształceń poznawczych

W świetle wyżej przytoczonych uwag blokady na drodze integracji 
społecznej prowadzą do co najmniej dwóch niekorzystnych dla życia 
społecznego zjawisk. Pierwsze z nich to stygmatyzacja społeczna. 
Na ogół bywa konsekwencją opisanych wyżej procesów, ale czasem 
czynnikiem dla nich spustowym. Żeby stygmatyzacja zaistniała, 
konieczna jest obecność przynajmniej dwóch społeczności, które 
mogą się zintegrować, lecz jedna z nich jest na tyle silna, że może 
narzucać drugiej swoje rozwiązania udziału w życiu społecznym. Taka 
sytuacja powoduje, że aby utrzymać wiodącą pozycję, nie wystar-
czą już stereotypy i uprzedzenia. Nie są też takim wystarczającym 
czynnikiem konsekwencje grupowego myślenia. I tu w sukurs przy-
chodzi stygmatyzacja społeczna, która pozbawia drugą społeczność 
możliwości pełnego korzystania ze wspólnie wypracowanych dóbr. 
A więc zostaje uruchomiona blokada czegoś, co na samym początku 
tego rozdziału potraktowano jako czynnik, którego zaistnienie jest 
konieczne, by oczekiwać, że integracja społeczna zostanie zrealizo-
wana: wystąpi możliwości wspólnego korzystania z wypracowanych 
razem dóbr zgodnie z włożonym wkładem. Stygmatyzacja społeczna 
stoi temu na przeszkodzie w dwojaki sposób. Po pierwsze, idzie dalej 



Czynniki ułatwiające a utrudniające proces integracji społecznej 49

niż przypisanie cech zebranych w stereotypie. Zbiorowość objęta 
wykluczeniem społecznym przestaje być wyłącznie społecznością, 
u której członków dostrzega się cechy składające się na stereotyp. 
Staje się społecznością zmuszoną do tego, by swoim sposobem funk-
cjonowania musiała demonstrować przypisane sobie negatywne cechy 
i uzasadniać w ten sposób uprzedzenie. W taki sposób, żeby je było 
widać, niezależnie od chęci poszczególnych członków i jednej i dru-
giej społeczności. Bywa to osiągane w rozmaity sposób. Poprzez 
wyznaczenie miejsc do osiedlania się w „gorszej” okolicy. Często ta 
gorszość jest konsekwencją braku podstawowych mediów. Poprzez 
pozbawianie możliwości uzyskania wyższych kwalifikacji (np. przez 
wprowadzanie odpowiednich przepisów prawa). Te zaś często bywają 
sposobem na radzenie sobie z niepewnością. Poprzez zatrudnianie 
w „gorszych” zawodach („brudna” praca, mało płatna, o małym pre-
stiżu społecznym itp.). Często wykorzystywanym sposobem jest sta-
tystyczne kreowanie generatora przestępczości. Poza wymienionymi 
tu przykładami stygmatyzacji można znaleźć wiele innych, mniej lub 
bardziej subtelnych.

Stygmatyzacja społeczna uruchamia drugie z wyszczególnianych 
tu zjawisk. Pozwala mianowicie uzyskać zgodność z samopotwier-
dzającym się proroctwem. Pozwala na realizację co najmniej dwóch 
rzeczy. Jest bardzo wygodnym narzędziem racjonalizacji. Zjawisku 
temu można przypisać obrazową nazwę „a nie mówiłem”. Przecież 
mówiłem, że trzeba ich odseparować, bo nas pozarażają. Przecież 
mówiłem, że nadają się tylko do wykonywania najprostszych prac. Jest 
oczywiste, że są nisko płatne. O, wyniki badań wyraźnie pokazują, że 
są wylęgarnią przestępczości itd. Jest także jeszcze bardziej zagrażają-
cy integracji społecznej aspekt tych dwu procesów. Otóż działają one 
jak samonakręcająca się spirala. Stygmatyzacja społeczna dostarcza 
argumentów na rzecz samopotwierdzającego się proroctwa. Ono zaś 
skłania do wykluczenia społecznego. Niebezpieczeństwo związane 
z tymi procesami polega głównie na tym, że związek między nimi 
nie jest łatwy do zauważenia przez społeczność. Samonakręcający się 
mechanizm sprawia zaś, że niezwykle szybko stają się one znaczącymi 
barierami na drodze integracji społecznej.
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Podsumowanie

Z przedstawionych wyżej uwag wynika, że istnieją przynajmniej dwa 
zjawiska, które wymagają uwzględnienia podczas analizy procesów 
odpowiadających zarówno za powodzenie, jak i niepowodzenie pro-
cesu integracji społecznej. Również tytuł tego rozdziału wskazuje, że 
rozważane czynniki są odpowiedzialne i za jedno i za drugie. Niezależ-
nie od szczegółowych procesów, których wpływ na integrację można 
rozważać dwutorowo: sprzyjają jej albo ją utrudniają, dwa z omawia-
nych tu zjawisk można potraktować jako główne determinanty suk-
cesu bądź porażki integracji społecznej. Jednym z nich jest stopień 
możliwości odróżniania się od siebie społeczności zaangażowanych 
w proces integracji. Drugą determinantą jest samoocena.

Odróżnianie się to czynnik generujący różnorodne bariery na dro-
dze do integracji. Wszelkie działania wzmagające proces odróżnia-
nia się i tworzenia negatywnych uprzedzeń można traktować jako 
działania na rzecz utrudnienia albo wręcz uniemożliwienia integracji 
społecznej. Stanie się tak ze względu na to, że wówczas szczegółowe 
czynniki pozostaną w służbie odróżniania się a nie integracji. Jak 
widać, integracja jest tu traktowana jako przeciwieństwo odróżnia-
nia się. Jest oczywiste, że wielokroć same właściwości społeczności 
zmuszają do spostrzegania różnic. Czym innym jest jednak odróż-
nianie się w służbie samooceny, a czym innym jest posiadanie cech 
odróżniających, traktowanych jako źródło odmienności, które nie jest 
związane z narodzinami negatywnego uprzedzenia. O ile to pierwsze 
jest nastawione na redukcję niepewności, o tyle odmienności mają 
szansę rozbudowywania tolerancji na niepewność. Podejmowanie 
działań zmierzających do integracji społecznej powinna, jak się wyda-
je, rozpocząć analiza charakteru odróżniania się i eliminacji działań 
zmierzających do kreacji odróżniania się w służbie samooceny.

Jako drugie zjawisko wpływające w tak znacznym stopniu na proces 
integracji wywołana została samoocena. Jak pokazywano wcześniej, 
może być ona zawyżona, zaniżona albo adekwatna do rzeczywistości. 
Generalnie jest tak, że nagradzające dla ludzi jest wszystko to, co 
polepsza zaniżoną albo utrwala wysoką samoocenę. Jednym z takich 
czynników jest obecność społeczności, której można przypisać właści-
wości wskazujące na to, że jest „gorsza” (głupsza, mniej wyedukowana, 



Czynniki ułatwiające a utrudniające proces integracji społecznej 51

o kryminalnej przeszłości itp.) od nas. Jest to jeden z najprostszych 
sposobów działania, jaki ludzie podejmują na rzecz swojej samooceny. 
Takie działanie determinowane poziomem samooceny jest wyjątkowo 
niekorzystne dla integracji społecznej. Polepszając stan samooceny 
jednych, prowadzi, dzięki procesowi stygmatyzacji społecznej, do 
negatywnego odróżniania się drugich.

Uwzględniając wszystko to, co tu napisano, można stwierdzić, że 
analizowane zjawiska są ze sobą ściśle powiązane. I właśnie to połą-
czenie powoduje, że stają się one czynnikami, które w jednakowym 
stopniu mogą sprzyjać integracji społecznej lub ją utrudniać. Dlatego 
tak ważne są intencje ludzi w ten proces zaangażowanych. Należy też 
zauważyć, że w rzeczywistości analiza stygmatyzacji i samooceny jest 
bardziej skomplikowana, albowiem trzeba uwzględnić czynniki, poka-
zując ich wzajemne relacje. To, co wyżej przedstawiono jest wersją 
z konieczności uproszczoną.
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Abstract
Factors that facilitate vs. factors that make the process of 

social integration more difficult

The author defines social integration as a process of blending various 
social groups into one unity. This requires every integrating group to 
be able to use all resources gathered by united actions in the same 
way. The analysis points out that the factors taken into account can 
facilitate as well as hinder such a process, depending on the mode of 
promotion of such factors and which of them are to be promoted. Such 
an analysis is shown in three stages. First, the factors were analyzed 
that influence the process of social integration (such as a tendency to 
distinguish from another group, self-esteem, stereotypes and preju-
dices, scapegoating, exceptions to the rule, groupthink, and others). 
Second, it was shown in what a way such factors can reduce toler-
ance to uncertainty avoidance. This in turn leads to blocking social 
integration. The presented analysis leads to the conclusion that such 
treatment leads to distortions of social cognition. The author regards 
such distortions as crucial for the process of social integration.
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INTEGRACJA WEWNĘTRZNA JAKO 
JEDEN Z WARUNKÓW SPOISTOŚCI 

SPOŁECZNEJ W DOBIE NADPRODUKCJI 
INFORMACJI1

Spoistość jednostkowa oraz grupowa – istota i powiązania

Spoistość (spójność) stanowi zasadniczo przedmiot studiów przedsta-
wicieli psychologii społecznej i socjologii (Wojciszke 2011; Sztomp-
ka 2012). Poznawane są jej uwarunkowania, dynamika, funkcjonalne 
znaczenie. Zajmowałam się nią dotychczas wybiórczo w płaszczyźnie 
edukacyjnej, eksponując zjawisko solidarności między uczniami oraz 
nauczycielami (Ledzińska 2015: 159-170). Spoistość oznacza tworze-
nie harmonijnej całości, zgodność, jedność, koherencję, monolitycz-
ność. Jej przeciwieństwem jest podział, dychotomia, niekonsekwen-
cja, segregacja, wykluczenie (Słownik języka polskiego PWN – online). 
Kategoria ta nabiera szczególnego znaczenia przy dużej liczebności 
grupy zwiększającej prawdopodobieństwo podziałów. Problem spójno-
ści, choć ponadczasowy, miewa okresy aktualizacji, a do takich należą 
czasy wielkich zmian: rewolucje, przemiany gospodarcze, ustrojowe itp. 

1   Przygotowano w ramach programu BST Wydziału Psychologii UW nr 181410.
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Podejmując temat, przyjmuję znacznie szerszą perspektywę. Nawią-
zuję do makromodyfikacji – wywołanej ekspansją technologiczną – 
dokonującej się w skali ziemskiego globu. Z tej racji fenomen glo-
balizacji przedstawiam bardziej szczegółowo, traktując go jako ramę 
podjętych analiz. Następnie przybliżam zjawiska typowe dla nurtu 
informacyjnego, koncentrując uwagę na tzw. paradoksie dostępności 
(Woods, Patterson, Roth 2002). Łatwy dostęp do ogromnych zbiorów 
danych – ujmowanych w kategoriach potopu, zalewu lub nadprodukcji 
informacji – utrudnia wybór i organizację treści, czyli budowanie na ich 
podstawie jednostkowej wiedzy. Tymczasem wiedza o sobie i świecie 
stanowi – oprócz systemu wartości – konstytutywne ogniwo osobowo-
ści, umożliwiające racjonalne zachowanie, tj. orientację, planowanie 
działań oraz realizację celów (por. Oleś 2003; Ledzińska 2014: 43-64).

Formułuję tezę, że specyfika czasów może – między innymi przez 
zagrożenia dla procesu konstruowania wiedzy – nie ułatwiać integra-
cji wewnętrznej. Ta ostatnia z kolei, jeśli istnieje, sprzyja spójności 
społecznej, ale jej nie gwarantuje. Nawiązuję tym samym do idei for-
mułowanych wcześniej przez mędrców żyjących w różnych kręgach 
kulturowych i epokach. Sentencję „nie ma drogi do pokoju, pokój jest 
drogą” przypisuje się Mahatmie Gandhiemu, zdanie „pokój światowy 
zaczyna się od pokoju naszego serca” kardynałowi Stefanowi Wyszyń-
skiemu, zaś słowa „pokój zaczyna się w Twoim sercu” wypowiedział 
obecny papież Franciszek.

Wyjaśnienie złożonych powiązań między spójnością jednostkową 
i grupową wymaga w pierwszej kolejności zrozumienia relacji między 
stosunkiem do siebie i innych. Jest to we współczesnej psychologii 
jeden spośród tak zwanych wielkich problemów (Łukaszewski 2008). 
Wyjaśnień jest wiele, a jedno z nich wiąże się z poszukiwaniem źródeł 
napięć w ludzkiej psychice (Jarymowicz 2008). W interpretacjach 
znajdujemy odwołanie do tzw. wyższych i niższych poziomów regu-
lacji zachowania. Do tych pierwszych należy struktura Ja, ujmowana 
najczęściej jako samoocena, samoakceptacja i poczucie własnej warto-
ści. To ostatnie jest dynamicznym składnikiem, określającym poziom 
wiary we własne możliwości, zaufania do swoich sił oraz zadowole-
nia z dotychczasowych osiągnięć (Lindenfield 1995). Ma ono liczne 
uwarunkowania, ujmowane przez autorów co najmniej kilku znanych 
koncepcji. Przywołuję skrótowo niektóre z nich.
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Psychologowie poznawczy akcentują dążenie do podtrzymania 
dobrego obrazu Ja, stąd tendencja do selektywnego przetwarza-
nia informacji na swój temat. Pozytywne przekonania o sobie mają 
bowiem – przy optymalnym ich natężeniu – charakter przystosowaw-
czy, podtrzymując dobre samopoczucie (Moskowitz 2009). W rela-
cjach społecznych preferujemy też osoby o poglądach zbliżonych do 
naszych, co utwierdza nas w przekonaniu o ich słuszności.

Odmiennego wyjaśnienia genezy stosunku do siebie oraz innych 
dostarczył Eric Berne, autor analizy transakcyjnej. Główne jej katego-
rie to analiza stanów ego (dziecko, rodzic, dorosły), analiza transakcji 
i gier, a także proces kształtowania scenariuszy życiowych (skryptów 
życiowych), prowadzący do ukształtowania tzw. pozycji życiowych 
(Berne 2011). Kluczowe znaczenie dla rozwoju jednostki mają – 
według badacza – wczesnodziecięce doświadczenia. W następstwie 
indywidualnej interpretacji przekazów otrzymywanych od otoczenia 
już w dzieciństwie formowany jest indywidualny skrypt. Określa on 
kim człowiek chce być, jaki chce być oraz dokąd zmierza. Skrypt gro-
madzi wiedzę na temat ważnych indywidualnie oraz społecznie norm 
i wartości, wpływając na podejmowane role życiowe oraz schematy 
zachowania. Konsekwencją podjęcia tzw. decyzji skryptowej jest przy-
jęcie pozycji życiowej, czyli określonych przekonań na temat siebie 
oraz innych.

Nawiązujący do zaprezentowanego ujęcia Harris wyróżnia cztery 
zasadnicze typy pozycji życiowych. Oto one: Ja nie jestem OK, wy 
jesteście OK (–, +); Ja jestem OK, wy nie jesteście OK (+, –); Ja nie 
jestem OK, wy nie jesteście OK (–, –); Ja jestem OK, wy jesteście OK 
(+, +). Ostatnia z wymienionych – najbardziej pożądana – charakte-
ryzuje się wysokim poczuciem własnej wartości oraz skuteczności, 
zaufaniem do siebie i innych, przekonaniem o ich dobrych intencjach 
(Harris 2009).

Popularną koncepcją – odwołującą się do wczesnodziecięcych 
doświadczeń gromadzonych w kontakcie z rodzicami – pozostaje 
też teoria przywiązania Johna Bowlby’ego (1994). Autor twierdzi, że 
pragnienie psychicznej oraz fizycznej bliskości jest pierwotną, bio-
logicznie zdeterminowaną potrzebą każdego człowieka. Wrażliwość 
oraz adekwatna reakcja opiekuna na zgłaszaną przez dziecko potrzebę 
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budują poczucie bezpieczeństwa a także kształtują stosunek do siebie 
i innych.

Opierając się na założeniach tejże teorii, Mary Ainsworth opisała 
trzy typy stylów przywiązania, określone poprzez poziom wrażliwości 
oraz dostępności matki w relacji z dzieckiem (Ainsworth, Bell 1970). 
Pierwszy z nich, szczególnie pożądany ze względu na konsekwencje 
rozwojowe, to styl bezpieczny. Gdy matka uważnie obserwuje dziecko, 
dostrzega jego potrzeby oraz adekwatnie na nie reaguje, doświadcza 
ono komfortu oraz bezpieczeństwa, co buduje jego nastawienie do 
otoczenia. Z kolei styl lękowo-ambiwalentny charakteryzuje się niskim 
poczuciem komfortu i bezpieczeństwa oraz obawą przed rozstaniem 
z matką. Ciągłemu poszukiwaniu kontaktu towarzyszy niechęć do 
bliskiej relacji. Wynika to z braku pewności odnośnie do dostępności 
i adekwatnej reakcji matki w odpowiedzi na zgłaszaną potrzebę. Styl 
unikający charakteryzuje się natomiast silnym unikaniem kontaktu 
z obiektem przywiązania. Powstaje w wyniku długotrwałej niedostęp-
ności oraz niewrażliwości matki w sytuacjach postrzeganych przez 
dziecko jako nieprzyjemne czy niebezpieczne. Unikanie bliskości 
matki jest formą ochrony przed zranieniem. Pierwotne więzi z opie-
kunami stanowią zatem wzorzec (prototyp) relacji interpersonalnych 
w dorosłym życiu.

Model zaproponowany przez Kim Bartholomew i Leonarda 
M. Horowitza – opisujący style przywiązania na wymiarach obraz sie-
bie oraz obraz innych – nawiązuje do wcześniejszego ujęcia. Badacze 
ci wyodrębnili następujące style: ufny, gdy zachowana jest równowaga 
pomiędzy autonomią oraz zależnością, a wysokiemu poczuciu własnej 
wartości towarzyszy zaufanie do innych ludzi; zaabsorbowany, czyli 
połączenie negatywnego stosunku do siebie oraz pozytywnego odnie-
sienia do innych ludzi; lękowo-unikający to koincydencja negatywnego 
obrazu siebie i innych oraz braku wiary w siebie oraz zaufania do 
ludzi; odrzucająco-unikający, w tym przypadku wysokiemu poczuciu 
własnej wartości towarzyszy niechęć i podejrzliwość w stosunku do 
innych (Bartholomew, Horowitz 1991).

Autorzy wszystkich koncepcji akcentują znaczenie wczesnodzie-
cięcych doświadczeń wpływających na to, jak postrzegamy siebie 
i otoczenie. Stosunek do siebie jest funkcją oceny własnych postępów 
oraz sukcesów w obszarach postrzeganych subiektywnie jako ważne. 
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Ocena ta generalizowana jest na ogólny sąd na temat siebie i własnej 
wartości. Pozytywny stosunek do siebie i innych pełni ważną funkcję 
regulacyjną: kształtuje dobrostan jednostki oraz rodzi zaufanie do 
innych, sprzyja też poszukiwaniu optymalnych rozwiązań codzien-
nych trudności, co pozwala na zdobycie nowych kompetencji i pod-
trzymanie wiary we własną skuteczność (Greenberg, Arndt 2011). 
Poczucie własnej wartości jest skorelowane z pozytywnymi emocjami, 
będącymi fundamentem dobrego samopoczucia i dobrostanu. Postrze-
ganie siebie jako osoby cechującej się wartościowymi i pożądanymi 
przymiotami buduje wysoką samoocenę. Jedną z najistotniejszych 
konsekwencji poczucia własnej wartości jest odczuwane bezpieczeń-
stwo (Trzebińska 2008).

Przekonania na swój temat mają złożone uwarunkowania społecz-
ne (socjalizacyjne) i cechują je trudne do przecenienia właściwości 
funkcjonalne. Podkreślam raz jeszcze, że tworzony stopniowo obraz 
siebie ulega generalizacji na innych, z kolei spójność między ogniwami 
Ja oznacza mniej napięć w psychice. Wiąże się z tym większa szansa 
lepszego wykorzystania zasobów w relacjach międzyludzkich, także 
działań na rzecz innych (Jarymowicz, Szuster 2014).

Myśląc o źródłach napięć w ludzkiej psychice odwołuję się tak-
że – to drugi ze wskazanych wcześniej obszarów studiów – do tych 
mechanizmów regulacji, które stanowią potrzeby. W Słowniku psycholo-
gii (Reber, Reber 2005) znajdziemy dwie ich definicje. Według pierw-
szej, potrzeba to „jakaś rzecz lub jakiś stan rzeczy, którego pojawienie 
się poprawia dobrostan organizmu. W tym znaczeniu potrzebą może 
być coś podstawowego i biologicznego (pożywienie) lub też coś, co 
wiąże się z czynnikami społecznymi i osobistymi oraz wynika ze 
złożonych form uczenia się (osiągnięcia, prestiż)”. Według drugiej, 
potrzeba to „wewnętrzny stan organizmu, który potrzebuje jakiejś 
rzeczy lub jakiegoś stanu rzeczy” (Reber, Reber 2005: 560). Abraham 
Maslow – klasyk badań nad mechanizmami dynamizującymi ludzkie 
zachowanie – wprowadził rozróżnienie potrzeb biologicznych i psy-
chologicznych, nadając im ponadto strukturę hierarchiczną (Maslow 
1986). Potrzeby niższego rzędu muszą zostać zaspokojone, aby czło-
wiek mógł zaspokoić potrzeby zajmujące wyższe miejsce. Te najbar-
dziej podstawowe wiążą się z fizjologią – m.in. pragnieniem, głodem, 
potrzebą oddychania, czy snu. Następnie zaspokajane są potrzeby 
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bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku i akceptacji, zali-
czane do kategorii niedoboru. Oznacza to, że ich spełnienie redukuje 
napięcie. Po ich zaspokojeniu człowiek odczuwa potrzebę samoreali-
zacji, która należy do grupy potrzeb wzrostu.

Ważny dynamizm ludzkiego działania stanowi potrzeba poznania. 
Według definicji słownikowej potrzeba poznawcza (need for cognition) 
to „cecha osobowości świadcząca o skłonności jednostki do podejmo-
wania wymagającej wysiłku aktywności poznawczej. Osoby o ukształ-
towanej potrzebie poznawczej są złaknione informacji, lubią analizo-
wać złożone sytuacje i bawi je rozwiązywanie problemów, zwłaszcza 
trudnych” (Reber, Reber 2005: 561). Cohen, Stotland i Wolfe (1955) 
ujmują potrzebę poznania jako zamiar zaangażowania się w nadawa-
nie znaczenia i odnajdowanie całościowej struktury istotnych zda-
rzeń. Jest to zatem dążenie do zrozumienia i dokonania racjonalnego 
uzasadnienia reguł panujących w świecie. Idea ta ma swoje źródło 
w założeniach psychologii Gestalt. Zgodnie z nimi, człowiek posiada 
naturalną potrzebę nadawania struktury otoczeniu, co uwalnia go od 
odczuwanego napięcia. W celu jego zredukowania podejmuje aktywny 
wysiłek, aby zrozumieć sens określonych zdarzeń. Autorzy potwier-
dzili empirycznie, że osoby o wysokiej potrzebie poznania cechuje 
pragnienie oceny treści, głębokiego ich opracowywania oraz nadania 
im struktury. Nie potrzebują też motywacji zewnętrznej, aby głębiej 
przetwarzać informacje, gdyż sam proces przetwarzania jest prze-
zeń odbierany jako nagradzający. John T. Cacioppo i Richard E. Petty 
(1982) akcentują także, że potrzeba poznania ma charakter motywa-
cyjny. Nie informuje o zdolnościach poznawczych, ale o zaangażowa-
niu i czerpaniu przyjemności z zaangażowania w czynności.

Jednym z przejawów charakteryzowanej potrzeby pozostaje 
dążenie do zdobycia orientacji w otoczeniu. Jej zaspokojenie może – 
w związku z egzystencją w nowym (globalnym) środowisku – być 
źródłem napięć. Wielość i różnorodność stale napływających nowych 
informacji bywa źródłem frustracji, gdy spośród bogactwa treści trud-
no wybrać te istotne, ocenić ich prawdziwość i połączyć w spójną 
całość. Koncepcyjnie ujęłam je jako stres psychologiczny w ramach 
własnej koncepcji, nawiązującej do idei dwóch rodzajów metabolizmu 
Antoniego Kępińskiego (Ledzińska 2009). Wątek ten rozwijam w toku 
dalszych rozważań.
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Globalizacja – jeden termin, wiele zjawisk

Pojęcie globalizacji nie doczekało się dotychczas precyzyjnej definicji. 
Można wskazać na dwa sposoby jej rozumienia i badania. Pierwszy 
za punkt wyjścia przyjmuje ogólne rozumienie globalizacji. Następnie 
sporządza się rejestr wielu jej przejawów, po czym inicjuje pogłę-
bione studia. Taką drogę proponuje m.in. Martin Albrow, uznając, 
że globalizacja odnosi się do tych wszystkich procesów, w wyniku 
których narody świata zostają włączone w jedno światowe społeczeń-
stwo globalne (Albrow 1993: 248-249). Także Thomas L. Friedman 
dostrzega przejawy globalizacji w każdym aspekcie życia, pojmując 
ją jako „dominujący system, regulujący stosunki międzynarodowe – 
system, który po upadku muru berlińskiego zastąpił system zimnej 
wojny” (Friedman 2001: 25).

Według zwolenników drugiego podejścia, sednem globalizacji jest 
jedno zjawisko, tj. wymiana, przekraczająca granice państw i bariery 
mentalne ich mieszkańców. Głównym jej następstwem pozostaje nowy 
sposób funkcjonowania społecznego, tj. silna współzależność (Giddens 
2001; Pietraś 2002). Wszystkich badaczy łączy przekonanie, że są 
świadkami diametralnych zmian w środowisku życia, oddziałujących 
na człowieka w zmasowany sposób zarówno korzystnie, jak i nieko-
rzystnie (Stiglitz 2004; Wosińska 2008; Błachnio 2011; Ledzińska 
2012).

Wielu traktuje globalizację z przełomu XX i XXI wieku jako nowe 
zjawisko, podczas gdy początki procesów globalnych, tj. przemian 
obejmujących wielkie obszary, sięgają czasów starożytnych. Przykła-
dem jest idea imperium – sposobem podporządkowania sobie ziem 
i ich mieszkańców były podboje militarne (Golka 1999). Tymczasem 
wyróżnikiem globalizacji z przełomu XX i XXI wieku jest rozwój 
technologii informacyjnej (TI), powstałej w wyniku połączenia infor-
matyki i telekomunikacji (Morbitzer 2007: 12). Mimo stałego wzrostu 
liczby jej użytkowników istnieją w świecie nierówności nazywane 
cyfrowym podziałem, związane ze zróżnicowaną zamożnością krajów 
(Rifkin 2003: 16-17).

Przemiany globalne obejmują wszystkie dziedziny życia i dlatego 
nie mogą być poznawane jednocześnie. Dogodnym podejściem meto-
dologicznym jest zawężenie pola analiz, co w procesie badawczym 
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oznacza wyodrębnienie obszarów przemian i studiowanie zjawisk 
w ramach tzw. strumieni globalizacji. Do najczęściej wymienianych 
zalicza się nurt gospodarczy, polityczny, ekologiczny, bezpieczeństwa 
światowego, demograficzny, antropologiczny, informacyjny i kulturowy 
(Golka 1999; Pietraś 2002).

Psychologów interesują przede wszystkim zjawiska mieszczące 
się w nurcie kulturowym i informacyjnym, związane z przenikaniem 
oraz wymianą informacji, idei, wiedzy, sposobów myślenia, przeko-
nań, wartości, tj. dóbr istotnych w procesie kształtowania i rozwoju 
osobowości. Globalizacja w kulturze obejmuje głównie relacje mię-
dzy kulturą ogólną i lokalną (Krzysztofek 2002). Zanikają granice, 
obserwuje się zjawisko homogenizacji kultur, zwiększa się znaczenie 
kultury masowej, a jednocześnie dochodzą do głosu kultury narodowe, 
identyfikowane ze społecznością lokalną (Ritzer 1999). Kulturowa 
ścieżka globalizacji ma niejako dwa oblicza, tj. istnienie „globalnej 
wioski” i „wiosek na globie” (Krzysztofek 2002). Z kolei globalizacja 
informacji zapewnia łatwe wytwarzanie, magazynowanie, przetwa-
rzanie i transmitowanie komunikatów, a tym samym dobry dostęp do 
różnorodnych danych, których obfitość nie znajduje swego odpowied-
nika w przeszłości (Attali 2008). Wątek ten rozwijam w następnym 
podrozdziale.

Opinie na temat skutków globalizacji są zróżnicowane. Dominują 
trzy stanowiska: pełna akceptacja obserwowanych zjawisk, ich krytyka 
oraz ocena ambiwalentna. Do grona jej entuzjastów należy Francis 
Fukuyama, zdeklarowany zwolennik procesów globalnych, podkreśla-
jący ich nieunikniony i nieodwracalny charakter (1997). Postrzega on 
globalizację jako jedną z najbardziej postępowych sił i jest spokojny 
o przyszłość społeczeństw, które będą egzystować w cywilizacyjnie 
ujednoliconym świecie. Świat zmierza do triumfu amerykańskiej 
cywilizacji i kultury, a globalizacja jest końcowym produktem ame-
rykanizacji świata (Fukuyama 2000). 

W gronie krytyków przemian ogólnoświatowych znajduje się 
m.in. Neil Postman, który skutki wkraczania nowoczesnej techni-
ki w codzienne życie ujmuje w kategoriach istniejących zagrożeń 
i możliwych niebezpieczeństw. Określił je specyficznymi termina-
mi – neologizmami: technopol i technopolizacja życia. Technopol 
to trzeci typ kultury, po epoce narzędzi i technokracji, oznaczający 
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podporządkowanie wszelkich form życia kulturowego panowaniu 
techniki i technologii. Jest to zatem specyficzny rodzaj relacji między 
światem kultury i techniki oraz nowych technologii. Sednem zależno-
ści jest nadrzędność (a nawet tyrania) techniki nad kulturą (Postman 
1995: 87-89).

Technopol interpretuje się też jako charakterystyczną postawę 
człowieka wobec technologii. Jej wskaźnikiem jest nie tyle troska 
o wprowadzanie techniki, ile nadawanie jej priorytetowego znaczenia. 
Postman twierdzi, że technopol to także pewien stan umysłu. Wielu 
czyni z techniki „bożyszcze”, twierdząc, że jej rozwój to najwyższe 
osiągnięcie ludzkości, zaś wytwarzanie i rozpowszechnianie infor-
macji stanowi jedną z naczelnych wartości. Syndrom technopolizacji 
życia oznacza z jednej strony szybki postęp technologiczny, niosący 
liczne ułatwienia i udogodnienia. Zagrożenia wynikające z niewłaś-
ciwego wykorzystywania nowoczesnej technologii składają się nato-
miast na drugą, ciemniejszą stronę zjawiska. Autor zwraca uwagę na 
dwa z nich: mediatyzację życia i zalew informacyjny. Istotą pierwszego 
jest częste przenoszenie coraz większej liczby doświadczeń ze świata 
realnego do medialnego, a drugiego – docieranie do ludzi (wieloma 
kanałami i niemal bez przeszkód) lawiny danych. Ich nadmiar wymaga 
umiejętności selekcji, czyli dysponowania kryteriami wyboru. Dostar-
czają ich – kształtujące się w toku rozwoju i wspominane wcześniej – 
wiedza oraz system wartości. Złożoność problemu potęguje fakt, że 
tzw. selektory zewnętrzne, tj. główne instytucje wychowawcze, dom, 
szkoła, Kościół, nie odgrywają już w tym zakresie wystarczająco 
pomocnej roli (Postman 1995).

Ambiwalentną postawę reprezentuje z kolei Marshall McLu-
han, współautor interesującej i inspirującej koncepcji eksponują-
cej dwuwartościowe skutki rozwoju technologicznego, co znalazło 
wyraz w słynnych „prawach mediów” (McLuhan, McLuhan 1992). 
Cudzysłów, jakim opatrzono termin, oznacza, że nie mamy do czy-
nienia z regułami na wzór tych fizycznych czy matematycznych, 
lecz raczej z zestawem dostrzeżonych i uporządkowanych proble-
mów. Przyjęły one postać tzw. tetrad, czyli czteroelementowego pola. 
Pierwsze dwa uwypuklają fakt, że każdy wytwór człowieka wzmacnia 
jego zdolności, bądź przyspiesza pewne procesy (enhancement), inne 
z kolei uważa za przestarzałe lub wręcz eliminuje (obsolescence). Efekt 
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zwany przywracaniem do życia uwydatnia fakt, że dzięki nowym 
wytworom rozwiązanie uchodzące za przestarzałe ponownie zyskuje 
na znaczeniu (retrieval). Ostatnie prawo opisuje szczególnie interesują-
cą psychologicznie prawidłowość; w szczytowym momencie rozwoju 
rozpoczyna się odwrotny proces i każde zjawisko przekształca się 
w swe przeciwieństwo, zapoczątkowując procesy degradacji. Ilustracją 
tegoż efektu odwrócenia (reversal) pozostają liczne przykłady ukazu-
jące, jak „technika obraca się niekiedy przeciwko człowiekowi”, uza-
leżniając, inwigilując czy dostarczając ogromnych porcji informacji, 
przekraczających możliwości ich przetworzenia.

Nadprodukcja informacji: przyczyny i rozmiary zjawiska

Wprowadzenie i upowszechnienie technologii informacyjnej to nie-
wątpliwy cywilizacyjny przełom. W dziejach ludzkości dokonało się 
kilka takich zmian, które niepomiernie zwiększyły dostęp do infor-
macji i z tego powodu nazywa się je czterema wielkimi rewolucjami 
(Robertson 1998). Pierwsza związana była z opanowaniem przez czło-
wieka mowy i języka, druga z rozwojem pisma oraz umiejętności 
czytania. Trzeci przełomowy moment stanowił wynalezienie druku, 
a czwarty wprowadzenie (podłączonego do sieci) komputera.

Kluczowe dla podjętych rozważań zjawisko przyrostu informa-
cji – ujmowane w perspektywie rozwoju cywilizacyjnego – wymaga 
odwołania się do podstawowej wiedzy o człowieku. Jak każdy system 
ożywiony, a więc otwarty, aktywny i samoorganizujący się, egzystuje 
dzięki wymianie energii, materii i informacji z otoczeniem. Wymia-
na ta warunkuje życie (Kępiński 2003). Koncentruję się głównie na 
przepływie informacji nazywanym metabolizmem informacyjnym. 
W relacji ze światem zewnętrznym organizm dąży do nowości, poszu-
kuje jej, jest czujny i nastawiony na nieustanną zmienność. To – cha-
rakteryzowana wcześniej – potrzeba poznawcza jest centrum struktur 
psychicznych, zaś jej zaspokajanie to jeden z warunków egzystencji 
i rozwoju. Podstawowy wymiar wymiany informacyjnej stanowi prze-
twarzanie danych. Termin ten oznacza zestaw operacji, czyli dzia-
łań przekształcających informację wejściową w wyjściową. Jednym 
z zasadniczych ogniw świadomego przetwarzania pozostaje selekcja 
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sygnałów, sterowana przez mechanizmy znajdujące się na wyższych 
piętrach układu nerwowego.

Wymiana informacyjna ulega w dobie postępu technologiczne-
go poważnemu zakłóceniu (Postek, Ledzińska 2015: 69-87). Dzieje 
się tak z kilku powodów, a pierwszym jest wzrost liczby sygnałów 
odbieranych przez człowieka, w porównaniu do szybkości pracy jego 
mózgu. W okresie zanim ludzkość opanowała język, zasób informa-
cji dostępny każdemu z naszych przodków ograniczony był pojem-
nością pamięciową. Szacuje się ją na około dziesięć milionów bitów. 
W czasie, gdy sprawność przekazywania informacji – z racji rozwoju 
techniki – wzrosła o kilkanaście rzędów wielkości, mózg ludzki nie 
uległ zmianie i jest mechanizmem transmisji sygnałów milion razy 
wolniejszym w porównaniu z nowoczesnym komputerem.

Drugi powód związany jest z lawinowym przyrostem danych. 
Technologia usprawnia wyszukiwanie informacji, ich gromadzenie, 
przetwarzanie oraz przesyłanie na odległość. Nade wszystko jednak 
ułatwia wytwarzanie treści oraz ich upowszechnianie. W rezultacie 
tych zmian mamy do czynienia z – niemającą swego odpowiednika 
w przeszłości – dysproporcją między informacją ujmowaną w wymia-
rze ilościowym a możliwościami jej obróbki. Główne bariery poznaw-
cze wiążą się z funkcjonalnymi właściwościami uwagi i pamięci. 
Ujmując problem w kategoriach ewolucyjnych możemy powiedzieć, 
że zdolności poznawcze ludzkiego mózgu (umysłu) nie zwiększają 
się w takim tempie, w jakim przyrasta liczba informacji.

Oto liczby ilustrujące zjawisko eksplozji informacyjnej. W prze-
strzeni cybernetycznej zapisanych jest obecnie około tryliarda bitów 
danych, a co kwadrans wytwarza się dwadzieścia kolejnych biliardów 
bitów – to jest tyle, ile zajęłyby wszystkie do tej pory napisane dzieła 
literackie. To podłączony do sieci komputer jest „sprawcą” łatwości 
produkowania informacji na wielką skalę. Nie sposób wyznaczyć tren-
du tego wzrostu, zarówno gdy przyjmuje się perspektywę historycz-
ną, jak i skalę ostatnich dekad. Ponieważ żadne przewidywania nie 
sprawdzają się, dokonuje się jedynie ostrożnych oszacowań. Patrząc 
z perspektywy historycznej przywołuje się liczby mające pokazać, jak 
wymienione wcześniej cztery etapy rozwoju komunikacji zwiększały 
dostęp do informacji. Pojawienie się mowy zwiększyło ten dostęp 
około stokrotnie, podobnie jak po wynalezieniu pisma. Wynalazek 
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Gutenberga, czyli druk, umożliwił wzrost dostępnej publicznie infor-
macji milion razy. Odpowiedzi na pytania o skalę wzrostu dostępu do 
informacji w dobie IT są bardzo trudne, prognozy musiałyby bowiem 
objąć równocześnie emisję informacji i ich dostępność. Oto niektóre 
szacunki podawane przez różne źródła. W 2006 roku Internet mieś-
cił 200, podczas gdy w 2009 już 500 eksabajtów informacji. Jeden 
eksabajt jest równy miliardowi miliardów bajtów. W latach 2010- 
-2011 zbliżyliśmy się do 1 zettabajtu; 1021 bajtów (Ledzińska, Batal-
la Mongay, Stolarski 2014: 133). Nową miarę informacji stanowić 
będzie w niedalekiej przyszłości yottabajt – yt =1024 bajtów. W rapor-
cie Visual Networking Index opracowanym w 2011 roku firma Cisco 
podała swoje prognozy dotyczące wzrostu przepływu informacji. Oto 
one: między rokiem 2014 a 2015 obieg internetowy miał osiągnąć 
poziom 200 eksabajtów, natomiast w roku 2015 miał przybrać rozmiar 
około 966 eksabajtów, czyli niemal 1 zettabajt (1021 bajtów) rocznie 

(www.cisco.com) [dostęp: 10.12.2017].
Środowisko internetowe nie jest jedynym, w którym odbywa się 

hiperprodukcja informacji. Pozostaje jednak środowiskiem dominu-
jącym, a powodem jest łatwość dostępu do informacji oferowanych 
przez Sieć. W ostatnich latach dużą popularnością cieszy się ter-
min big data, stosowany na określenie ogromnych zbiorów danych 
(Mayer-Schönberger, Cukier 2014). Są to bazy tworzone przez duże 
instytucje i ośrodki administracyjne, takie jak telekomunikacja, cen-
tra medyczne, banki itp. Niektórzy traktują te rejestry jak potężne 
wyzwanie, jako że nie sposób przetworzyć ich zawartości za pomo-
cą dotychczas stosowanych metod i narzędzi informatycznych czy 
statystycznych. Według szacunków ONZ zaledwie 15% wszystkich 
informacji produkowanych przez ludzkość jest uporządkowana, czyli 
ma zrozumiałą organizację. Pozostałe 85% stanowi wielki rezerwuar 
danych, których zawartość informacyjna jest cenna, ale ze względu 
na postać – uwypuklony brak struktury treści – niezwykle trudna do 
wykorzystania (Szreder 2015: 1-11).

Trzeci powód zakłócenia informacyjnego metabolizmu jest związa-
ny z postawą (inklinacją poznawczą, preferencją), na którą składa się 
kilka elementów. Pierwszy to wydłużenie fazy pobierania informacji 
w stosunku do etapu przetwarzania. Jej odpowiednikiem – na płasz-
czyźnie metabolizmu energetycznego – byłaby ciągła konsumpcja, 
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pozbawiająca organizm możliwości strawienia i przyswojenia pokar-
mu. Dzieje się tak m.in. w wyniku specyficznego stosunku do treści – 
to drugie ogniwo charakteryzowanej postawy. Wielu – co podkreś-
lał przywoływany wielokrotnie Postman – traktuje informację jako 
wartość nadrzędną, usilnie jej poszukuje, przyjmuje często w sposób 
bezkrytyczny, a niekiedy utożsamia z wiedzą. Pogoń za nowinkami – 
tak zwany dataholizm – utrudnia z kolei lub uniemożliwia selekcję, 
refleksyjne przetworzenie odebranych informacji, połączenie z posia-
daną wiedzą oraz skuteczne wykorzystanie (Shenk 1997: 95). Podobne 
skutki przynosi – nagminne zwłaszcza wśród osób uczących się – 
gromadzenie kopii materiałów bez ich uważnej i niespiesznej lektury, 
określane jako przejaw tzw. kserokultury. Pisał przed laty Umberto 
Eco:

[…] wprawdzie fotokopia jest narzędziem niezwykle pożytecznym, ale czę-
sto stanowi także intelektualne alibi; ten bowiem, kto wychodzi z biblio-
teki obarczony plikiem fotokopii, ma zwykle pewność, że nigdy nie zdoła 
ich wszystkich przeczytać, nie będzie nawet w stanie ich odnaleźć, gdyż już 
teraz panuje w nich bałagan, ale jednocześnie ma poczucie, że zawładnął 
treścią ksiąg. Przed pojawieniem się kserokultury wypisywał własnoręcz-
nie kilometrowe fiszki, siedząc w tych olbrzymich czytelniach, i zawsze co 
nieco zostawało mu w głowie. Przy neurozie fotokopii istnieje niebezpie-
czeństwo, że będzie się tracić w bibliotece całe dni na kopiowaniu książek, 
których się potem nie przeczyta (Eco 2007: 38-39).

Repertuar zjawisk wpisujących się w efekt odwrócenia wykracza 
poza eksponowany w tekście informacyjny balast. W bliskim związku 
z przedstawianym problemem pozostaje zjawisko manipulacji, nie-
obojętne dla spójności jednostkowej i grupowej. W czasach, w których 
informacja ma – oprócz poznawczej – także wartość handlową, trwa 
zażarta walka o jej odbiorców (Shenk 1997) . Pozyskuje się ich różny-
mi, nie zawsze uczciwymi sposobami, wśród których trzy są wyraźnie 
dostrzegalne. Pierwszy nazywa się sprzedawaniem „niepokoju infor-
macyjnego” (Shenk 1997: 84-87). Oferowaniu nowości, np. produktu 
(zazwyczaj sprzętu) towarzyszy niejednokrotnie przekaz, że posia-
danie egzemplarzy starszej generacji stanowi nieprzejednany dowód 
nienadążania za nowością. Proponowanie nieustannej aktualizacji jest 
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instrumentem marketingowym, stanowiącym potężną napędową siłę 
produkcji, a pogoń za nowością – także tą technologiczną – pochłania 
energię fizyczną i psychiczną człowieka.

Druga kategoria zjawisk to przygotowywanie informacji z myślą 
o odbiorcach mających tzw. zdefiniowane potrzeby informacyjne 
(Shenk 1997: 145-153). Obecność niszowych mediów, specjalizacja 
w zakresie treści i formy komunikowania – to przykłady działań ukie-
runkowanych na emitowanie tzw. adresowanych informacji. Serwisy 
informacyjne, reklamy, ulotki przeznaczane są dla ściśle określonych 
grup. Uwzględnia się w nich psychologiczne charakterystyki odbior-
ców: ich potrzeby, poznawcze możliwości, preferencje, zainteresowa-
nia, gusty estetyczne itp. Tego typu oddziaływania doprowadzają do 
utraty wspólnych przestrzeni komunikowania, przekształcając stop-
niowo grupy i społeczności w tzw. narody samotnych molekuł (Shenk 
1997: 123). W końcowym efekcie mamy do czynienia z obniżeniem 
społecznej spójności. Odrębnym zabiegiem pozostaje intencjonal-
ne preparowanie informacji z myślą o wzbudzeniu zainteresowania 
i utrzymaniu uwagi – to coś więcej niż poszukiwanie adresata o okreś-
lonych potrzebach poznawczych. Wielość informacji i powszechny 
doń dostęp sprawia, że podejmowane są zabiegi ułatwiające ich odbiór. 
Służy temu m.in. wszelakie upraszczanie przekazów, np. streszcza-
nie, omawianie, skracanie. Informacje emitowane w radio i telewizji 
stają się bardzo skondensowane. Oto ilustracja: w roku 1965 średni 
czas trwania reklamy telewizyjnej wynosił 53,1 sekundy, podczas gdy 
trzydzieści lat później już tylko 25,4 sekundy. Z kolei zapowiedzi 
umieszczane na początku wiadomości telewizyjnych skróciły się aż 
pięciokrotnie, z 42,3 do 8,3 sekundy. Zasada „krótkiej i prostej pre-
zentacji” przyświeca też autorom opracowań typu Reader’s Digest. 
Tak zwaną dewolucję przekazów uzupełniają manipulacje typu emi-
towanie treści wzbudzających emocje, tworzenie faktów medialnych, 
zbyt daleko idące interpretacje, epatowanie odbiorcy agresją, erotyką 
itp. (Shenk 1997).

Nie zawsze mamy świadomość wpływu wywieranego zazwyczaj 
w celach politycznych lub handlowych, czego przykładem pozo-
stają badania rynku, finansowane przez wielkie firmy. W latach 90. 
minionego wieku amerykańska prasa nagłośniła problem baz danych 
opracowanych przez Lotus Marketplace. Tworzyły je ogromne zbiory 
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informacji o blisko stu dwudziestu milionach amerykańskich kon-
sumentów. Kiedy je ujawniono, kilkadziesiąt tysięcy ludzi zażądało 
natychmiastowego usunięcia ich danych personalnych z istniejących 
zestawień. Lotus wycofał się z projektu, CD-ROMy publicznie znisz-
czono, a firma pozostała symbolem ingerencji w ludzką prywatność 
(Shenk 1997: 147-148).

Spójność, nadprodukcja informacji 
i mechanizmy regulacji zachowania

Podsumowując podjęte analizy, sformułuję kilka stwierdzeń końco-
wych oraz kierunków dalszych poszukiwań między spoistością, infor-
macyjnym nurtem globalizacji i wybranymi sprężynami ludzkiego 
zachowania.

Po pierwsze: hipoteza, że informacyjny zalew – jako jeden z wyróż-
ników globalnego świata – utrudnia budowanie jednostkowej wiedzy, 
wymaga empirycznego potwierdzenia. Jej weryfikacja nie jest łatwa 
ze względu na złożoność materii. Dziś poruszamy się w obszarze 
dostępnych uzasadnień, a jednym z nich jest odwołanie do własnych 
doświadczeń dydaktycznych. Potwierdzają one eksponowane w niniej-
szym tekście zmiany w aktywności poznawczej młodych dorosłych.

Po drugie, bez większego trudu można rejestrować i analizować 
indywidualne doświadczenia uczestników globalnych zmian. Jak 
kilkakrotnie podkreślałam, skutki informacyjnej stymulacji odczu-
wają zwłaszcza zainteresowani światem. Bogactwo zasobów stano-
wi dla wielu z nich przeszkodę w procesie przekształcania danych 
w informacje, a tych ostatnich w wiedzę, jednak szczególnie dotkliwe 
okazują się codzienne uciążliwości (Jonscher 1999; Schwarz, Tsang, 
Blair 2017). Już we wczesnych latach 70. Amerykanie byli zasypy-
wani przeciętnie pięciuset sześćdziesięcioma informacjami w ciągu 
doby, a dwadzieścia lat później liczba ta wzrosła już do trzech tysię-
cy (Szymborski 1999). Pracownik biurowy 60% swego czasu pracy 
poświęcał na przeglądanie dokumentów, a tzw. typowy menadżer 
czytał około miliona słów tygodniowo. 65% ankietowanych w 1997 
roku przedstawicieli tej profesji przyznało się do doświadczania umy-
słowej dezorientacji. Twierdzili, że nie są w stanie – mimo pełnego 
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zaangażowania – przetworzyć docierających do nich treści. Niemal 
połowa uważała, że nadmiar danych zaburza ich zawodowe funk-
cjonowanie, utrudniając podejmowanie decyzji (Szymborski 1999). 
Liczba sfrustrowanych zwiększyła się w ciągu ostatnich dwudziestu 
lat, a narastająca dysproporcja między liczbą emitowanych informacji 
a możliwością ich bieżącego przetworzenia stanowi coraz częściej 
przyczynę dyskomfortu. Ten ostatni – obecny w osobistym doświad-
czeniu – uczyniłam przedmiotem badań, traktując jako jedną z odmian 
stresu cywilizacyjnego (Ledzińska 2001, 2009; Heszen 2013; Ledziń-
ska, Postek 2017). To określenie ekwiwalentne w stosunku do kategorii 
proponowanych w literaturze, takich jak technostres (Shenk 1997), 
przeciążenie umysłu czyli overload (Bawden, Robinson 2009; Mat-
thews, Campbell 2009), odnoszących się jedynie do sfery poznawczej, 
lub przenośnych typu library anxiety (Mellon 1986) lub information 
anxiety (Wurman 1987).

Jednym z mechanizmów wzbudzania stresu informacyjnego jest 
powiązanie wymiany informacyjnej (metabolizmu) z emocjami. 
Porządkowaniu treści towarzyszą te pozytywne, natomiast chaosowi, 
niemożności scalenia danych – negatywne, jak poczucie rozdrażnie-
nia, niepokoju, zagrożenia. Wyróżniony stres poddany został – pod 
kątem intensywności subiektywnych doznań – kwestionariuszowej 
diagnozie wśród młodych dorosłych. W świetle wyników badań oka-
zał się doświadczeniem nasilanym przede wszystkim przez deficyty 
poznawcze i metapoznawcze, zwłaszcza nieefektywną samokontrolę. 
Dało się stwierdzić trzy jej główne wzorce, tj. kontrolę słabą, chwiejną 
oraz sztywną, rejestrowaną na wszystkich fazach przetwarzania infor-
macji (Ledzińska 2009). Z kolei spośród korelatów podmiotowych 
minimalizujących odczuwany stres, zidentyfikowane zostały sposoby 
przetwarzania, ujmowane w kategoriach stylów poznawczych, czyli 
preferencji. Udowodniono funkcjonalne znaczenie (ujemne korelacje 
ze stresem) predylekcji do posługiwania się stylem refleksyjnym, syn-
tetycznym, globalnym i hierarchicznym oraz analogiczne znaczenie 
uporządkowania w strukturze wartości (Ledzińska 2009). Wymienio-
ne inklinacje poznawcze i aksjologiczne sprzyjają ocenie, porządko-
waniu i syntezie treści (Ledzińska, Czerniawska 2011).

Odwołując się do mechanizmów regulacji zachowania z obsza-
ru potrzeb można powiedzieć, że zewnętrzny chaos informacyjny, 
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tj. bogactwo i różnorodność odbieranych treści, frustruje potrzebę 
poznawczą, co ma swój odpowiednik w doświadczeniu wewnętrz-
nym w postaci przeżywanej przykrości i dysharmonii. Potwierdzają 
to sondażowe wyniki badań będących w toku realizacji (Ledzińska, 
w przygotowaniu). Pomiar koincydencji między informacyjnym stre-
sem a poczuciem dobrostanu ujawnił z kolei ujemne, istotne staty-
stycznie korelacje o średniej sile, dokumentując jego związki z jakością 
życia.

Po trzecie, warto nawiązać do – przywoływanych na wstępie – 
badań nad stosunkiem do siebie i innych, realizowanych dziś jako stu-
dia interdyscyplinarne (Sukiennik 2016). W świetle dotychczasowych 
wyników, wydaje się zasadne podjęcie prac nad związkiem między 
nasileniem stresu informacyjnego – stanowiącego swoisty przejaw 
wewnętrznej dysharmonii – a strukturą Ja. Jest prawdopodobne, że 
ze spójnością Ja występuje równocześnie słabszy stres towarzyszący 
egzystencji w środowisku bogatym w informacje.

Po czwarte, związki między spójnością jednostkową i grupową 
wymagają uwzględnienia innego – niż tylko nadprodukcja informa-
cji – aspektu globalizacji. Na szczególne zainteresowanie zasługuje 
korzystanie z portali społecznościowych, popularnej dziś formie mię-
dzyludzkiej komunikacji. Tak zwane social media traktuje się – na razie 
na poziomie dyskusji prasowej – także jako teren międzyludzkich 
podziałów.

Po piąte, jeśli patrzeć na integrację z perspektywy rozwojowej, 
to nie sposób pominąć stanowisk ujmujących ją jako jedno z zadań 
rozwojowych (Erikson 2004). Współczesna kultura nie ułatwia jego 
realizacji, jako że nie ceni postawy refleksyjnej (Lasch 2016). Trudno 
w tej sytuacji dzielić (cyber)optymizm niektórych badaczy, zafascyno-
wanych możliwościami nowoczesnej technologii w zakresie uspraw-
niania pracy umysłu (Kurzweil 2016). Pozostaje nadzieja, że troska 
o wewnętrzną integrację będzie zadaniem osób dzielących przeko-
nanie, że „człowiek jest istotą dialogalną, bez dialogu nie można po 
prostu być człowiekiem” (Nossol 2017). Towarzyszące mu emocje 
epistemiczne pozwalają unikać dezorientacji i sprzeczności, ułatwia-
ją korektę błędów poznawczych oraz porozumienie, czyli sprzyjają 
integracji. Ta ostatnia jest – zarówno na poziomie jednostkowym, jak 
i grupowym – stanem pożądanym, ideacją, celem wartym wysiłków.
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Abstract
The relation between personal and social integration  

in the age of information overflow

The paper focuses on the consequences of information overflow which 
is a prominent feature of contemporary global changes. A thesis is put 
forward that personal integration is conductive to social integration, 
but does not necessarily lead to it directly. Various causes of tensions 
in the human psyche which are detrimental to personal integration 
are described, including obstacles in constructing self knowledge, and 
knowledge of the world as well as obstacles to pursuing and fulfilling 
one’s needs.
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PRZEKONANIA A SPOSÓB 
INTERPRETACJI SYTUACJI SPOŁECZNO-

POLITYCZNYCH, CZYLI O PEWNYCH 
RAMACH INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

O potrzebie integracji społecznej

Problem integracji społecznej, zasad i możliwości jej przeprowadzenia 
wyraża implicite lub explicite formułowane założenie o potrzebie takiego 
stanu, o jego wyższej rozwojowej postaci w stosunku do dezintegracji, 
rozproszenia czy rozprężenia pewnej całości. Przekonanie to wyni-
ka z uargumentowanej konstatacji przedstawicieli różnych dyscyplin 
naukowych, jak i z codziennych, dostępnych wszystkim obserwacji, 
że człowiek jest istotą społeczną, że w jego zdolności tworzenia i pod-
trzymywania więzi społecznych wyraża się jego natura.

W psychologii odnajdujemy dowody takiego myślenia przede 
wszystkim w psychologii społecznej badającej procesy psychicz-
ne i zachowanie człowieka w sytuacjach społecznych, a więc wobec 
i pod wpływem innych ludzi. To psychologia społeczna eksponuje 
przebieg interakcji społecznych, komunikowania się czy tworzenia 
grup społecznych traktowanych jako element szerszych i nieodzow-
nych struktur społecznych. W psychologii rozwoju i wychowania 
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odnajdujemy z kolei mocne dowody znaczenia więzi z innymi dla 
rozwoju indywidualnego i społecznego (np. koncepcja przywiązania 
Johna Bowlby’ego, odnosząca się do rozwoju psychologicznego czło-
wieka, szczególnie w pierwszych latach jego życia i podkreślająca rolę 
tzw. osób znaczących (Bowlby 2007) czy analiza struktury i procesów 
charakteryzujących rodzinę jako małą grupę społeczną (por. Janicka, 
Liberska 2014).

W bardziej złożony sposób analizują kwestię społecznych kom-
petencji i potrzeb człowieka psychologowie międzykulturowi, którzy 
opisują funkcjonowanie jednostki i całych społeczeństw w kontekście 
kulturowego (system wartości) wymiaru określanego jako indywidua-
lizm vs kolektywizm. Podstawowe atrybuty charakteryzujące i jedno-
cześnie różniące indywidualizm od kolektywizmu to koncepcja „ja” 
(tożsamość osobista i autonomia vs tożsamość społeczna, ważność 
członkostwa grupowego), priorytety w zakresie celów (nastawienie 
na realizację własnych celów vs akceptacja i realizacja celów gru-
py), uwarunkowania zachowań społecznych (indywidualne potrzeby 
i postawy vs normy społeczne i obowiązki) oraz rodzaj więzi społecz-
nej (działanie na podstawie kalkulacji kosztów i zysków vs wartość 
związku i lojalność wobec partnera) (Triandis 1995). Wysoki poziom 
indywidualizmu, jakkolwiek wskazuje na większe dla osoby i grupy 
znaczenie wartości związanych z potrzebami jednostki niż grupy, nie 
eliminuje zupełnie działania w ramach i na rzecz różnych struktur 
społecznych. Zmienia jedynie sposób postępowania, który w mniej-
szym stopniu konserwuje wartości kolektywne. Na przykład w krajach 
z dominantą wartości indywidualistycznych funkcjonuje model rodzi-
ny nuklearnej, niewielkiej, oczekującej separacji dorastających dzieci 
(studenci wyprowadzają się z domu) i ich zdolności do samodzielnego 
utrzymania się, czemu towarzyszy też przekonanie o niezależności 
materialnej starzejącego się pokolenia od dzieci. Z kolei w krajach 
z dominantą wartości kolektywistycznych małżeństwa często są aran-
żowane i niekoniecznie odzwierciedlają preferencje partnerów związ-
ku. Rodziny są wielopokoleniowe, a życie prywatne ich członków jest 
im podporządkowane. Obowiązuje lojalność wobec rodziny, wzajemne 
pomaganie sobie i udział w rodzinnych rytuałach wspierających więź 
(chrzciny, śluby, pogrzeby) (Hofstede 2000). Rodzina jako podstawowa 
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struktura społeczna jest więc wszechobecna, choć występuje w róż-
nych, kulturowo zmiennych wariantach.

Przekonanie o potrzebie a nawet oczywistości tworzenia zintegro-
wanych struktur społecznych obecne jest też w myśli filozoficznej, 
u autorów analizujących kwestie powstawania wspólnoty politycznej, 
a więc struktury szerszej i rządzącej się innymi jeszcze prawami niż te, 
które wyjaśniają procesy interpersonalne i grupowe. Według Platona 
życie we wspólnocie jest bardziej zaawansowanym rozwojowo etapem 
rozwoju ludzkości niż wcześniejsze życie w rozproszeniu. Umiejęt-
ność życia we wspólnocie umożliwia zakładanie trwałych wspólnot 
społeczno-politycznych, czyli państw, w których czynnikami utrzy-
mania podstawowego ładu i porządku ma być prawo, przyjaźń a także 
strach. Potrzeba tworzenia wspólnoty wynika z potrzeby zabezpie-
czenia własnej egzystencji, z przekonania, że nikt nie jest samowy-
starczalny. Inni europejscy i polscy myśliciele, wskazując różnorakie 
czynniki umożliwiające powstawanie i trwanie wspólnoty politycznej 
(Thomas Hobbes – ugodę społeczną, John Locke – umowę społeczną, 
Jean-Jacques Rousseau – więź społeczną i religię, Jürgen Habermas – 
wspólną kulturę polityczną, integrację ekonomiczną i „demokratyczne 
obywatelstwo”, Piotr Skarga – miłość, zgodę i pokój, a Hugo Kołłą-
taj – kulturę narodową; por. przegląd koncepcji spoiwa wspólnoty 
politycznej w: Homa 2017) potwierdzają założenie o potrzebie two-
rzenia względnie trwałych struktur, zabezpieczających potrzeby jej 
członków.

Terminem, który trafnie opisuje potrzebę tworzenia wspólnot jest 
„integracja społeczna”, czyli „zespalanie się w całość grup społecznych, 
wyrażające się częstością i intensywnością kontaktów oraz wspólnotą 
ideową” (Szymczak 1978: 797). Integracja społeczna wskazuje na 
określony balans charakteryzujący świat i warunkujące go względnie 
bezkonfliktowe relacje społeczne. Integracja nie jest na zawsze usta-
lona, bez tworzących ją nieustannie procesów życie społeczne byłoby 
ubogie i całkowicie przewidywalne. Trawestując twierdzenie Jadwigi 
Mizińskiej (1998) na temat komunikacji („śmierć komunikacyjna” 
w warunkach pełnego konsensusu), można powiedzieć, że spełnienie 
utopii doskonałej zgody oznaczałaby swego rodzaju śmierć społecz-
ną. Ta analogia odzwierciedla istotną rolę komunikacji w integracji 
społecznej.
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Rola komunikowania się w integracji społecznej

Na związek komunikowania się i integracji społecznej wskazuje sama 
etymologia pojęcia komunikowania: communicare (łac.) oznacza być 
w relacji, związku, uczestniczyć w, zrzeszać się.

Istnieje wiele definicji komunikowania się, które akcentują różne 
charakteryzujące je aspekty, takie jak: transmisja, proces, mowa, rozu-
mienie, symbol, kanał, łączenie, oddziaływanie czy wymiana (Goban-
-Klas 2005; Morreale, Spitzberg, Barge 2011). Definicją, która łączy 
różne stanowiska, jest rozumienie komunikowania się jako procesu 
organizowania wiadomości w celu stworzenia znaczenia (Frey, Botan, 
Kreps 2000). Definicja ta wyraża dwa główne podejścia w badaniach 
nad komunikowaniem się: semiotyczne, koncentrujące się na znaczeniu 
i procesualne (procesualny charakter komunikowania się). Na inne 
jeszcze aspekty tego zjawiska zwraca uwagę Dobek-Ostrowska, gdy 
twierdzi, że:

Komunikowanie się (społeczne) to proces porozumiewania się jednostek, 
grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wie-
dzą i ideami. W zależności od poziomu komunikowania proces obejmuje 
swym zasięgiem różną liczbę jednostek. Realizowany jest przy użyciu wie-
lu środków. Wywołuje określone skutki (2011: 63).

W powyższych definicjach zawarty jest motyw interpersonalnego, 
integrującego znaczenia komunikacji, określany wprost (łączenie) lub 
sugerowany (tworzenie znaczenia, oddziaływanie, dzielenie się wiedzą 
i ideami).

W kontekście znaczenia komunikacji dla integracji społecznej może 
być rozpatrywana każda z podstawowych jej funkcji. W taki spo-
sób należy rozumieć funkcję informacyjną – przekazywanie i pozy-
skiwanie informacji w celu podjęcia konkretnych działań, decyzji, 
osiągnięcia określonych celów może służyć harmonii społecznej. 
Podobnie działać może sprawowanie kontroli, egzekwowanie powin-
ności, wyznaczanie ról społecznych, obowiązków względem siebie 
i innych (funkcja kontrolna), wyrażanie uczuć i ekspresja emocji, które 
dają szansę na zaspokojenie potrzeb psychospołecznych, także przez 
zaznaczenie stopnia akceptacji czyichś poczynań (funkcja emotywna), 
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zachęcanie do podejmowania określonych czynności, zmiany zacho-
wań, osiągania celów (funkcja motywacyjna) czy kształtowanie postaw, 
opinii, przekonań perswazyjna/formacyjna. Integrujący charakter ma 
wreszcie sam fakt uzgadniania znaczenia, będący kwintesencją komu-
nikowania się. Zależy ono bowiem od wspólnego dzielenia znaczenia 
słów i wydarzeń i jasnego oraz jednoznacznego budowania komuni-
katów. Czynnikiem jednoczącym partnerów interakcji też są normy 
i zasady komunikowania się, których uczestnicy powinni przestrzegać 
(Morreale, Spitzberg, Barge 2011).

Funkcję integrującą komunikowania się, realizowaną w różny spo-
sób, wskazują także jego modele, rozumiane przez Sherwyn Morreale, 
Briana H. Spitzberga i Kevina J. Barge’a (2011) jako transfer infor-
macji, uzgadnianie znaczenia, perswazja oraz tworzenie społeczności. 
W modelu transferu informacji nadawca dokonuje wyboru informacji, 
która zostanie przekazywana werbalnie lub niewerbalnie odbiorcy 
w celu uzyskania określonego efektu. Wprawdzie za słabość tego 
podejścia uważa się traktowanie komunikowania się jako procesu jed-
nokierunkowego, od nadawcy do odbiorcy, bez uwzględnienia sprzę-
żenia zwrotnego, to jednak model ten w trafny sposób sprawdza się 
w sytuacji podawania instrukcji dużej grupie ludzi, a więc może tłu-
maczyć działanie na rzecz grupowego konsensusu (np. prośba o spokój 
czy o wykonanie pewnego zadania w myśl określonej reguły itp.). 
Inaczej komunikacja rozumiana jest w modelu uzgadniania znacze-
nia. Model ten zakłada, że komunikacja zachodzi w dwóch kierun-
kach, a jej celem jest wzajemne zrozumienie między jej uczestnikami. 
W tym modelu wyróżnia się dwa stanowiska. Pierwsze, interakcyjne 
uwzględnia sprzężenie zwrotne między nadawcą i odbiorcą, gdzie 
role te są naprzemienne. W drugim podejściu, transakcyjnym ludzie 
są równocześnie nadawcą i odbiorcą, nawet jeśli wyłącznie słuchają. 
Model uzgadniania znaczenia podkreśla rolę ludzi tworzących wspól-
ne obszary znaczenia. Można powiedzieć, że wszyscy uczestnicy aktu 
komunikowania się działają według tego modelu na rzecz ewentual-
nej integracji. Kolejny model traktuje komunikację jako perswazję 
i podkreśla znaczenie środków użytych przez nadawcę, aby skutecz-
nie oddziaływać na odbiorcę w celu realizacji własnych zamiarów. 
W odróżnieniu od modelu uzgadniania znaczenia, perswazja słu-
ży narzucaniu określonego sensu (stanowiska, poglądu) odbiorcy. 
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Model ten, choć pomija negocjowanie przez ludzi wspólnego zna-
czenia i eksponuje narzucanie własnych poglądów nadawcy otoczeniu 
(ten model zbliżony jest do modelu pierwszego), to i on nie eliminuje 
integrującego sensu komunikacji. I wreszcie model traktujący komu-
nikację jako tworzenie społeczności. Jest on zbliżony do transakcyj-
nego modelu uzgadniania znaczenia, jednak koncentruje się na kwe-
stii skutku wspólnego działania. Uzgadnianie działania jest uważane 
za jeden z możliwych efektów komunikowania się. Innym skutkiem 
może być przyjęcie narzuconej przez nadawcę opcji w celu osiągnięcia 
wspólnoty. W tym modelu głównym sensem komunikacji jest wspólne 
osiąganie pożądanych celów. Wyraźnie podkreśla on rolę komuniko-
wania się w osiąganiu wspólnego działania i wspólnych wyników. 
Analizując powyższe modele można powiedzieć, że wskazują one 
dwie drogi osiągania konsensusu i tworzenia wspólnoty: dyrektywny 
(informowanie, wskazywanie, narzucanie poglądów) i negocjacyjny 
(uzgadnianie znaczeń, celów i sposobu działania).

Komunikowanie nie odbywa się zawsze bez przeszkód, które mogą 
oddalać moment integracji czy wręcz szansę na nią. Należą do nich 
takie czynniki jak: specyficzna percepcja partnera i samego siebie – 
nierównowaga w tym zakresie może wywoływać skłonność do osą-
dzania i decydowania za drugą osobę – a także przekonanie o małej 
wiarygodności nadawcy, co rodzi podejrzliwość w odniesieniu do 
samego komunikatu. Na niekorzyść działają też różnice społeczne 
i kulturowe partnerów (nieznajomość kodu, odmienne języki naro-
dowe, posługiwanie się żargonem, różne znaczenie słów), niejasność 
przekazu, zakłócenia na którymkolwiek etapie procesu komunikowa-
nia (szum), emocje radości, gniewu, smutku, lęku, zakłopotania, które 
mogą rzutować na sposób odbierania komunikatów, a także niezgod-
ność komunikatów werbalnych i niewerbalnych, kiedy to słowo jest 
niespójne z mową ciała, i odwrotnie. Bardzo istotną przeszkodą są 
wreszcie różnice w postrzeganiu rzeczywistości – odmienna wiedza, 
odmienne doświadczenia, odmienne na jej temat przekonania (Golka 
2000; Stoner, Freeman, Gilbert 2011).
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Rola przekonań w percepcji świata

Podobieństwa lub różnice w przekonaniach komunikujących się osób 
nie tylko wpływają na skuteczność procesu komunikowania się, ale 
decydują w dużej mierze o percepcji świata, przyczyniając się do 
integracji lub dezintegracji społecznej. Przekonanie jest to „sąd, zdanie 
oparte na przeświadczeniu o prawdziwości lub fałszywości czegoś, 
wyrobiony pogląd na coś, przeświadczenie, opinia” (Szymczak 1979: 
979). Przekonania obejmują wiedzę, wyobrażenia i posiadane przez 
jednostkę wierzenia na temat danego obiektu (przedmiotów fizycz-
nych, osoby, grupy, idei itd.). Można je analizować wskazując na treść 
wyrażającą sposób opisywania różnych obiektów (aspekt deskryp-
tywny przekonań) oraz sferę norm – powinności (aspekt normatywny 
przekonań). Przekonania działają jak filtr poznawczy koncentrujący 
uwagę na informacjach związanych z treścią ważnych przekonań. Co 
więcej, zgodnie z koncepcjami równowagi poznawczej można prze-
widywać tendencję do przyjmowania przekonań zgodnych z treścią 
posiadanych wcześniej, na co zwracają uwagę Leon Festinger (1957) 
i Fritz Heider (1958). Podobnie działać może potrzeba domknięcia 
poznawczego, czyli dążenie do poszukiwania jasnej i pewnej wiedzy 
(odwoływanie się do schematów, prototypów i stereotypów), prefe-
rowanie porządku i przewidywalności oraz odczuwanie dyskomfortu 
w obliczu wieloznaczności (Webster, Kruglanski 1994). Nie jest to 
jedyny w tej kwestii pogląd: cecha otwartości na doświadczenie trak-
towana jako wymiar osobowości zakładający ciekawość poznawczą 
i tolerancję nowości (Costa, McCrae 1992) może wyjaśniać gotowość 
do przyjmowania różnych, często zaskakujących informacji i ułatwiać 
zgodę na zróżnicowane treściowo przekonania.

Przekonania na temat cech obiektu, prawdziwe czy fałszywe, two-
rzą fundament dla emocji, stwarzają odpowiednie warunki sprzyjające 
gotowości do reagowania na obiekt w określony sposób i wyznacza-
ją realne zachowania. Reakcja emocjonalna i zachowanie znajdują 
często późniejsze uzasadnienie (zwykle o charakterze racjonalizacji) 
w postaci zgodnych z nimi przekonań.
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Przekonania społeczne

Przekonania społeczne stanowią sumę sądów na temat cech świata 
społecznego i kierujących nim mechanizmów oraz oczekiwań (norm), 
które powinny w nim obowiązywać. Przekonania, do których mogą 
dołączać się emocje i zachowania, odgrywają istotną rolę w życiu jed-
nostek, grup i całych społeczeństw.

W psychologii można odnaleźć pogląd o szczególnym dla jakości 
życia znaczeniu przekonania o kontrolowalności świata i możliwości 
wpływu na bieg wydarzeń oraz przekonania o przychylności świata 
społecznego (Kofta 2001; Lachowicz-Tabaczek 2004; Skarżyńska 
2008). Tak zwany locus of control najlepiej opisano w odniesieniu do 
jednostek (Rotter 1966), traktując go jako podlegającą wpływowi 
sytuacji cechę osobowości. Ta cecha podzielana przez wielu może 
być także podstawą funkcjonowania całych społeczeństw, czego 
najlepszym przykładem wydaje się amerykańska filozofia sukcesu, 
oparta na takich wartościach indywidualistycznych, jak: nastawienie 
na indywidualne potrzeby, osiągnięcia i sukcesy, aktywność i prze-
konanie o własnych możliwościach oraz skuteczności czy osobista 
odpowiedzialność. Opozycja przekonania o możliwości wywierania 
wpływu, tzw. wyuczona bezradność, oznacza z kolei utratę wiary 
w szanse uzyskania celu, co wyraża się w rezygnacji z działania na 
rzecz jego osiągnięcia (dokonania pożądanej zmiany; Seligman 1975). 
Może być to doświadczenie jednostki poddanej procedurze uczenia 
się nieskutecznego działania, może być to też doświadczenie grupo-
we czy społeczne (np. sytuacja powszechnej bierności obserwowana 
w krajach socjalistycznych, z marginalną opozycją).

Przekonanie o możliwości kontrolowania sytuacji jest elementem 
tzw. wiary w sprawiedliwy świat. Opisująca ją koncepcja zakłada, że 
ludzie chcą wierzyć, że zwykle otrzymuje się to, na co się zasługuje 
i zasługuje się na to, co nas spotyka (Lerner 1980). Ten rodzaj prze-
konania pozwala traktować ludziom środowisko społeczne i fizyczne 
jako stabilne, przewidywalne i w dużej mierze kontrolowalne. Jest to 
pogląd na tyle silny i istotny, że w sytuacji uzyskiwania informacji 
zaprzeczających tezie, pojawiają się różne zachowania mające przy-
wrócić i uzasadnić wiarę w sprawiedliwy świat. Dokonuje się to przez 
podejmowanie działań przywracających sprawiedliwość (np. prace 
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w organizacjach charytatywnych), zamykanie się na takie informacje 
przez unikanie sytuacji będących obszarem niesprawiedliwości lub też 
stosowną reinterpretację sytuacji, gdy przekonuje się siebie i innych, 
że sprawiedliwość jednak istnieje (co zwykle polega na deprecjacji 
ofiar nieszczęśliwych zdarzeń).

Podobnie jak w przypadku wywierania wpływu wiara w spra-
wiedliwy świat jest nie tylko elementem indywidualnego systemu 
przekonań, ale może też opisywać całe grupy i społeczeństwa. Tak 
jak poprzednio koncepcja w dużej mierze oparta została na tradycyj-
nych, indywidualistycznych wartościach kultury amerykańskiej, które 
zbudowały tamtejszą cywilizację. Z kolei doświadczenia socjalizmu 
(tendencje egalitarne w dystrybucji dóbr, woluntaryzm i nepotyzm) 
wspierane nie do końca udanymi początkami polskiej transformacji 
systemowej mogą odpowiadać za przekonanie o niesprawiedliwym 
świecie, które znajduje wyraz w dość powszechnej w Polsce tzw. kul-
turze narzekania (Wojciszke 2004). Wyraża się ona niezadowoleniem 
przede wszystkim ze spraw publicznych, finansowej sytuacji rodziny, 
perspektyw na przyszłość i sytuacji w kraju. Według Bogdana Woj-
ciszke żyjemy według normy „nakazującej doświadczać świat spo-
łeczny jako zły, a więc spostrzegać ludzi jako obdarzonych licznymi 
przywarami i ogólnie niegodnych zaufania, porządek społeczny jako 
niesprawiedliwy i krzywdzący, siebie samego zaś jako ofiarę owych 
złych ludzi i instytucji” (2004: 42). Takie skłonności prowadzą nie 
tylko do złego nastroju, podtrzymują negatywne przekonania o świe-
cie, ale mogą też prowadzić do spadku produktywności. Wzmacniane 
przez osoby podobnie myślące – tworzą rytuały narzekania (Wojciszke 
2004). Te obserwacje wspierają wcześniejsze badania międzykulturo-
we uwzględniające interakcję systemu społeczno-politycznego i reli-
gii. W świetle wyników tych badań polscy studenci istotnie mniej 
są przekonani o tym, że świat jest sprawiedliwy niż ich rówieśnicy 
z USA, Wielkiej Brytanii i Tajwanu (Doliński 1991).

Innym fundamentalnym przekonaniem określającym w dużym 
stopniu funkcjonowanie jednostek, grup społecznych i społeczeństw 
jest przekonanie o przychylności (prorozwojowości) świata społecz-
nego. Podstawowym jego składnikiem jest zaufanie, w podejściach 
psychologicznych traktowane jako postawa jednostki, natomiast w uję-
ciu kulturowym ujmowane szerzej jako cecha relacji międzyludzkich, 
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atrybut pola społeczno-jednostkowego, w którym funkcjonują ludzie, 
czy kulturowy zasób wykorzystywany przez jednostkę w działaniach 
(Sztompka 2007). Zaufanie jest ważnym wymiarem kultury politycz-
nej, gdyż „kultura obywatelska” zakłada „powszechne poczucie posia-
dania kompetencji politycznych i wzajemnego zaufania do obywateli” 
(Almond, Verba 1980: 4). Zaufanie jest też ważnym aspektem społe-
czeństwa obywatelskiego: solidarna wspólnota obywateli zaangażo-
wanych politycznie nie może istnieć bez zaufania poziomego, czyli 
wzajemnego zaufania obywateli, i zaufania pionowego do instytucji 
publicznych. Zaufanie jest też ważnym wymiarem kapitału kulturo-
wego (pewnego rodzaju solidarność klasowa) i kapitału społecznego, 
rozumianego jako sieć spontanicznych, dobrowolnych stowarzyszeń 
przenikniętych atmosferą zaufania (Putnam 1995). Zaufanie ma 
wreszcie związek z wartościami postmaterialistycznymi, takimi jak 
wspólnota, solidarność i harmonia w stosunkach międzyludzkich i jest 
składnikiem kompetencji cywilizacyjnych (wstępny warunek partycy-
pacji politycznej czy przedsiębiorczości) (Sztompka 2007). Wskazuje 
się na związek poczucia zaufania między ludźmi oraz ewolucji i trwa-
nia demokracji (Inglehart 1988: 1204). Potwierdzeniem tej tezy mogą 
być wyniki badań sondażowych w ramach Światowego Badania War-
tości (World Values Survey), z których wynika, że państwa demokra-
tyczne: Dania, Szwecja, Norwegia i Holandia mają najwyższe wskaź-
niki zaufania społecznego, choć stopień zaufania do parlamentu jako 
instytucji politycznej jest bardziej zróżnicowany i wysokie miejsca 
pod tym względem uzyskują także kraje mało demokratyczne, takie 
jak: Wietnam, Chiny i Bangladesz (Newton 2010). Konsekwencje 
przekonania o przychylności świata są liczne, a należy do nich: wzrost 
subiektywnie odczuwanego dobrostanu oraz zmiana w obiektywnym 
wymiarze funkcjonowania społeczeństw mierzona wielkością pro-
duktu krajowego brutto (PKB), poziomem innowacyjności, stopniem 
akceptacji systemu, skalą kryzysów ekonomicznych i politycznych czy 
wskaźnikami patologii, np. korupcji (Lerner 1980; Fukuyama 1997; 
Lachowicz-Tabaczek 2004; Skarżyńska 2008).

Do tej listy najbardziej uznanych przekonań nie sposób nie dołą-
czyć przekonań politycznych, na których znaczenie dla zachowania 
człowieka wskazują choćby codzienne obserwacje. Ich treść odnosi się 
w pewnej mierze do opisanych wcześniej poglądów na temat świata, 
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które można opisać na wymiarach: kontrolowalny–niekontrolowany, 
sprawiedliwy–niesprawiedliwy, przychylny–nieprzychylny. Przekona-
nia polityczne to system skonkretyzowanych opinii i ocen na temat 
realiów życia społeczno-politycznego formułowanych w kontekście 
stanów idealnych. Przekonania, jak również postawy polityczne doty-
czą takich kwestii, jak formowany na podstawie własnej tożsamości 
etnicznej i rasowej stosunek do obcych, identyfikacja z określoną par-
tią, poparcie dla demokratycznego vs autorytarnego systemu, stosu-
nek do Kościoła czy poglądy gospodarcze (koncepcja sprawiedliwości 
społecznej) i obyczajowe tworzące ideologię lewicową vs prawicową. 
Bliskie pojęciu „przekonania polityczne” są „preferencje polityczne”, 
traktowane jako miara podatności człowieka na polityczne idee i ideo-
logię; mogą mieć one charakter jawny (typ aktywności społeczno-poli-
tycznej, deklarowana tożsamość polityczna) lub utajony, potencjalny 
(szacowany przy zastosowaniu odpowiednich kwestionariuszy i skal) 
(Jakubowska 1999).

Zdaniem Philipa Converse’a przekonania polityczne tworzą system 
będący spójną strukturą myślową, której części składowe uzupełniają 
się logicznie, przy czym logika ta w większości krajów określona jest 
przez podział na lewicę i prawicę. To właśnie ta ideologia polityczna 
ma porządkować i integrować systemy przekonań politycznych (Con-
verse 1964). Podstawą konstrukcji ideologii lewicowej i prawicowej są 
sądy na temat pożądanego zakresu interwencji rządu w gospodarkę 
(lewy biegun skali: pełna kontrola rządu, prawy biegun: rynek całko-
wicie wolny) (Downs 1957).

Z ekonomicznie definiowaną lewicowością i prawicowością może 
być skorelowana promocja (vs krytyka) wartości liberalnych (posta-
wy wobec gender, stosunek do życia, do mniejszości społecznych, do 
imigrantów itp.). Generalnie „człowiek prawicy to ten, który troszczy 
się przede wszystkim o ocalenie tradycji; człowiek lewicy zaś to ten, 
który nade wszystko dąży do wyzwolenia bliźnich z okopów, jakimi są 
przywileje rasowe, stanowe, klasowe itd.” (Bobbio 1996: 64). Pomimo 
zacierania się granicy między lewicą i prawicą w sensie ich kryte-
riów, programów i praktyki politycznej, podział ten wydaje się nadal 
użytecznym wskaźnikiem czyichś preferencji politycznych, a także 
obyczajowych, czymś, co jako skrót myślowy dostarcza ogólnej wiedzy 



Jolanta Miluska86

(orientacji) na temat przywódców politycznych, ideologii i partii 
w danym społeczeństwie (Inglehart, Sidjanski 1976).

Czy przekonania o świecie społecznym wpływają 
na interpretację sytuacji społeczno-politycznych: 

badania własne

Dowodząc wcześniej znaczenia pewnych przekonań na temat świata 
i rządzących w nim mechanizmów można spróbować uzupełnić wie-
dzę na ten temat o badania dotyczące roli tych przekonań w rozumie-
niu różnych zdarzeń, traktując możliwy konsens w tym zakresie jako 
jeden z warunków integracji społecznej.

W jaki sposób ludzie skłonni są interpretować sytuacje i czy prze-
konania o świecie tę interpretację kształtują – oto podstawowe pytania 
badawcze.

Badania przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2017 roku objęły 119 
osób: 94 kobiety (78,99%) i 25 mężczyzn (21,01%), w wieku od 19 
do 67 lat (średnia 31,70), o następującej strukturze wykształcenia: 
wyższe – 53 osoby (44,54%), niepełne wyższe – 26 osób (21,85%), 
średnie – 39 osób (32,77%) oraz zawodowe – 1 osoba (0,84%).

Badani wykazali następujące przekonania (preferencje) polityczne: 
27 osób (22,69%) identyfikuje się z programem partii rządzącej, czyli 
Prawa i Sprawiedliwości, 61 osób (51,26%) popiera partie stanowią-
ce opozycję parlamentarną (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, 
Polskie Stronnictwo Ludowe lub Ruch Kukiz’15), natomiast dla 31 
badanych (26,05%) najbliższe są partie stanowiące opozycję pozapar-
lamentarną (Sojusz Lewicy Demokratycznej, partia „Razem”, partia 
„Wolność” Janusza Korwin-Mikkego).

Kwalifikacja ideologiczna tych partii stwarza pewne trudności 
zarówno z powodu ich ewolucji programowej, jak i częstego dostoso-
wywania opinii politycznych do bieżącej sytuacji politycznej. Można 
jednak przyjąć, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią raczej lewicową 
ekonomicznie i prawicową obyczajowo, Platforma Obywatelska sytu-
uje się obecnie bliżej bieguna prawicy ekonomicznej i lewicy oby-
czajowej, podobnie jak .Nowoczesna (tu – bardziej skrajne postawy 
obyczajowe), natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe można uznać 
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za partię ideologicznie zbliżoną do Prawa i Sprawiedliwości. Ruch 
Kukiz’15 określa się jako aideologiczny, jednak tworzą go głównie 
osoby o poglądach prawicowych. Kwalifikowany bywa jako ugrupo-
wanie prawicowo-populistyczne. W grupie partii znajdujących się poza 
parlamentem Sojusz Lewicy Demokratycznej to partia lewicowa tak 
ekonomicznie, jak i obyczajowo, podobnie prezentuje się profil partii 
„Razem” (bardziej skrajne stanowiska, zwłaszcza w odniesieniu do 
wartości liberalnych), natomiast partia „Wolność” Janusza Korwin-
-Mikkego jest wolnorynkowa (prawicowa) ekonomicznie, natomiast 
w zakresie stosunku do wartości liberalnych demonstruje dużą 
ambiwalencję.

Metody badawcze

W badaniach zostały wykorzystane narzędzia badawcze odnoszące 
się do wybranych trzech przekonań o świecie społecznym, czyli prze-
konania o kontrolowalności świata, wiary w sprawiedliwy świat oraz 
przekonań politycznych. Do badania poczucia kontroli (wywieranie 
wpływu) zastosowano Kwestionariusz Delta R. Drwala (24 itemy: 
odpowiedzi typu prawda „P” lub fałsz „F”). Badaniu wiary w spra-
wiedliwy świat posłużył Kwestionariusz Z. Rubina i L. Peplau (20 skal 
porządkowych, z wyborem stopnia zgody z każdym z nich od 1, czyli 
„całkowicie się nie zgadzam”, do 6, czyli „całkowicie się zgadzam”). 
Zbadano też identyfikację partyjną traktowaną jako wskaźnik prze-
konań (preferencji) politycznych. Badani wskazywali najbliższą sobie 
partię polityczną („Najbliższa politycznie jest dla mnie” – zaznacz 
wybraną opcję).

Do badania interpretacji sytuacji społeczno-politycznych posłużył 
autorski kwestionariusz. Badani oceniali dziesięć sytuacji, rangując 
w odniesieniu do każdej z nich ważność pięciu interpretacji: 1) czyjeś 
świadome i podmiotowe działanie, nastawione na realizację pewne-
go celu (np. programu partii), 2) działanie podmiotowe wyłącznie 
o charakterze autopromocji, 3) rola przypadku, 4) działanie sytuacji 
zewnętrznej, 5) przywracanie sprawiedliwości.

Uzupełnieniu informacji służyła metryczka, w której badani 
zaznaczyli swoją płeć, wiek i wykształcenie.
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Wyniki badań

Statystyki opisowe

Wyniki badań pozwoliły najpierw określić poziom poczucia kontroli 
oraz wiary w sprawiedliwy świat. W zakresie pierwszej zmiennej 
średnia wyników to 4,22 (min. = 0 i max. = 13), co świadczy o dużym 
nasileniu przekonania o tym, że świat podlega kontroli i można prze-
widzieć zachodzące w nim procesy. W odniesieniu do wiary w spra-
wiedliwy świat średnia wynosi 71,77 (min. = 43 i max. = 95): wynik 
ten dowodzi umiarkowanego poziomu tego przekonania (max. w skali 
wynosi 120 punktów).

Tabela 1 pokazuje poziom poczucia kontroli i wiary w sprawiedliwy 
świat w zależności od przekonań (preferencji) politycznych. Wpraw-
dzie średnie dla poszczególnych partii lub ich grup tworzą pewną 
hierarchię (np. największe nasilenie przekonania o kontrolowalności 
świata wykazali zwolennicy opozycji parlamentarnej, a najniższe – 
zwolennicy partii rządzącej, ci ostatni cechują się z kolei najwyższą 
wiarą w sprawiedliwy świat), to różnice te nie są istotne statystycznie 
(dla przekonania o kontrolowalności świata F= 1,028, p = 0,361, dla 
wiary w sprawiedliwy świat F = 2,251, p = 0,110). 

Tabela 1. Poczucie kontroli, wiara w sprawiedliwy świat a przekonania (pre-
ferencje) polityczne

Zmienne
Przekonania (preferencje) 

polityczne
N Średnia Min. Max.

Odch.
std

Poczucie 
kontroli

Partia rządząca  
(Prawo i Sprawiedliwość)

27 4,70 0 12 3,09

Wiara 
w sprawied-
liwy świat

27 73,07 55 90 10,08

Poczucie 
kontroli

Partie stanowiące opozycję 
parlamentarną (Platforma Oby-
watelska, .Nowoczesna, Polskie 
Stronnictwo Ludowe,
Ruch Kukiz’ 15)

61 3,87 0 9 2,40

Wiara 
w sprawied-
liwy świat

61 72,77 52 95 9,49



89Przekonania a sposób interpretacji sytuacji społeczno-politycznych

Poczucie 
kontroli

Partie stanowiące opozycję poza-
parlamentarną (Sojusz Lewicy 
Demokratycznej, partia „Razem”, 
Partia „Wolność” Janusza 
Korwin-Mikkego)

31 4,48 0 13 3,19

Wiara 
w sprawied-
liwy świat

31 68,68 43 85 8,85

Sposób interpretacji przez badanych sytuacji społeczno-politycz-
nych przedstawiają tabele od 2 do 11.

Tabela 2. Rangowanie interpretacji sytuacji „Program rządowy „Rodzina 
500+”

Jest 
 wynikiem 

propaństwo-
-wych działań 

rządu

Jest działa-
niem „pod 
publiczkę”, 
dla przypo-
dobania się 
wyborcom

Jest efektem 
przypadku

Jest dzia-
łaniem 

wymuszonym 
(przez opo-
zycję, przez 

sytuację)

Jest przywra-
caniem spra-
wiedliwości 
społecznej

1 
miejsce

22 18,49% 65 54,62% 8 6,72% 15 12,61% 16 13,45%

2 
miejsce

34 28,57% 19 15,97% 14 11,76% 30 25,21% 19 15,97%

3 
miejsce

17 14,29% 10 8,40% 20 16,81% 30 25,21% 16 13,45%

4 
miejsce

18 15,13% 11 9,24% 22 18,49% 14 11,76% 20 16,81%

5 
miejsce

24 20,17% 13 10,92% 52 43,69% 26 21,85% 44 36,97%

Badani skłonni byli uznać, że program ten jest przede wszystkim 
działaniem autopromocyjnym rządu nastawionym na zyskanie głosów 
wyborców („pod publiczkę”), wskazało tak 54,62% osób, nie jest to 
też efekt przypadku (43,69%). Rzadko natomiast uznawano, że rea-
lizuje on motyw często wskazywany przez rząd, czyli przywracanie 
sprawiedliwości społecznej przez poprawianie poziomu życia naju-
boższych Polaków (13,45%).
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Tabela 3. Rangowanie interpretacji sytuacji „Zaproszenie przez Angelę Mer-
kel uchodźców z Azji i Afryki do Niemiec (i Europy)”

Jest świa-
domym 

działaniem 
mającym 
zwiększyć 
potencjał 

ekonomiczny 
Niemiec

Jest grą 
przedwybor-
czą jej partii

Jest zda-
rzeniem, 

którego roz-
miar i skutki 

przerosły 
zapraszają-

cych

Jest efektem 
polityki mię-
dzynarodo-

wej

Jest rze-
czywistym 
działaniem 

prospo-
łecznym 

(pomocnym)

1 
miejsce

16 13,45% 18 15,13% 68 57,14% 21 17,65% 19 15,97%

2 
miejsce

29 24,37% 18 15,13% 13 10,92% 39 32,77% 20 16,81%

3 
miejsce

21 17,65% 28 23,53% 13 10,92% 30 25,21% 22 18,49%

4 
miejsce

23 19,33% 19 15,97% 11 9,24% 18 15,17% 20 16,81%

5 
miejsce

26 21,89% 33 27,73% 11 9,24% 8 6,73% 35 29,42%

Badani widzą sytuację związaną z przyjazdem do Europy dużej 
liczby uchodźców i migrantów ekonomicznych przede wszystkim 
w kontekście działania przypadku, uważając, że mamy do czynienia 
ze zdarzeniem, które wymknęło się spod kontroli (57,14%). Zwraca 
uwagę wynik wskazujący na niewiarę badanych w działania pomocne 
w stosunku do przybyszów, choć ten motyw jest w dyskusjach często 
powtarzany (29,42% badanych ranguje ten motyw najniżej).
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Tabela 4. Rangowanie interpretacji sytuacji „Zamachy terrorystyczne”

Są realizacją 
strategii 

islamistów 
wobec Euro-
py (wynisz-

czanie, 
zastraszanie)

Są próbą 
pokazania 

siły i odmien-
ności 

kulturowej

Są efektem 
przypadku

Są efektem 
frustracji 

społecznej 
i ekonomicz-

nej

Są dążeniem 
do życia 

takie-
go, jakie 

mają inni, 
bezpiecz-

niejsi i lepiej 
sytuowani

1 
miejsce

68 57,14% 37 31,09% 9 7,56% 17 14,29% 11 9,24%

2 
miejsce

21 17,65% 43 36,13% 8 6,72% 18 15,13% 11 9,24%

3 
miejsce

10 8,40% 12 10,08% 10 8,40% 39 32,77% 19 15,97%

4 
miejsce

6 5,04% 16 13,45% 18 15,12% 23 19,33% 42 35,29%

5 
miejsce

13 10,92% 8 6,72% 70 58,82% 18 15,13% 32 26,89%

Interpretacja sytuacji zamachów terrorystycznych wskazuje z kolei 
na niemałe obawy badanych, którzy w dużej mierze sądzą, że cho-
dzi o realizację bardzo niebezpiecznego dla Europy i Europejczyków 
programu (57,14%). Bardzo niewiele osób uważa, że są to działania 
przypadkowe (7,56%).
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Tabela 5. Rangowanie interpretacji sytuacji „Wypadek samochodowy pre-
mier Beaty Szydło”

To celowe 
działanie 
(zamach)

To próba 
pokazania 

nieudolności 
ochrony

To nieszczę-
śliwy zbieg 
okoliczności

To efekt 
kumulacji 

obowiązków 
pani premier 
i jej ochrony

To zdarzenie 
zwracające 
uwagę na 
luksuso-
we życie 

polityków

1 
miejsce

12 10,08% 17 14,29% 66 55,46% 12 10,08% 23 19,33%

2 
miejsce

8 6,72% 19 15,97% 20 16,81% 39 32,77% 16 13,45%

3 
miejsce

8 6,72% 25 21,01% 15 12,61% 20 16,81% 25 21,01%

4 
miejsce

6 5,04% 27 22,69% 8 6,72% 16 13,45% 22 18,49%

5 
miejsce

80 67,23% 26 21,85% 9 7,56% 27 22,69% 29 24,37%

Badani skłonni są uważać, że wypadek samochodowy, w którym 
brała udział premier Beata Szydło jest przede wszystkim efektem 
przypadku (nieszczęśliwy zbieg okoliczności) – sądzi tak 55,46% 
badanych, natomiast bardzo niepopularna jest interpretacja tego 
zdarzenia w kategoriach celowego działania (zamach) – 67,23% osób 
uznało tę interpretację za najmniej uzasadnioną.



93Przekonania a sposób interpretacji sytuacji społeczno-politycznych

Tabela 6. Rangowanie interpretacji sytuacji „Wybór Donalda Trumpa na pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych”

Jest rezul-
tatem jego 

ciężkiej pracy 
i wcześ-

niejszych 
sukcesów

Jest efektem 
skutecznej 
kampanii 

wyborczej, 
w której 

umiejętnie 
został przed-

stawiony

Jest dziełem 
przypadku

Jest nadzieją 
dla Ame-
rykanów 

niechętnych 
migrantom

Jest szansą 
na przywró-
cenie spra-
wiedliwości 
społecznej 

w USA

1 
miejsce

11 9,24% 66 55,46% 13 10,92% 20 16,81% 9 7,56%

2 
miejsce

28 23,53% 20 16,81% 17 14,29% 33 27,73% 16 13,45%

3 
miejsce

23 19,33% 15 12,61% 24 20,17% 30 25,21% 29 24,37%

4 
miejsce

27 22,69% 10 8,40% 19 15,97% 24 20,17% 28 23,53%

5 
miejsce

26 21,85% 7 5,88% 42 35,29% 9 7,56% 33 27,73%

Badani za najbardziej uzasadnioną uznali interpretację drugą, 
wskazującą na efekt promocji i autopromocji kandydata (55,46% wska-
zań), natomiast nie sądzą oni, aby wybór Donalda Trumpa był dziełem 
przypadku (35,29%). Interpretacje tej sytuacji są dosyć rozproszone.
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Tabela 7. Rangowanie interpretacji sytuacji „Rezygnacja Wielkiej Brytanii 
z członkostwa w Unii Europejskiej”

Jest świado-
mą decyzją 

ludzi opowia-
dających się 
za większą 
autonomią 
polityczną

Jest próbą 
zaznaczenia 
odrębności 
od innych 

państw

Jest nie-
szczęściem 
dla Europy

Jest sytuacją 
wywołaną 
nadmier-
ną presją 
ze strony 
Brukseli

Jest skut-
kiem dążenia 

do bycia 
traktowanym 
sprawiedliwie

1 
miejsce

39 32,77% 34 28,57% 15 12,61% 22 18,49% 13 10,92%

2 
miejsce

24 20,17% 35 29,41% 22 18,49% 28 23,53% 25 21,01%

3 
miejsce

21 17,65% 23 19,32% 29 24,37% 23 19,33% 31 26,05%

4 
miejsce

19 15,97% 14 11,76% 16 13,45% 24 20,17% 32 26,89%

5 
miejsce

16 13,45% 9 7,56% 33 27,73% 18 15,13% 14 11,76%

Interpretacje tej sytuacji są, podobnie jak w poprzednim przy-
padku, dosyć rozproszone. Najwięcej osób uważa, że tzw. Brexit jest 
wyrazem świadomej, podmiotowej decyzji Brytyjczyków (32,77%) 
i stanowi próbę zaznaczenia przez nich odrębności od innych państw 
(57,98% badanych uznało, że jest to interpretacja uzasadniona, przy-
dzielając jej 1 lub 2 rangę).
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Tabela 8. Rangowanie interpretacji sytuacji „Reforma edukacji w Polsce”

To program 
rządowy 

ukierunkowa-
ny na lepsze 

funkcjonowa-
nie szkół

To próba 
przedstawie-

nia rządu 
jako takiego, 
który spełnia 

obietnice 
wyborcze

To dość 
przypad-

kowy efekt 
obietnic 

wyborczych 
i osobowości 

polityków

To wynik pre-
sji rodziców

To sposób 
na wyrów-
nanie szans 
edukacyj-

nych dzieci 
i młodzieży

1 
miejsce

24 20,17% 44 36,97% 29 24,37% 8 6,72% 17 14,29%

2 
miejsce

16 13,45% 35 29,41% 34 28,57% 15 12,61% 14 11,76%

3 
miejsce

27 22,69% 15 12,61% 17 14,29% 24 20,17% 17 14,29%

4 
miejsce

21 17,65% 14 11,76% 17 14,29% 28 23,53% 24 20,17%

5 
miejsce

27 22,69% 9 7,56% 19 15,97% 40 33,61% 43 36,13%

Prawie tyle samo osób badanych sądzi, że reforma edukacji to 
przede wszystkim działania autopromocyjne rządu (36,97%), nie 
jest to natomiast realizacja programu obliczonego na wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (36,13%). Rozrzut interpretacji 
wskazuje, że badani mieli problem z oceną tej sytuacji.
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Tabela 9. Rangowanie interpretacji sytuacji „Katastrofa w Smoleńsku”

To zamach

To okazja do 
przedstawie-
nia Donal-
da Tuska 
i Rosjan 
w złym 
świetle

To nie-
szczęśliwy 
wypadek

To wynik 
bałaganu 

i zaniedbań

To zdarzenie 
niespra-

wiedliwe, 
bo zginęli 

wartościowi 
ludzie

1 
miejsce

26 21,85% 20 16,81% 48 40,34% 35 29,41% 35 29,41%

2 
miejsce

10 8,40% 22 18,49% 28 23,53% 26 21,85% 20 16,81%

3 
miejsce

8 6,72% 18 15,13% 13 10,92% 30 25,21% 29 24,37%

4 
miejsce

9 7,56% 32 26,89% 11 9,24% 18 15,13% 20 16,81%

5 
miejsce

63 52,94% 24 20,17% 16 13,45% 7 5,88% 11 9,24%

Podobnie jak w przypadku interpretacji wypadku samochodowego 
premier Beaty Szydło badani odrzucają interpretację sugerującą celo-
we działanie (zamach), natomiast skłonni są przyjąć rolę przypadku 
(52,94% vs 40,34%). Szacunki są jednak niższe niż w poprzedniej 
sytuacji: badani są mniej pewni, że w istocie chodzi o nieszczęśliwy 
zbieg okoliczności.
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Tabela 10. Rangowanie interpretacji sytuacji „«Czarne marsze» w Polsce”

Są celowym 
działaniem 
politycznym

Są sposobem 
przedstawie-

nia rządu 
jako siły 

opresyjnej, 
wrogiej

Są incy-
dentem, 

przypadkiem

Są akcją 
wymuszoną 
przez liberal-
ne ośrodki 

i media 
zagraniczne

Są sposobem 
przywracania 

kobietom 
godnego 

życia

1 
miejsce

32 26,89% 25 21,01% 9 7,56% 18 15,13% 58 48,74%

2 
miejsce

23 19,33% 40 33,61% 9 7,56% 14 11,76% 12 10,08%

3 
miejsce

27 22,69% 30 25,21% 14 11,76% 25 21,01% 16 13,45%

4 
miejsce

13 10,92% 13 10,92% 23 19,33% 32 26,89% 6 5,04%

5 
miejsce

20 16,81% 8 6,72% 60 50,42% 26 21,85% 26 21,85%

Badani uznali, że tzw. czarne marsze w Polsce nie są przypadkiem 
(50,42%), są natomiast sposobem na przywracanie sprawiedliwości 
(podnoszenie szans kobiet na godne życie); 48,74% badanych uważa 
tę interpretację za najbardziej uzasadnioną.



Jolanta Miluska98

Tabela 11. Rangowanie sytuacji „Obniżenie wieku emerytalnego w Polsce”

Jest działa-
niem rządu 

świadomego 
wszyst-

kich tego 
konsekwencji

Jest próbą 
przedstawie-
nia polityków 

partii rzą-
dzącej jako 
prospołecz-

nych

Jest 
skutkiem 

opiekuńczej 
orientacji 

pani premier

Jest odpo-
wiedzią na 
postulaty 
społeczeń-

stwa

Jest działa-
niem z myślą 

o nagro-
dzeniu 

ludzi z dużą 
wysługą lat

1 
miejsce

28 23,53% 59 49,58% 18 15,13% 29 24,37% 12 10,08%

2 
miejsce

17 14,29% 19 15,97% 11 9,24% 40 33,61% 14 11,76%

3 
miejsce

28 23,53% 15 12,61% 17 14,29% 23 19,33% 29 24,37%

4 
miejsce

18 15,13% 15 12,61% 33 27,73% 12 10,08% 22 18,49%

5 
miejsce

24 20,17% 10 8,40% 36 30,25% 11 9,24% 38 31,93%

Badani zwracają uwagę przede wszystkim na motyw autopromo-
cji rządu (49,58%), choć nie wykluczają interpretacji w kategoriach 
wpływu sytuacji (odpowiedź na postulaty społeczeństwa; 57,98% 
wskazań rangi 1 lub 2).

Tabela 12 pokazuje preferencje wszystkich badanych w zakresie 
sposobu interpretacji dziesięciu opisanych sytuacji. 

Tabela 12. Rangowanie interpretacji sytuacji: cała grupa

Średnia Minimum Maksimum Odch. std

A1+A2 4,11 0 10 2,48

A4+A5 4,09 0 10 2,26

B1+B2 5,63 0 10 2,34

B4+B5 2,67 0  8 1,99

C1+C2 3,92 1 10 1,67

C4+C5 4,58 0  9 1,85
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D1+D2 4,08 0 10 2,16

D4+D5 3,38 0 10 2,05

E1+E2 3,20 0 10 2,14

E4+E5 4,68 0  9 1,96

A1+A2 – ranga 1 i 2 dla interpretacji „ważne działanie podmiotowe”, A4+A5 – 

ranga 4 i 5 dla interpretacji „nieważne działanie podmiotowe”; B1+B2 – ranga 1 

i 2 dla interpretacji „ważna autopromocja”, B4 i B5 – ranga 4 i 5 dla interpretacji 

„nieważna autopromocja” ; C1+C2 – ranga 1 i 2 dla interpretacji „ważna rola 

przypadku”, C4 i C5 – ranga 4 i 5 dla interpretacji ” nieważna rola przypadku”; 

D1+D2 – ranga 1 i 2 dla interpretacji „ważna rola sytuacji”, D4 i D5 – ranga 4 

i 5 dla interpretacji sytuacji „nieważna rola sytuacji”; E1 i E2 – ranga 1 i 2 dla 

interpretacji „ważne przywracania sprawiedliwości”, E4 i E5 – 4 i 5 ranga dla 

interpretacji „nieważne przywracanie sprawiedliwości”.

Wyniki wskazują na tendencję badanych do myślenia przede 
wszystkim o działaniach promocyjnych, wprawdzie podmiotowych, 
ale ukierunkowanych na wąskie cele (śr. = 5,63). Rzadziej wskazuje 
się natomiast na świadome, podmiotowe działanie osób lub grup spo-
łecznych, które chcą realizować cele pro publico bono, włączając w to 
przywracanie sprawiedliwości społecznej (nieważność ostatniej inter-
pretacji śr. = 4,68). Bardzo wyraźnie uznaje się jedynie podmiotowe 
lecz negatywne działanie (zamachy dokonywane przez islamistów). 
Dość powszechne jest też myślenie w kategoriach braku przypadko-
wości interpretowanych zdarzeń (śr. = 4,58).

Zależności między zmiennymi

Tabela 13 prezentuje wyniki dotyczące zależności między przekona-
niem o kontrolowalności świata i wiarą w sprawiedliwy świat a spo-
sobem interpretacji sytuacji (rangowanie).
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Tabela 13. Przekonania (poczucie kontroli, wiara w sprawiedliwy świat) a ran-
gowanie interpretacji sytuacji (r-Pearsona)

Poczucie kontroli
Wiara w sprawiedliwy 

świat

A1+A2 0,12 –0,06

A4+A5 –0,12 0,08

B1+B2 –0,01 –0,04

B4+B5 0,09 –0,01

C1+C2 0,16 –0,16

C4+C5 –0,11 0,16

D1+D2 0,14 –0,21

D4+D5 –0,14 0,22

E1+E2 0,15 –0,13

E4+E5 –0,002 –0,02

Korelacje istotne statystycznie odnoszą się jedynie do związku 
wiary w sprawiedliwy świat i wysoką rangą interpretacji w kategoriach 
wpływu sytuacji zewnętrznej (zależność ujemna) i wiarą w sprawied-
liwy świat i niską rangą tej interpretacji (zależność dodatnia).

Kolejne wyniki dotyczą związku między przekonaniami politycz-
nymi i preferowanym sposobem interpretacji sytuacji. W tabelach i na 
rysunkach przedstawiono tylko zależności istotne statystycznie.
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Tabela 14. Przekonania (preferencje) polityczne a rangowanie interpretacji 
sytuacji (A1+A2)

Jednoczynnikowa ANOVA

Suma kwadratów df Średni kwadrat F Istotność

Między 
grupami

132,787 2 66,394 13,036 ,000

Wewnątrz 
grup

590,793 116 5,093   

Ogółem 723,580 118    

η2 = 0,18

Tabela 15. Porównania wielokrotne – test NIR – zmienna zależna: A1+A2

(I) 
 preferencje 
polityczne

(J) 
 preferencje 
polityczne

Różnica 
średnich 

(I-J)

Błąd 
standardowy

Istotność

95% przedział 
ufności

Dolna 
granica

Górna 
granica

1
2 2,365* ,522 ,000 1,33 3,40

3 2,747* ,594 ,000 1,57 3,92

2
1 –2,365* ,522 ,000 –3,40 –1,33

3 ,382 ,498 ,445 –,60 1,37

3
1 –2,747* ,594 ,000 –3,92 –1,57

2 –,382 ,498 ,445 –1,37 ,60

* Różnica średnich jest istotna na poziomie 0,05.
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opozy cja pozaparlamentarna

przekonania (preferencje) polityczne

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

cz
ęs

to
ść

  w
yb

or
u 

in
te

rp
re

ta
cj

i A
1+

A2

Rysunek 1. Częstość wyboru interpretacji A1+A2 w zależności od przekonań 
(preferencji) politycznych

Umiejscowienie przez badanych odpowiedzi A na pierwszym lub 
drugim miejscu istotnie częściej występuje w grupie zwolenników 
partii rządzącej niż opozycyjnych. Siła efektu η2 = 0,18. Wyniki te 
wskazują na znaczenie przekonań politycznych dla interpretacji sytua-
cji w kategoriach podmiotowych, celowych działań. Najczęściej taką 
wykładnię podają zwolennicy partii rządzącej (PiS), potem – opozycji 
parlamentarnej, natomiast najrzadziej odwołują się do niej wyborcy 
partii stanowiących opozycję pozaparlamentarną. Analiza post hoc 
wykazała, że nie ma różnic pomiędzy partiami opozycyjnymi pod 
względem częstości interpretacji sytuacji przez wskazanie na celowe 
działanie.
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Tabela 15. Przekonania (preferencje polityczne) a rangowanie interpretacji 
sytuacji (A4+A5)

Jednoczynnikowa ANOVA

Suma kwadratów df Średni kwadrat F Istotność

Między 
grupami

87,642 2 43,821 9,883 ,000

Wewnątrz 
grup

514,341 116 4,434

Ogółem 601,983 118

η2 = 0,15.

Tabela 16. Porównania wielokrotne – test NIR – zmienna zależna: A4+A5

(I) 
 preferencje 
polityczne

(J) 
 preferencje 
polityczne

Różnica 
średnich 

(I-J)

Błąd 
standardowy

Istotność

95% przedział 
ufności

Dolna 
granica

Górna 
granica

1
2 –1,957* ,487 ,000 –2,92 –,99

3 –2,191* ,554 ,000 –3,29 –1,09

2
1 1,957* ,487 ,000 ,99 2,92

3 –,234 ,464 ,615 –1,15 ,69

3
1 2,191* ,554 ,000 1,09 3,29

2 ,234 ,464 ,615 –,69 1,15

* Różnica średnich jest istotna na poziomie 0,05.
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Rysunek 2. Częstość wyboru interpretacji A4+A5 w zależności od przekonań 
(preferencji) politycznych

Umiejscowienie przez badanych odpowiedzi A na czwartym lub 
piątym miejscu istotnie rzadziej występuje wśród zwolenników partii 
rządzącej niż opozycyjnej. Siła efektu η2 = 0,15. Analiza post hoc wyka-
zała, że nie ma różnic pomiędzy partiami opozycyjnymi. Wyniki te są 
koherentne z poprzednimi i wskazują, że najrzadziej do interpretacji 
„podmiotowych” odnoszą się zwolennicy opozycji pozaparlamentarnej 
(uważają, że jest mało istotna), potem zwolennicy opozycji parlamen-
tarnej, natomiast zwolennicy PiS-u sądzą, że działanie celowe jest 
dobrym wyjaśnieniem różnych sytuacji (najrzadziej uważają, że ta 
interpretacja jest mało ważna).

Dla interpretacji B4+B5 (mało ważna autopromocja) nie stwier-
dza się zależności między przekonaniami politycznymi i sposobem 
interpretacji sytuacji społeczno-politycznych (F = 1,087, p = 0,341). 
Podobnie jest z interpretacjami C1+C2 (wysoka ranga przypadku): 
F = 1,466, p = 0,235; C4+C5 (niska ranga przypadku): F = 0,642, 
p = 0,528; D1+D2 (wysoka ranga sytuacji zewnętrznej): F = 0,089, 
p = 0,915; D4+D5 (niska ranga sytuacji zewnętrznej): F = 0,978, 
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p = 0,379 i dla E1+E2 (wysoka ranga przywracania sprawiedliwo-
ści): F = 0,390, p = 0,678. Istnieje natomiast tendencja statystycz-
na w odniesieniu do związku między przekonaniami politycznymi 
i wysoką rangą autoprezentacji (B1+B2): F = 3,048, p = 0,051; w tym 
przypadku najczęściej wskazują na nią zwolennicy opozycji parla-
mentarnej, w dość zbliżony sposób traktują ją zwolennicy opozycji 
pozaparlamentarnej, natomiast najrzadziej odwołują się do niej zwo-
lennicy partii rządzącej. Tendencja statystyczna dotyczy też zależ-
ności między przekonaniami politycznymi i niską rangą przywra-
cania sprawiedliwości (E4+E5): F = 2,962, p = 0,056. Podobnie jak 
wcześniej najczęściej wybierają tę interpretację zwolennicy opozycji 
parlamentarnej, potem – zwolennicy opozycji pozaparlamentarnej, 
natomiast wyborcy PiS-u wskazują na nią najrzadziej.

Dyskusja wyników

Pytanie o znaczenie przekonań dla sposobu interpretacji sytuacji 
społeczno-politycznych, traktowanej jako potencjalny czynnik inte-
gracji/dezintegracji społecznej uzyskało dość zaskakującą odpowiedź. 
Z jednej strony wskazywane jako podstawowy sposób oglądu i oceny 
rzeczywistości przeświadczenie o możliwości wywierania wpływu 
i związana z nim wiara w sprawiedliwy świat okazały się zasadniczo 
nieistotne dla sposobu, w jaki badani rozumieli wyróżnione sytuacje. 
Jedyne istotne związki odnoszą się do wiary w sprawiedliwy świat 
i wysokiej rangi interpretacji w kategoriach wpływu sytuacji zewnętrz-
nej (zależność ujemna) i wiary w sprawiedliwy świat i niskiej rangi tej 
interpretacji (zależność dodatnia). A więc ci, którzy sądzą, że w życiu 
każdy ma to na co zasługuje nie przykładają większego znaczenia dla 
roli sytuacji. Pośrednio wskazuje to na przekonanie o większej roli 
podmiotowych działań człowieka (korelacje obu rodzajów przekonań 
z wysoką rangą interpretacji w kategoriach takich działań nie uzyskały 
jednak poziomu istotności statystycznej).

Tym, co zasadniczo różnicuje rozumienie sytuacji, są natomiast 
przekonania polityczne mierzone preferencjami partyjnymi. Przeko-
nania polityczne mają znaczenie dla interpretacji sytuacji w katego-
riach podmiotowych, celowych działań. Taka wykładnia jest najbliższa 
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zwolennikom partii rządzącej, zwolennicy pozostałych partii akceptują 
ją istotnie niżej i na podobnym poziomie. Tę prawidłowość wspierają 
wyniki, które wskazują na to, że najrzadziej i z podobną częstością 
do interpretacji „podmiotowych” odnoszą się zwolennicy opozycji 
zarówno pozaparlamentarnej, jak i parlamentarnej (uważają, że jest 
mało istotna), natomiast zwolennicy PiS-u sądzą, że działanie celowe 
jest dobrym wyjaśnieniem różnych sytuacji (najrzadziej uważają, że ta 
interpretacja jest mało ważna). Warto jeszcze zwrócić uwagę na ten-
dencję statystyczną w odniesieniu do związku między przekonaniami 
politycznymi i wysoką rangą autoprezentacji, na którą najczęściej 
wskazują zwolennicy opozycji parlamentarnej, w dość zbliżony sposób 
traktują ją zwolennicy opozycji pozaparlamentarnej, natomiast najrza-
dziej odwołują się do niej zwolennicy partii rządzącej. Podsumowując 
obraz tych zależności można stwierdzić, że w myśleniu zwolenni-
ków Prawa i Sprawiedliwości ważny okazał się wymiar podmioto-
wości w działaniu, nastawienie na realizację celów, a nie przekonanie 
o znaczeniu i skuteczności zabiegów autopromocyjnych. À rebours 
myślą zwolennicy opozycji, których nie różni status (parlamentarna 
vs pozaparlamentarna): sądzą oni, że nieważne jest działanie sprawcze, 
natomiast są skłonni doszukiwać się w działaniu bohaterów sytuacji 
motywów autoprezentacyjnych.

Różnice w interpretacji sytuacji mogą być pochodną tematu opi-
sanych w badaniach sytuacji: w dużym stopniu przedstawiały one 
działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, a identyfikacja z tą partią 
może zdecydować o korzystnej interpretacji zdarzeń.

Różnice interpretacyjne mogą także dowodzić głębszych różnic 
mentalnych między wyborcami polskich partii: inne cechy i wymiary 
psychologiczne oraz inne wartości decydują u nich o percepcji i ocenie 
rzeczywistości, także społecznej i politycznej. Wyniki badań nie są 
zawsze jednoznaczne, w dużym stopniu zależą bowiem od rodza-
ju i definicji badanych zmiennych. Nie stwierdza się np. zależności 
między cechami osobowości wyróżnionymi w modelu Wielkiej Piątki 
i oceną na skalach różnych partii politycznych (Miluska 2009), choć 
wykazano zależność między cechami i preferencjami politycznymi: 
np. osoby autorytarne wybierają częściej polityków i partie kon-
serwatywne podkreślające znaczenie siły i władzy, natomiast słabo 
autorytarne popierają raczej partie i osoby eksponujące przywiązanie 
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do wartości liberalnych (Korzeniowski 1999). Wiąże się to zapewne 
z tym, że osobowość decyduje o sposobie spostrzegania polityków, 
zwłaszcza tych będących przywódcami i uosobieniem etosu swoich 
partii. W badaniach dotyczących polskich polityków ustalono, że oso-
by kreatywne, akceptujące różnorodność i nowe doświadczenia wyso-
ko oceniają Donalda Tuska i Aleksandra Kwaśniewskiego, przypisując 
im duże nasilenie cech, które mieszczą się w psychologicznej kategorii 
„otwartość na doświadczenie” (Miluska 2009). Podobne są obserwa-
cje Michała Bilewicza: osoby głosujące w wyborach prezydenckich 
w roku 2005 na Tuska to głównie ludzie młodzi o dużej otwartości 
poznawczej i dostrzegający w kandydacie tę cechę, natomiast zwo-
lennicy Lecha Kaczyńskiego to na ogół ludzie z dużym lękiem przed 
nowym doświadczeniem, ale zdyscyplinowani, solidni i dostrzegający 
w kandydacie cechę sumienności (Bilewicz 2006). Wynik wskazujący 
na to, że osoby bardziej otwarte na doświadczenie zwracają większą 
uwagę na otwartość polityków jest zgodny też z ustaleniami innych 
badaczy (Kossowska, Van Hiel 1999). Podobieństwo dotyczy i innych 
cech: zbieżną cechą polityków i wyborców centroprawicowych (a więc 
w polskich warunkach PiS-u) jest ekstrawersja i sumienność, a wybor-
ców i polityków centrolewicowych (PO) – ugodowość i ponownie – 
otwartość (Caprara, Zimbardo 2004).

Podobieństwo między wyborcami i politykami dotyczy też systemu 
wartości. W badaniach ustalono na przykład podobieństwo wyborców 
Bronisława Komorowskiego i samego polityka w zakresie własnych 
i spostrzeganych u kandydata systemów wartości (Stencel 2012).

Dla interpretacji uzyskanych wyników ważne są także stwierdzane 
różnice między wyborcami różnych partii i preferowanymi przez nich 
wartościami. Wyborcy Platformy Obywatelskiej są bardziej pragma-
tyczni, kierując się w wyborach pozytywną oceną dotychczasowej 
działalności rządu PO (16%) czy obawą przed powrotem do władzy 
PiS-u (5%), natomiast dla zwolenników Prawa i Sprawiedliwości 
wybory mają w wyższym stopniu charakter aksjologiczny: akceptu-
ją oni światopogląd i wartości, z którymi programowo utożsamia się 
ta partia, takie jak troska o sprawiedliwość społeczną czy uczciwość 
(walka z korupcją; 22%) oraz wrażliwość społeczna (9% wskazań 
w tej kategorii). Z kolei dla 16% wyborców SLD ważny jest świato-
pogląd i wartości, z którymi się utożsamiają i z którymi tradycyjnie 
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utożsamiane jest to ugrupowanie. Zwolennicy PiS-u cechują się naj-
wyższym poziomem identyfikacji z programem partii (22%), podczas 
gdy taką identyfikację demonstruje 15% wyborców PO i 8% wyborców 
SLD (Cybulska, Pankowski 2011).

Wyniki badań można odnieść do koncepcji dopasowania prefe-
rencji politycznych Giana V. Caprary i Philipa G. Zimbardo (2004), 
w myśl której o poparciu kandydata decyduje kongruentność: cech 
osobowości polityków i wyborców, ideologii wybranej przez wybor-
ców partii oraz systemów wartości. Ludzie są skłonni zatem popie-
rać to, co spostrzegają jako podobne do siebie, czy to w wymiarze 
cech, wartości czy ideologii. Wyborcy o orientacji konserwatywnej 
wybierają konserwatywnego polityka, a wyborcy o predylekcjach libe-
ralnych – liberalnego. Zdaniem Krystyny Skarżyńskiej (2005) we 
wszystkich wyborach w Polsce po roku 1989 istotnym predyktorem 
głosowania na poszczególnych kandydatów i partie była autoidenty-
fikacja ideologiczna.

Spostrzeganie a nawet zawyżanie podobieństw w zakresie cech, 
wartości, czy ideologii może służyć wzrostowi sympatii do polityków 
i przyspieszać korzystną dla nich decyzję wyborczą. Na efekcie spo-
strzeganego podobieństwa może w dużym stopniu zaważyć projekcja 
rozumiana nie tyle jako mechanizm obronny, ile jako proces prze-
twarzania informacji zgodnie z indywidualną wiedzą, stosowanymi 
regułami poznawczymi (schematy, skrypty, atrybucje) oraz świato-
poglądem. W rezultacie ta sama osoba i ta sama sytuacja może być 
opisywana i oceniana na wiele różnych sposobów, czego dowodzą 
analizowane wyniki badań.

Uzyskane wyniki wskazują na to, że wieloletni w Polsce i silny 
spór polityczny odpowiada za wystawanie w polu świadomości ludzi 
przekonań politycznych i preferencji partyjnych, które stały się bardzo 
ważnym wymiarem oceny sytuacji i innych osób, zwłaszcza tych, które 
demonstrują odmienne poglądy. Krytycyzm, niechęć, łatwo wyrażają 
się w sporze, a nawet zachowaniach agresywnych. Nie są to jednak 
przesłanki integracji społecznej – dowodów tego dostarcza obserwacja 
codziennych interakcji, dyskusji czy przekazów medialnych.

Pozostaje kwestia niezmienności takiej sytuacji, której ocena zale-
ży w dużym stopniu od stopnia trwałości przekonań politycznych. Jeśli 
uznać, że podstawową rolę w przyjęciu konkretnej ideologii wyznacza 
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osobowość, to szanse na złagodzenie sporów politycznych i działanie 
na rzecz integracji społecznej są raczej niewielkie. Silvan Tomkins 
(1962, 1963) w swojej koncepcji skryptów afektywnych dowodzi, że 
style wychowania: socjalizacja humanistyczna koncentrująca się na 
potrzebach dziecka i dobrych warunkach ich wyrażania oraz socja-
lizacja normatywna skoncentrowana na uczeniu dziecka zachowań 
zgodnych z normami społecznymi, bez względu na jego osobiste 
pragnienia, odpowiada za powstanie skryptów afektywnych, czyli sta-
łych tendencji do wzbudzania, przeżywania i dostrzegania u innych 
uczuć pozytywnych (skrypt pozytywny) lub negatywnych (skrypt 
negatywny). Skrypt pozytywny ma, zdaniem Tomkinsa (1962, 1963), 
charakteryzować osoby z przekonaniami lewicowymi, a skrypt nega-
tywny – osoby akceptujące ideologię prawicową. Tego typu poglądy na 
genezę ideologii nie dają większych szans na myślenie o złagodzeniu 
sporu politycznego i integracji społecznej.

Inaczej jest w przypadku, gdy u podstaw przekonań politycznych 
znajdują się potrzeby i interesy grupowe. Te jako bardziej zmienne 
stwarzają większe szanse na uelastycznienie stanowisk w celu sku-
tecznego działania. Jeszcze słabszym, a więc i mało stabilnym uzasad-
nieniem demonstrowanych przekonań politycznych jest konformizm: 
zmiana grupy odniesienia, osłabienie jej wpływu czy wzrost osobistej 
niezależności mogą działać na rzecz większej swobody w wyrażaniu 
poglądów i większej otwartości na cudze.

Praktycy życia społecznego (politycy, ekonomiści, ale także dzien-
nikarze i nauczyciele), myśląc o integracji społecznej powinni w naj-
wyższych stopniu uwzględniać w swoim działaniu potrzeby jednostek 
i potrzeby grup społecznych, których zrównoważone zaspokojenie 
ograniczy istotne przyczyny konfliktów w życiu społecznym. Zary-
sowana przez Tomkinsa (1962, 1963) rola wczesnej socjalizacji, choć 
kontrowersyjna, podkreśla znaczenie socjalizacji politycznej, w której 
ważne powinno być eksponowanie zabiegów służących rozumieniu 
racji innych ludzi.
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Abstract
Beliefs and the way of interpretation of socio–political 

situations, or about some frameworks of social integration

The article presents the results of research referring to the problem 
of the frameworks of the social integration. The general assumptions 
were that generalized expectancies for the control over reality, the 
belief in a just world and political beliefs (preferences) should be the 
predicators of the way of interpretation of various social and political 
situations. Results showing that the main role in such interpretations 
are played by political beliefs are discussed in the context of Caprara 
and Zimbardo’s congruency model of political preference and the 
results of other research. Because of the intense political conflict in 
Poland, which has increased the importance of political beliefs, the 
prospects of social integrity are at present rather small.

Translated by Jolanta Miluska
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

CHRZEŚCIJAŃSTWO A INTEGRACJA 
SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO 

I EUROPEJSKIEGO – REFLEKSJE 
SOCJOLOGICZNE

Wstęp

Zagadnienie roli chrześcijaństwa w integracji społeczeństwa polskie-
go i europejskiego jest ważne i interesujące. Integracja bowiem jest 
kluczowym elementem harmonijnego i twórczego funkcjonowania 
społeczeństw. Podjęte zagadnienie jest ważne szczególnie w kontek-
ście współczesnych uwarunkowań cywilizacyjnych, wyrażających się 
w niechęci pewnych sił w Europie do chrześcijaństwa. Ogólnie rzecz 
ujmując, można stwierdzić, że współczesne koncepcje nowoczesności 
i ponowoczesności dyskwalifikują religię, a szczególnie chrześcijań-
stwo i katolicyzm. W tym kontekście warto dokonać refleksji nad 
integracyjną rolą chrześcijaństwa tak w odniesieniu do społeczeństwa 
europejskiego, jak i polskiego.
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Rozumienie integracji społecznej

Etymologicznie słowo „integracja” (łac. zwartość, spójność, harmo-
nijność), oznacza stan zgodności i zharmonizowania, czyli zjawisko 
zwartości (Kłysiak 2011: 330). Jest to kompleks powiązanych ze sobą 
zmian, prowadzących do łączenia się i organizacji elementów składo-
wych w określoną strukturę, np. psychiczną (osobowość), społeczną, 
kulturową, religijną itp. Temu procesowi, który jest ukierunkowany 
na tworzenie swoistej jedności, przeciwstawiany jest proces dezin-
tegracji, czyli proces dezorganizacji, dzielenia, fragmentacji, rozbi-
cia struktur określonej rzeczywistości. Społeczeństwa permanentnie 
podlegają obu procesom. Zazwyczaj przechodzą od stanu dezintegra-
cji (różnorodności) do integracji, czyli zespolenia. Po jakimś czasie, 
z powodu działania różnych czynników, często ujawniają się procesy 
dezintegracji. Można zauważyć, że już starożytni filozofowie (Sokra-
tes, Platon) w jakimś sensie zajmowali się tym procesem, analizując 
problem „spoiwa”, które łączy ludzi w zbiorowości i państwa (Platon 
2003: 369).

Wyróżnia się różne rodzaje i formy integracji: społeczną, norma-
tywną, funkcjonalną, gospodarczą, psychiczną, indywidualną, gru-
pową, formalną, rzeczywistą itd. Integracja społeczna to proces sca-
lania się zachodzący na różnych szczeblach społecznych oraz proces 
dostosowywania się do siebie zachowań ludzi w grupie. Integracja 
normatywna polega na przyjmowaniu przez jednostki i grupy wartości 
oraz wzorów zachowań obowiązujących w danym społeczeństwie, 
czyli przyjmowania wartości i norm, które są określone przez odpo-
wiednie organy w tej społeczności (orzeczenia odpowiednich insty-
tucji lub zwyczaj). Integracja funkcjonalna to stan i stopień w jakim 
jednostki i grupy wykonują przypisane im role, a instytucje realizują 
wyznaczone im zadania. Na użytek prezentowanych w tym opracowa-
niu analiz wyróżnimy jeszcze integrację formalno-normatywną oraz 
integrację aksjologiczną. Pierwszą będziemy rozumieć jako formalne, 
zaplanowane przez odpowiednie instytucje (władzę) działania zmie-
rzające do narzucenia społecznościom określonych wartości, norm 
i wzorów zachowań. Natomiast integracja aksjologiczna to świadomy 
wybór i internalizacja określonych wartości przez jednostki i grupy 
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społeczne, czego konsekwencją jest formułowanie się większych 
wspólnot (narodowych, religijnych, międzynarodowych).

Integracja społeczna to proces łączenia się różnorodnych grup spo-
łecznych w większe zbiorowości społeczne. Umożliwia ona przed-
stawicielom tych grup uzyskanie dostępu do konkretnych praw czy 
też usług, które były dla nich niemożliwe wcześniej. Następuje to 
poprzez włączenie się mniejszości do określonego społeczeństwa. 
Integracja społeczna to proces trudny i skomplikowany, gdyż wymaga 
funkcjonowania w zgodzie więcej niż jednej grupy społecznej, a gru-
py te z założenia są podzielone przez występujące różnice kulturo-
we, społeczne i ekonomiczne. Ponadto proces ten wymaga również 
zaakceptowania pewnych skonkretyzowanych warunków przez obie 
strony porozumienia, co także nastręcza czasami niewyobrażalnych 
trudności. Akceptacja w procesie integracji społecznej może wyma-
gać bowiem odrzucenia przez jedną ze stron (lub obie, w zależności 
od stopnia wymagań) pewnych elementów związanych z własnym 
poczuciem przynależności do określonej kultury lub religii.

Proces integracji społecznej jest rzeczywistością złożoną z wielu 
elementów. Socjologowie ujmują ją jako wypadkową działania i aktyw-
ności rozwojowej społeczności, która skupia się wokół wzorów, norm, 
uczuć, ideałów i wartości jako wyrazów życia zbiorowego i sił, które 
pomagają w osiąganiu wspólnych celów społeczności. Społeczność 
jest zaś wielością jednostek, idei, przekonań i uczuć, scalonych razem 
przez świadomość zbiorową oraz przez dążenia do wspólnych celów. 
Integracja to proces zapewniający jedność całości społecznej. Jedność 
wynika z tego, że wszelkie wyrazy życia zbiorowego (wzory, normy, 
ideały) sumują się i dają pewną przeciętną wspólnych wartości, któ-
rych funkcją jest pomaganie w osiąganiu wspólnych celów zbiorowo-
ści społecznej. Przez integrację rozumie się więc proces zespalania 
trwałymi więzami społecznymi zbiorowości ludzkiej, która uznaje 
i realizuje określone wartości, cele i podejmuje określone działania. 
Integracja społeczna jest więc pewnym procesem, kompleksem zmian 
zachodzących w organizacji i strukturze społeczności. Jako proces 
społeczny integracja pozwala wykryć te wartości (systemy wartości), 
pod wpływem których ludzie tworzą i utrzymują związek społeczny. 
Stopień integracji społecznej może być zróżnicowany. Zwartość spo-
łeczna, spójność, zespolenie i zharmonizowanie różnych elementów 
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(części) społeczności zależy od wielu czynników społecznych i kultu-
rowych. Spójność ta dokonuje się przez wpajanie jednostkom i grupom 
zespołu kulturowo uwarunkowanych systemów wartości, które często 
przyjmują formę symboli. Zbiór tych symboli, które są wytworem 
społecznym, objawia się w dziedzinie poznawczej w formie społecznie 
ustalonych kanonów dotyczących zachowań. Są to normy zalegalizo-
wane społecznie dotyczące określonych zachowań.

W socjologii termin integracja społeczna oznacza przede wszyst-
kim stan i stopień zespolenia określonej zbiorowości (Turowski 2011: 
333). Jest to proces włączania się różnorodnych grup społecznych 
do zasadniczej części społeczeństwa. Najczęściej dotyczy to mniej-
szości narodowych, uchodźców, emigrantów itp. Jest to więc włą-
czanie się różnorodnych grup społecznych w większe zbiorowości 
społeczne. Integracja społeczna umożliwia przedstawicielom tych 
grup pozyskanie dostępu do konkretnych praw i udziału w kulturze 
zasadniczej społeczności. Integracja społeczna to skomplikowany pro-
ces. Wymaga funkcjonowania w zgodzie różnych grup społecznych, 
które są podzielone przez występujące różnice kulturowe, społeczne 
i ekonomiczne. Jak już zaznaczono wcześniej, akceptacja w procesie 
integracji społecznej może wymagać bowiem odrzucenia przez jedną 
ze stron (lub obie, w zależności od stopnia wymagań) pewnych ele-
mentów związanych z własnym poczuciem przynależności w ujęciu 
kulturowym lub religijnym na rzecz pewnej unifikacji. Niekiedy taka 
sytuacja wywołuje konflikt w grupie mniejszościowej, a także w gru-
pie przyjmującej, gdyż obie strony muszą pójść na pewne wzajemne 
ustępstwa. Cierpi na tym zawsze tożsamość kulturowa jednostek, ich 
zdefiniowane role społeczne, uznawane wartości i normy zachowania, 
a także przyjmowane dotychczas wzory postępowania oraz tradycyjna 
kultura. Integracja społeczna to działania wielopodmiotowe (wspól-
notowe), które opierają się na dążeniu do wzajemnej współpracy na 
zasadzie partnerstwa jednostek i grup, które są traktowane względnie 
równorzędnie. Celem integracji jest podążanie jakiejś zbiorowości 
do wkomponowania się w określone zasadnicze społeczeństwo, ale 
w zgodzie z obowiązującym prawem oraz w atmosferze wzajemnego 
szacunku i współpracy, bez dyskryminacji z powodu występujących 
różnic kulturowych (religijnych). W owym zintegrowanym społeczeń-
stwie jako nadrzędne traktowane są prawa i obowiązki jednostki.
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W analizach socjologicznych ustala się pewne wskaźniki, które 
ukazują stopień integracji, czyli stopień wzajemnych powiązań (jeżeli 
brakuje takich powiązań mówi się wówczas o dezintegracji). Integra-
cja jest procesem zakresowym, czyli występują wzajemne, zależne 
od siebie zmiany, które prowadzą do łączenia się ze sobą elementów 
określonej społeczności lub dziedziny życia społecznego. Możemy 
więc mówić o integracji pełnej i niepełnej. Pełna integracja polega 
na całkowitym zjednoczeniu i wzajemnym skorelowaniu wszystkich 
elementów społeczności. W szczegółowych analizach wyróżnia się 
też integrację kulturową, normatywną, komunikacyjną i funkcjonalną. 
Integracja kulturowa dotyczy zgodności (lub rozbieżności) między 
wartościami, normami, wzorami kulturowymi wyznawanymi przez 
społeczeństwo a normami, wartościami i wzorami uznawanymi przez 
odłamy tego społeczeństwa lub przez członków danej grupy. Integra-
cja obejmuje sferę wartości, norm i zachowań. Analizuje się ją jako 
stan i stopień uznawanych wartości oraz związanych z tym zachowań 
członków grupy.

W procesie integracji społecznej należy dążyć do uzyskania har-
monijnego współistnienia i optymalnego funkcjonowania wszystkich 
grup i społeczności oraz walczyć z pojawiającymi się niekiedy prze-
jawami wykluczenia społecznego. Integrację społeczną rozumiemy 
więc jako swobodne, ale świadome przeobrażanie się funkcjonują-
cych grup społecznych w jedną większą zbiorowość. Jest to proces 
zjednoczenia, łączenia się części składowych w jedną całość. Dzięki 
integracji w społeczeństwach ogólnych dochodzi do dostosowania 
się i spokojnego rozwiązywania konfliktów. Integracja jest procesem 
zmierzającym do osiągnięcia określonego stanu funkcjonowania jed-
nostek, grup i społeczności.

Społeczności dążą do stanu integracji poprzez różnego rodzaju 
działania. Można wyróżnić cztery etapy działań podejmowanych 
przez grupę w celu osiągnięcia integracji: interioryzacja, symbolizacja, 
implementacja i kontrola społeczna. Proces interioryzacji (indoktry-
nacja) polega na oddziaływaniu społeczności na daną jednostkę, na 
przekazywaniu jej wartości i norm oraz wzorów zachowań, które spo-
łeczność uważa za pożądane. Dokonuje się proces socjalizacji zmie-
rzający do wdrożenia jednostki do realizacji pożądanych ról i przy-
jęcia określonych wzorów zachowań. Ważnym elementem integracji 
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jest symbolizacja, która służy przypomnieniu jednostkom o tym, co 
najważniejsze w danej społeczności. Symbole funkcjonują w syste-
mie społecznym i są objęte normami, a dominującym ich elementem 
jest wzbudzanie uczuć i ugruntowywanie odpowiednich zachowań. 
Integracja to proces lub stan kooperacji i powiązania jednostek i grup 
w harmonijne społeczeństwo. Dzięki integracji w społecznościach 
ogólnych dochodzi do dostosowania się i harmonijnego rozwiązywania 
konfliktów. Podstawowym elementem integracji są wartości i uznawa-
ne normy. Natomiast problemem jest sposób osiągania zwartości spo-
łeczności oraz harmonijnego jej funkcjonowania. Ważnym czynnikiem 
integracji jest kształtowanie sposobu pełnienia funkcji społecznych. 
Każdy członek społeczności odgrywa różne role wyznaczane przez 
status społeczny, w konsekwencji jednostka realizuje zestaw ról, nie-
będących stałym schematem, ale jest kreowanych przez interakcję 
z osobami, wobec których jednostka podejmuje działania. Niekiedy 
występuje kolizja ról, gdy jednostka nie jest w stanie satysfakcjonująco 
wypełnić ich zadań, które wynikają z zajmowanych przez nią pozycji 
społecznych. Gdy jednostka przyjmuje wzory i zachowania jednej 
grupy, a jednocześnie odstępuje od wzorów zachowań obowiązujących 
w innej grupie, wówczas ma miejsce dezintegracja.

Podstawowym elementem integracji aksjologicznej jest świado-
me internalizowanie wartości, czyli łączenie się jednostek w grupy 
i w różne zbiorowości, na bazie akceptowanych wartości. Sposób rea-
lizacji tych wartości nie jest dowolnym aktem jednostki lub grupy, ale 
uwarunkowany jest różnymi czynnikami. Wartości są determinowa-
ne czynnikami historyczno-socjologicznymi określającymi sposoby, 
w jakie mają one być wcielane w życie indywidualne i społeczne. 
W zależności od tego, w jakim stopniu życie zbiorowe, na które skła-
dają się powyższe elementy, wypełniają wartości społecznie uznawa-
ne, w takim stopniu jest ona zintegrowana. Integracja aksjologiczna 
prowadzi do integracji społecznej. Należy podkreślić, że dużą rolę 
w takiej integracji odgrywa kultura, szczególnie społeczna. Kultura 
społeczna (razem z duchową i materialną) jest podstawą kultury danej 
społeczności, będącej zespołem wytworów materialnych i niemate-
rialnych powstałych w wyniku rozmaitych okoliczności historycznych. 
Wiąże się ona z tradycją, normami i zasadami życia w społeczeństwie. 
Są to zasady życia w określonym społeczeństwie, charakterystyczne 
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dla danej zbiorowości, a wynikające z poszukiwania systemu reguł 
gwarantujących efektywne współżycie społeczne wszystkich człon-
ków. Kultura jest ważnym aspektem procesu integracji (Olechnicki, 
Załęcki 2002: 85).

Koncepcje integracyjne Europy

W dziejach ludzkości i Europy ujawniały się różnego rodzaju próby 
i koncepcje integracji Europy. U podstaw tych tendencji leży wspólna 
historia i kultura narodów zamieszkujących ten kontynent. Historycz-
nie ważną formą integracji części Europy było Cesarstwo Rzymskie 
(I wiek p.n.e. do V wieku n.e.), które doprowadziło do wytworze-
nia się kulturowej i gospodarczej wspólnoty europejskiej (zastąpiła 
wspólnotę śródziemnomorską). Po upadku Cesarstwa Rzymskiego, 
w epoce Karolingów, były podejmowane próby procesu jednoczenia 
części Europy, ale ograniczyły się one do terenów na zachód od Łaby. 
Kolejne próby podjęto w czasach wypraw krzyżowych (w imię obrony 
miejsc świętych dla chrześcijan). Można wspomnieć o unii kalmar-
skiej i unii brzeskiej. Próby zjednoczenia narodów Europy i stwo-
rzenia nowego porządku społecznego wyrosły też na gruncie idei 
oświecenia i głoszonych przez rewolucję francuską idei: „wolność, 
równość, braterstwo”. Zostały one wykorzystane przez Napoleona 
Bonaparte do celów politycznych i „jednoczenia” różnych krajów. 
Napotkały jednak na silny opór polityczny i w rezultacie wywołały 
nowe podziały. W XIX i XX wieku inicjatywy zjednoczeniowe pod-
jęli socjaliści i komuniści, opierając się na ideologii głoszącej rów-
ność społeczną, walkę z wrogiem klasowym i z religią, jednak była 
to utopijna próba integracji w imię internacjonalistycznych haseł. 
W konsekwencji ideologia komunistyczna przyczyniła się do nowego 
podziału Europy (zimna wojna, mur berliński). Można też wspomnieć 
Międzynarodową Unię Paneuropejską (1923 rok), propagującą ideę 
Stanów Zjednoczonych Europy. Koncepcja ta była pod wpływem idei 
wolnomularskich, negowała suwerenność państw i narodów, głosiła 
konieczność utworzenia jednolitego społeczeństwa euroazjatyckiego.

Po 1945 roku pojawiły się trzy zasadnicze koncepcje realizacji 
procesu integracyjnego Europy: federalistyczna (zakładała utworzenie 
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z suwerennych państw narodowych jednego państwa federalnego), 
funkcjonalna (akcentowała sam proces tworzenia się zjednoczonej 
Europy, który rozwija się tylko poprzez pomnażanie relacji gospodar-
czych, społecznych i kulturowych między państwami) oraz koncep-
cja konfederalistyczna, która twierdzi, że instytucje ponadpaństwowe 
powinny funkcjonować wyłącznie jako przedłużenie suwerennych 
rządów narodowych. Biorąc pod uwagę różne projekty jednoczenia 
naszego kontynentu, współcześnie przyjmuje się różne koncepcje 
Europy, którą ujmuje się jako: „wspólnota”, „zjednoczona w różno-
rodności”, „spadkobierczyni rewolucji francuskiej”, „dziedzictwo 
w służbie współczesności” oraz „Europa ducha”, „nowej tożsamości” 
i „nowego humanizmu” (Homa 2017: 85).

Wielkim projektem integracji europejskiej jest Unia Europejska, 
która formalnie powstała 1 listopada 1993 roku. Jest to organizacja 
międzynarodowa zmierzająca do ścisłej integracji przynależnych 
do niej państw. Stawia sobie następujące cele: dąży do wzmacnia-
nia obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym 
głosem poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej; dąży 
do stworzenia poczucia obywatelstwa europejskiego i odczucia przy-
należności do jednej wspólnoty poprzez zapewnienie jednakowych 
norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii; 
rozwijania obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego trakto-
wania poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych 
i poprawę poziomu życia; ujednolicenie struktury gospodarczej krajów 
członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów i polep-
szenie standardów życia. Proces integracji bazuje na przyjęciu tzw. 
wartości europejskich (ang. European values). Jest o nich mowa w wie-
lu dokumentach Unii. Najogólniej można stwierdzić, że Unia opiera 
się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, 
demokracji i równości oraz propagowaniu multi-kulti. Są to jednak 
bardzo ogólne określenia. Należy zauważyć, że w dokumentach unij-
nych (również w eurokonstytucji), brak jest odniesienia do Boga i war-
tości chrześcijańskich. Zastąpiono je zwrotem o kulturowym, religij-
nym i humanistycznym dziedzictwie. Świadczy to o odcinaniu się 
decydentów unijnych od korzeni chrześcijańskich. Z najważniejszych 
dokumentów unijnych wymazano akcenty chrześcijańskie. Analitycy 
życia społecznego stwierdzają, że współczesna Europa znajduje się 
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w stanie kryzysu, który dotyczy przede wszystkim fundamentów kul-
tury europejskiej. Niekiedy głosi się tezę, że współczesna Europa jest 
już postchrześcijańska. Przy tym przyjmuje się tzw. postprawdę (ang. 
post-truth), w której obiektywne fakty są mniej ważne niż odwoływanie 
się do emocji i osobistych przekonań. W przestrzeni społecznej nie 
ma już miejsca na jakąkolwiek obiektywną prawdę, a fakty poddające 
się obiektywnej weryfikacji są lekceważone. Kwestionuje się więc 
istnienie obiektywnej prawdy, która jest zastępowana przez tak zwane 
narracje, czyli subiektywne i emocjonalne odczucia. Ludzie korzystają 
z różnych źródeł informacji (mediów) nie po to, aby poznać obiek-
tywną prawdę i poszerzać swoje horyzonty oraz jednoczyć się wokół 
prawdy i budowaniu dobra wspólnego, lecz przeciwnie, aby utworzyć 
sobie pewną strefę komfortu, w której jedyną rzeczą, którą przyjmują 
jest potwierdzenie własnych oczekiwań i zaspokojenie subiektywnych 
potrzeb. W takiej sytuacji tworzone są „subiektywne prawa” (nie są 
one zakorzenione w obiektywnej prawdzie). Takie podejście uderza 
bardzo mocno w religię chrześcijańską, która odwołuje się do prawdy 
obiektywnej.

Zwolennicy współczesnej wersji kultury europejskiej dążą do 
stworzenia globalnej, uniwersalnej cywilizacji (multi-kulti). W rze-
czywistości ujawnia się coraz bardziej kryzys kultury i swoistego 
rodzaju barbarzyństwo (np. islamski terroryzm) oraz zagubienie uni-
wersalnych wartości, co znajduje wyraz w pogardzie dla godności 
ludzkiej, propagowaniu aborcji i eutanazji. Chrześcijaństwo broni 
społeczeństwa przed tego rodzaju wynaturzeniami. Chrześcijańska 
kultura, która zweryfikowała się na przestrzeni wieków, była najbar-
dziej twórczą cywilizacją w historii człowieka. Warto więc zauwa-
żyć, że nie wszystkie społeczności państw europejskich uległy tzw. 
poprawności politycznej. Niektóre państwa (Polska, Węgry) bronią się 
przed ideologicznym naciskiem Unii Europejskiej. W Polsce, a tak-
że w niektórych innych krajach, wartości chrześcijańskie odgrywają 
ważną rolę cywilizacyjną i integracyjną.
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Religia chrześcijańska

Chrześcijaństwo jest religią. Przez religię, najogólniej mówiąc, rozu-
mie się formę świadomości społecznej dotyczącą sacrum, obejmującą 
zespół wierzeń (odnoszących się do gene zy i celu istnienia człowie-
ka, ludzkości i świata) oraz związanych z nimi zachowań, a także 
określonych form organizacyjnych ludzi wierzących (Jusiak 2009: 
18). Religijne wierzenia należą do najbardziej intymnych, ale bardzo 
ważnych sfer życia ludzkiego. Zasady dotyczące form i możliwości 
praktykowania religii w zorganizowanym społeczeństwie (państwie), 
normują określone reguły, czyli ustawy (zwłaszcza konstytucja). Reli-
gia jest powszechnym i ważnym zjawiskiem społecznym. W jej ana-
lizach funkcjonuje nawet określenie homo religiosus, bowiem w każ-
dym społeczeństwie są osoby wierzące i przyjmujące jakąś formę 
religijności. Biorąc pod uwagę religię chrześcijańską (łac. christianitas) 
można stwierdzić, że jest to religia monoteistyczna, głosząca doktrynę 
o mesjaństwie i Bożym synostwie Jezusa Chrystusa. Religia chrześ-
cijańska przyjmuje personalistyczną koncepcję człowieka. Twierdzi, 
że jednostka ludzka jest bytem indywidualnym i osobowym, posiada-
jącym wymiar fizyczny (cielesny) oraz duchowy (religijny, eschatolo-
giczny). Chrześcijanie podstawowe prawdy swojej wiary wydedukowa-
li z Bożego Objawienia (Biblii) i tzw. Tradycji. Istotę chrześcijaństwa 
stanowi wiara, że Bóg w osobie swojego Syna, poprzez Wcielenie 
po świadcza swoją miłość ku ludziom. Ważnym aspektem chrześci-
jańskiego objawienia jest aksjomat, że Bóg przez Jezusa Chrystusa 
i we wspólnocie Ducha objawia się jako Trójca Miłości, a przez to 
staje się wzorem, modelem dla każdej autentycznej ludzkiej miłości 
i wspólnoty. Chrześcijanie swoją wiarę opierają na świadectwie Jezusa, 
wyrażonym zwłaszcza przez Jego czyny i przykład ludzkiego życia. 
Chrześcijańskie objawienie jest propozycją skierowaną do człowieka, 
aby realizował Jezusowy wzór życia.

Religia chrześcijańska w znaczeniu subiektywnym jest świado-
mym obcowaniem człowieka z osobowym Bogiem (stwórcą świata 
i człowieka; Mk 10,6) oraz doskonałą Miłością (1 J 4,8). Chrześci-
jaństwo przyjmuje wiarę w jedynego Boga, który jest Stwórcą świa-
ta i istnieje w trzech osobach (hipostazach): Bóg Ojciec, Syn Boży 
(Jezus Chrystus) i Duch Święty. Bóg z miłości posłał na ziemię swego 
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Jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem i dokonał dzieła 
zbawienia świata. Chrześcijanie wierzą, że przez ofiarę Jezusa uzy-
skują zbawienie, w czasach ostatecznych zmartwychwstaną i będą żyć 
wiecznie z Bogiem. Religia ta swój pełny wymiar osiąga w podwójnej 
płaszczyźnie: wertykalnej i horyzontalnej. Pierwsza wyraża relację 
człowieka z Bogiem, której istotną cechą jest postawa kultu,  czyli 
miłości i uwielbienia Boga. Natomiast płaszczyzna horyzontalna 
obejmuje wymiar społeczno-kulturowy, czyli relacje międzyludzkie, 
które powinny być nacechowane wzajemną miłością i solidarnością. 
Chrześcijaństwo opiera się na orędziu Jezusa, czyli głoszonej przez 
niego Ewangelii. Za podstawową zasadę życia przyjmuje miłość, która 
ma dwa wymiary: jest skierowana ku osobowemu Bogu i ku ludziom. 
Według idei i norm moralności chrześcijańskiej relacje międzyludz-
kie powinny być nacechowane uszanowaniem każdej osoby ludzkiej, 
ponieważ każdy człowiek jest dzieckiem Bożym (w człowieku hono-
ruje się Boga). Ten odblask Boga w człowieku nadaje każdej jednostce 
wyjątkową wartość. Realizacja miłości wzajemnej jest służbą Bogu 
w ludziach. W aspekcie społecznym chrześcijaństwo jest religią, która 
dąży do kształtowania postaw miłości. W życiu społecznym przybrało 
ono formę Kościoła. W świetle doktryny chrześcijańskiej Kościół 
został powołany przez Jezusa w celu zbawiania ludzi poprzez upo-
wszechnianie wartości ewangelicznych (wartości chrześcijańskich). 
Kościół ma dążyć do przemiany świata według idei Jezusa. Podsta-
wową metodą realizacji tego celu jest misja ewangelizacyjna, sprawo-
wanie kultu i kształtowanie postaw na podstawie wartości chrześci-
jańskich (miłość).

Wartości chrześcijańskie to wartości religijno-moralne, związane 
z osobą ludzką i wspólnotą kościelną (wartości osobowe). Ich realizacja 
przyczynia się do przemiany osób, grup, społeczeństw. Upowszech-
nianie tych wartości przyczynia się do tworzenia kultury chrześci-
jańskiej, którą można określić jako kulturę integralną, obejmującą 
wymiar osobowy, społeczny oraz religijny i duchowy. Elementy tej 
kultury obejmują dwa aspekty: ludzki i transcendentny (naturalny 
i nadprzyrodzony). Element transcendentny przyjmuje tzw. chrześ-
cijańskie Objawianie, czyli Boże przesłanie, które umożliwia pozna-
nie transcendencji (Boga). Bóg dał się poznać jako realne istniejący. 
W chrześcijaństwie jest to Bóg osobowy (jest Miłością), stwórcą 
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świata (i człowieka), który poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa 
realnie objawił się i podał wartości i normy umożliwiające człowieko-
wi zbawienie. Jezus objawił ludziom cel i sens egzystencji osobowej, 
świata i historii. Sfera wartości objawionych jest obecna w Kościele. 
Element ludzki w chrześcijaństwie (socjologiczny) to osoby i społecz-
ność wierzących przyjmujących ewangeliczne wartości.

Wartości chrześcijańskie rozumiemy jako: (1) treści czysto nad-
przyrodzone, prawdy wiary, przesądzające o tym, że chrześcijań-
stwo jest religią historyczną; (2) prawdy objawione odnoszące się 
do człowieka i jego życia, mające charakter antropologiczno-etyczny 
(grzeszność człowieka, konieczność odkupienia, cel ostateczny, sąd 
Boży, sakramenty, Kościół) oraz (3) treści chrześcijańskie i ich rola 
w życiu człowieka, kulturze i dziejach ludzkości. Chrześcijaństwo jako 
system wartości organizuje się wokół wartości osoby, będącej wartoś-
cią centralną i nieredukowalną do wartości nieosobowych. Wartości 
chrześcijańskie opierają się na poznaniu prawdy o człowieku i stano-
wią kryterium humanistycznego charakteru kultury. Chrześcijaństwo 
jest afirmacją wszystkiego, co ludzkie w człowieku, ale przyjmuje 
możliwość permanentnego doskonalenia się osoby ludzkiej. Wartości 
chrześcijańskie wyrażają się przede wszystkim umiłowaniem osoby, 
rodziny i ojczyzny (jako drogi do umiłowania Boga). W szczegółowym 
ujęciu jest to: przypisywanie najwyższej wartości życiu ludzkiemu 
(od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci); umacnianie modelu 
rodziny, opartego na trwałym związku mężczyzny i kobiety; poszano-
wanie godności każdego człowieka, jego dobrego imienia, prywatności, 
dóbr osobistych, praw (w tym zwłaszcza domniemania niewinno-
ści); unikanie agresji wobec innych; unikanie pesymistycznej wizji 
świata. W ogólnym nastawieniu wyraża się w przeciwstawianiu się 
wpływom relatywizmu moralnego, laicyzmu i kultury konsumpcyjnej 
(hedonizmu), szerzących się we współczesnej kulturze (zwłaszcza 
wśród młodzieży). Wartości chrześcijańskie wcielane są w kulturę 
zarówno w jej wymiarze podmiotowo-osobowym, jak i w wymiarze 
przedmiotowym.
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Chrześcijaństwo a integracja europejska

Badacze fenomenu integracji podkreślają duże znaczenie religii jako 
czynnika integracji społecznej. W antycznych państwach greckich 
znaczenie religii było duże, dlatego do kompetencji państwa należała 
zasada wyboru osób do godności kapłańskiej. Arystoteles pisał: „Nie 
można ustanowić kapła nem ani rolnika ani rzemieślnika, bo przyzwoi-
tość wymaga, by bogom cześć oddawali obywatele” (Arystoteles 2006: 
95). W antycznych społeczeństwach jednocząca rola religii znajdywała 
wyraz w koncepcji „rządów boskich praw” oraz władców, uznawanych 
„za boskich wybrańców” i państwowego kultu bóstw opiekuńczych, 
a także specjalnej elity społecznej, którą tworzyli „obywatele-kapłani” 
(Homa 2015: 49). Nowożytne podejścia do zagadnienia integrującej 
roli religii w ramach organizmu państwowego zostały sformułowa-
ne w poglądach Jeana-Jacques’a Rousseau (1712-1778), Alexisa de 
Tocqueville’a (1805-1859) i Sørena Kierkegaarda (1813-1855). Rous-
seau odwołuje się do religii obywatelskiej, która pełni rolę scalającego 
absolutu politycznego, w konsekwencji religia okazuje się pokojowym 
narzędziem polityki i jedności (Rousseau 1966: 51).

Religia to zespół wierzeń, wartości i norm, mających bardzo sil-
ne znaczenie legitymizacyjne, ze względu na odniesienie do trans-
cendencji. W religiach występuje szeroki system symboli i związane 
z nimi wartości, ideały, ryty i zachowania mają charakter moralno-
-prawny. Religia wyrażana jest poprzez różnorodną symbolikę, która 
odgrywa doniosłą rolę jako czynnik integracji społecznej. Chrześci-
jaństwo jest religią, która dąży do kształtowania postaw miłości. Od 
początku było ono niezwykłym fenomenem i niosło styl życia opar-
ty na miłości i nadziei zbawienia (Rusecki 2001: 7). Przyjmuje ono 
personalistyczną i integralną koncepcję człowieka. Chrześcijaństwo 
jako ruch społeczny i nowa religia od początku było problemem dla 
szerszego społeczeństwa. Przez judaizm było traktowane jak sekta. 
W Cesarstwie Rzymskim, w pierwszych trzech wiekach, postrzegane 
było jako element rewolucyjny i destrukcyjny, powodujący dezinte-
grację społeczną. Późniejsze dzieje Europy bardzo mocno związały 
się z chrześcijaństwem, a na przestrzeni wieków ukształtowała się 
świadomość wspólnej tożsamości oraz ścisłe wzajemne powiązanie 
chrześcijaństwa i Europy.
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Chrześcijaństwo w Europie wytworzyło zasadnicze zręby dzie-
dzictwa kulturowego, rozumianego przez wiele wieków jako kultura 
europejska. Kultura chrześcijańska stanowi syntezę greckiej filozofii, 
rzymskiego prawa i chrześcijańskiej etyki (Brzuzy 2015: 149). Łączy 
wszechstronny rozwój jednostki i społeczności z prawdą (czyli meto-
dycznym dochodzeniem do poznania obiektywnego stanu rzeczy) 
z kategorią dobra, opartą na podporządkowaniu życia społecznego 
etyce, będącej przyjętym przez społeczeństwo zbiorem norm postę-
powania. Dzięki temu cywilizacja łacińska jest w pełni personali-
styczna i wytworzyła krytyczne (obiektywne) pojęcia: państwa, etyki, 
dobra, prawdy itp. W cywilizacji łacińskiej akcentuje się personalizm 
i podmiotowość człowieka, solidarność i pomocniczość, a także pracę 
organiczną i samoorganizację oraz rolę rodziny, wspólnoty, samorzą-
dów, spółdzielni itp. W cywilizacji łacińskiej naturalnym dążeniem 
jest zapewnienie jak największej liczbie ludzi podmiotowości i samo-
dzielności, a w prawie rodzinnym i małżeńskim występują wyłącznie 
małżeństwa monogamiczne.

W Europie, na podstawie przyjmowanych wartości chrześcijań-
skich, wytworzyła się i przez wiele wieków funkcjonowała tożsamość 
chrześcijańska. Mówi się nawet o swoistym fermencie chrześcijaństwa 
na kontynencie europejskim. Niewątpliwie słuszna jest teza o chrześ-
cijańskich korzeniach Europy (Jan Paweł II 2011: 55). Oczywiście 
również inne religie (judaizm i islam) oraz inne kultury (głównie 
grecka i rzymska) wniosły jakiś wkład w cywilizację europejską. 
Chrześcijaństwo od IV do XVIII wieku było elementem integrują-
cym Europę. Głoszone przez tę religię wartości oraz propagowane 
wzorce zachowań przez długi czas były powszechnie akceptowane. 
Stanowiły one czynnik integrujący społeczeństwo tego kontynentu. 
Centra religijne, takie jak Rzym i Santiago de Compostela, przez wiele 
wieków były głównym (obok Ziemi Świętej) celem pielgrzymek ludzi 
wszystkich stanów i profesji z całej Europy. Chrześcijaństwo przez 
wiele wieków było zasadniczym elementem integracji Europy. Jednak 
wysokie wymagania, jakie stawiała ludziom ta religia wzbudzały siły 
dezintegrujące. Wewnątrz chrześcijaństwa nastąpiły podziały, szcze-
gólnie od reformacji, a od oświecenia w Europie zaczęły dochodzić 
do głosu potężne siły antychrześcijańskie. Oświecenie to nurt kultu-
rowy wyzwolony z wszelkich tradycyjnych więzów (rodziny, religii, 
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państwa), w którym rozum ludzki był zasadniczym źródłem poznania 
prawdy o świecie i człowieku. Oświecenie najbardziej ceniło to, co 
można pojąć rozumem. Ważną cechą oświecenia była sekularyza-
cja państw europejskich oraz formułowanie praw człowieka w uję-
ciu naturalnym. Efektem upowszechniania idei oświeceniowych 
była rewolucja francuska i idea republiki rządzonej przez wybrany 
w wolnych wyborach parlament. Przyjmuje się tezę, że rozum ludzki 
jest zasadniczym źródłem poznania prawdy o świecie i człowieku. 
Cywilizacja łacińska jest utożsamiana z kulturą europejską, a w pew-
nym okresie była nazywana cywilizacją zachodnią. Jednak od czasu 
oświecenia ujawniło się stopniowe rozchodzenie tych pojęć. Znaczenia 
nabierały siły dążące do zdewaluowania wartości chrześcijańskich 
i budowania życia społecznego na zupełnie innych normach. W tym 
okresie zaczęła formułować się nowa cywilizacja zachodnia, która 
zasadniczo wyrosła z cywilizacji łacińskiej, ale została zmodernizo-
wana przez różne liberalno-lewicowe ideologie. Zasadza się ona na 
ideach wolności i indywidualizmu, liberalnej demokracji i pluralizmie, 
wolnym rynku i rządach prawa oraz walce z religią i chrześcijaństwem.

Chrześcijaństwo współcześnie jest poddawane ciągłym atakom. 
„Nowa cywilizacja” przyjmuje tezę, że tylko rozum i empiria (nauki 
przyrodnicze) są środkami poznania i rozumienia świata. Skutkowało 
to odrzuceniem klasycznej filozofii i religii. Wielu zwolenników tej 
cywilizacji jest wręcz opętanych ideą obalenia wszelkiego tradycyj-
nego autorytetu (szczególnie religijnego) i przywłaszczenia go dla 
siebie, dla „światłych elit”. W ostatnim półwieczu nastąpiła ogromna 
ekspansja (nagłaśniana przez liberalne media) kultury popularnej, któ-
ra nawiązywała do kultury pogańskiej i była w opozycji do chrześci-
jaństwa. W zasadzie mentalność oświeceniowa przeniknęła w dużym 
stopniu do współczesnych elit społecznych i kulturowych. Nieza-
mierzonym skutkiem upowszechniania nowej cywilizacji zachodniej 
były rewolucje i dwie wojny światowe. Obecnie cywilizacyjny roz-
wój społeczeństw został wzmocniony przez rozkwit technologii oraz 
gospodarki, który pociągnął wzrost liczby kobiet pracujących, a to 
spowodowało powstanie silnego ruchu feministycznego. Współcześ-
nie w Europie atak na religię chrześcijańską został zinstytucjonali-
zowany poprzez stanowione prawo i decyzje sądów, co spowodowało 
rozdźwięk między niektórymi władzami państwowymi a Kościołem 
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katolickim. Warto zauważyć, że elity polityczne w Europie eliminują 
chrześcijaństwo ze sfery publicznej, natomiast dają duże przyzwole-
nie na aktywność społeczności muzułmańskich i w dużym zakresie 
podporządkowują się oczekiwaniom religii islamskiej (społeczności 
muzułmańskie dynamicznie rozrastają się i w niektórych krajach 
osiągają do 20% populacji), ale odrzucenie wiary chrześcijańskiej nie 
oznacza całkowitej negacji wiary. Współcześnie mówi się o Europie 
postchrześcijańskiej.

Kościół katolicki popiera działania na rzecz zbliżenia, pokoju 
i współpracy narodów świata i Europy (Jusiak 2016: 496). Wskazuje, 
że proces integracji nie może być ograniczany wyłącznie do działal-
ności instytucji międzynarodowych, politycznych, społecznych czy 
gospodarczych, ale ma obejmować wzajemne zbliżenie, współpracę 
i pokojowe współistnienie wszystkich narodów Europy, których toż-
samość opiera się na wierze i kulturze chrześcijańskiej. Istotą procesu 
integracji europejskiej w rozumieniu chrześcijańskim jest wypraco-
wanie wizji Europy jako duchowo-materialnej całości. Katolickie 
nauczanie społeczne jest inspiracją do działań na rzecz integracji 
europejskiej. Dostrzega się bowiem kryzys kultury europejskiej, któ-
rego źródła upatruje się w zniszczeniu wartości chrześcijańskich oraz 
powszechnych i zweryfikowanych historycznie zasad etycznych, przy 
jednoczesnym zdezaktualizowaniu się nowożytnych ideologii laickich.

Obecny proces integracji europejskiej, realizowany na liberalnych 
i lewicowych wartościach skłania do refleksji dotyczącej europejskiej 
tożsamości (Casanova 2005: 188). Współcześnie integracja europejska 
ma przede wszystkim wymiar gospodarczy i polityczny, ale sterujący 
tym procesem starają się również uwzględniać czynnik kulturowy 
w przyjmowanej koncepcji multi-kulti. Można postawić zasadne pyta-
nie: Jakie pryncypialne wartości konstytuują współczesną Europę? 
Stopniowa, choć nierówna sekularyzacja Europy jest faktem. Syste-
matycznie wzrasta też wśród mieszkańców tego kontynentu odsetek 
nieuczestniczących w praktykach religijnych. Jednak wielu zachowuje 
(w relatywnie wysokim stopniu) indywidualne przekonania religijne. 
Dlatego można mówić raczej o „odkościelnieniu” Europy oraz zindy-
widualizowanej religijności (religijność prywatna) a nie o sekularyza-
cji Europy. Taką europejską sytuację scharakteryzuje się jako wiarę bez 
przynależności instytucjonalnej (kościelnej). Faktem jest również, że 
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spory odsetek Europejczyków (nawet w najbardziej zeświecczonych 
krajach) określa się mianem „chrześcijan”, co wskazuje na ich intui-
cyjną (ukrytą) chrześcijańską tożsamość kulturową. Kościół katolicki 
apeluje o jedność i integrację. Należy zaznaczyć, że Unia Europejska 
w założeniu jest wspólnotą światopoglądowo neutralną i nie liczy się 
z religiami i Kościołem. W praktyce popiera jednak sekularyzację 
i koncepcje liberalno-lewackie. Jednym z najbardziej charakterystycz-
nych wyrazów takiej tendencji jest kwestia niewpisania do preambu-
ły do eurokonstytucji dziedzictwa, jakie wniosło chrześcijaństwo do 
historii Europy. Papież Jan Paweł II konstatował:

Aby zbudować nową Europę na trwałych fundamentach, nie można 
jedynie odwoływać się do interesów ekonomicznych, […] lecz trzeba się 
oprzeć na autentycznych wartościach, mających podstawę w powszech-
nym prawie moralnym, wszczepionym w serce każdego człowieka. Gdy-
by Europa mylnie utożsamiła zasadę tolerancji i szacunku dla wszystkich 
z obojętnością etyczną i sceptycyzmem wobec nieodzownych wartości, 
weszłaby na niezwykle niebezpieczną drogę, na której prędzej czy później 
pojawiłyby się pod nową postacią najbardziej przerażające widma z jej 
przeszłości. Wydaje się, że kluczową rolę w zażegnaniu tej groźby znów 
odegra chrześcijaństwo, które niestrudzenie wskazuje ludziom horyzont 
ideałów. Liczne elementy wspólne, łączące chrześcijaństwo z innymi reli-
giami, […] pozwalają stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że otwarcie się 
na transcendencję to żywotny wymiar egzystencji. Jest zatem konieczne, 
aby wszyscy chrześcijanie, żyjący w różnych krajach Europy, podjęli na 
nowo wysiłek dawania świadectwa (Jan Paweł II 1999).

Zainteresowanie Kościoła katolickiego integracją dotyczy dwóch 
płaszczyzn: konsekwencji etycznych prawodawstwa Unii Europejskiej 
oraz kulturowo-aksjologicznych podstaw integracji. Kościół katoli-
cki dostrzega i aprobuje pluralizm, będący elementem tożsamości 
współczesnej Europy. Jest świadomy, że tożsamość Europy została 
ukształtowana w dużym stopniu przez cywilizację chrześcijańską 
obejmującą ludy romańskie, germańskie i słowiańskie. Świadom swej 
społecznej misji, Kościół katolicki chce współkształtować religijno-
-kulturowe oblicze Unii Europejskiej. Nowoczesne państwa dążą nie 
tylko do separacji od religii, ale władze polityczne utrudniają pracę 
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ewangelizacyjną. Współczesną sytuację ludzką cechuje jednak nie-
pewność w płaszczyźnie tak antropologicznej, jak i etycznej, kul-
turalnej i duchowej. Warto zauważyć, że Kościół katolicki stoi na 
stanowisku absolutnej ochrony wartości. Ogólnie rzecz ujmując, moż-
na stwierdzić, że Kościół rzymskokatolicki popiera ideę współpracy 
międzynarodowej i międzyreligijnej. W dotychczasowych dziejach 
chrześcijaństwo było elementem i zasadniczą siłą integrującą Europę.

Współczesną cywilizację zachodnią można określić jako epokę 
ponowoczesną i postrzegać ją jako erę postzachodnią. Wszystkie ele-
menty ruchu ponowoczesnego narodziły się w Europie (głównie we 
Francji), gdzie można było je zaobserwować jako logiczne następstwa 
francuskiego oświecenia. Ideolodzy ponowoczesności  zaangażowali 
się w przymusowy projekt antyzachodni zarówno w Europie, jak 
i Ameryce. Dodatkowo przyłączyły się do nich ich postkolonialne 
czynniki w niezachodnim świecie oraz nowoczesne lewicowe siły spo-
łeczne. Wspólnie stworzyli wielkie przymierze przeciw cywilizacji 
łacińskiej i dążą do unicestwienia jej na całym świecie, a w szczegól-
ności na samym Zachodzie. Cywilizację łacińską niszczy współczesna 
wersja oświecenia. Za pomocą uniwersalistycznych iluzji wyznaw-
cy tej koncepcji sprawili, że mieszkańcy Zachodu nie dość, że nie 
rozróżniają innych kultur, to nie są przekonani do wartości własnej. 
W ten sposób sprawili, że Zachód jest zdezorientowany i bezbronny 
wobec ataków innych, a szczególnie islamu. Dezintegracja Europy 
może w najbliższym czasie nadejść poprzez ataki międzynarodowej 
siatki islamskich terrorystów lub podobne działania członków dużych 
i wyalienowanych społeczności muzułmańskich.

Konkludując, można stwierdzić, że religia pełni funkcję integru-
jącą, tak w aspekcie osobowym, jak też grupowym (społecznościom), 
strukturalizuje społeczności, zapobiega konfliktom wewnętrznym, 
usuwa napięcia emocjonalne, a także wskazuje orientację aksjologicz-
ną. Chrześcijaństwo, przyjmując jako zasadniczą normę miłość Boga 
i bliźniego oraz fakt, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi, uczest-
niczyło na przestrzeni wieków w tworzeniu tożsamości europejskiej, 
upowszechniało ideę związku człowieka z Bogiem, wprowadziło do 
kultury europejskiej pojęcie osoby, w konsekwencji czego godność 
osoby ludzkiej stała się podstawową wartością w tej religii oraz przy-
jęta została (z różnymi modyfikacjami) we współczesnej kulturze 
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i demokratycznym społeczeństwie. Niewątpliwie chrześcijaństwo 
pełniło w Europie funkcję integracyjną (Koneczny 2003) i nadal ma 
ogromny potencjał konsolidujący społeczeństwo europejskie.

Kościół rzymskokatolicki a integracja 
społeczeństwa polskiego

Kościół jest instytucją i wspólnotą religijną mającą za zadanie, poprzez 
kształtowanie chrześcijańskich postaw wiernych, prowadzić ludzi do 
zbawienia (Borowik 2002: 83). Kościół katolicki związał się z historią 
społeczeństwa polskiego. W szczegółowych analizach zwrócimy uwa-
gę na rolę Kościoła rzymskokatolickiego w integracji narodu polskiego, 
najpierw w aspekcie historycznym, a następnie socjologicznym.

Historyczny aspekt integracji

Niewątpliwie przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I (w 966 roku) 
było przełomowym wydarzeniem w dziejach Polski. To wydarzenie 
było ważne nie tylko w aspekcie religijnym, ale również w znaczeniu 
społecznym, kulturowym i politycznym. Przyjęcie chrześcijaństwa 
włączyło Polskę w krąg kultury łacińskiej i we wspólnotę chrześci-
jańskich państw Europy. Polska (jako organizm państwowy) i Polacy 
(jako naród) zyskali na tym akcie, który miał bardzo duże znaczenie 
polityczne, społeczne i kulturowe. Historia dowodzi, że w okresie roz-
bicia dzielnicowego Kościół katolicki bardzo znacząco przyczynił się 
do jednoczenia Polski. W episkopacie polskim byli wówczas wybitni 
mężowie stanu (np. abp Jakub Świnka, abp Mikołaj Trąba, bp Zbi-
gniew Oleśnicki), a duchowieństwo często pełniło ważne funkcje 
społeczne – byli nauczycielami, prawnikami, pisarzami, lekarzami 
itp. Biskupi zasiadali w radzie państwa i byli senatorami. Kościół był 
ostoją Królestwa Polskiego. Szczególną rolę odgrywał w wychowaniu 
(także patriotycznym) oraz działaniach charytatywnych. Egzemplifi-
kacją integracyjnej roli Kościoła katolickiego były unia lubelska i unia 
brzeska.



Roman Jusiak134

Warto podkreślić, że w XVII i XVIII wieku nastąpiła silna identy-
fikacja Polaków z wyznaniem katolickim. Katolicyzm stał się wręcz 
synonimem polskości. Najpierw wojny Rzeczypospolitej z muzułmań-
ską Turcją, a następnie z luterańską Szwecją, prawosławną Rosją 
i protestanckimi Prusami zintensyfikowały przywiązanie Polaków do 
Kościoła katolickiego. Niestety w XVIII wieku Rzeczpospolita była 
coraz słabsza i upadła. Polska została podzielona pomiędzy trzech 
zaborców. Naród polski przez 123 lata był zniewolony, a Polacy zostali 
pozbawieni praw i poddani represjom. Zaborcy poprzez intensyw-
ną rusyfikację i germanizację świadomie dążyli do wynarodowienia 
Polaków. Szybko zdali sobie sprawę, że najważniejszym elementem 
naszej tożsamości narodowej jest wiara katolicka, więc walkę z pol-
skością połączyli z prześladowaniem katolicyzmu. W tych trudnych 
latach niewoli Polacy integrowali się wokół Kościoła, szukali po ciechy 
w modlitwie, tłumnie brali udział w praktykach religijnych (mszach, 
nabożeństwach, pielgrzymkach i procesjach). Publiczne manifestowa-
nie swoich uczuć religijnych uznano za godną pochwały działalność 
patriotyczną. Dlatego tak ważna z punktu widzenia interesu narodo-
wego była walka o obronę prawa do odmawiania po polsku modlitw 
w szkołach, czego kulminacją był strajk dzieci i rodziców we Wrześni 
(w 1901 roku).

W okresie niewoli polskie duchowieństwo katolickie aktywnie włą-
czyło się w działalność niepodległościową. Kościół poparł powsta-
nie listopadowe, a jego upadek spowodował większe prześladowania 
Kościoła. Nadal jednak wielu księży czynnie działało w konspira-
cji. Kościół w coraz większym stopniu stawał się sprzymierzeńcem 
i przywódcą zniewolonego narodu polskiego. Było to widać zwłaszcza 
w organizowanych (od 1860 roku) wielkich manifestacjach patriotycz-
nych, które zawsze zaczynały się mszą świętą, po czym tłum wiernych 
szedł w ulicznej procesji, śpiewając pieśni religijne i patriotyczne oraz 
skandując niepodległościowe hasła. W konsekwencji doszło nie tylko 
do wzrostu nastrojów niepodległościowych, lecz także do sponta-
nicznego odrodzenia moralnego. Księża aktywnie działali w różnych 
organizacjach kościelnych, patriotycznych i niepodległościowych.

Podczas powstania styczniowego katoliccy duchowni wspierali 
opozycjonistów słowem i czynem. Zdarzało się, że niektórzy księża 
walczyli z bronią i ginęli za wiarę i Ojczyznę. Kilku duchownych 
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(ks. Antoni Mackiewicz, ks. Stanisław Brzózka i inni) pełniło funkcje 
dowódców oddziałów powstańczych. Po upadku powstania najbar-
dziej zaangażowanych w walkę powstańczą duchownych powieszono, 
około stu skazano na katorgę, a kilkuset na zesłanie lub zmuszono 
do emigracji. Do drastycznych prześladowań polskiego katolicyzmu 
doszło w zaborze pruskim w ramach inicjowanej przez kanclerza 
Bismarcka polityki Kulturkampfu. Zamknięto seminarium duchow-
ne i zlikwidowano szkolnictwo zakonne, a arcybiskupa uwięziono, 
innych duchownych zamykano do więzień lub zmuszano do emigracji. 
Wkrótce konflikt rozszerzył się poza Wielkopolskę, budząc powszech-
ną mobilizację Polaków w obronie wiary i polskości. Miejscem szcze-
gólnie silnego oporu stał się Górny Śląsk, gdzie katolicyzm stanowił 
najważniejszy czynnik tożsamości narodowej. Dzięki solidarnej posta-
wie duchownych i wiernych oraz ich determinacji w obronie wiary 
i polskość, co umacniało jedność narodową, nastąpiło wzmocnienie 
autorytetu Kościoła w społeczeństwie oraz wzrost jego wpływu na 
polskie życie publiczne. W okresie zaborów (1792-1918) doszło do 
szczególnego powiązania polskości z katolicyzmem. W sytuacji, gdy 
Polacy zostali pozbawieni państwowości Kościół katolicki stał się 
oparciem dla narodu oraz symbolem niezależności. W tamtym okre-
sie Kościół i duchowieństwo odegrali kluczową rolę w utrzymaniu 
języka polskiego i kultury narodu oraz sprzeciwu wobec rusyfikacji 
i germanizacji. Świątynie katolickie w okresie rozbiorów były nie 
tylko ośrodkami religijnymi, ale również centrami życia narodowego. 
Pomimo zakazów ze strony zaborców, zwiększył się w tym okresie 
ruch pielgrzymkowy i rozwijał się kult Maryi jako Królowej Narodu 
Polskiego. To w dużej mierze dzięki Kościołowi katolickiemu Polacy 
zachowali tożsamość narodową.

Po odrodzeniu się Polski (w 1918 roku) katolicyzm mógł się swo-
bodnie rozwijać. Polska była wówczas państwem wielonarodowym, 
wielokulturowym i wielowyznaniowym, ponieważ w okresie zaborów 
na polskie ziemie napływali osadnicy o różnych wyznaniach. Warto 
podkreślić udział wielu duchownych w kształtowaniu wolnej Polski 
(tworzenie struktur państwowych, udział w samorządach i w rozwo-
ju spółdzielczości). Odrodzona Rzeczypospolita była zamieszkiwana 
oprócz Polaków również przez inne nacje (Ukraińców, Białorusinów, 
Niemców, Litwinów, Żydów, Cyganów). Stosunki pomiędzy państwem 
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a Kościołem zostały uregulowane konkordatem podpisanym 10 lutego 
1925 roku ze Stolicą Apostolską, który gwarantował Kościołowi pełną 
niezależność administracyjną i majątkową. Dynamiczny rozwój Polski 
został zatrzymany przez II wojnę światową. Napad okupantów niemie-
ckich na ziemię polską w zasadzie miał na celu fizyczną eksterminację 
Polaków. Nazistowski plan wobec Polski zakładał wyniszczenie narodu 
polskiego i Kościoła katolickiego w Polsce, bowiem Kościół stano-
wił ogromną siłę integrującą naród polski. Kościół katolicki w czasie 
okupacji doświadczył ogromnych prześladowań. Ponieważ ducho-
wieństwo uważano za elitę inteligencji polskiej, było ono brutalnie 
prześladowane zarówno przez nazistów, jak i komunistów. Represje 
były najdotkliwsze na terenach zaanektowanych przez nazistowskie 
Niemcy, gdzie zamykano świątynie, a większość kleru była uwięziona, 
deportowana lub wprost mordowana. Katolicyzm zawsze był oparciem 
dla Polaków. Mimo prześladowań katoliccy księża wzmacniali ducha 
narodowego i namawiali do oporu na terenie okupowanej Polski (nie-
którzy duchowni aktywnie uczestniczyli w ruchu oporu). W latach 
wojny abp Adam Stefan Sapieha stał się właściwie formalnym przy-
wódcą polskiego Kościoła katolickiego i reprezentantem narodu, 
odważnie też krytykował nazistowski terror. Odegrał ogromną rolę 
jako symbol oporu i narodowej dumy. W Krakowie abp Sapieha brał 
czynny udział w ratowaniu Żydów, otworzył podziemne seminarium 
duchowne, którego alumnem był Karol Wojtyła, późniejszy papież 
Jan Paweł II. Wojtyła był też uczestnikiem działającego w podzie-
miu Teatru Rapsodycznego, działającego pod auspicjami katolickiej 
organizacji Unia. Kościół katolicki w Polsce był prześladowany przez 
nazistów niemieckich, a następnie przez komunistów.

Po II wojnie światowej Polska znalazła się w orbicie wpływów 
Związku Radzieckiego. W lutym 1945 roku (po konferencji jał-
tańskiej) wprowadzono w kraju rządy komunistyczne. Był to czas 
szczególnie trudny dla Kościoła katolickiego w Polsce. Komuniści już 
12 września 1945 roku zerwali konkordat zawarty przez rząd polski ze 
Stolicą Apostolską. Komunistyczna władza od początku prowadziła 
walkę z religią, szczególnie z Kościołem katolickim. W tamtym okresie 
duchowni oraz ludzie związani z Kościołem byli prześladowani za 
swoje religijne i patriotyczne przekonania. Szczególnie narażeni na 
represje i szykany byli ci, którzy piętnowali marksizm oraz szczerze 
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krytykowali komunistyczny ustrój. Uznawano ich wówczas za prze-
stępców politycznych i oskarżano o „antypaństwową działalność”. Po 
śmierci kard. Augusta Hlonda (w 1948 roku) prymasem Polskim został 
abp Stefan Wyszyński. Zawarł on porozumienie z rządem komuni-
stycznym (w 1950 roku) i doprowadził do czasowego unormowania 
stosunków między Kościołem polskim a rządzącymi. Jednak Kościół 
katolicki był nadal prześladowany, co wyrażało się w inwigilowaniu 
duchowieństwa przez UB i SB, likwidacji szkół katolickich, więzieniu 
duchownych: prymasa Stefana Wyszyńskiego, bpa Czesława Kacz-
marka, księży z kurii krakowskiej, ks. Władysława Findysza i innych.

Powstanie poznańskie (w czerwcu 1956 roku) przyniosło czasowe 
osłabienie działań komunistów skierowanych przeciw Kościołowi. 
Nadal jednak wrogie było nastawienie władz komunistycznych do 
Kościoła, a prześladowania dosięgły samego ks. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku 
były ogólnopolską akcją integracyjną. Przez cały kraj wędrowała 
kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, gromadząc 
dziesiątki tysięcy wiernych na uroczystościach religijnych o wyraźnie 
patriotycznym wymiarze. Gromadzące się tłumy stwarzały poczucie 
solidarności w oporze przeciw przemocy komunistycznego państwa, 
dodawały otuchy i pozwalały żywić nadzieję na przyszłość. Wpraw-
dzie państwo próbowało przeszkadzać w tych uroczystościach, ale 
powodowało to tylko intensyfikację oporu, a społeczeństwo pokazy-
wało swoją siłę.

Wybór w 1978 roku kardynała Karola Wojtyły na papieża wzmoc-
nił autorytet Kościoła katolickiego w Polsce. Papież z doświadczenia 
znał komunistyczne realia, dlatego świadomie podejmował działanie 
integrujące społeczeństwo polskie wobec wartości chrześcijańskich 
i narodowych. Już pierwsza pielgrzymka do Polski, w czerwcu 1979 
roku, podczas której wygłosił wiele wspaniałych przemówień, sil-
nie zintegrowała katolickie społeczeństwo i rozbudziła nadzieję na 
zmiany totalitarnych zapędów komunistów. Efekty wpływu papieża 
na społeczeństwo polskie można było zaobserwować w powstaniu 
bardzo silnego ruchu społecznego „Solidarność”. Działaniom tego 
związku zawodowego przyświecały ideały chrześcijańskie, a prak-
tyczne postulaty oparte były często na wskazaniach katolickiej nauki 
społecznej. Władze komunistyczne zdawały sobie sprawę z autorytetu 
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Jana Pawła II i rosnącej siły „Solidarności”. Na życie papieża w dniu 
13 maja 1981 roku dokonano zamachu. W Polsce zaś władza komuni-
styczna ogłosiła stan wojenny (13 grudnia 1981 roku). Represje stanu 
wojennego spowodowały ponowne bardzo intensywne włączenie się 
różnych instytucji katolickich w ochronę prześladowanych przeciw-
ników reżimu komunistycznego i zintensyfikowanie działań zmierza-
jących do ochrony polskiej kultury (np. Tygodnie Kultury Chrześci-
jańskiej). Najbardziej znanym męczennikiem z okresu PRL jest bł. ks. 
Jerzy Popiełuszko, który protestował przeciw komunistycznym aktom 
bezprawia i przemocy. Został zamordowany przez władzę komuni-
styczną dnia 19 października 1984 roku. W tamtym okresie, z rąk tzw. 
nieznanych sprawców, zginęło wielu działaczy opozycji i duchownych 
(ks. Roman Kotlarz – 1984 rok, ks. Stanisław Suchowolec, ks. Stefan 
Niedzielak, ks. Sylwester Zych – 1989 rok). Również i w tym okresie 
(czasy PRL) Kościół katolicki odegrał ważną rolę w utrzymaniu ducha 
polskiego i nieuleganiu ideologii marksistowskiej.

W obliczu walki komunistycznego państwa z religią oraz związa-
nych z tym represji wobec patriotycznie nastawionych Polaków społe-
czeństwo trwało przy chrześcijaństwie. Jest faktem, że w okresie stanu 
wojennego Kościół katolicki cieszył się bardzo wysokim autorytetem. 
W 1981 roku zmarł ks. kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, 
który już za życia uważany był za „ojca Narodu”, Prymasa Tysiąclecia 
i osobę świętą. Jego następcą został ks. biskup Józef Glemp, który 
w wielu posunięciach wykazywał uległość wobec rządzących oraz 
odnosił się z dużym dystansem do NSZZ „Solidarność”. Brakowa-
ło mu nieraz wyczucia nastrojów społecznych i właściwego odbioru 
poczynań władz (co było szczególnie widoczne, gdy poparł fasado-
wą organizację Obywatelskich Komitetów Odrodzenia Narodowego, 
którą w czasie stanu wojennego stworzyli komuniści). Wydaje się, 
że prymas Józef Glemp, zbyt często ulegając władzy komunistycz-
nej a następnie rządom liberałów, osłabił w tamtym okresie moralny 
autorytet Kościoła.

Po upadku komunizmu rola Kościoła w społeczeństwie polskim 
nadal jest znacząca, szczególnie w zakresie kultury i zachowania 
tożsamości polskiej. Jego prestiż zbudowany jest przede wszystkim 
na podłożu moralnym. Kościół znalazł się w nowej sytuacji. Musi 
się konfrontować z bardzo trudnym otoczeniem, jakim jest wolna 
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demokracja, społeczeństwo konsumpcyjne oraz pluralizm opinii 
i zachowań etycznych. W dyskursie dotyczącym tych zagadnień 
można dostrzec trzy zasadnicze koncepcje odnoszące się do miejsca 
Kościoła w przestrzeni publicznej. Pierwsza stwierdza, że Kościół jest 
prywatnym stowarzyszeniem głoszącym tradycyjne wartości, dlate-
go jego wpływ na rzeczywistość może okazać się niebezpieczny dla 
tendencji liberalnych, powinno się więc ograniczać jego społeczną 
rolę. Koncepcję taką upowszechniają środowiska postkomunistyczne, 
grupy ateistyczne, partie i stowarzyszenia o ideologii liberalnej, a także 
określone siły zewnętrzne przeciwne wzmacnianiu społeczeństwa pol-
skiego. Druga koncepcja głosi, że Kościół jest jedną z podstawowych 
rzeczywistości w Polsce, powinien więc mieć pełnoprawny udział 
w życiu społecznym i kulturowym. Natomiast trzeci punkt widzenia 
stwierdza, że Polska jest katolicka, Kościół ma więc prawo do natural-
nego wpływu na przestrzeń publiczną, a ze względu na historycznie 
zweryfikowaną jego rolę w utrzymaniu polskiej tożsamości, powinien 
otrzymywać wsparcie społeczne, a nawet państwowe. W doświad-
czeniu społecznym sprawa ta jest bardzo złożona. Warto przywołać 
najistotniejsze fakty: w 1989 roku została ponownie otwarta nun-
cjatura apostolska; ustanowiono stabilne stosunki między Państwem 
a Kościołem – najpierw ustawą, później w 1997 roku w konstytucji  
i konkordacie w 1993 roku, ratyfikowanym w 1998 roku. Jednak nie-
które kontrowersyjne kwestie były podnoszone w życiu społecznym, 
np. dyskusja o niby-uprzywilejowaniu Kościoła katolickiego, zwro-
cie zagrabionego przez komunistów mienia kościelnego, aborcji itp. 
Trzeba uznać, że w Polsce ukształtował się względnie stabilny model 
stosunków Państwo–Kościół, który można określić jako dwustronna 
niezależność. Zapisy konkordatu zawierają ustalenia, że „Wspólnota 
polityczna i Kościół są, każda na własnym terenie, od siebie niezależne 
i autonomiczne” (art. 1 konkordatu). Strony uznały, że państwo i Koś-
ciół to byty odrębne, z których jeden nie podlega drugiemu i w swojej 
dziedzinie każdy rządzi się stanowionym przez siebie prawem. Kon-
kordat postuluje jednak współdziałanie państwa i Kościoła na rzecz 
dobra wspólnego. Po upadku komunizmu (tzw. przełomie 1989 roku) 
wielu hierarchów próbowało politycznych aliansów z władzą, traciło 
właściwy krytycyzm do rządzących i rzeczywistości społeczno-poli-
tycznej, a tym samym, w jakimś stopniu, alienowało się i dystansowało 
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się od „prostego ludu bożego”. Faktem jest, że na przełomie XX i XXI 
wieku autorytet Kościoła został mocno osłabiony, a jego funkcja inte-
gracyjna osłabła.

Lata okupacji, a potem ponury okres komunizmu przyczyniły się do 
wzrostu autorytetu Kościoła. Okupanci niemiecki i sowiecki postrze-
gali ducho wieństwo katolickie jako intelektualną, moralną i patrio-
tyczną elitę narodu polskiego, którą należy zniszczyć w pierwszej 
kolejności. Doskonale zdawali sobie sprawę z siły polskiego Kościoła 
oraz jego wielkiego wpływu na polski naród. Wiedzieli, że istotnym 
spoiwem polskiej tożsamości, kultury, tradycji i historii jest religia 
chrześcijańska. Okupant niemiecki oraz komuniści radzieccy prześla-
dowali Polaków i Kościół katolicki. Doskonale zdawali sobie sprawę 
z siły polskiego Kościoła oraz jego wielkiego wpływu na polski naród. 
Wiedzieli, że religia chrześcijańska jest istotnym spoiwem polskiej 
tożsamości, kultury i historii. Ona pozwoliła przetrwać narodowi 
najcięższe chwile. Kościół katolicki i polskie duchowieństwo zostało 
podczas II wojny światowej poddane niezwykle silnym prześladowa-
niom zarówno przez niemiecki nazizm, jaki i komunistów (radzie-
ckich i polskich). Warto wspomnieć tu, że po II wojnie światowej 
Kościół katolicki odegrał bardzo dużą rolę w zachowaniu narodowej 
tożsamości Polski. Wyrazem tego procesu były obchody Milenium 
Chrztu Polski. Uroczystości te okazały się skuteczną przeciwwagą dla 
programowej ateizacji społeczeństwa, pozwoliły ocalić wiarę chrześ-
cijańską, umożliwiły odnowę moralną narodu i zintegrowanie dużej 
części polskiego społeczeństwa. Bardzo znacząca była tu aktywność 
najpierw ks. kardynała Augusta Hlonda, a następnie ks. kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego oraz ks. kardynała Karola Wojtyły – późniejszego 
papieża Jana Pawła II oraz niektórych wybitnych biskupów, które 
sprawiły, że Kościół katolicki cieszył się w społeczeństwie polskim 
wielkim autorytetem.

Historyczna analiza dotycząca dziejów Polski i narodu polskiego 
wskazuje na doniosłą rolę Kościoła katolickiego w społeczeństwie, 
a także na jego duże znaczenie w integracji narodu.

Kościół rzymskokatolicki zawsze stanowił część świata polskiej polityki 
bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie. Nie tylko przez swą 
fizyczną eg zystencję instytucji zamożnej, starej i cieszącej się powszechnym 
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szacunkiem, ale także poprzez działania i postawy swych księży i wiernych 
wywierał potężny wpływ na przebieg wszystkich wydarzeń politycznych. 
Co więcej, dzieje Kościoła rzymskokatolickiego stanowią jedną z bardzo 
niewielu nici, nadających ciągłość dziejom Polski. Rodziły się i przemijały 
królestwa, dynastie, republiki, partie i rządy, ale Kościół zdaje się trwać 
wiecznie (Davies 1991: 266).

Prawdą jest, że w ciągu minionych 1050 lat chrześcijaństwa w Pol-
sce Kościół katolicki miewał w swo jej działalności mniej chwalebne 
epizody, ale gene ralnie jego dorobek w sferze religijnej, kulturowej, 
naukowej, społecznej i politycznej przedstawia się imponująco. Szcze-
gólne jest jego znaczenie w tworzeniu i upowszechnianiu kultury oraz 
troski o dobro wspólne (ojczyznę), co wyrażało się w jego ogrom-
nym wkładzie w walkę o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, 
a także w zdecydowanym zaangażowaniu się w obronie polskości 
(wobec zaborców, okupantów i rodzimych niszczycieli polskiej kul-
tury). Właśnie ta działalność zyskała w narodzie polskim uznanie 
i zapewniła polskiemu Kościołowi niewątpliwy autorytet. Przyczy-
nili się do tego też wybitni duchowni, tacy jak: ks. kardynał Stefan 
Wyszyński ( Prymas Tysiąclecia), ks. kardynał Karol Wojtyła (papież 
Jan Paweł II), ks. Jerzy Popiełuszko i wielu innych. Analiza historyczna 
wykazała, że Kościół rzymskokatolicki głęboko wpisał się w dzieje 
państwa polskiego, a jego funkcja integracyjna była znacząca, chociaż 
w poszczególnych okresach zróżnicowana.

Socjologiczna analiza  
katolickich elementów integracji narodu polskiego

Biorąc pod uwagę socjologiczne elementy integracji narodu polskie-
go w naszych analizach uwzględnimy przyjmowane w społeczeń-
stwie chrześcijańskie wartości oraz kulturę narodu polskiego. War-
tości chrześcijańskie to umiłowanie Boga i bliźnich (osoby, rodziny, 
ojczyzny). Kojarzone są z takimi elementami, jak: najwyższa war-
tość życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci; umacnianie 
rodziny jako trwałego związku mężczyzny i kobiety; poszanowanie 
godności każdego człowieka (jego dobrego imienia, prywatności, 
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dóbr osobistych, praw); unikanie agresywności; przeciwstawianie się 
wpływom relatywizmu moralnego, laicyzmu i kultury konsumpcyjnej 
(hedonizmu). Takie wartości zawsze starał się realizować w Polsce 
Kościół. Znalazło to wyraz w trosce o człowieka i jego dobro oraz 
w dużej waloryzacji rodziny jako związku mężczyzny i kobiety (Jusiak 
2008: 233). Kościół organizował opiekę i edukację (szpitale, szkoły) 
oraz różne akcje charytatywne i społeczne (troska o ubogich, prze-
śladowanych, więzionych). Z wartości propagowanych przez Kościół 
polski można wyróżnić: godność osoby, świętość życia ludzkiego, tro-
ska o rodzinę itd.

Rolę kultury chrześcijańskiej w polskim społeczeństwie celnie 
scharakteryzował Jan Paweł II. Twierdził on:

Kultura jest wyrazem człowieka […]. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez 
nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, 
woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z inny-
mi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia 
i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje 
się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszyst-
kim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym 
opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród […]. 
Wiadomo, że naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodle-
głości, która trwała z górą sto lat – a mimo to pośród tej próby pozostał 
sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę […]. 
Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijań-
skie […]. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem 
twórczości polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem 
natchnień mających swoje źródło w Ewangelii. To przyczynia się zara-
zem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury – to czyni 
ją tak głęboko, tak autentycznie ludzką […]. Jest ona nieustającą szkołą 
rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać 
wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi 
uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować (Jan Paweł II 1979).

Polska kultura w bardzo dużym stopniu jest przesycona wartoś-
ciami i symbolami chrześcijańskimi.

Jak wspomniano, decydującym wydarzeniem w kształtowaniu 
się naszej kultury był chrzest Mieszka, dzięki czemu plemiona 
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zamieszkujące Polskę zostały włączone do dziedzictwa kultury gre-
cko-rzymsko-chrześcijańskiej, co wpłynęło na takie sfery życia spo-
łecznego, jak: oświata, nauka, prawo, moralność, sztuka itp. Ukonstytu-
owanie się jednego narodu polskiego z różnych plemion słowiańskich 
dokonało się poprzez asymilację religii chrześcijańskiej. Obserwo-
wać to można w wielu sferach życia społecznego, takich jak muzyka 
(pieśń Bogurodzica), poezja (bardzo bogata poezja religijna), architek-
tura (katedry i inne świątynie), twórczość artystyczna: malarstwo, 
rzeźba, krakowskie szopki, groby Pańskie itp. Kultura chrześcijańska 
przenika wiele polskich obrzędów religijnych, takich jak świętowa-
nie Bożego Narodzenia, Zmartwychwstania Pańskiego i święta Matki 
Bożej, np. Matki Bożej Gromnicznej, Matki Bożej Siewnej, Wniebo-
wzięcie NMP, pielgrzymki (ruch pielgrzymkowy w Polsce rozwinął 
się w okresie zwalczania religii i wierzących przez władze), uroczyste 
procesje (szczególnie na Boże Ciało, nawiedzenia kopii obrazu Mat-
ki Bożej Częstochowskiej (Królowej Polski) itp. Religijna symbolika 
zmartwychwstania Chrystusa znalazła odzwierciedlenie w mesjani-
zmie polskim. Należy stwierdzić, że wielkie zasługi w integrowaniu 
polskiego społeczeństwo położyły różne instytucje kościelne, takie 
jak parafie, diecezje, zakony, sanktuaria itp.

Kultura chrześcijańska oraz propagowane przez nią wartości 
w znaczącym stopniu przyczyniały się do integracji narodu polskie-
go (Koneczny 2006). Duchowieństwo i inne instytucje (organizacje) 
Kościoła katolickiego często podejmowały działania kulturowe, edu-
kacyjne, opiekuńcze, socjalne i patriotyczne, przyczyniając się w ten 
sposób do integracji społecznej. Uwidaczniało się to szczególnie 
w okresie różnych zagrożeń dla istnienia narodu, takich jak zabory, 
wojny, niepokoje społeczne. Kościół katolicki jest instytucją, która 
„bardziej niż wszystkie inne przyczyniła się do zachowania polskiej 
tożsamości na przestrzeni wieków” (Evans 2009: 34). Słuszna jest 
teza, że chrześcijaństwo, szczególnie Kościół katolicki, stanowią pod-
stawowy element integracji społeczeństwa polskiego.
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Zakończenie

Zaprezentowane analizy wykazują, że idea integracji w społeczeń-
stwie europejskim jest ciągle żywa, a chrześcijaństwo w tym procesie 
odegrało ważną rolę. Aktywność integracyjna Kościoła katolickiego 
wyrażała się w upowszechnianiu wartości chrześcijańskich, kultu-
ry, edukacji, opieki itp. Współczesne instytucje Unii Europejskiej 
zmierzają do integracji społecznej opierając się na ideach plurali-
zmu i demokracji, ma ona obejmować życie społeczne, gospodarcze, 
polityczne i kulturowe. Niewątpliwie w pewnych segmentach życia 
społecznego (finanse, rozwój ogólnoeuropejskich instytucji, zarzą-
dzanie niektórymi gałęziami gospodarki i handlu) zjednoczenie jest 
dostrzegalne. Jednak aktualnie proces ten w dużym stopniu ma charak-
ter formalny i można go określić jako integrację normatywną. Komi-
sarze UE tworzą europejską wspólnotę państw i narodów poprzez 
formalne narzucanie słabszym państwom norm liberalnych. Starają 
się dążyć do zjednoczenia wokół tzw. wartości europejskich. Nie-
które instytucje europejskiej stosują sztywne, schematyczne, bardzo 
często czysto ideologiczne metody integracji (np. natrętne propago-
wanie multi-kulti, nieszanowanie kultur lokalnych, promocja aborcji 
i eutanazji, niszczenie tradycyjnej rodziny itp.) co powoduje, że nie 
są osiągane satysfakcjonujące efekty.

W konkluzji można stwierdzić, że współczesne dążenia integra-
cyjne są normalnym społecznym procesem. Wspólnoty państwowe 
często są bowiem tworami wielokulturowymi i multireligijnymi. 
Rodzi się jednak problem stosowania metod zmierzających do osią-
gania jedności. Istnieje potrzeba szukania elementu, który zostanie 
społecznie uznany przez wszystkich i da szansę poczucia wspólnej 
świadomości i pragnienie przynależności do jednego organizmu. 
Współczesne skrajne podejście (prezentowane głównie przez Fran-
cję i Niemcy) zakłada całkowitą asymilację wszystkich mieszkańców 
państw europejskich i dążenie do stworzenia nowego homogenicznego 
społeczeństwa europejskiego. Popierane są więc procesy, które mają 
na celu przyjęcie odgórnie określonej globalnej idei. Druga tenden-
cja preferuje zachowanie elementów pewnej odrębności kulturowej 
i szacunku dla wyznawanej religii (Polska, Węgry i inni). Pierwszą 
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koncepcję propagują komisarze Unii Europejskiej, drugą natomiast 
chrześcijaństwo.

Ogólnie można stwierdzić, że chrześcijaństwo – a szczególnie Koś-
ciół katolicki jako wspólnota religijna i instytucja – odegrało zna-
czącą rolę w społecznej integracji Europy. Przez kilkanaście wieków 
chrześcijaństwo integrowało Europę i stanowiło odniesienie również 
dla wielu innych społeczności (np. Ameryki Północnej). Współczesne 
wysiłki zmierzające do integrowania państw (np. Unia Europejska) 
koncentrują się głównie na integracji politycznej i gospodarczej, a bra-
kuje im kardynalnego elementu, jakim są wartości, które zostaną zin-
ternalizowane przez jednostki, grupy, narody. Wprawdzie przyjmuje 
się jakieś wartości (określane jako: ogólnoludzkie, podstawowe itp.), ale 
są one najczęściej oparte na różnorakich ideologiach i tylko określone 
grupy je akceptują, ponieważ w rzeczywistości nie są one uniwersalne 
(ponadczasowe). Wydaje się, że pokonanie współczesnych problemów 
w Europie będzie możliwe, gdy wróci się do obiektywnych, chrześ-
cijańskich wartości. One przyniosły Europie najgłębszy fundament 
jedności i przez wieki umacniały ten kontynent. Należy więc poważnie 
zastanowić się i podjąć wysiłki idące w kierunku mądrej integracji 
aksjologicznej. Prawdziwej jedności nie można zbudować na formalnie 
narzucanych normach, odrzucając historycznie sprawdzone wartości 
chrześcijańskie, które kształtowały cywilizację europejską na prze-
strzeni wieków. Wartości chrześcijańskie i Kościół katolicki odegrały 
szczególną rolę w integracji narodu polskiego. Można stwierdzić, że 
chrześcijaństwo stanowiło – i nadal stanowi – bardzo ważny czynnik 
scalający społeczeństwa.
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Abstract
Christianity and the integration of Polish  

and European society – sciological reflections

The question of the role of Christianity in the integration of Polish and 
European nations is an important and interesting one. The influence 
of the Catholic Church on this process has always been immense. For 
centuries Christianity has unified European nations in a natural way 
around the same system of values. Contemporary integration efforts 
undertaken especially by the European Union are based on political 
and economic aspects, and to a very small extent take into account the 
value system shared by European societies. It seems that overcoming 
contemporary problems in Europe will only be possible, if there is 
a return to objective values. History proves that Christian values and 
the Catholic Church have played a primary role in the integration of 
the Polish nation.
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KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 
JAKO CZYNNIK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wstęp

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest omówienie wybranych pra-
widłowości komunikacji interpersonalnej i odniesienie ich do zjawiska 
integracji społecznej. Chodzi zatem o przedstawienie argumentacji 
na rzecz ewentualnego uznania komunikacji interpersonalnej za jeden 
z ważnych czynników integracji społecznej. Zrealizowanie tego zamia-
ru wymaga przedstawienia prawidłowości związanych z komunikacją 
interpersonalną i integracją społeczną.

W pierwszej kolejności przedstawione zostanie pojęcie integracji 
i jego różne odniesienia znaczeniowe. Następnie omówione zosta-
nie pojęcie integracji społecznej wraz z ukazaniem roli komunikacji 
interpersonalnej w budowaniu i integrowaniu relacji międzyludzkich. 
W trzeciej części pracy zasygnalizowane zostaną najważniejsze pra-
widłowości procesu komunikacji, związane z jego ustrukturowaniem. 
Ustrukturowanie procesu komunikacji pozwala wyodrębnić w nim: 
interakcję-komunikację i kontakt, sytuację komunikacji oraz wymia-
ry komunikacji. Kolejno zostaną one omówione w trzeciej, czwar-
tej i piątej części tekstu również pod kątem ich udziału w integracji 
społecznej. Ostatnia, szósta część rozdziału, zostanie poświęcona 
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syntetycznemu przedstawieniu integrującej roli/funkcji komunika-
cji interpersonalnej.

Stawiamy zatem następujące pytania: 1. Jakie są przejawy inte-
grującej roli/funkcji komunikacji interpersonalnej i jakich obszarów 
dotyczą?, oraz 2. Czy, i po spełnieniu jakich warunków, komunikację 
interpersonalną można uznać za czynnik integracji społecznej?

Pojęcie integracji i jego odniesienia znaczeniowe

Pojęcie integrō, āre, āvi, ātum występuje co najmniej w trzech 
znaczeniach:

„1. przywracać coś do dawnego stanu, odnawiać, ożywiać, 
wzmacniać;

2. wznawiać, ponawiać, zaczynać od nowa, podejmować «wszczy-
nać» na nowo;

3. uzupełniać” (Słownik łacińsko-polski 2001: 103).
Przykładem pierwszego znaczenia może być przywracanie 

oszczędności lub domu do dawnego stanu lub jakiejś rzeczy do pier-
wotnego wyglądu. Jako przykład drugiego znaczenia może posłużyć 
wyrażenie „podjąć na nowo rokowania”, czy też „wszcząć na nowo 
dochodzenie”. Wydaje się, że pierwsze znaczenie dotyczy zmiany 
stanu jakiejś rzeczy (tutaj: oszczędności, domu, mebli itd.), natomiast 
drugie dotyczy ponawiania jakiejś czynności (tutaj: rokować czy też 
prowadzić dochodzenie). W trzecim znaczeniu może chodzić np. 
o uzupełnianie składu jakiejś drużyny, reprezentacji piłkarskiej czy 
innej, składu sędziowskiego, zespołu pracowników jakiejś organizacji 
czy też zespołu muzycznego.

W przypadku każdego z tych znaczeń warto spytać o to, czego 
dotyczy integracja, inaczej, co z czym lub z kim jest integrowane? 
W pierwszym przypadku coś, co jest przywrócone do dawnego sta-
nu jednak do tego poprzedniego stanu jakoś nawiązuje. Oznacza to, 
że stan aktualny i wcześniejszy są ze sobą powiązane, zintegrowane 
i tworzą ciągłość. W drugim znaczeniu coś, co jest wznowione ma 
swoje odniesienie, jest zintegrowane z czymś, co było wcześniej, jak 
w wyrażeniu „wznowić rokowania”. Podobnie rzecz się ma z trzecim 
znaczeniem i z podanym powyżej przykładem, czyli z uzupełnianiem 
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czegoś, co było już wcześniej ukonstytuowane, co istniało (np. skład 
drużyny), a teraz z jakichś powodów wymaga uzupełnienia braku 
czy luki. Na podstawie omówionych powyżej przykładów można 
wywnios kować, że to odniesienie do czegoś, co istniało wcześniej 
pozwala zachować ciągłość jakiegoś procesu dotyczącego zmieniają-
cych się stanów rzeczy, osób czy czynności. Właśnie dzięki integracji 
ta ciągłość jest możliwa.

Integracja w obszarze nauk społecznych odnosi się do dosyć zróż-
nicowanego wachlarza zagadnień. Na poziomie ogólnym integrację 
można uznać za „proces koordynowania i jednoczenia całkowicie róż-
nych elementów w całość” (Reber, Reber 2008: 287). Z kolei w odnie-
sieniu do struktury integracja polega na łączeniu dwóch lub większej 
liczby jej elementów w taki sposób (nowa relacja), aby powstała nowa 
ich organizacja i w efekcie nowa jakość jej funkcjonowania. Chodzi 
zatem o taką reorganizację struktury, aby – dzięki nowemu zrelacjono-
waniu jej elementów – funkcjonowała ona na wyższym, niż dotychcza-
sowy, poziomie. Warto tutaj przypomnieć, że struktura jest całością, 
podlega przekształceniom i jest samosterowna (Piaget 1972: 34-44) 
oraz powinna być otwarta na nowe elementy, aby je inkorporować. 
Jeśli zatem podejście strukturalne ma być wykorzystane w rozważa-
niach nad integracją czegokolwiek lub kogokolwiek, to struktura musi 
włączać w siebie nie tylko nowe elementy, ale również radzić sobie 
z zakłóceniami. Przykładem może być tutaj strukturalne ujmowanie 
sytuacji komunikacji (szczegółowo zostanie ona omówiona w dalszej 
części pracy), w której trzeba uwzględnić nie tylko to, że jest ona 
współtworzona przez nadawcę i obiorcę (dalej N i O) komunikatów, 
ale również, że w trakcie jej trwania pojawiają się różnego rodzaju 
zakłócenia czy to natury psychicznej, czy fizycznej.

Jak wskazano powyżej, integracja dotyczy łączenia elementów, jed-
nostek w całość, która je obejmuje. W odniesieniu do człowieka można 
zatem mówić o integracji jego psyche i physis, czy bardziej szczegółowo 
o połączeniu w jedno ciała, duszy i umysłu.

Integracja odnosi się również do rozwoju człowieka. Według 
Richarda Lernera „rozwój jest rozumiany jako zdolność do syste-
mowej zmiany w różnych i zintegrowanych poziomach organizacji” 
(1998: 2), np. psychiki człowieka. Ponadto, wspomniany autor uwa-
ża, że „rozwój jest zanurzony w zintegrowanej matrycy zmiennych, 
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pochodzących z różnych poziomów organizacji” (tamże). Oznacza to, 
że owa matryca zmiennych scala, integruje zmienne pochodzące z róż-
nych poziomów organizacji. Jak należy rozumieć wspomnianą wyżej 
systemową zmianę, która zachodzi w różnych i zintegrowanych pozio-
mach psychiki? Może ona oznaczać, że systemy i podsystemy pod-
legające rozwojowi charakteryzują się coraz to większą złożonością 
i integracją wewnętrzną. Jeśli mówimy o zmianie systemowej w takich 
podsystemach psychiki, jak: poznawczy, emocjonalny, społeczny czy 
osobowości, to oczekujemy zmiany jakościowej a nie ilościowej. Przy-
kładem takiej zmiany w obszarze funkcjonowania poznawczego jest 
przejście od orientacji bezpośredniej do pośredniej/symbolicznej 
w rzeczywistości, a np. w rozwoju społecznym pojawienie się zacho-
wań prospołecznych, związanych z rozwojem empatii. Jak słusznie 
zauważa Janusz Trempała (2000: 18) w rozwoju chodzi nie tylko o to, 
aby następowały w nim zmiany, ale aby w ich wyniku człowiek pod-
legający tym zmianom stawał się również kimś zmienionym.

Integracja społeczna

Integracja społeczna polega na połączeniu i zespoleniu elementów 
zbiorowości społecznej. Przykładem może być tutaj aktywne włącza-
nie się do społeczeństwa grup mniejszościowych, imigrantów, repa-
triantów i innych. Innym – wzajemne respektowanie się i poszanowa-
nie osób pełno- i niepełnosprawnych. Dla uzyskania efektu integracji 
istotna jest częstotliwość i jakość kontaktów między członkami danej 
zbiorowości, jak również podzielanie i akceptacja wspólnych norm 
i wartości. W sytuacjach tak rozumianej integracji społecznej warto 
zawsze pytać o to, jaka jest podstawa związku, co łączy, a co dzieli 
usiłujące się zintegrować jednostki czy grupy społeczne? Odpowiedzi 
na te pytania mogą znacząco przyczynić się do zachodzenia integracji.

Jak wskazują Arthur S.  Reber i Emily S. Reber (2008: 287) o in-
tegracji społecznej mówi się w dwóch nieco różniących się znacze-
niach, jako o: „1. procesie jednoczenia całkowicie różnych elementów 
lub grup w jedną, spójną grupę; 2. przyjęciu przez jednostkę standar-
dów danej grupy, w wyniku którego zostaje ona włączona do tej gru-
py”. W pierwszym przypadku  powstała grupa musi sobie wypracować 
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nowe normy, reguły i wartości funkcjonowania jej członków. Natomiast 
w drugim, wzorce grupy nie zmieniają się, a włączający się do niej 
nowi członkowie muszą się podporządkować i zinternalizować obo-
wiązujące w niej normy,  wartości itd.

Integracja społeczna zachodzi w określonej przestrzeni między-
ludzkiej. „Przestrzeń międzyludzka jest ukonstytuowana przez rozma-
ite relacje, odniesienia jednych ludzi do drugich” (Sztompka 2016: 28). 
Można zatem powiedzieć, że przestrzeń międzyludzka to inaczej 
sieć relacji międzyludzkich. Do przykładów relacji międzyludzkich 
cytowany autor zalicza m.in. interakcje społeczne. Uważa on dalej, 
że: „Wszelkie większe całości społeczne – grupy, ruchy społeczne, 
organizacje, instytucje – powstają przez rozbudowę, komplikowanie, 
normowanie relacji międzyludzkich i ich sieci” (Sztompka 2016: 260). 
Biorąc pod uwagę wskazane powyżej zależności między relacjami 
międzyludzkimi a funkcjonowaniem większych całości społecznych, 
np. grup czy organizacji nietrudno zauważyć, że jakość relacji mię-
dzyludzkich, np. interakcji społecznych/komunikacji interpersonalnej 
może wpływać na jakość funkcjonowania owych całości społecznych 
i na ich integrowanie.

Warto się tu zastanowić, na czym polega mechanizm integrowania 
całości społecznych przez relacje międzyludzkie w tym, jak powie-
dziano, również przez komunikację interpersonalną? Sednem relacji 
międzyludzkich, np. interakcji społecznych jest wzajemne ustosunko-
wanie się i oddziaływanie jej uczestników w celu wywierania wpływu. 
Wpływ w interakcjach jest wywierany za pomocą narzędzia, którym 
jest komunikacja, a w jej ramach za pośrednictwem informacji i ener-
gii (Newcomb i inni 1970: 206-207). Komunikacja interpersonalna 
wpływając na uczestników może jednocześnie przyczynić się do 
integrowania relacji między nimi, ale zależy to głównie od jej jako-
ści. Kwestia ta zostanie omówiona w dalszej części pracy. Integracja 
relacji między N i O oznacza, że relacja ta jest coraz bardziej spójna, 
a nie rozproszona. Oznacza to również, że N i O w relacji ich łączącej 
przechodzą do coraz bliższego kontaktu.

Jak słusznie zauważa Sztompka (2016: 257): „mechanizmu zmian 
społecznych na wszelkich poziomach szukać trzeba w mikroświecie 
ludzkich działań, czyli w domenie międzyludzkich relacji”.
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Podsumowując ten fragment rozważań należy stwierdzić, że komu-
nikacja interpersonalna wpływa na relacje międzyludzkie, kształtując 
i integrując je jednocześnie. Relacje międzyludzkie z kolei wpływają 
na całości społeczne, również kształtując je i integrując. Jednocześnie 
warto zauważyć, że zachodzi również integracja między komunikacją 
interpersonalną, relacjami międzyludzkimi i całościami społecznymi, 
co pokazano na ryc. 1.

Rycina 1. Integrująca rola/funkcja komunikacji interpersonalnej a relacje 
międzyludzkie i całości społeczne

Warto zaznaczyć, że pojęcie integracji jest tutaj stosowane w dwóch 
znaczeniach, jako: 1) scalanie, oraz 2) scalanie umożliwiające osiąg-
nięcie wyższego poziomu funkcjonowania czy to jednostek, czy to 
jakiejś całości społecznej, np. organizacji.

Proces komunikowania się a integracja społeczna

Proces jest serią kroków lub etapów progresywnie zmierzających do 
określonego celu, stanu końcowego (Frydrychowicz 1999: 24). Komu-
nikowanie się jest jednym z wielu złożonych procesów wchodzących 
w skład całościowego systemu czynności i działań człowieka. Jego 
cechą charakterystyczną jest to, że jest on współtworzony przez N i O. 
Posiada zatem charakter indywidualny, ponieważ każdy z uczestni-
ków wnosi w niego swój wkład, a jednocześnie charakter społeczny, 
ponieważ jest ukierunkowany na innych.

Ludwig von Bertalanffy (1984: 57) zwraca uwagę na zależność 
między procesem a strukturą. Uważa on, że struktury są wyrazem 

Komunikacja 
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Relacje 
międzyludzkie

Całości        
społeczne

Integracja Integracja

Integracja
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(wynikiem) przepływu procesów. Należy zatem oczekiwać, że w przy-
padku przepływu/realizacji procesu komunikowania się powstają, 
a mówiąc precyzyjniej, są w nim zawarte i konkretyzują się w cza-
sie jego realizacji, określone struktury. Warto pamiętać, że gdy mowa 
o strukturach, należy poszukiwać ich elementów i relacji je łączących. 
Ponadto każdy proces można ujmować strukturalnie i czynnościowo, 
czyli dynamicznie. Strukturalne ujmowanie procesu komunikowa-
nia się pozwala na wyodrębnienie w nim różnych struktur, np. faz 
i etapów nawiązywania kontaktu, takich jak: nawiązywanie kontak-
tu, przechodzenie do bliższego dystansu oraz przejście do bliskiego 
dystansu (Frydrychowicz 2013: 321). Natomiast dynamiczne, czyn-
nościowe podejście pozwala na wyodrębnienie w procesie komuni-
kowania się jego form zmienności. W trakcie trwania tego procesu 
zmieniają się jego parametry werbalne, jak np. wypowiedź składająca 
się z wyrazów i zdań oraz zawartego w nich sądu; paralingwistyczne, 
jak np. natężenie głosu, intonacja, tempo mówienia oraz niewerbal-
ne, jak np. gesty, mimika czy dystans. Do form zmienności procesu 
komunikowania się należą również wymiary komunikacji. O ich inte-
grującej roli napiszę w dalszej części pracy.

Proponujemy wyodrębnić trzy podstawowe ustrukturowania proce-
su komunikowania się: 1) interakcję–komunikację–kontakt; 2) sytua-
cję komunikacji, oraz 3) wymiary komunikacji. W każdym z tych 
ustrukturowań zachodzi integracja jego elementów i relacji w jedną 
strukturalną całość. Poniżej omówione zostanie pierwsze ustrukturo-
wanie procesu komunikowania się, natomiast w dalszej części pracy 
dwa kolejne.

Problematyka interakcji, komunikacji i kontaktu została szczegó-
łowo omówiona w innym miejscu (Frydrychowicz 2017), dlatego też 
tutaj skupimy się tylko na najważniejszych różnicach między nimi. 
Interakcja zapoczątkowuje proces nawiązywania kontaktu. Zachowa-
nia N i O w interakcji mogą, ale nie muszą, mieć charakter intencjo-
nalny, jak dzieje się to w komunikacji. W interakcji bardziej chodzi 
o zauważenie interlokutora, wyodrębnienie go z tła, niż o zakomu-
nikowanie mu czegokolwiek. W interakcji osoby wzajemnie się do 
siebie ustosunkowują, wywierają na siebie wpływ, ale nie musi to mieć 
charakteru intencjonalnego. Z takim interakcyjnym ustosunkowaniem 
mamy np. do czynienia, gdy kierowcy poruszają się w przeciwnym 
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kierunku na drodze jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu. Zauwa-
żają się nawzajem, zwracają uwagę na swoje zachowania, reagują na 
siebie, ale niczego sobie nie komunikują. Wydaje się, że z podobną 
sytuacją mamy do czynienia na początku procesu nawiązywania kon-
taktu, gdy N i O widzą się po raz pierwszy.

Natomiast czynność komunikowania się wymaga nie tylko inten-
cjonalnego przekazywania informacji, ale również nadania im takiego 
znaczenia, aby między N i O zaszła chociażby częściowa komunikacja. 
Ważne też jest to, aby komunikat został odebrany zgodnie z intencją 
nadawcy. Kolejnym etapem jest nawiązanie kontaktu, który charakte-
ryzuje się zasadniczo skróceniem dystansu, a to prowadzi do większej 
bliskości między N i O. A zatem, pojęcia interakcji, komunikacji i kon-
taktu nie są tożsame. Cechami je różniącymi są intencjonalność i sym-
boliczne przekazywanie znaczeń dla pary interakcja–komunikacja 
oraz bliskość i zaufanie dla pary komunikacja–kontakt.

Podsumowując ten fragment rozważań należy stwierdzić, że inte-
grująca rola/funkcja interakcji–komunikacji–kontaktu przejawia się 
dwojako. Po pierwsze, przechodzenie od interakcji do komunikacji 
i dalej do kontaktu, gdy przebiega bez przeszkód w procesie komu-
nikowania się, umożliwia skracanie odległości/dystansu dzielącego 
N i O, co już samo w sobie ma wartość integrowania relacji między 
interlokutorami i jest również przykładem integracji społecznej. Po 
drugie, komunikacja interpersonalna umożliwia integrowanie swoi-
stego dla N i O ustrukturowania rzeczywistości. Częścią składową 
komunikacji interpersonalnej jest komunikowanie się werbalne, odby-
wające się za pośrednictwem i z wykorzystaniem języka. Jak wiadomo 
język jest, poprzez znak językowy i jego podział na stronę oznaczającą 
i oznaczaną (de Saussure 1969), narzędziem strukturowania rzeczywi-
stości (Frydrychowicz 1999). W komunikacji przekazujemy również 
informacje dotyczące np. pełnionych przez jej uczestników ról czy 
posiadanych statusów społecznych (Turner 2002). Informacje te są 
przekazywane zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie, co jest kolejnym 
przykładem strukturowania rzeczywistości nie tylko indywidualnej, 
ale również społecznej. Właśnie dzięki komunikowaniu się N i O mogą 
porównać swoje ustrukturowania rzeczywistości, uwspólnić je i doko-
nać ich ewentualnej integracji w jedno, jak również odnieść je do 
szerszego kontekstu społecznego.
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Na koniec tej części rozdziału warto zaznaczyć, że to, czy proces 
komunikowania się umożliwia integrowanie dwóch lub większej licz-
by „wizji” rzeczywistości zależy od zaangażowania się w niego jego 
uczestników oraz od jego jakości. Ważne jest to, czy N i O są świadomi 
poziomu aktualnej relacji z interlokutorem – interakcji, komunikacji 
czy kontaktu. Kolejna kwestia to umiejętność płynnego przechodzenia 
przez każdego z nich od interakcji do komunikacji i dalej do kontaktu.

Sytuacja komunikacji a integracja społeczna

We współczesnej fizyce przyjmuje się, że podstawowym zdarzeniem 
zachodzącym w czasoprzestrzeni jest proces. Znaczna część proce-
sów zachodzących u człowieka ma jednak odmienną od procesów 
fizycznych naturę. Mowa tutaj o tzw. wyższych procesach psychicz-
nych, które mają charakter symboliczny. Ponadto, tak jak to się dzie-
je w przypadku procesu komunikowania się, jest on współtworzony 
przez N i O, umożliwia wymianę informacji i wzajemne wywieranie 
wpływu. W ten sposób proces komunikowania się łączy w sobie to, 
co indywidualne (udział w nim każdego z interlokutorów) z tym, co 
społeczne (łączenie innych i oddziaływanie na nich).

Proces komunikowania się zachodzi w konkretnej sytuacji. Zdaniem 
Aleksandra Manterysa „Sytuację można uznać za przestrzeń, w której 
dokonuje się działanie, czy dokładniej: konstytutywny obszar, w któ-
rym może ono zaistnieć. W tym rozumieniu sytuacja to odpowiednik 
przestrzeni w fizyce klasycznej” (2000: 158).

W przypadku sytuacji komunikacji będziemy używać określenia 
sytuacyjno-osobowa czasoprzestrzeń dla podkreślenia nie tylko tego, że 
komunikacja zachodzi w określonym czasie i przestrzeni, ale również, 
że ma podmiotowy charakter. Sytuacja komunikacji jest współtworzo-
na przez N i O, chociaż nie zawsze ich wkład w nią jest proporcjonal-
ny. W ramach sytuacji komunikacji N i O niekiedy współdziałają ze 
sobą. Można zatem powiedzieć, że sytuacja komunikacji dostarcza ram 
do integracji ich zachowań, aktywności i podejmowanych czynności 
komunikacyjnych, co jest przejawem jej integrującej funkcji społecz-
nej. W sytuacji komunikacji zachodzi również regulacja i koordynacja 
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form zmienności procesu komunikacji, np. wymiarów komunikacji, co 
jest z kolei przejawem wewnętrznej integracji tego procesu.

A zatem sytuacja komunikacji integruje to, co indywidualne z tym, 
co społeczne. W rozmowie między np. wyborcą a politykiem, która 
jest przykładem sytuacji komunikacji, ogniskują się nie tylko indy-
widualne poglądy jej uczestników, ale również pełnione przez nich 
role, status itd.

Omówione powyżej prawidłowości wpływające na integracyjną 
funkcję sytuacji komunikacji przedstawiono na ryc. 2.

Wspólny czas    
i przestrzeń

Sk jest 
współtworzona 

przez N i O

Regulacja       
i koordynacja 

form 
zmienności

Łączenie tego, co 
indywidualne       

z tym, co 
społeczne

Sytuacja 
komunikacji

Wspólna 
płaszczyzna 

porozumienia

Integracja 

Rycina 2. Sytuacja komunikacji a integracja społeczna

W efekcie zachodzących w sytuacji komunikacji prawidłowości, 
możliwe jest utworzenie wspólnej płaszczyzny porozumienia (dalej 
WPP) między N i O. Jest ona wspólnym, integrującym mianownikiem 
dla interlokutorów. Warto zaznaczyć, że jej utworzenie jest możliwe 
na bazie podzielanej wiedzy (wspólny grunt) na temat podejmowa-
nych razem działań, co z kolei umożliwia podejmowanie wspólnych 
czynności (Clark 1996).

Podsumowując, sytuacja komunikacji ma moc integrowania relacji 
między interlokutorami. Wspólny czas i przestrzeń, współtworzenie 
sytuacji komunikacji, regulacja i koordynacja zachodzących w niej 
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form zmienności są zintegrowane w sytuacji komunikacji. Ponadto 
następuje tu zintegrowanie tego, co indywidualne z tym, co społecz-
ne. Sytuacja komunikacji jest narzędziem integracji społecznej za 
pośrednictwem wspólnej płaszczyzny porozumienia. To właśnie ona 
umożliwia porównanie i uwspólnienie zindywidualizowanych ustruk-
turowań rzeczywistości właściwych dla każdego z uczestników pro-
cesu komunikowania się.

Wymiary komunikacji a integracja społeczna

Jak już powiedziano wcześniej, w przebiegu procesu komunikacji 
zachodzą zmiany jego parametrów werbalnych i niewerbalnych, pod-
miotowych i społecznych. Mowa tutaj o formach zmienności procesu 
komunikacji interpersonalnej. Są one przejawem dynamiki tego pro-
cesu i odnoszą się do czynnościowego jego ujęcia.

Podstawowymi formami zmienności procesu komunikowania są 
wymiary komunikacji. „Są one traktowane jako naturalne wymiary 
komunikacji interpersonalnej – naturalne, czyli przyrodniczo ujęte 
w sensie kategorii naturalnych” (Zamiara 2010). Inaczej można powie-
dzieć, że są to ważne płaszczyzny, na których przebiega komunikacja 
międzyludzka.

Biorąc pod uwagę ich naturalny charakter, można założyć, że są 
one również zintegrowane (zespolone) w taki sam naturalny sposób. 
Wyodrębnić można cztery wymiary komunikacji: informacyjny, emo-
cjonalno-energetyczny, współdziałania czyli wspólnego wykonywania 
czegoś oraz relacyjny. Szczegółowa charakterystyka wymiarów komu-
nikacji została zamieszczona w innym miejscu (Frydrychowicz 2017: 
32-36), dlatego poniżej przedstawione zostaną jedynie najważniejsze 
ich cechy.

Wymiar informacyjny służy przekazywaniu informacji, czy też 
wiadomości zawierających informację. W przypadku komunikacji 
międzyludzkiej, przekazywane informacje mają charakter symbolicz-
ny, jak dzieje się to w komunikacji werbalnej oraz dotyczą również 
stanów psychicznych, zwłaszcza emocjonalnych, interlokutorów, co 
następuje przede wszystkim w przypadku komunikacji niewerbalnej. 
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W tym wymiarze nie tylko przekazywane są informacje, ale również 
na ich podstawie interlokutorzy uzgadniają znaczenie tych informacji.

W wymiarze emocjonalno-energetycznym N i O pokazują swój 
stosunek emocjonalny zarówno do interlokutora, jak i do przekazywa-
nych treści. Aby komunikat miał siłę oddziaływania na rozmówców, 
musi mu towarzyszyć odpowiedni poziom energii. Jak już wspomniano 
wcześniej Theodore M. Newcomb i inni (1970: 206-207) uważają, że 
wpływ na innych jest wywierany w trakcie komunikacji za pomocą 
informacji i energii.

W kolejnym, trzecim wymiarze, interlokutorzy przekazują sobie 
nawzajem informacje dotyczące ich współdziałania czy współuczest-
niczenia w przedmiocie komunikowania się. Jeśli przekazywane treści 
są zbieżne, możliwe jest utworzenie WPP.

Interlokutorzy zwykle angażują się w proces komunikowania, 
z czym wiąże się wymiar czwarty – relacyjny. Wyróżnia się w nim 
układ symetryczny, równorzędny między N i O lub układ komplemen-
tarny. W tym ostatnim chodzi nie tylko o to, że jeden z uczestników 
interakcji ma przewagę nad drugim, ale również o to, że jeden i dru-
gi są sobie wzajemnie „potrzebni”, jak to ma np. miejsce w relacji: 
lekarz–pacjent.

Mechanizmem integrującym wymiary komunikacji jest ich regula-
cja i koordynacja dokonywana przez N i O w czasie komunikowania się. 
Regulacja polega na zróżnicowanym nasyceniu komunikatu poszcze-
gólnymi wymiarami. Koordynacja to takie połączenie wymiarów, aby 
stanowiły one spójną całość, materializującą się w komunikacie.

Każda sytuacja komunikacji posiada właściwą sobie regulację 
i koordynację wymiarów komunikacji. Inna jest ona np. w przypadku 
spokojnej rozmowy a inna w przypadku kłótni. Należy się spodzie-
wać, że w przypadku kłótni znacznie wzrośnie wymiar emocjonalno-
-energetyczny i relacyjny, natomiast spadnie wymiar informacyjny 
i współdziałania. 

Generalnie chodzi o takie wyregulowanie i skoordynowanie wymia-
rów komunikacji, aby było możliwe komunikowanie się i utworzenie 
WPP, a więc zintegrowanie dwóch lub większej liczby ustrukturowań 
rzeczywistości.
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Rycina 3. Wymiary komunikacji a integracja społeczna

Na ryc. 3 przedstawiono przykład sytuacji komunikacji, w której N 
i O toczą normalną rozmowę. Nadawca wyregulował wymiary komu-
nikacji w kierunku większego natężenia wymiaru informacyjnego 
i współdziałania, natomiast odbiorca w kierunku wymiaru relacyjne-
go i emocjonalno-energetycznego. Przykładem takiej rozmowy może 
być sytuacja komunikacji, w której rozmawiają ze sobą lekarz i pacjent. 
Lekarz przekazuje informację na temat diagnozy i leczenia, robiąc 
to w taki sposób, aby zachęcić pacjenta do ewentualnej współpracy, 
współdziałania. Pacjent natomiast wyregulował wymiar relacyjny 
w kierunku większej komplementarności (w tym przypadku ozna-
cza to większe podporządkowanie się lekarzowi) oraz wzrósł u niego 
wymiar energetyczno-emocjonalny, co może świadczyć o odczuwaniu 
większych niż dotychczas emocji.

Pomimo tych różnic istnieje obszar wspólny w postaci WPP, która 
jest efektem wyregulowania i skoordynowania wymiarów komunikacji 
u każdego z interlokutorów oddzielnie oraz między nimi. W ten spo-
sób mechanizm regulacji i integracji wymiarów komunikacji umoż-
liwia również zintegrowanie, za pośrednictwem WPP, dwóch różnych 
oglądów/wizji sytuacji choroby, jednego właściwego dla lekarza, a dru-
giego dla pacjenta.

N  ----------------

O   

Część zamalowana na szaro – wspólna 
płaszczyzna porozumienia

I – wymiar informacyjny

R – wymiar relacyjny

EE –  wymiar 
energetyczno-emocjonalny

W –  wymiar współdziałania, 
wspólnego wykonywania czegoś
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Integrująca rola/funkcja komunikacji interpersonalnej – 
podsumowanie

Podsumowując rozważania zawarte w niniejszej pracy, warto wska-
zać na co najmniej trzy obszary, w których przejawia się integrująca 
funkcja komunikacji interpersonalnej – mamy tutaj na myśli integrację 
indywidualną (wewnętrzną) i społeczną. Pierwszy obszar dotyczy 
integracji zachodzącej w samym procesie komunikowania się. Odby-
wa się ona dzięki relacjom łączącym elementy tego procesu w jed-
ną całość. Powyżej omówiliśmy trzy przejawy tego zintegrowania, 
zachodzące:

1. Między interakcją-komunikacją i kontaktem. Komunikacja 
interpersonalna integruje interlokutorów ze względu na cel, 
który chcą oni osiągnąć, czyli chęć porozumienia się. Ponadto 
podczas przechodzenia od interakcji do komunikacji i do kon-
taktu następuje skrócenie dystansu między N i O, co również 
ma wartość integrowania relacji między nimi i tym samym ma 
walor integracji społecznej.

2. W sytuacji komunikacji. Jest tutaj kilka czynników integrują-
cych relacje między N i O, a mianowicie: współtworzenie tej 
sytuacji, wspólny czas i przestrzeń, wspólne czynności i dzia-
łania. Wszystko to umożliwia aktywne budowanie WPP przez 
uczestników procesu komunikowania się. W szerszym kontek-
ście społecznym WPP umożliwia integrację społeczną osób 
biorących udział w interakcjach.

3. W wymiarach komunikacji, w których regulacja i koordyna-
cja jest mechanizmem ich integracji wewnętrznej u każdego 
z uczestników procesu komunikowana się oddzielnie i zewnętrz-
nej, społecznej, w której następuje regulacja i koordynacja mię-
dzy interlokutorami.

Warto zaznaczyć, że integracja w formach powyżej przytoczonych 
jest możliwa, gdy sam proces komunikowania się przebiega prawidło-
wo, czyli jest odpowiedniej jakości. I tak interlokutorzy powinni być 
świadomi tego, na jakim etapie procesu komunikacji się znajdują: czy 
jest to interakcja, komunikacja czy kontakt. Ponadto powinni umieć 
płynnie przechodzić od interakcji do komunikacji i dalej do kontaktu. 
Ważna jest również umiejętność połączenia w sytuacji komunikacji jej 
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elementów indywidualnych i społeczno-kulturowych. Bez tej umie-
jętności trudno jest o zbudowanie WPP. Istotna jest też odpowiednia 
do sytuacji komunikacji, celów i potrzeb interlokutorów regulacja 
i koordynacja wymiarów komunikacji.

Komunikacja interpersonalna integruje relacje społeczne. Od jako-
ści relacji między osobami zależy jakość relacji między całościami 
społecznymi. Można zatem powiedzieć, że dzięki komunikacji inter-
personalnej następuje integracja jednostki ze społeczeństwem. Jednym 
z jej przejawów jest uczestnictwo jednostki w kulturze oraz integracja 
całości społecznych. Warto tu wspomnieć, że interakcja między N 
i O jest możliwa, gdy kierują się oni wspólnymi wartościami, gdy 
ich komunikowanie się opiera się na takich wartościach jak: zaufa-
nie, lojalność, wzajemność, solidarność, szacunek, sprawiedliwość 
(Sztompka 2016).

Ponadto, komunikacja interpersonalna integruje dwa ustrukturo-
wania rzeczywistości właściwe dla N i O. Dzięki komunikowaniu się 
mogą oni uwspólnić swoje ustrukturowania rzeczywistości, skonfron-
tować je z inną osobą i ewentualnie zintegrować je w formie WPP. 

Na podstawie przytoczonych powyżej rozważań i przedstawionej 
argumentacji można przyjąć, że komunikacja interpersonalna pełni 
funkcję integrującą indywidualnie i społecznie. Wprowadzenie pojęcia 
integrującej funkcji komunikacji interpersonalnej wymaga jednak dal-
szych analiz teoretycznych i stosownych do nich badań empirycznych.

Bibliografia

Bertalanffy von, L., 1984, Ogólna teoria systemów, tłum. E. Woydyłło-Woź-
niak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Clark H.H., 1996, Using language, Cambridge University Press, Camb-
ridge MA. 

Frydrychowicz S., 1999, Proces mówienia, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań.

Frydrychowicz S., 2013, Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w świetle 
wybranych aspektów sytuacji komunikacji, „Czasopismo Psychologiczne” t. 19, 
nr 2, s. 315-326.



Stefan Frydrychowicz164

Frydrychowicz S., 2017, Sytuacja komunikacji interpersonalnej – aspekty indy-
widualne i społeczno-kulturowe, w: Granice komunikowania się, red. W. Doma-
chowski, A. Kucharski, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin. s. 25-38.

Lerner R.M., 1998, Theories of child psychology: contemporary perspectives, 
w: Handbook of child psychology, red. W. Damon, Wiley, New York, vol. 1, s. 1-24.

Newcomb Th.M., Turner R.H., Converse Ph.E., 1970, Psychologia społeczna, 
tłum. H. Muszyński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Manterys A., 2000, Klasyczna idea sytuacji, Uniwersytet Warszawski, Insty-
tut Nauk Stosowanych, Warszawa.

Piaget J., 1972, Strukturalizm, tłum. S. Cichowicz, Wiedza Powszechna, 
Warszawa.

Reber A.S., Reber E.S., 2008, Słownik psychologii, tłum. B. Janasiewicz-
-Kruszyńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Saussure de F., 1969, Cours de linguistique général, Payot, Paris.
Słownik łacińsko-polski, 2001, red. J. Korpanty, Wydawnictwo Szkolne 

PWN, Warszawa.
Sztompka P., 2016, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, 

Wydawnictwo Znak, Kraków.
Trempała J., 2000, Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana, Wydawnictwo 

Uczelnianie Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Turner J.H., 2002, Face to Face. Toward a Sociological Theory of Interpersonal 

Behavior, Stanford University Press, Stanford, CA. 
Zamiara K., 2010. Cytat jest wypowiedzią prof. K. Zamiary w czasie dys-

kusji podczas seminarium naukowego Zakładu Historii i Metodologii Nauk 
o Kulturze oraz Zakładu Badań nad Uczestnictwem w Kulturze w Instytucie 
Kulturoznawstwa UAM w roku akademickim 2009/2010 – po wygłoszeniu 
referatu pt. Wymiary komunikacji interpersonalnej autorstwa S. Frydrychowicza.



Komunikacja interpersonalna jako czynnik integracji społecznej 165

Abstract
Interpersonal communication as a factor in social 

integration

This paper is devoted to the integrating/integrative function of inter-
personal communication. In the first place, the issue of integration 
and social integration was discussed. Next, the role of interpersonal 
communication in integrating human relations was shown. Afterwards, 
the three types of communication process structuring/structure were 
extracted: 1. interaction, communication and contact; 2. communica-
tion situation; 3. communication dimensions – information, emotion-
energy, joint activity, participation, co-operation, and relation. It was 
shown how each of those types of structure contribute to both indi-
vidual and social integration.

The presented argumentation aims at acknowledging interpersonal 
communication as a vital factor for social integration. Furthermore, 
the existence of the integrative function of interpersonal communica-
tion is postulated.





Zenon Uchnast
Akademia Ignatianum w Krakowie

SYNERGIA SPOŁECZNA I SYNERGICZNA 
AKTUALIZACJA SIEBIE  

ORAZ NARZĘDZIE JEJ POMIARU

Wprowadzenie

Wprowadzony do języka nauk zarówno przyrodniczych, technicznych, 
jak i społecznych termin „synergia” ujmuje takie współdziałanie części 
złożonego układu/całości, które powoduje w nim korzystne zmiany 
funkcjonalne i/lub strukturalne, których nie może spowodować żaden 
z jego poszczególnych elementów składowych wziętych oddzielnie.

Peter Corning (1983), wskazując na powszechność zjawiska syner-
gii, przyjmuje je za podstawę do sformułowania hipotezy synergizmu 
w ewolucji świata naturalnego. Jego zdaniem, podejście synergetyczne 
inspiruje do wyodrębniania strukturalnych części naturalnych całości 
będących w procesie wzajemnych interakcji na różnych poziomach 
ich dynamicznej naturalnej organizacji. Szczególnym przedmiotem 
zainteresowania stają się wówczas dobroczynne skutki tych interakcji 
dla współtworzonej funkcjonalnej całości (systemu). Nadto, Corning 
(2005: 361) przyjmuje, że korzystne skutki wzajemnej interakcji 
części składowych biologicznych systemów (organizmów) są regu-
lowane nie tylko przez informacje o charakterze energetycznym (siła 
reakcji odpowiednia do siły bodźca), ale również przez informacje 
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o skuteczności własnej aktywności w danej sytuacji życiowej. Ten 
rodzaj informacji Corning (2005: 28) określił jako „informację kon-
trolną”. Przy czym stwierdził, że funkcjonalne aspekty informacji 
kontrolnych ujawniają się w sposób szczególny w ludzkich działaniach 
celowych, które cechuje specyficzna jakość współdziałania, w s p ó ł-
d z i a ł a n i e  w s p ó ł z a l e ż n e. Skuteczność ich zależy bowiem 
w dużym stopniu od zdolności do wykorzystywania informacji kon-
trolnych odnośnie do stopnia równego zaangażowania się każdej ze 
współdziałających osób. Jednak, mimo że od lat 40. wzrasta syste-
matycznie zainteresowanie podejściem synergetycznym w różnych 
dziedzinach nauki, to jednak tego rodzaju podejście badawcze jest 
stosunkowo rzadko stosowane w pracach badawczych psychologów.

W latach 60. Abraham Maslow (1964) wskazywał na szczególne 
znaczenie opracowanej przez Ruth Benedict w latach 30. ubiegłego 
stulecia socjologicznej koncepcji s y n e r g i i  s p o ł e c z n e j. Koncep-
cja ta była również dla niego źródłem inspiracji do wyakcentowania 
w ramach jego psychologicznej teorii motywacji nie tylko znaczenia 
instynktoidalnego ugruntowania tendencji do samoaktualizacji, ale 
również jej znaczenia w rozwoju ku pełni człowieczeństwa poprzez 
wzrost specyficznie ludzkiej zdolności do synergicznej aktualizacji 
siebie w relacjach interpersonalnych i społecznych.

Ruth Benedict koncepcja synergii społecznej

Ruth Benedict (1887-1948) była profesorem antropologii Columbia 
University w Nowym Jorku i inicjatorką nowatorskich prac badaw-
czych w dziedzinie socjologii porównawczej. W opublikowanych 
w roku 1934 Wzorach kultury Benedict stwierdziła:

Dziś wydaje się, że rzeczą najbardziej nieodzowną jest badanie żywej kul-
tury, poznanie jej nawyków myślowych i funkcji stworzonych przez nią 
instytucji, a tego rodzaju wiedzy nie można osiągnąć na podstawie sekcji 
zwłok i rekonstrukcji. Konieczność funkcjonalnych badań nad kulturą pod-
kreślał ustawicznie B. Malinowski. Krytykuje on zwykle badania dyfuzyjne 
jako sekcje organiz mów, które wypadałoby raczej badać w całej ich żywej 
i funkcjonalnej witalności (2001: 27).
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Benedict prowadziła wówczas prace badawcze nad kulturą spo-
łeczną ośmiu plemion Indian (Zuni, Arapesh, Dakota, Northern Bla-
ckfoot, Chuckchee, Ojibwa, Dobu i Kwakiutl). Na wstępnym etapie 
badań Benedict wyodrębniła dwie większe grupy eksperymentalne 
(w każdej po cztery podgrupy), które różniły się w sposób widoczny 
w zakresie przeciwstawnych sobie wzorców (patterns) kultury życia 
społecznego – jedni kultywowali pokojowe i przyjazne nastawienie do 
innych, zapewniając wszystkim swoim członkom poczucie przynależ-
ności, gotowość do współpracy, wysoką kulturę moralną, drudzy raczej 
skłonni do rywalizacji, obrony własności prywatnej, raczej złośliwi, 
gburowaci, agresywni i o niskiej kulturze moralnej (Benedict 1970).

Poszukując obiektywnej podstawy kryterium klasyfikacji, Benedict 
poddała weryfikacji wstępne hipotezy odnośnie do znaczenia w tym 
względzie następujących zmiennych społecznych, jak: rasa, położenie 
geograficzne, klimat, wzrost, zasoby materialne, złożoność struktur 
społecznych, popełniane samobójstwa, poligamia, dominująca rola 
matriarchatu czy patriarchatu, małe czy duże zabudowania miesz-
kalne. Po przeprowadzeniu analiz uzyskanych danych liczbowych 
Benedict stwierdziła, że żadna z tych zmiennych socjologicznych 
nie stanowiła zasadnej podstawy do weryfikacji przyjętych hipotez. 
Niemniej, w trakcie analiz uzyskanych materiałów empirycznych 
zwróciła uwagę na szczególną rolę w tym względzie p o c z u c i a 
b e z p i e c z e ń s t w a osobistego i wspólnotowego. Dlatego też wyod-
rębnione dwie grupy eksperymentalne Benedict (1934) scharaktery-
zowała w terminach wysokiego i niskiego poczucia bezpieczeństwa.

Niemniej, w 1941 roku, w trakcie wykładów w Bryn Mawr Col-
lege, PA, Benedict wprowadziła termin „synergia” w miejsce termi-
nu „poczucie bezpieczeństwa”. Termin „synergia” uznała za mniej 
normatywny i bardziej obiektywizujący przedmiot badań, mniej 
podatny na projekcję własnych idei i własnych wartościowań. Notat-
ki z tych wykładów Benedict przekazała swemu studentowi, Abra-
hamowi Maslowowi, który dopiero po jej śmierci stwierdził, że jest 
jedynym posiadaczem niepublikowanych źródłowych materiałów swej 
mentorki1.

1   Materiały te zostały opracowane i opublikowane przez Maslowa w roku 1964: Synergy 
in the society and in the individual, „Journal of Individual Psychology” 20, s. 153-164, 
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Benedict przyjmując założenie psychologii postaci, że całość nie 
jest jedynie sumą wszystkich części składowych, lecz rezultatem 
niepowtarzalnego układu i wzajemnych powiązań jego elementów, 
stwierdziła:

Podobnie i kultury są czymś więcej niż sumą ich cech charakterystycznych. 
Możemy mieć pełną wiedzę na temat klasyfikacji plemiennych form mał-
żeńskich, tańców rytualnych i inicjacji związanych z okresem dojrzewania, 
a mimo to nie rozumieć kultury jako całości, która posłużyła się tymi 
elementami dla własnego celu. Dla tego celu kultura wybiera spośród 
możliwych cech istniejących w sąsiednich rejonach te, które może spo-
żytkować, a odrzuca inne, których spożytkować nie jest w stanie. Inne zaś 
przekształca stosownie do swych wymogów (Benedict 2001: 26).

Należy nadmienić, że Benedict stwierdzając, że kultura społeczna 
wybiera czy odrzuca, mówi jednocześnie, że kulturę traktuje jako 
żyjącą całość, której jednostki składowe, będąc żyjącymi osobami, 
bądź wybierają, bądź odrzucają:

Społeczeństwo nigdy nie jest całością, którą można by oddzielić od skła-
dających się na nią jednostek. Żadna jednostka nie może osiągnąć nawet 
progu swych możliwości bez kultury, w której partycypuje. I odwrotnie, 
żadna cywilizacja nie zawiera ani jednego składnika, który w ostatecz-
nej analizie nie byłby wkładem jakiejś jednostki. W jaki sposób mogłaby 
powstać jakakolwiek cecha, jeśli nie dzięki zachowaniu mężczyzny, kobiety 
lub dziecka? (Benedict 2001: 123).

Przyjmując powyższe założenia, Benedict (1970), w trakcie swych 
wykładów w roku 1941, określiła właściwości wyodrębnionych grup 
badawczych w terminach wysokiej i niskiej synergii społecznej.

Mówiąc o społeczności o w y s o k i e j  s y n e r g i i  s p o ł e c z-
n e j  Benedict (1970) stwierdziła istnienie wśród jej członków ogól-
nego przekonania (common sense), że dobre współdziałanie zapewnia 

(przedrukowane w: A. Maslow, The Farther Reaches of Human Nature, An Esalen 
Books, New York 1971). Nadto, Maslow opracował teksty wykładów Benedict, które 
zostały opublikowane w formie artykułu: R. Bendict, 1970, Synergy: Patterns of the 
good culture, „American Anthropologist” 72, s. 320-333.



Synergia społeczna i synergiczna aktualizacja siebie oraz narzędzie jej pomiaru 171

skuteczną zarówno indywidualną, jak i grupową, aktualizację sie-
bie. Dlatego też ich instytucje społeczne miały na celu zapewnienie 
członkom grupy uzyskiwanie wzajemnych korzyści z podejmowanych 
wspólnie działań. Zarówno poszczególne jednostki, jak i cała grupa 
kierowały się wówczas zasadą, by to samo działanie przynosiło korzy-
ści jednocześnie jednostce i grupie społecznej. Maslow (1964), inter-
pretując te dane empiryczne uznał, że brak agresywnych zachowań 
(w tego rodzaju społecznościach) uzasadnia się nie tyle brakiem egoi-
stycznych pragnień czy też poczuciem jakiegoś rodzaju wewnętrznego 
„przymusu” do realizacji zobowiązań społecznych u poszczególnych 
członków tej grupy, ile raczej tym, że społeczny porządek i społeczny 
klimat sprawiały, że cele te były traktowane jako tożsame. Społecz-
ne instytucje wspierały wówczas proces transcendencji rozbieżno-
ści między tym, co osobiste, a tym, co społeczne, między intere sem 
własnym a altruizmem. W społecznościach z wysoką synergią ceniono 
przede wszystkim prawość (virtue pays), tj. postępowanie zgodne ze 
społecznymi zasadami godzenia interesów osobistych z interesami 
innych osób i interesami całej grupy społecznej.

Natomiast w społecznościach o n i s k i e j  s y n e r g i i, według 
Benedict (1970), instytucjonalnie wzmacniano dbałość o osobiste 
interesy i rozwój zdolności do podejmowania działań o charakte-
rze rywalizacyjnym, konfrontacyjnym oraz zdolności do oporu lub 
przeciwstawiania się naciskom innych ludzi. Uzyskanie przewagi 
nad innymi traktowane było jako osobiste zwycięstwo i podstawa 
do wykorzystywania innych członków grupy dla realizacji własnych 
celów. A w przypadku, gdy większość nie była zwycięska, to zmuszo-
na była ona do dostosowania się i przeprowadzenia zmian w swych 
działaniach.

Nadto Benedict (1970) opisała trzy podstawowe wyznaczniki kul-
tury organizacji i funkcjonowania instytucji społecznych w badanych 
przez nią grupach o wysokiej i niskiej synergii społecznej w termi-
nach biegunowo przeciwstawnych sobie stylów funkcjonowania 
społecznego:



Zenon Uchnast172

 – Techniki podziału dóbr: „wo d o c i ą g” vs „k o m i n  we n t y l a c y j-
n y” (Siphoning vs. Funneling) – w społecznościach o wysokiej syner-
gii dobra są rozprowadzane z wysokich zasobów do niższych, od 
bogatszych do uboższych. Natomiast w społecznościach o niskiej 
synergii funkcjonuje mechanizm „komina wentylacyjnego”, który 
sprawia, że bogactwo przyciąga bogactwo, a ubóstwo czyni bardziej 
ubogim.

 – Techniki korzystania z nabytych dóbr: u ż y w a n i e  vs p o s i a-
d a n i e  (Use vs. Ownership) – w społecznościach o wysokiej syner-
gii zdobywa się dobra po to, by je użytkować i, o ile to możliwe, 
udostępniać je potrzebującym członkom grupy. Nabycie czegoś 
wartościowego nie wzbudza zazdrości u innych, gdyż i oni mogą 
mieć korzyść z faktu, że ktoś inny wzbogacił się. Natomiast w spo-
łecznościach o niskiej synergii ceni się na tyle wysoko stan posia-
dania, że lęk o jego utratę, a nawet o jego umniejszenie, utrudnia 
swobodne używanie nabytych dóbr przez samego ich właściciela.

 – Funkcje instytucji religijnych: w s p i e r a j ą c e  vs w z b u d z a-
j ą c e  l ę k  (Comforting vs. Frightening Religion). W społecznościach 
o wysokiej synergii instytucje religijne (bóstwa, duchy, tajemne 
siły) spełniają funkcje wspierające, są przyjazne i bliskie potrze-
bom ludzkim – czasami zdarzają się nawet fakty nadużywania ich 
opiekuńczej mocy. Natomiast w społecznościach o niskiej synergii 
bóstwa wzbudzają lęk czy nawet przerażenie swymi bezwzględ-
nymi wymaganiami. Modlitwy w tych społecznościach częściej 
dotyczyły osobistych spraw i miały raczej cele egoistyczne, pod-
czas gdy w społecznościach synergicznych częściej dotyczyły one 
dobra całej grupy, np. prośby o deszcz, o urodzaj.
Odwołując się do osobistych obserwacji kanadyjskich Indian 

Northern Blackfoot, Maslow (1964) stwierdził, że grupy o wysokiej 
i niskiej synergii społecznej różnią się sposobem sprawowania przy-
wództwa, jakością relacji rodzinnych, jakością relacji między męż-
czyznami a kobietami, sposobem wyrażania seksualności czy też spo-
sobem przeżywania i wyrażania więzi pokrewieństwa czy przyjaźni. 
Nadto grupy o wysokiej synergii dysponowały technikami radzenia 
sobie z przykrościami, z bolesnymi ograniczeniami lub upokorze-
niami. Techniki te były na tyle skuteczne, że dochodzono do jakiegoś 
„zamknięcia” bolesnych spraw, do „spłacenia” upokarzającego długu. 
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Tymczasem w grupach o niskiej synergii społecznej doznane urazy 
i upokorzenia pozostawały ciągle bolesne, bez możliwości uwolnienia 
się od nich, gdyż, po prostu, uznawano, że tak musi być.

Abrahama Maslowa idea synergicznej samoaktualizacji

Abraham Maslow (1908-1970), po ukończeniu studiów z psycho-
logii w 1934 roku, przez 18 miesięcy, pod kierunkiem Edwarda L. 
Thordike’a, uczestniczył w realizacji programu badawczego nt. Human 
nature in social order (Ludzka natura w wymiarze społecznym). Jego 
szczególnym zadaniem było wówczas określenie zakresu wpływu 
czynników genetycznych i kulturowych na zmiany w zachowaniu. 
Z tych też racji, za sugestią Thorndike’a, w latach 1933-1937 podjął 
studia z antropologii społecznej pod kierunkiem Benedict.

Maslow (1964), prezentując wyniki z badań porównawczych Bene-
dict, zastrzegał i zarazem przepraszał, że po wielu latach trudno mu 
wyraźnie rozgraniczyć jej wypowiedzi od własnych ujęć i interpretacji 
z uwagi na jego osobiste zaangażowanie w realizację jej programu 
badawczego. Na sześć lat przed swą śmiercią Maslow (1964) wprowa-
dził kategorię synergii do psychologii społecznej i psychologii osobo-
wości, uznając, że wprowadzoną przez niego kategorię „samoaktuali-
zacji” można również ujmować w terminach wysokiej i niskiej synergii 
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w relacjach społecznych.

Wspominając współpracę badawczą z Benedict, Maslow był pod 
wielkim wrażeniem empirycznie uzasadnionej tezy, że zdrowe społe-
czeństwo nie jest jedynie utopijnym marzeniem, ale może zaistnieć 
i rozwijać się w spo sób naturalny w określonych warunkach życia 
społecznego. W tym też kontekście Maslow (1964: 207) uznał, że 
zasada synergii otwiera nowe perspektywy nie tylko dla poszukiwań 
międzykulturowego systemu wartości, ale również może dostarczyć 
rzetelnych podstaw do stworzenia teorii dobrego społeczeństwa. Dla-
tego w drugim wydaniu swego głównego dzieła Motywacja i osobowość 
Maslow stwierdził:
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Nasza koncepcja kultury i relacji człowieka do niej musi ulec zmianie 
w kierunku większej „synergii”, jak to określiła Benedict. Kultura może 
raczej zaspokajać potrzeby podstawowe niż je hamować. Ponadto, kul-
tura została stworzona nie tylko dla ludzkich potrzeb, ale także przez te 
potrzeby. Dychotomia kultury i jednostki wymaga ponownego zbadania. 
Powinno się położyć mniejszy nacisk na ich antagonizm, a większy na ich 
możliwe współdziałanie i synergię (1990: 157).

Psychologiczne narzędzie pomiaru preferencji 
synergii społecznej

Prezentowana Skala synergii społecznej (SY-SP) ma bezpośrednie 
ugruntowanie w dwubiegunowej strukturalnej Skali synergicznej 
aktualizacji siebie (SAS). Skala ta została opracowana na podstawie 
uzyskanych wskaźników współzależności między dwubiegunową 
Skalą prężności osobowej (Uchnast 1997) a czynnikowymi skalami 
Kwestionariusza stylów aktualizacji siebie [KSAS] (Uchnast 2000, 
2010). Wysokie wyniki uzyskane w skali SAS uznaje się za miarę ten-
dencji do aktualizacji siebie przez możliwie adekwatne współuczest-
niczenie i współdziałanie z innymi w rozwoju kompetencji życiowych 
oraz w skutecznej realizacji osobistych i wspólnych z innymi zadań 
życiowych. Natomiast niskie wyniki uzyskane w skali SAS uznaje 
się za wskaźniki tendencji do działań manipulacyjnych, obronnych 
czy agresywnych w świecie niebezpiecznym i zagrażającym. Wpraw-
dzie skalę SAS charakteryzuje wysoka moc dyskryminacyjna i diag-
nostyczna, to jednak przy jej pomocy ujmowane są raczej aspekty 
indywidualnych niż społecznych wymiarów dyspozycji do zachowań 
synergicznych.

Ujęcie społecznych wymiarów preferencji synergii społecznej 
umożliwia Inwentarz rozwoju psychospołecznego (IRP) Gwena 
Hawleya (1988). IRP tworzą dwie równoległe grupy skal: 8 „pozytyw-
nych” (symptomy rozwoju) i 8 „negatywnych” (symptomy regresji), 
odpowiednio do wyróżnionych przez Erika Eriksona (1997) ośmiu 
cyklów rozwoju psychospołecznego. Każdy z tych cyklów może być 
charakteryzowany zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościo-
wym w terminach bądź siły „ego”, bądź wzrostu preferencji zacho-
wań regresywnych (słabość „ego”). Dbałość Hawleya o uwzględnienie 
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w treści itemów IRP przyjętej przez Eriksona (1964) zasady „part-
nerskiej wzajemności proaktywnej” zapewnia wewnętrzną spójność 
opisu i interpretacji każdego z ośmiu wymiarów rozwoju psychospo-
łecznego. Nadto ujmowana w tych terminach zasada rozwoju psy-
chospołecznego może również uzasadniać sformułowania hipotezy 
o wysokiej współzmienności między skalami IRP a dwubiegunową 
Skalą synergicznej aktualizacji siebie (SAS).

Uzyskując od każdej z badanych osób wskaźniki liczbowe o staty-
stycznie istotnej współzależności między skalami IRP a skalą SAS za 
pomocą statystycznej techniki regresji wielokrotnej, można utworzyć 
dodatkową dwubiegunową strukturalną skalę IRP, którą określam jako 
Skalę synergii społecznej (SY-SP). Wskaźniki „wag” regresji między 
dwubiegunową skalą SAS a jednobiegunowymi skalami IRP stanowią 
zatem empiryczną podstawę do uznania skali SY-SP jako narzędzia 
pomiaru synergii społecznej w dwu jakościowo zróżnicowanych jej 
biegunach. Bieguny te określam w terminach indywidualnej prefe-
rencji bądź rozwoju własnych dyspozycji do synergii społecznej, bądź 
do jej regresji.

Stosując technikę korelacji wielokrotnej regresji między wynika-
mi liczbowymi z badań 303-osobowej grupy młodzieży za pomocą 
inwentarza IRP (zmienne niezależne) i skali SAS, uzyskano bar-
dzo wysoki uogólniony wskaźnik wielokrotnej regresji (R = 0,80), 
wyjaśniający aż 63% wariancji współzmienności między wynikami 
skali SAS a wynikami w skalach pozytywnych i negatywnych IRP 
( Uchnast 2016). Nadto wykorzystano wskaźniki udziału poszczegól-
nych skal IRP („wagi” α) do utworzenia formuły równania wielo-
krotnej regresji, podobnie jak w sytuacji tworzenia Skali prężności 
osobowej (Uchnast 1997). Formuła wielokrotnej regresji umożliwia 
obliczanie uogólnionego liczbowego wskaźnika indywidualnej prefe-
rencji każdej z badanych osób w wymiarze bądź rozwoju zdolności 
do partnerskiego współdziałania i proaktywnej wzajemności, bądź 
stosowanie wypróbowanych wcześniej własnych strategii działania 
bezpiecznego i obronnego. A oto formuła obliczeniowa miary indy-
widualnej dyspozycji do synergii społecznej z danych liczbowych 
uzyskanych za pomocą skal kwestionariusza IRP: SY-SP = 24,72 + 
Ufn * 0,16 + Aut * 0,07 + Ini * 0,03 – Pra * 0,08 + Toz * 0,14 + Int * 
0,19 + Gen * 0,08 + Int * 0,20 – N_Uf * 0,09 – Zwa * 0,09 – P_Wi * 
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0,08 – P_Niz * 0,15 – P_ROL * 0,01 + Izo * 0 ,14 – Sta * 0,01 – Roz 
* 0,02 (por. Uchnast 2016: 400)2.

Psychometryczna charakterystyka rozkładu wyników 
liczbowych uzyskanych przez młodzież w skali SY-SP

Poniżej prezentuję w tabeli 1 podstawowe właściwości psychome-
tryczne rozkładu wyników „surowych” w skali SY-SP, uzyskanych 
za pomocą podanej wyżej formuły równania wielokrotnej regresji. 
Rozkład liczbowy i graficzny tych wyników prezentuję w tabeli 2 
oraz na wykresie 1.

Tabela 1. Statystyki opisowe rozkładu wyników „surowych” uzyskanych przez 
grupę młodzieży (N=303) w skali SY-SP

SY_SP
M SD Min. Max. Skośność Kurtoza

49,97 10,02 16 73 –0,15 –0,18

Tabela 2. Przedziały rozkładu wyników „surowych” skali SY-SP

Przedziały w SY-SP N %

10,00<x<=20,00 2 0,66

20,00<x<=30,00 6 1,98

30,00<x<=40,00 46 15,18

40,00<x<=50,00 105 34,65

50,00<x<=60,00 99 32,67

60,00<x<=70,00 43 14,19

70,00<x<=80,00 2 0,66

Razem 303 100

2  Oto pełne nazwy skal IRP: Ufn – ufność, Aut – autonomia, Ini – inicjatywa, Pra – pra-
cowitość, Toz – tożsamość, Int – intymność, Gen – generatywność, Int – integralność, 
N_Uf – nieufność, Zwa – zwątpienie, P.Win – poczucie winy, P. Niż – poczucie niż-
szości, P. Ról – pomieszanie ról, Izo – izolacja, Stag – stagnacja, Roz – rozpacz.
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Wykres 1. Rozkład wyników podanych w tabeli 2

Uzyskany rozkład wyników w skali SY-SP jest bardzo zbliżony do 
rozkładu normalnego, co umożliwia dalszą analizę psychometrycz-
nych właściwości tej skali. Niemniej tego rodzaju rozkład wyników 
liczbowych stanowi zazwyczaj podstawę do wyodrębnienia grup skraj-
nych z uwagi na poziom nasilenia mierzonej właściwości psycholo-
gicznej. Jednak, mając do czynienia z danymi liczbowymi uzyskanymi 
za pomocą dwubiegunowej skali strukturalnej, zasadnym jest wstępne 
psychometryczne zróżnicowanie i dookreślenie strukturalnej jakości 
przedmiotu pomiaru psychologicznego, np. ujmowanego za pomocą 
skali SY-SP preferowanej strategii aktualizacji siebie w wymiarze 
indywidualnym i grupowym. Psychometryczne dookreślenie jakoś-
ciowego zróżnicowania tego rodzaju przedmiotu pomiaru można uzy-
skać przy pomocy statystycznej techniki analizy skupień k-średnich.

Na wykresie 2 prezentuję profile z wyników czterech „skupień” 
(typów preferencji synergii społecznej) utworzonych ze standaryzo-
wanych wyników średnich, uzyskanych przez omawiane wyżej gru-
py młodzieży w skalach „pozytywnych” (OG-POZ), „negatywnych” 
(OG-NEG), we wskaźnikach różnicy między tymi skalami (OG-ROZ) 
oraz w skali SY-SP, utworzonej ze standaryzowanych indywidualnych 
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wyników liczbowych uzyskanych przez każdą z osób badanych za 
pomocą formuły wielokrotnej regresji.

Wyróżnione typy preferencji synergii społecznej określiłem jako: 
(1) Ostr_Zab – ostrożny, zabezpieczający stan posiadania; (2) Pas_
Zach – pasywny, zachowawczy; (3) Ryw_Obr – rywalizujący, obron-
ny; (4) Syn_Proak – synergiczny, proaktywny. Na tym etapie analizy 
danych empirycznych badacz nie ogranicza się do analizy różnic mię-
dzy grupami o skrajnie wysokich i skrajnie niskich wskaźnikach licz-
bowych (typ 2. i typ 4.), ale również między osobami reprezentującymi 
typ 1. i typ 2. Wyniki liczbowe tych grup, jakkolwiek są zlokalizowane 
wokół „średniej” wyników uzyskanych przez całą grupę badawczą 
(N = 303), to jednak również poziom udzielanych odpowiedzi w ska-
lach „negatywnych” istotnie różnicuje te grupy. Można zatem przyjąć 
hipotezę, że w sytuacji ograniczenia projektu badawczego jedynie 
do analizy różnic indywidualnych między grupami skrajnymi, osoby 
włączone do typu 1. (ostrożni, zabezpieczający się), lub do typu 3. 
(rywalizujący), mogłyby być włączone bądź do typu 1., bądź do typu 
4., obniżając wówczas statystyczny wskaźnik mocy różnicowania skali 
SY-SP.

 Ostr_Zab-1
 Pas_Zach-2
 Ryw_Obr-3
 Syn_Proak-4OG-POZ OG-NEG OG-ROZ SY-SP

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Wykres 2. Profile czterech skupień utworzonych z wyników standaryzowanych

Znaczący jest również wysoki poziom trafności zastosowanej 
techniki różnicowania badanej grupy osób zarówno w wymiarze 
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indywidualnym, jak i społecznym. Utworzona bowiem w IRP Skala 
synergii społecznej (SY-SP) ma również statystyczne ugruntowa-
nie w skalach Kwestionariusza stylów ektualizacji siebie (KSAS). 
W związku z tym, celowym jest przeprowadzenie pogłębionej analizy 
poziomu i zakresu komplementarnej współzmienności statystycznych 
wyznaczników synergii społecznej mierzonej przy pomocy utworzo-
nej w IRP skali SY-SP, a wyznacznikami synergicznej aktualizacji 
siebie uzyskanymi przez te same grupy badawcze w skalach KSAS.

W tabeli 3. podaję zatem wyniki liczbowe i ich statystyki opiso-
we, które uzyskały w skalach KSAS grupy badane wyodrębnione za 
pomocą skal IRP. Natomiast na wykresie 3. prezentowane są w formie 
graficznej profile z podanych w tabeli 3. wyników „średnich” uzyska-
nych przez wyodrębnione grupy badawcze.

Tabela 3. Porównanie w zakresie podstawowych statystyk opisowych wyni-
ków średnich uzyskanych w skalach KSAS* przez wyodrębnione w IRP grupy 
(typy) młodzieży (N = 303)

Skale KSAS

I.
Pas_
Zach

II.
Ostr_
Zab

III.
Ryw_
Obr

IV.
Syn_
Proak

Poziom różnicy 
(ANOVA)

Test 
Gamesa-Howella

α= 0.05
(25%) (32%) (30%) (13%) F p

INI
M 42,98 46,04 54,34 61,32

63,95 ,000

(I – III, IV),  
(II – III, IV),

SD 9,50 7,88 6,69 6,10
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

UCZ
M 40,70 45,89 52,66 61,32

69,67 ,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 9,18 8,17 6,72 7,15
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

WS
M 40,70 45,89 52,66 61,32

66,95 ,000

(I – II, III, IV),  
(II– I, III, IV), 

SD 9,18 8,17 6,72 7,15
(III – I, II, IV),  
(IV- I, II, III).

SD
M 44,50 47,42 53,31 58,97

34,83 ,000

(I – III, IV),  
(II – III, IV),

SD 8,37 6,97 8,93 9,18
(III – I, II, IV),  
(IV- I, II, III).

MO
M 41,73 45,79 53,51 60,14

56,97 ,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 8,76 8,22 8,21 7,39
(III – I, II, IV),  

(IV – I, III, IV).
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Skale KSAS

I.
Pas_
Zach

II.
Ostr_
Zab

III.
Ryw_
Obr

IV.
Syn_
Proak

Poziom różnicy 
(ANOVA)

Test 
Gamesa-Howella

α= 0.05
(25%) (32%) (30%) (13%) F p

MA
M 48,36 48,30 47,99 52,43

2,02 ,111
SD 10,62 9,24 9,02 11,12

MP
M 54,75 51,37 45,19 42,32

30,45 ,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, II, IV),

(III – I, II, IV),  
(IV – I, II,III).SD 7,61 8,04 7,05 11,67

WAS
M 42,61 46,81 53,21 59,95

79,61 ,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, II, IV),

(III – I, II, IV),  
(IV – I, II,III).SD 6,35 6,24 6,39 7,08

PAS
M 42,08 46,20 53,72 61,62

84,72 ,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, II, IV),

(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).SD 8,52 7,11 5,85 5,36

AAS
M 51,85 50,09 46,92 47,57

7,06
(I – III, IV),  

(II – III),
(III – I, II).SD 7,88 6,93 6,64 9,75

SAS
M 41,00 46,52 53,93 61,57

124,23 ,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 5,82 6,35 6,03 6,24
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

SY-SP
M 38,01 48,28 56,91 65,59

516,80 ,000

(I – II, III, IV),  
(II –I, III, IV),
(III – I, II,,IV),  
(IV – I, II, III).SD 5,35 3,55 3,34 3,25

MANOVA: Lambda Wilksa = 0,127; F= 23,84, df1=36 , df2= 851,656; p < 0.000

*Oto pełne nazwy skal KSAS: INI – inicjatywa, UCZ – uczestniczenie, WS – wiara w siebie, 

SD – samodyscyplina, MO – mobilizacja siebie, MA – manipulacja asertywna, MP – mani-

pulacja pasywna; skale uogólnionych wyników: WAS – wola aktualizacji siebie, PAS – 

personalna aktualizacja siebie, APS – apersonalna aktualizacja siebie, SAS – synergiczna 

aktualizacja siebie.
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Wykres 3. Profile z wyników średnich podanych w tabeli 3

Kształt struktury prezentowanych na wykresie 3 profili z wyni-
ków uzyskanych w skalach KSAS przez wyodrębnione w IRP czte-
ry grupy młodzieży (typy synergii społecznej) potwierdza uzyska-
ny wysoki statystyczny wskaźnik wielokrotnej regresji (R = 0,80) 
między wynikami uzyskiwanymi za pomocą dwubiegunowej skali 
SAS a wynikami w skalach IRP. Nadto, utworzona w IRP dodatkowa 
Skala synergii społecznej (SY-SP) ujawnia wyższą moc różnicowania 
indywidualnych dyspozycji do synergicznych działań niż skala SAS. 
Interpretując zatem wyniki uzyskiwane za pomocą skali SY-SP nale-
ży uwzględniać również ich ugruntowanie w mierzonych za pomocą 
KSAS stylów aktualizacji siebie i indywidualnej osobowej dyspozycji 
do synergicznej aktualizacji siebie. W tym kontekście ujawnia się, 
w sposób bardziej wyrazisty, zasadność cytowanego wcześniej stwier-
dzenia Benedict (2001: 123), że społeczeństwa nie należy oddzielać 
od współtworzących go indywidualnych jednostek ludzkich, gdyż one 
mogą w pełni aktualizować się jedynie poprzez aktywne uczestnicze-
nie w kulturze wspólnoty rodzinnej i społecznej.

Preferencja synergii społecznej wśród studentów

Prezentowana analiza statystyczna danych empirycznych z badań gru-
py młodzieży umożliwiła dookreślenie zarówno sposobu tworzenia 
dwubiegunowej Skali synergii społecznej (SY-SP), jak i wskaźników 
jej psychometrycznej trafności i rzetelności. Wskaźniki te można 
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potwierdzić wynikami z badań grupy studentów (N = 460). W tabeli 4 
podaję statystyki opisowe rozkładu wyników „surowych” uzyskanych 
przez tę grupę za pomocą Skali synergii społecznej (SY-SP). Grupa 
ta jest wystarczająco liczna, by można było poddać procedurze stan-
daryzacji i normalizacji, z uwagi na wiek i płeć, uzyskane przez tę 
grupę badawczą wyniki „surowe”. Zastosowanie techniki normalizacji 
umożliwia przeprowadzenie międzygrupowych statystycznych analiz 
porównawczych i graficznej prezentacji uzyskanych wyników licz-
bowych. W tabeli 4. podaję statystyki opisowe wykorzystane w pro-
cedurze standaryzacji i normalizacji uzyskanych przez badaną grupę 
studentów „surowych” wyników liczbowych w skali SY-SP.

Tabela 4. Statystyki opisowe rozkładu wyników „surowych” studentów w skali 

SY-SP

SY-SP
M SD

SD 
er.

Skoś. Kurt. Min Max
Kobiety 
(N=329)

Mężczyźni 
(N=131)

M SD M SD

45,92 3,21 0,15 -0,33 0,09 35,21 54,22 45,98 3,13 45,73 3,41

Analizę standaryzowanych wyników liczbowych dwubiegunowej 
strukturalnej skali SY-SP można przeprowadzić, podobnie jak zostało 
to wykonane w przypadku analizy wyników uzyskanych przez gru-
pę młodzieży, za pomocą statystycznej techniki wyodrębniania sku-
pień metodą k-średnich. Stosując tego rodzaju technikę statystyczną 
wyodrębniono cztery grupy (typy) studentów, przyjmując za podstawę 
uzyskane przez nich uogólnione wyniki w jednobiegunowych skalach 
„pozytywnych” (OG-POZ) i „negatywnych”, w skalach arytmetycznej 
różnicy (OG-ROZ) między tymi skalami oraz w dwubiegunowej Skali 
synergii społecznej (SY-SP). Wyodrębnione w ten sposób „skupienia” 
można również traktować jako empirycznie wyodrębnione typy syner-
gii społecznej. Z uwagi na znaczące podobieństwo struktury profili 
„skupień” grupy studentów do struktury profili „skupień” młodzieży, 
wyodrębnionym w grupie studentów „skupieniom” przypisano, odpo-
wiednio do struktury danego profilu, nazwy nadane uprzednio grupom 
młodzieży (por. tabela 5). W tym przypadku czynnikiem różnicującym 
badane grupy studentów i młodzieży jest liczba osób przynależących 
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do jakościowo zróżnicowanych „skupień”. Na wykresie 4 prezentu-
ję profile z uśrednionych uogólnionych wyników w skalach IRP 
i w dwubiegunowej skali SY-SP.

Tabela 5. Nazwy wyodrębnionych w IRP skupień i ich ilościowa charaktery-
styka w grupach młodzieży i studentów

Skupienia w IRP
Studenci

(N=460) %
Młodzież

(N=303) %

Ryw-Obr – rywalizujący, obronny 34 30

SY-Proak – synergiczny, proaktywny 20 13

Ostr-Zab – ostrożny, zabezpieczający się 34 32

Pas-Zach – pasywny, zachowawczy 12 25

Wykr. średnich każd. skupienia

 Ryw-Obr_1
 SY-Proak_2
 Ostr-Zab_3
 Pas-Zach_4

OG-POZ OG-NEG OG-ROZ SY-SP

Zmienne

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Wykres 4. Profile z uzyskanych przez studentów (N=460) wyników w uogól-
nionych skalach IRP i w skali SY-SP

Mając na uwadze ograniczenie miejsca w zbiorowej publikacji, 
zwracam uwagę jedynie na dwa szczególnie znaczące elementy tego 
wykresu. Pierwszy z nich wskazuje na zasadność analizy struktury 
osobowości zarówno w terminach jej tendencji do rozwoju (Og-Poz), 
jak i również w terminach tendencji do regresji (Og-Neg). Drugim 
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znaczącym elementem tego wykresu są funkcjonalne aspekty  skali 
SY-SP w procedurze wyodrębnienia „skupień”. W tej procedurze 
dwubiegunowa Skala SY-SP pełni funkcję kryterialnej miary udzia-
łu poszczególnych skal IRP zarówno „pozytywnych”, jak i „nega-
tywnych”, w określaniu specyficznego dla danej grupy osób sposobu 
otwartości na możliwości wzrostu synergii społecznej. Znaczenie tego 
rodzaju funkcjonalnych właściwości skali SY-SP ujawnia się, między 
innymi, w podobieństwie między profilami „skupień” (typów syner-
gii społecznej) wyodrębnionych w omawianych grupach młodzieży 
i studentów. Dookreślenie tego rodzaju funkcji skali SY-SP umożliwia 
szczegółowa analiza różnic między wyodrębnionymi typami synergii 
społecznej we wszystkich skalach IRP. Wskaźniki statystyczne tych 
różnic podaję w tabeli 6 oraz na wykresie 7.

Tabela 6. Statystyki opisowe wyników średnich uzyskanych w skalach IRP 
przez studentów (N = 460) przynależących do typów wyodrębnionych staty-
styczną techniką k-średnich.

SKALE 
IRP

I.
O

st
r-

Za
b

(3
4%

)

II
.

Pa
s-

Za
ch

(1
2%

)
II

I.
Ry

w
-O

br
(3

4%
)

IV
.

Sy
n-

Pr
oa

k
(2

0%
)

ANOVA
Test  

Gamesa-Howella 
α = .05F p

P1-UFN

M 47,42 36,32 52,22 58,28

98,65 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).SD 8,00 8,97 7,91 6,50

P2-AUT

M 47,02 37,62 53,11 57,29

80,99 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 8,10 9,44 7,78 7,80
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

P3-INI

M 45,60 35,23 52,84 61,27

231,01 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 6,53 7,65 5,97 5,59
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

P4-PRA

M 46,03 38,26 53,06 58,61

97,47 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 8,55 9,47 7,28 6,46
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).
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SKALE 
IRP

I.
O

st
r-

Za
b

(3
4%

)

II
.

Pa
s-

Za
ch

(1
2%

)
II

I.
Ry

w
-O

br
(3

4%
)

IV
.

Sy
n-

Pr
oa

k
(2

0%
) ANOVA Test  

Gamesa-Howella 
α = .05F p

P5-TOZ
M 46,30 37,11 52,53 59,32

118,33 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 7,51 9,46 7,19 6,67
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

P6-INT
M 47,27 36,45 51,30 59,67

117,50 0,000

(I – III, IV),  
(II – III, IV),

SD 7,81 9,53 6,82 6,66
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

P7-GEN
M 48,12 38,21 51,24 57,74

64,531 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 8,42 9,48 7,93 8,51
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

P8-INTE
M 46,43 36,09 51,97 60,65

157,81 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 7,25 9,04 6,77 5,54
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

N1-N_
UF

M 54,03 62,00 47,08 40,48
115,71 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 8,48 8,84 7,23 5,34
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

N2-ZWA
M 54,76 62,08 47,08 39,38

151,13 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 7,90 7,00 6,55 6,74
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

N3-P_
WI

M 54,86 62,51 47,06 39,49
159,71 0,000

(I –II, III, IV),  
(II –I, III, IV),

SD 7,21 6,94 7,00 6,70
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

N4-P_
NIŻ

M 55,18 62,45 46,77 39,28
172,22 0,000

(I – II, III, IV),  
(II –I, III, IV),

SD 8,04 7,19 6,20 5,68
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).

N5-P_
ROL

M 55,15 61,92 46,91 39,63
155,46 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),

SD 7,63 6,72 6,84 6,48
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).
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SKALE 
IRP

I.
O

st
r-
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b

(3
4%

)
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.
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(1
2%

)
II

I.
Ry

w
-O

br
(3

4%
)

IV
.

Sy
n-

Pr
oa

k
(2

0%
) ANOVA Test  

Gamesa-Howella 
α = .05F p

N6-IZO
M 52,27 57,40 49,27 43,10

32,71 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).SD 10,10 9,39 8,72 7,81

N7-STA
M 55,10 62,92 45,83 41,39

148,93 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).SD 8,75 7,55 5,62 5,81

N8-ROZ
M 54,34 62,72 46,91 40,24

134,19 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).SD 7,93 8,76 6,92 6,09

SY-SP
M 45,03 32,23 53,44 62,99

738,44 0,000

(I – II, III, IV),  
(II – I, III, IV),
(III – I, II, IV),  
(IV – I, II, III).SD 4,08 5,34 3,70 4,20

MANOVA: Lambda Wilksa = 0,096; F = 30,78, df1 = 51 , df2 = 1310,76; p < 0,000

Wykres 7. Profile z wyników średnich podanych w tabeli 6

Podane w tabeli 6 statystyczne wskaźniki mocy różnicowania 
 skali SY-SP między wyodrębnionymi grupami są statystycznie istot-
ne zarówno w skalach „pozytywnych” (wzrostu synergii społecz-
nej), jak i w skalach „negatywnych” (regresji zdolności do zachowań 
synergicznych). Znaczące są również jakościowe różnice nie tylko 

70
65
60
55
50
45
40
35
30 Pas-Zach (12%)

Ryw-Obr (34%)

Ostr-Zab (34%)

SY-Proak (20%)

P1
-U

N
F

P2
-A

TU
P3

-IN
I

P4
-P

R
A

P5
-T

O
Z

P6
-IN

T
P7

-G
EN

P8
-IN

TE
N

1-
N

_U
F

N
2-

ZW
A

N
3-

P_
W

I
N

4-
P_

N
IŻ

N
6-

IZ
O

N
7-

ST
A

N
8-

R
O

Z
SY

-S
P

N
5-

P_
R

O
L



Synergia społeczna i synergiczna aktualizacja siebie oraz narzędzie jej pomiaru 187

między grupami osób o skrajnie niskich i skrajnie wysokich wyni-
kach, ale również między grupami osób, których wyniki są zlokali-
zowane wokół „średniej” całej grupy badawczej (68%). Utworzoną 
za pomocą formuły wielokrotnej regresji dwubiegunową skalę SY-SP 
można bowiem traktować jako skalę pomiaru indywidualnych prefe-
rencji, tj. odpowiednio do preferowanego sposobu aktualizacji siebie 
bądź przez wzrost zdolności do proaktywnej partnerskiej wzajemno-
ści przez współdziałanie i współuczestniczenie z innymi w realizacji 
wyzwań i zadań życiowych, bądź przez wzrost własnych zdolności 
do samoaktualizacji poprzez zapewnienie sobie poczucia bezpieczeń-
stwa i możliwości obrony własnego stanu posiadania. Przedmiotem 
szczególnej troski Hawleya, twórcy IRP, było bowiem sformułowanie 
itemów skal „pozytywnych” i skal „negatywnych” w taki sposób, by 
badana osoba mogła odczytać poszczególne stwierdzenia (itemy) nie 
tyle w terminach przeciwieństw, ile raczej w terminach możliwych 
sposobu radzenia sobie z zadaniami i wyzwaniami życiowymi, czy 
też z codziennymi stresami.

Można zatem przyjąć, że prezentowana na wykresie 7 zróżnicowa-
na jakość wyodrębnionych czterech typów synergii społecznej wska-
zuje na możliwość istnienia indywidualnych zdolności do poszerzania 
zakresu sposobów aktualizacji preferowanej orientacji życiowej bądź 
na współdziałanie z innymi, bądź na zabezpieczanie i obronę siebie 
w relacjach indywidualnych i społecznych. Akceptując ten sposób 
interpretacji struktury profili osób reprezentujących grupę „Ostrożni, 
zabezpieczający siebie”, można by sformułować hipotezę, że bardziej 
atrakcyjnym wsparciem dla nich są osoby z grupy „Synergiczny, pro-
aktywny” niż z grupy „Rywalizujący, obronny”. Hipotetyczne połącze-
nie tych dwu grup mogłoby inspirować do tworzenia większościowej 
grupy (54%), którą, z perspektywy badawczej Benedict, można by 
uznać za grupę o wysokiej synergii społecznej. Powstanie tego rodzaju 
większościowej grupy mogłoby mieć znaczący wpływ na sposób funk-
cjonowania społecznego wielu osób zarówno z grupy „Rywalizujący, 
obronny”, które cechuje wysoki poziom potrzeby aprobaty społecznej3, 
jak i wielu osób z grupy „Pasywny, zachowawczy”. W tym kontekście 

3   Taką interpretację uzasadniają uzyskane przez tę grupę osób statystycznie istotne wyż-
sze wyniki w skalach „pozytywnych” niż w skalach „negatywnych”.
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można by odczytać głębszy sens cytowanego wcześniej stwierdzenia 
Maslowa (1990: 157), że społeczna kultura została stworzona nie tyl-
ko dla ludzkich potrzeb, ale także przez te potrzeby. Jako szczególnie 
znaczący w tym względzie można uznać wzrost potrzeby proaktywnej 
synergicznej zasady wzajemności w partnerskich relacjach interper-
sonalnych, wspólnotowych i społecznych. Rozwój i indywidualną 
aktualizację tego rodzaju potrzeb Erikson (1964, por. Uchnast 2012) 
określał jako podstawową, z ł o t ą  z a s a d ę  rozwoju psychospołecz-
nego w całym czasowym wymiarze „biegu życia” indywidualnego 
i społecznego, od wieku niemowlęcego po wiek senioralny.

Podsumowanie

Być może końcowe hipotezy można by uznać za zbyt optymistyczne. 
Niemniej znaczącym jest fakt wyodrębnienia z badanej grupy stu-
dentów 20% tych, których wyróżnia, w sposób statystycznie istotny, 
indywidualna dyspozycja do proaktywnego i synergicznego stylu 
funkcjonowania w relacjach interpersonalnych i społecznych. Uzyska-
ne wyniki z badań za pomocą Skali synergii społecznej (SY-SP) mogą 
zatem inspirować do formułowania hipotez badawczych odnośnie 
do dookreślania bardziej skutecznych sposobów wspierania rozwoju 
indywidualnych dyspozycji do osiągania twórczego efektu synergii 
w relacjach interpersonalnych i społecznych. Podejmując zatem ten 
kierunek badawczy, poszerza się zakres możliwości przechodzenia 
od formułowania postulatów dotyczących d o b r e g o  s p o ł e c z e ń-
s t w a  do empirycznej weryfikacji warunków, które sprzyjają rozwo-
jowi ludzkich zdolności do tworzenia, podtrzymywania i doskonalenia 
sposobów na osiąganie dobroczynnych skutków synergii społecznej.

Można by również nadmienić, że wprowadzona do socjologii 
porównawczej kategoria synergii społecznej była jednym z dobro-
czynnych skutków przyjęcia przez Williama Sterna (1911) meto-
dologicznych założeń podejścia idiograficznego. Jednym z istotnych 
założeń tego podejścia badawczego jest uznanie indywidualnej oso-
by jako funkcjonalnej całości będącej podstawową jednostkę analizy 
psychologicznej. Wymóg ten był również uwzględniany w procesie 
tworzenia dwubiegunowej Skali synergii społecznej (SY-SP). Skala 
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ta umożliwia pomiar indywidualnych preferencji odnośnie do spo-
sobu aktualizacji siebie bądź przez wzrost zdolności do proaktywnej 
partnerskiej wzajemności przez współdziałanie i współuczestnicze-
nie z innymi w realizacji wyzwań i zadań życiowych, bądź przez 
wzrost własnych zdolności do samoaktualizacji poprzez zapewnienie 
sobie poczucia bezpieczeństwa i możliwości obrony własnego stanu 
posiadania. Uzyskane za pomocą tej skali wyniki z badań wielu osób 
mogą stanowić również podstawę do pomiaru międzygrupowych róż-
nic w terminach empirycznej typologii indywidualnych dyspozycji 
do proaktywnego i synergicznego stylu funkcjonowania. Na dalszych 
etapach pogłębionej analizy psychologicznych aspektów różnic mię-
dzygrupowych można by zatem dookreślać psychologicznie zasadne 
hipotezy odnośnie do motywacyjnych i osobowościowych wymiarów 
dobroczynnych skutków wzrostu synergii społecznej w relacjach indy-
widualnych i społecznych.
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Abstract
The social synergy and the synergic self-actualization,  

and their psychological measurement tools

For over 40 years, interest in the phenomenon of synergy, both in the 
natural and social sciences, has systematically increased. A creative 
promotor of the synergetic approach in biological sciences is Peter 
Corning, the director of the Institute for the Study of Complex Sys-
tems, a research organization that specializes in evolutionary/func-
tional approaches to complexity and a new biological approach to 
social justice. Summarizing 30 years of work, Corning (2014) assumes 
that accepting the synergism hypothesis demands either resigning 
from the tendency to differentiate isolated living subjects or the ten-
dency to describe their discrete dynamic properties solely in terms 
of mechanisms in a cause-effect relationship. In the end, according to 
Corning (2014), any science performed using the synergetic approach 
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can be described as a science of configurational relationships, which 
essentially differs from the study of mechanisms.

It is strange that psychologists are so resistant to the inspirations 
of the synergistic approach, even though Maslow (1964) publicized 
Ruth Benedict’s concept of social synergy very early on and supported 
her work in psychology, long before Corning’s (1983) “Synergism 
Hypothesis.” Perhaps psychologists have problems in accepting the 
hypothesis of synergism, which is implicit in Corning’s formulated 
demands and challenges.

One of the main subjects of the research at all levels of the syner-
gistic approach are events that display functional unity in a diversity 
of action which produce the effects of synergy. Synergic self-actualiza-
tion is understood as individual achievement in the ability to express 
and actualize one’s potential through adequate participation and coop-
eration in interpersonal and social relationships. As an instrument for 
measuring synergic self-actualization, I use the Self-Actualizing Styles 
Questionnaire (SASQ) with the bipolar Synergic Self-Actualization scale 
[SSA] (Uchnast 2000, 2010).

In fact, the main objective of the research is the empirical veri-
fication of the following hypotheses: (1) There exists the statisti-
cally significant covariation between SSA scale and Hawley’s (1988) 
Inventory of the Psychosocial Development (MPD) scales; (2) High 
multiple regression indexes between the SSA scale and 16. scales of 
MPD makes possible the creation of the bipolar structural scale of 
the Social Synergy (SO-SY); (3) The numerical results in MPD scales 
and SO-SY scale could be treated as a basic source of information on 
their psychosocial functioning in each of the isolated four homogenous 
groups (clusters) using the k-median statistical techniques.

These hypotheses will be verified on the basis of the quantitative 
and qualitative analysis of empirical data obtained using the afore-
mentioned psychological measurement tools.
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WARUNKI ŚRODOWISKA 
PRACOWNICZEGO SPRZYJAJĄCE 

INTEGRACJI OSÓB ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Wstęp

Największym zagrożeniem stojącym na drodze zrównoważonego roz-
woju społecznego w każdym jego wymiarze jest niebezpieczeństwo 
powstania nierówności społecznych w wyniku tworzenia się mecha-
nizmów sprzyjających wykluczeniu społecznemu grup, środowisk, 
warstw społecznych czy samych jednostek. Jak podaje Ryszard Szar-
fenberg (2008: 2), pojęcie wykluczenia społecznego może być powią-
zane z takimi synonimami, jak: marginalizacja, wyłączenie, ekskluzja, 
dezintegracja, segregacja, separacja, odosobnienie, atomizacja, pery-
feryzacja, gettyzacja, deklasacja, izolacja, dezafiliacja, wykorzenienie, 
degradacja, niepewność, destabilizacja, dezorganizacja, defaworyza-
cja, uprzedmiotowienie, uzależnienie. Sama mnogość bliskoznacznych 
określeń ukazuje bogactwo form wykluczenia społecznego. To jedno-
cześnie jego odmiany i przejawy. Pejoratywne znaczenia tych pojęć, 
wiążące się z procesami wykluczenia, mogą odnosić się do różnych 
kategorii (np. grup, warstw, środowisk), które znajdą się w szczególnie 
niesprzyjających warunkach społecznych.
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Wystąpienie zagrożenia wykluczeniem społecznym wiąże się 
z koniecznością zaistnienia przesłanek, szczególnie o charakterze 
zewnętrznym, środowiskowym, które działają w połączeniu ze spe-
cyficznymi cechami przedmiotu podlegającemu omawianym zjawi-
skom. Istnieje spór co do istoty rozumienia samego pojęcia wyklucze-
nia społecznego. Można go rozumieć jako proces (wówczas intuicja 
językowa podpowiada określenie „wykluczanie”), ale również jako 
stan, którego nie da się opisać za pomocą jednego tylko wskaźnika 
(Szartenberg 2008). W pierwszym przypadku analizom poddaje się 
przyczyny występowania zjawiska, dominujące ryzyko np. ubóstwo, 
niepełnosprawność, bezrobocie bądź ograniczenia instytucjonalno-
-prawne. W drugim przypadku analiza polega na ukazywaniu obsza-
rów, do których nastąpiło ograniczenie dostępu lub na analizie grup 
już dotkniętych wykluczeniem, np. bezdomnych, uzależnionych. 
W końcu analizuje się mechanizmy prowadzące do marginalizacji 
(postawy, uprzedzenia, uwarunkowania prawne, systemy zatrudniania, 
edukacji) i ujawnia się widoczne wskaźniki zaistnienia wykluczenia 
(jak choćby stopa bezrobocia, poziom wykształcenia, zarobki). Wszyst-
kie te czynniki mają pochodzenie społeczne, są wynikiem dynamiki 
życia społecznego i mechanizmów w nim funkcjonujących, również 
w środowisku pracowniczym.

Ujawnienie społecznych mechanizmów tworzenia ekskluzji 
poprzez naznaczanie, etykietowanie, marginalizowanie umożliwia 
identyfikację przejawów dyskryminacji osób z niepełnosprawnością 
w środowisku pracowniczym. Odpowiedzią szczególnie elastyczną, 
opartą na wartościach egalitarnych byłaby społeczna odpowiedzial-
ność biznesu. Mogłaby stanowić wskazanie dla podmiotów środowi-
ska pracy w zarządzaniu zróżnicowanymi zasobami ludzkimi.

Społeczna konstrukcja wykluczenia społecznego 
na przykładzie procesu kreowania niepełnosprawności – 

perspektywa socjologiczna

W wypracowanym przez Zespół Zadaniowy do spraw Reintegracji 
Społecznej dokumencie na lata 2003-2010 zwanym „Narodowa strate-
gia integracji społecznej dla Polski” zaprezentowano definicję, w której 
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znalazły się zarówno potencjalne, jak i aktualne wątki sprzyjające, 
bądź opisujące stan wykluczenia społecznego. Brzmi ona następująco:

Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrud-
niająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, 
korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadze-
nie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób. W tej definicji 
występują trzy ważne elementy. Sytuacja wykluczająca będąca splotem 
czynników czy warunków wykluczających (odpowiedź na pytanie co/kto 
wyklucza?). Jednostka wykluczana, czyli osoba lub grupa znajdujące się 
w sytuacji wykluczającej (odpowiedź na pytanie, „kto” jest wykluczany?). 
Zgodne z prawem społeczne funkcjonowanie, korzystanie z zasobów pub-
licznych i zabezpieczanie własnej egzystencji w godny sposób, co w wyni-
ku sytuacji wykluczającej jest uniemożliwione lub znacznie utrudnione 
(odpowiedź na pytanie, z czego wykluczana jest dana jednostka?). Peł-
nienie ról społecznych (m.in. rodzinnych, zawodowych, obywatelskich, 
towarzyskich), korzystanie z zasobów publicznych (m.in. dobra, usługi, 
infrastruktura) i godne zabezpieczanie egzystencji (zdobywanie docho-
dów i gromadzenie zasobów) są ze sobą ściśle powiązane (Narodowa 
strategia integracji społecznej dla Polski 2003: 23).

Wobec powyższego zjawisko wykluczenia można odnieść do grup 
społecznych lub środowisk, kategorii społecznych, całych rodzin, osób 
poprzez definiowanie określonych warunków, polegających na nieza-
mierzonym niepodejmowaniu akceptowanych ról życiowych. Te kate-
gorie socjologiczne, jakimi są wyszczególnione grupy, w konsekwencji:

[…] żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo material-
ne), zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikający-
mi z masowych i dynamicznych zmian rozwojowych, np. dezindustrializacji, 
kryzysów, gwałtownego upadku branż czy regionów, nie zostały wyposa-
żone w kapitał życiowy umożliwiający im: normalną pozycję społeczną, 
odpowiedni poziom kwalifikacji, wejście na rynek pracy lub założenie 
rodziny, co dodatkowo utrudnia dostosowywanie się do zmieniających 
się warunków społecznych i ekonomicznych, nie posiadają dostępu do 
odpowiednich instytucji pozwalających na wyposażenie w kapitał życio-
wy, jego rozwój i pomnażanie, co ma miejsce w wyniku niedorozwoju 
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tych instytucji spowodowanego brakiem priorytetów, brakiem środków 
publicznych, niską efektywnością funkcjonowania, doświadczają prze-
jawów dyskryminacji zarówno wskutek niedorozwoju właściwego usta-
wodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów, posiadają 
cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów społecznych 
ze względu na zaistnienie: niesprawności, uzależnienia, długotrwałej 
choroby albo innych cech indywidualnych, są przedmiotem niszczącego 
działania innych osób, np.: przemocy, szantażu, indoktrynacji (Narodowa 
strategia integracji społecznej dla Polski 2003: 21).

Grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne w kontek-
ście prezentowanej definicji są osoby z niepełnosprawnością. Speł-
niają prawie wszystkie prezentowane warunki i w efekcie podlegają 
skrajnej społecznej marginalizacji. Można by rzec, że stanowią grupę 
modelową w sensie potencjalnym i aktualnym. Niektórzy badacze 
uznają nawet, że wpisują się w ramy teorii stratyfikacji społecznej 
uwzględniającej podział społeczeństwa ze względu na dostępność do 
kapitałów społecznego, kulturowego i finansowego jako klasa under-
groundowa. Przynależność do underclass to pozostawanie poza rynkiem 
pracy, utrzymywanie się ze świadczeń społecznych lub ich brak oraz 
przedłużający się stan niedostatku.

Gdy do wykluczenia doszło na skutek działania sił zewnętrznych, a jego 
podstawą było wykluczenie ekonomiczne, podążą za nim z dużym praw-
dopodobieństwem dwa pozostałe warianty, czyli wykluczenie polityczne 
i społeczne. Sytuacja takiej osoby lub grupy osób jest bardzo trudna, 
a jeśli stan się utrzymuje, z czasem dochodzi do swoistego społecznego 
zaszeregowania do tzw. podklasy underclass (Chrzanowska 2013: 64).

Iwona Chrzanowska stawia dalej tezę, że źródła trwania w depry-
wacji potrzeb i niemożności ich zaspokajania u osób z niepełno-
sprawnością należy upatrywać w procesie pokoleniowej kontynuacji 
niewydolności finansowej. Wskazuje na uwarunkowania kulturowo-
-rodzinne na przykładzie chociażby społecznych warunków wystę-
powania upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim (Chrzanowska 
2013: 72). Wobec powyższego osoby z niepełnosprawnością poprzez 
niezmienność i trwałość w czasie stanu wykluczenia ekonomicznego 
i społecznego lokują się w społecznej podklasie, przez to sytuują się 
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na marginesie głównego nurtu życia społecznego. To czynniki indywi-
dualne wzmocnione czynnikami zewnętrznymi powodują, że osoby te 
same przez się definiujemy jako określoną kategorię klasy społecznej.

Z drugiej strony należy uznać dominującą upośledzającą funk-
cję społeczeństwa. Udział społeczny ludzi z niepełnosprawnością 
odbierany jest jako odmienny, obcy, traktowany jako gorszy lub nie-
pełnowartościowy. Opresyjność społeczeństwa przejawia się choćby 
w postawach wobec osób z niepełnosprawnością.

W literaturze socjologicznej pojawiły się koncepcje, które prezen-
tują niepełnosprawność w dwóch perspektywach: w teoriach przyna-
leżności (funkcjonalnych, funkcjonalno-strukturalnych) oraz teoriach 
interakcyjnych (Speck 2005: 228-238). Pierwsza z nich zakłada, jeśli 
uznać za istniejący względnie stały model społeczeństwa, że niepeł-
nosprawność zmienia udział społeczny ludzi nią dotkniętych. Poprzez 
bycie człowiekiem z niepełnosprawnością powstaje ograniczone 
uczestnictwo w procesie socjalizacji. Odmienność niepełnospraw-
ności powoduje trudności w komunikacji i współpracy pomiędzy gru-
pami uznającymi powszechnie podzielane normy. Tworzy to dystans 
społeczny poprzez zmianę form współpracy i komunikacji. Osobom 
z niepełnosprawnością odmawia się przynoszenia „korzyści w zna-
czeniu wydajności rynkowej, odpowiedzialności za dalsze istnienie 
właśnie tego porządku społecznego i przeznaczenia w utrzymaniu 
relacji grupowych” (Speck 2005: 229). Widać tu zewnętrzny, definiu-
jący osoby z niepełnosprawnością wpływ środowiska pracowniczego. 
Następstwem tego staje się wykluczenie społeczne oraz pojawiające 
się społeczne praktyki deprywacyjne. Inni badacze postrzegali sytua-
cję osób z niepełnosprawnością w aspekcie niewydolności społecz-
nej. Stworzone społecznie obowiązujące wszystkich normy i wartości 
społeczne (np. przymus osiągnięć intelektualnych, witalność, piękno) 
wpływają na ocenianie ludzi z zaburzeniami. Utworzona w ten sposób 
zależność od wartości jest poza zasięgiem osób z niepełnosprawnoś-
cią. Powstałym skutkiem jest zaistniała nierównowaga a osoba z nie-
pełnosprawnością postrzega się jako zależna od innych – tych speł-
niających akceptowane kryteria społeczne. Kolejny nurt w obszarze 
koncepcji funkcjonalnych to mniejszościowe postrzeganie osób z nie-
pełnosprawnością. To swoiści „outsiderzy” i „drugoplanowe postaci”, 
a wartość tych ludzi staje się zaniżona (Speck 2005: 229). Natomiast 
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Talcott Parsons (2009) i Thomas Merton (2002) akcentują zaburzenia 
równowagi społecznej będącej skutkiem powstałych problemów. Za 
stabilny przyjmują system społeczny, w którym odchylenia od normy 
prowadzą do dezintegracji. W swym funkcjonalistycznym podejściu 
Parsons stwierdza, że choroba jest pokrewna dewiacji społecznej, 
gdyż stanowi zagrożenie dla „normalnego” funkcjonowania, wydaj-
ności oraz sprawności ekonomicznej. Reakcją jest nie akceptacja, 
lecz przymus przystosowania. Pojawiająca się agresja lub inne formy 
dyskryminacji społecznej byłyby w tym ujęciu narzędziami służą-
cymi utrzymaniu normy (Parsons 1951, za: Barnes, Mercer 2008: 9). 
W analizowanych koncepcjach teorii przynależności podstawą jest 
przyjęcie większościowego systemu norm z wynikającymi dla prak-
tyki kierunkami działań. Przyjęcie stałej struktury społeczeństwa 
określa to, co jest odmienne i jednocześnie definiuje, co powinno się 
zmienić (Barnes, Mercer 2008).

W wymienionych podejściach zauważa się rozumienie osoby z nie-
pełnosprawnością w kategoriach przydatności, spełniania kryteriów, 
bycia użytecznym i wydajnym w systemie o określonych regułach 
funkcjonowania. W warunkach gospodarczych to zdolność podej-
mowania zdefiniowanych obowiązków pracowniczych związanych 
z przydziałem powierzonych czynności. Wówczas pracownik jawi 
się jako element szerszej struktury podmiotu gospodarczego, jakim 
jest przedsiębiorstwo. Wykonuje powierzone mu zadanie zgodnie 
z rozpisanym scenariuszem roli przypisanej dla pozycji w grupie 
zadaniowej, pracowniczej. Odchylenie od normy, które wiązałoby się 
z niepełnosprawnością traktowane byłoby jako zagrożenie stabilności 
systemu. To swoiści dewianci, odszczepieńcy od norm i wymagań 
zawodowych, które stawiane są pracownikom przez pracodawców.

W ramach teorii interakcyjnych za godne uwagi uznaje się teorie 
dewiacji i atrybucji. Zaburzenia zachowania i wszelkie przejawy pato-
logii społecznych ocenia się w kategorii roli, a symptomy zaburzeń 
wynikają z norm społecznych, którym jednostka nie jest w stanie 
podołać. Z odchylonym zachowaniem mamy do czynienia wów-
czas, gdy jest ono tak definiowane przez innych. Dochodzi wtedy do 
interpretacji świata społecznego i interakcyjnego modelu uzgadniania 
pojęcia normy. Definiowane odchylenie może powodować rozmaite 
reakcje – od sankcji aż do środków przemocy. Wszelkie zachowania 
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naruszające normy są z kolei „ostemplowane” i jako takie są również 
odbierane przez samego zainteresowanego. Wskazuje się również na 
to, że odbiegającego od normy widzi się tylko jako ofiarę w znaczeniu 
biernego odbiorcy aktywnych sił społecznych. Owe akcje społeczne 
byłyby efektem przebiegających interakcji. W tym upatruje się szansy 
dla osoby odbiegającej od normy – na aktywne przeciwstawienie się, 
na poszukiwanie własnej tożsamości pomimo widocznego odchylenia 
(Speck 2015).

Ponadto społeczna konstrukcja odmienności przejawiać się może 
w zarządzaniu nosicielami etykietek niepełnosprawnych. Proces socja-
lizacji wymusza na odmieńcach zgodną z przypisaną etykietą rolę. 
Zajmują się tym profesjonalne, wyspecjalizowane organizacje odpo-
wiedzialne za edukację, które „uczą” podopiecznych oraz przekształ-
cają ich osobowość by odpowiadała wyobrażeniom profesjonalistów na 
temat niepełnosprawnych. Właściwa realizacja roli będzie się spotykała 
ze zrozumiałym wzmocnieniem, a wszelkie próby lekceważenia zale-
ceń specjalistów z krytyką (Barnes, Mercer 2008). Wówczas, w myśl 
prezentowanej teorii, pracownik wykonywałby zadania powierzone 
zgodnie z identyfikowanymi i definiowanymi przez innych rodzajami 
odmienności. Pracodawca, etykietując, nada cechy, a co za tym idzie, 
zdefiniuje możliwe do wykonania zadania i określi ramy zadaniowe-
go funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy. 
Najbardziej widocznym przejawem tego zjawiska jest zatrudnianie 
osób z niepełnosprawnością poniżej faktycznych kwalifikacji. To pra-
codawca interpretuje kwalifikacje osoby z niepełnosprawnością jako 
niższe, zatrudniając ją najczęściej poniżej posiadanego wykształcenia.

W kolejnej teorii – stygmatu – zwraca się uwagę na zaburzenia toż-
samości w wyniku oddziaływania dyskryminacji stereotypowej. Goff-
man (2005) zauważa, że doświadczany stygmat formatuje tożsamość 
osoby z zaburzeniem i dochodzi do rozszczepienia Ja i Ja idealnego. 
Budzi to reakcje osoby naznaczonej oraz może powodować izolację 
podobnych sobie w specjalnie stworzonych instytucjach. Goffman 
omawia szeroki zakres strategii „pomijania” (ukrywania piętna) 
i „kontrolowania” (zmniejszania jego znaczenia), które mają na celu 
uniknięcie skrępowania i sankcji społecznych. Z kolei osoby z najbliż-
szego otoczenia „naznaczonych” czują się szczególnie powołane do 
aktywnego działania na ich rzecz oraz upatrują swoich szczególnych 
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zadań w normalizowaniu sytuacji. Mechanizmy te wynikają z tego, 
że warunkiem powstania stygmatu jest jego rozpoznawalność. Goff-
man (2005) zauważa, że dyskryminacja społeczna rozpoczyna się 
w momencie, gdy odchylenie zostaje rozpoznane bądź ujawnione. 
Osoby z niepełnosprawnością chętnie szukają zatrudnienia w środo-
wiskach skupiających podobnych sobie (szczególnie dotyczy to osób 
niesłyszących i słabosłyszących). Niepełnosprawność przestaje być 
wówczas istotna. To, co różnicuje jednostki, to są ich indywidualne 
cechy. Zarządza się niepełnosprawnością poprzez powszechność jej 
występowania, dzięki czemu znika czynnik różnicujący pracowników. 
Osoby z niepełnosprawnością wolą też pracować w zakładach pracy 
chronionej. Nie tylko z powodu warunków prawnych i instytucjo-
nalnych czy środowiskowych (w tym architektonicznych). Chętniej 
podejmują tam zatrudnienie, bo w mnogości osób z niepełnospraw-
nością i zróżnicowaniu rodzajów niepełnosprawności mają poczucie 
większego bezpieczeństwa. Wówczas rozpoznawalność odmienności 
traci na znaczeniu, jest mniej stygmatyzowana.

W nurt społecznej konstrukcji stygmatu i odchylenia doskonale 
wpisuje się również koncepcja dewiacji pierwotnej i wtórnej wywo-
dząca się z myśli Edwina Lemerta. Z pierwotną mamy do czynienia 
wówczas, gdy złamanie norm nie pociąga za sobą trwałych skutków 
społecznych. Z wtórną, gdy społecznie ustanawia się dewiacyjną toż-
samość i określa status ze wszystkimi jego konsekwencjami, gdy czyn 
lub cecha zostaną zdefiniowane i przyjęte jako takie przez dewianta 
(Lemert 1951, za: Barnes, Mercer 2008: 11). Nierzadko spotykamy 
takie praktyki w środowisku pracowniczym, gdy pracodawca, zainte-
resowany utrzymaniem statusu zakładu pracy chronionej, szczegól-
nie dba o ustanowienie niepełnosprawności swoich pracowników lub 
z pieczołowitością sprawdza dokumentację potwierdzającą określony 
stopień niepełnosprawności. Podobnie w zakładach otwartego rynku 
pracy. Pracodawcę zobowiązanego do zatrudniania osób z niepełno-
sprawnością w wymiarze 6% zapewne nie zmartwi orzeczenie o nie-
pełnosprawności pracownika pracującego od dawna, jeśli, pomimo 
niepełnosprawności, nie zmieni stanowiska pracy, a zapewni wymaga-
ny wskaźnik zatrudnienia. Wówczas taka sytuacja chroni pracodawcę 
przed niemiłymi konsekwencjami finansowymi – niejako załatwia 
wymagany wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
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Ze społecznym konstruowaniem ekskluzji, czyli wykluczenia 
z głównego nurtu życia społecznego, wiąże się też koncepcja przypisy-
wana Michelowi Foucault (1998). Dla badacza istotnym katalizatorem 
jest skłonność do społecznego kategoryzowania ludzi według ich cech.

Wykluczenie pewnych kategorii ludzi poza obręb społeczeństwa jest efek-
tem zastosowania pewnych schematów kategoryzacyjnych. Stają się one 
narzędziem władzy, której agentami są „sędziowie normalności”: nauczy-
ciele, lekarze, naukowcy, pracownicy socjalni (Foucault 1998 za: Sztomp-
ka 2002: 394).

Praktyki ekskluzyjne ukazują nie tylko, z jakiego powodu dochodzi 
do wykluczenia, ale również kto wyklucza i jak społeczeństwo kon-
struuje swój margines społeczny zbudowany z wykluczonych. Dla 
Foucault (1999) każde społeczeństwo konstruuje pewne jednostki, 
które stają się wykluczone z systemu i dziedzin społecznych w wyniku 
społecznie konstruowanych zobowiązań. Pierwszy z systemów two-
rzą wykluczenia w związku z pracą i produkcją ekonomiczną, drugi 
wykluczenia z procesu produkcji, trzeci wykluczenia z dyskursu i pro-
dukcji symboli, a czwarty z działalności o charakterze ludycznym. Dla 
Foucault zmiana społeczna jest historią zmian systemów wykluczeń 
(Foucault 1999, za: Szacki 2002: 909). Osoby z niepełnosprawnością 
mogą podlegać wszystkim czterem systemom. Zastanawiające jest 
jednak, dlaczego szczególnie dorośli z niepełnosprawnością w wieku 
produkcyjnym narażeni są na widoczną (np. statystycznie) ekskluzję 
ze środowiska pracowniczego.

Identyfikacja i charakterystyka barier napotykanych 
przez osoby z niepełnosprawnością w środowisku 

pracowniczym – analiza metateoretyczna

Problematyka pozycji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy 
była podejmowana przez wielu polskich badaczy. Ewa Gorczycka brała 
pod uwagę uwarunkowania sukcesu rehabilitacji zawodowej, a więc 
powodzenia w aktywizacji na rynku pracy. Uwzględniła w niej naj-
ważniejsze elementy (odwołując się do hierarchii potrzeb Maslowa), 
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dzieląc je na dwie grupy: zależne od osób niepełnosprawnych (choć 
ta zależność nie jest pełna) i zależne od otaczającego je środowi-
ska. Do pierwszej zaliczyła poziom i rodzaj wykształcenia, wyko-
nywany zawód, wybrane cechy osobowości, miejsce pracy (otwarty 
lub zamknięty rynek pracy). Za ważniejsze uwarunkowania sukcesu 
rehabilitacji zawodowej, niezależne lub częściowo zależne od nie-
pełnosprawnych, przyjęła: bariery architektoniczne, charakterystyki 
środowiska pracy – stosunki międzyludzkie, system motywowania 
pracowników, awans i karierę, poczucie pewności pracy, równe szanse 
ze zdrowymi, brak dyskryminacji i wreszcie rentę jako alternatywę 
otrzymywanego wynagrodzenia (Gorczycka 2003).

Z punktu widzenia analizy zagadnienia aktywizacji zawodowej 
powstała propozycja identyfikacji barier prezentowana przez Andrze-
ja Barczyńskiego. Wyodrębnił on bariery funkcjonalne (architekto-
niczne, urbanistyczne, w komunikowaniu, transportowe, techniczne), 
osobowościowe (apatia, zniechęcenie, obniżone oczekiwania, obniżo-
na kontaktowość), rozwoju (w dostępie do aktywizacji zawodowej, 
edukacji, informacji i psychospołeczne), finansowe (państwa, osoby 
niepełnosprawnej) i prawne (Barczyński 2008: 23). Autor zupełnie 
pominął czynnik społeczny, a w szczególności warunki kulturowe 
przedsiębiorstwa towarzyszące wykonywaniu zadań pracowniczych, 
sposoby komunikowania się czy choćby praktyki integracyjne w zakła-
dach pracy.

Z kolei Zbigniew Woźniak do głównych barier aktywności zawo-
dowej osób z ograniczoną sprawnością zaliczył:

1. Bariery architektoniczne. Mogą być także źródłem i przyczy-
ną barier wtórnych np. w otoczeniu, edukacji, na rynku pracy 
w komunikacji, dotarcia do urzędów i agend pośrednictwa pracy. 
Mogą osobom z ograniczeniem sprawności skutecznie blokować 
motywację poszukiwania pracy i szansę jej znalezienia, nato-
miast bariery w miejscu i na stanowisku pracy mogą skutecznie 
ograniczać szanse utrzymania zatrudnienia. Badania krajowe 
i lokalne sygnalizują uporczywe utrzymywanie się od wielu lat 
stale tych samych barier w miejscach publicznych.

2. Dostępność systemu edukacyjnego dla osób z niepełnospraw-
nością. Kluczowym rozwiązaniem jest odejście od separacyj-
nego modelu edukacji ku zróżnicowanym formom kształcenia 
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celem socjalizacji i integracji społecznej oraz adekwatność 
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

3. Postawy społeczne wobec osób z ograniczeniem sprawności. 
Różnicują je takie zmienne jak rodzaj i stopień niepełnospraw-
ności, a także jego widzialność oraz możliwość samoobsługowa, 
poziom samodzielności i niezależności, mobilność jednostki, 
możliwość komunikacji, siła stygmatyzacji społecznej. Postawy 
negatywne często opierają się na stereotypach, w których prze-
cenia się wpływ niepełnosprawności na psychikę, wyolbrzymia 
ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.

4. Postawy pracodawców wobec zatrudniania osób z ogranicze-
niem sprawności, które są pochodną syndromu czterech lęków:

 – obawa przed kosztami związanymi z zatrudnieniem,
 – lęk przed pozaekonomicznym nadzorem zewnętrznym zwią-

zanym z kontrolami, 
 – lęk przed zablokowaniem etatu, bowiem niepełnosprawni są 

szczególnie chronieni, nawet jeśli nie wywiązują się z obo-
wiązków pracowniczych,

 – lęk przed stratami ekonomicznymi – nie chcą ryzykować 
marki i wszystkiego, co się wiąże z profitami (Woźniak 2007: 
69-84).

Natomiast Maria Paszkowicz przywołuje katalog czynników okreś-
lających zdolność osób niepełnosprawnych do zatrudnienia. Zawiera 
on następujące podstawowe kategorie:

1. Czynniki związane z otoczeniem pośrednim, do których zalicza 
się warunki popytowe związane z rynkiem pracy o charakte-
rze makroekonomicznym, lokalnymi właściwościami rynku, 
lokalizacją, centralizacją, oddaleniem lokalnego rynku pracy 
od centrów przemysłowych, charakterystykę miejsc pracy, licz-
bę wakatów, wynagrodzenie, warunki i godziny pracy, sposób 
rekrutacji, preferencje pracodawców, praktyki dyskryminacyjne, 
stawiane wymagania oraz czynniki wsparcia wynikające z pro-
wadzonej przez państwo i regiony polityki zatrudnienia, takie 
jak system podatkowy, zasiłki, dostępność do szkoleń, publicz-
nych usług i technologii.

2. Czynniki związane z otoczeniem bezpośrednim, w którym bie-
rze się pod uwagę stan gospodarstwa domowego, bezpośrednie 
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obowiązki, sytuację rodzinną, warunki życia, szerzoną kulturę 
pracy oraz dostęp do zasobów finansowych, poziom docho-
du gospodarstwa domowego, dostęp do wsparcia finansowego, 
rodzinnego czy własny środek transportu.

3. Czynniki jednostkowe, w których bierze się pod uwagę cechy 
i umiejętności w zakresie zdolności do zatrudnienia (kwalifika-
cje, kompetencje, transferowalne umiejętności, wiedzę o pracy, 
historię zatrudnienia), aktywność w poszukiwaniu pracy, zdol-
ność do adaptacji i mobilność, cechy demograficzne oraz zdro-
wie jako kategorię obiektywną i wynikający z tego dobrostan 
(McQuaid, Lindsay 2005, za: Paszkowicz 2008: 65).

W opinii Paszkowicz rodzaj niepełnosprawności silnie rzutuje na 
szanse uzyskania pracy. Powszechnie wiadomo, że pewne rodzaje nie-
pełnosprawności (np. upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna) 
nie sprzyjają zatrudnieniu. Ponadto, im stopień niepełnosprawności 
jest większy, tym mniejsze szanse na pracę. Barierą w opinii autorki 
mogą stać się symptomy choroby – nadmierna męczliwość, zaburzenia 
ze strony różnych układów, zmniejszona mobilność, spastyczność, 
depresja (Paszkowicz 2008: 67).

Wśród przeszkód poziomu makro duże znaczenie wspomniana 
autorka przypisuje barierom prawnym, w tym dużej niestabilności 
przepisów prawa i biurokracji. Znacznymi wadami obciąża rynek pra-
cy. Utrzymuje się na nim niechęć pracodawców do zatrudniania osób 
z niepełnosprawnością oraz brak przygotowania do ich zatrudniania, 
zmiany strukturalne w zatrudnianiu, globalizacja, silna konkurencja 
ze strony osób sprawnych, brak gwarancji zatrudnienia dla już pra-
cujących niepełnosprawnych. Autorka potwierdza decydującą rolę 
renty jako czynnika hamującego aktywność w poszukiwaniu i podej-
mowaniu pracy.

Identyfikowane przez autorkę bariery poziomów mezo i mikro to 
przede wszystkim warunki zatrudnienia, gdzie w sprzeczności pozo-
stają potrzeby pracodawców i osób niepełnosprawnych. Barierą jest 
nieadekwatne zatrudnianie osób z niepełnosprawnością wobec ich 
możliwości i uzyskanego wykształcenia, warunki rekrutacji, selekcja 
negatywna. Konsekwencją pozostają relacje społeczne w pracy, nega-
tywne nastawienia i postawy, obawa o wizerunek firmy, stereotypowe 
zachowania wobec osób z niepełnosprawnością. Autorka na poziomie 
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mezo lokuje warunki pracy, a w szczególności brak fizycznej dostęp-
ności do miejsca pracy związany z komunikacją i przystosowaniem 
stanowiska pracy, brak podaży stanowisk odpowiadającym możliwoś-
ciom zdrowotnym niepełnosprawnych oraz niewielkie możliwości 
doskonalenia zawodowego i ograniczenie ścieżek rozwoju dla niepeł-
nosprawnych. Bariery związane z innymi czynnikami zewnętrzny-
mi przejawiają się głównie w demotywującym wpływie najbliższego 
otoczenia. Wpajany minimalizm, wzmacnianie stygmatu zaburzeń to 
najczęstsze „grzechy” otoczenia (Paszkowicz 2007: 69-101).

Wśród identyfikowanych barier w dostępie osób z niepełnospraw-
nością do zatrudnienia na otwartym rynku pracy autorzy obszernych 
badań empirycznych – Jerzy Mikulski wraz ze współpracownikami – 
wymieniają warunki pracy i strukturę zatrudnienia, postawy praco-
dawców wobec zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, stosunki 
społeczne między pracownikami sprawnymi i niepełnosprawnymi 
oraz charakter działalności urzędów pracy na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych. Autorzy szczegółowo brali pod 
uwagę stan zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, wynikającą 
z tego strukturę ponoszonych kosztów, materialne warunki pracy, stan 
techniczny budynków i wyposażenie, występowanie barier architek-
tonicznych, kondycję finansową przedsiębiorstw, organizację służby 
medycyny pracy, system dokształcania i możliwości doskonalenia 
zawodowego, warunki socjalne przewidziane dla pracowników, sposób 
rekrutacji nowych pracowników, relacje między kierownictwem a pra-
cownikami, współpracę z instytucjami działającymi w środowisku 
lokalnym, relacje interpersonalne między pracownikami sprawnymi 
i niepełnosprawnymi, stosunek do niepełnosprawności, zmieniający 
się system refundacji kosztów zatrudniania (Mikulski i inni 2007).

Identyfikując przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób z nie-
pełnosprawnością, Piotr Radecki założył istnienie złożonego oddzia-
ływania pięciu kategorii barier: bariery w otoczeniu osób z niepeł-
nosprawnością, bariery po stronie pracodawców, bariery po stronie 
administracji gminnej, bariery po stronie osób z niepełnosprawnością 
i bariery po stronie rodzin osób z niepełnosprawnością. Ustalił, że 
decydujące znaczenie mają bariery stojące po stronie pracodawców, 
którzy cechują się bardzo niskim stopniem gotowości do zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnością. Wynika to z faktu niezadowalającego 
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poziomu dostosowania zakładów pracy do potrzeb tych osób oraz 
kosztów koniecznych do zapewnienia dostosowań. Pracodawcy oba-
wiają się również wielu dodatkowych kłopotów związanych z zatrud-
nieniem osób z niepełnosprawnością (kontrole, sprawozdawczość, 
zmiany organizacyjne). W dalszej kolejności znajdują się bariery 
po stronie otoczenia, takie jak choćby: utrudniony dojazd, brak ofert 
pracy, wpływ konkurencji osób sprawnych, a przede wszystkim nie-
stabilne warunki wsparcia finansowego i niestabilność prawa, które 
wskazywane są też przez pracodawców jako dodatkowo zniechęca-
jące do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Szczególną uwagę 
autor zwrócił na bierną postawę administracji gminnej, która zasłania 
się brakiem środków na pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej. 
Wśród identyfikowanych barier po stronie rodzin za najważniejsze 
uznał obawę o stan zdrowia członka rodziny i obawę o utratę renty 
przez niepełnosprawnego członka rodziny. U samych osób z niepeł-
nosprawnością równie silnym czynnikiem jest obawa o utratę renty, 
mała mobilność oraz stan zdrowia. Najmniejszy wpływ, choć nie bez 
znaczenia, autor przypisuje barierom po stronie administracji gminnej 
przejawiające się brakiem zainteresowania pomocą osobom z niepeł-
nosprawnością. Badania jednoznacznie wskazują na niskie znaczenie 
uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnością (Radecki 2008: 7-45).

Na ekonomiczny aspekt w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
zwrócił uwagę Jerzy Chorążuk. Posłużył się wynikami badań prze-
prowadzonych na terenie instytucji publicznych, w tym samorządów 
na szczeblu powiatowym na terenie całego kraju. Głównym determi-
nantem, który skłonił jednostki organizacyjne powiatów do zatrud-
niania, był własny interes ekonomiczny. Jednocześnie autor zauważył, 
że znaczny odsetek spośród zatrudnionych osób z niepełnosprawnoś-
cią piastował stanowiska wymagające wykształcenia i umiejętności 
zawodowych, co świadczy o równym dostępie do różnych stanowisk 
i interesujących zawodów. Dla badacza oznacza to, że stygmat niepeł-
nosprawności przestaje być barierą w pełnieniu obowiązków zawo-
dowych (Chorążuk 2006: 118-121).

Do odmiennej konstatacji we wnioskach z przeprowadzonych 
badań doszła Iwona Poliwczak. Stwierdziła, że pracodawcy działają-
cy w ramach otwartego rynku pracy kierują się głównie rachunkiem 
ekonomicznym i dlatego niepełnosprawnych pracowników zatrudniają 
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sporadycznie, głównie wówczas gdy nie wiąże się to z ponoszeniem 
dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska 
pracy. Przedsiębiorcy działający na otwartym rynku pracy w rzeczy-
wistości nie tworzą miejsc pracy i nie zamierzają w najbliższym czasie 
zatrudniać osób z niepełnosprawnością. Do czynników zniechęca-
jących pracodawców do zatrudniania tych osób autorka zaliczyła, 
na poziomie przedsiębiorstwa: charakter prowadzonej działalności, 
rodzaj wykonywanej pracy, bariery architektoniczne oraz konieczność 
dostosowania i tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto dla podję-
cia przez pracodawców decyzji o zatrudnieniu znaczenie ma rodzaj 
i stopień niepełnosprawności, który ogranicza rodzaj prac, jaki osoba 
może wykonywać. Rzadko są brane pod uwagę posiadane przez oso-
by niepełnosprawne kwalifikacje zawodowe. Do czynników bariero-
twórczych tkwiących w przedsiębiorstwie po stronie osób z niepeł-
nosprawnością autorka badań wskazała: niski poziom wykształcenia, 
brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz obniżoną wydaj-
ność. Ponadto do identyfikowanych przeszkód leżących po stronie tej 
grupy społecznej utrudniających im znalezienie zatrudnienia należą: 
przywileje nadane im przez ustawodawcę (krótszy czas pracy, dłuższy 
urlop itp.), wysoka absencja chorobowa, stopień i rodzaj niepełno-
sprawności ograniczający ich mobilność i dyspozycyjność, bierność 
zawodowa, brak nawyków pracy, a także niski poziom posiadanej wie-
dzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz autoprezentacji. 
Wśród przeszkód Poliwczak wymienia również te, które generuje sam 
system wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Wymusza on 
bowiem częste kontrole i silną biurokrację, perspektywę utraty uzy-
skanego dofinansowania z PFRON w przypadku błędów w doku-
mentacji, narzucenie przez ustawodawcę ograniczeń w dochodach 
z zatrudnienia dla osób odbierających rentę, niekorzystny dla tej grupy 
społecznej sposób prowadzenia przez państwo polityki oraz brak moż-
liwości szybkiego i efektywnego przekwalifikowania. Z badań autorki 
wynika, że generalnie istniejący system wyrównywania szans osób 
z niepełnosprawnością na rynku pracy oceniany jest źle. Respon-
denci uważali, że jest on niewydolny, nieefektywny, niestabilny, mało 
przejrzysty, zbyt często zmieniany, a działania podejmowane w jego 
ramach są zbyt wolne i prowadzą do pogorszenia się sytuacji tej grupy 
społecznej na rynku pracy (Poliwczak 2007: 275-279).
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Zdefiniowanie i usystematyzowanie katalogu barier w zakresie 
zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 
ujawnia widoczną lukę w rozumieniu społecznego konstruowania 
czynników warunkujących zatrudnienie. Widoczny jest brak uwzględ-
nienia czynników kulturowych związanych z szeroko rozumianą kul-
turą pracy przedsiębiorstwa. Najczęściej badacze biorą pod uwagę 
elementy otoczenia zewnętrznego stanowiące potencjalne przyczyny 
powstawania barier oraz te, które można przypisać osobie z niepeł-
nosprawnością. Bywają bariery o charakterze pierwotnym, ale także 
wtórnym, gdzie występowanie jednej bariery generuje potencjalne 
wystąpienie następnych. Pojawiają się bariery w wyniku funkcjono-
wania regulacji, jakim podlega życie społeczne, oraz bariery niewyni-
kające z organizacji życia społecznego, bariery potencjalne i aktualne. 
Niektóre z nich mają wymiar rzeczywisty i dlatego można je dotknąć 
i doświadczyć cieleśnie. Inne nie mają cech fizycznych i pojawiają 
się środowisku społecznym – tworzone są przez ogół w wyniku kon-
taktów międzyludzkich i wzajemnego współżycia. Sama zbiorowość 
osób z niepełnosprawnością należy do najbardziej heterogenicznych, 
trudnych do jednoznacznego sklasyfikowania, co wydatnie utrudnia 
rozpoznanie najpierw potrzeb a następnie skutecznego ich zaspo-
kajania. Jedno tylko pozostaje bez dyskusji: czynnikiem skutecznie 
integrującym osoby z niepełnosprawnością ze społeczeństwem i prze-
ciwdziałającym wykluczeniu jest pełne uczestnictwo w społecznym 
podziale pracy.

Praca jako czynnik sprzyjający inkluzji społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem

Właśnie praca i wynikające z niej środowiskowe uwarunkowania są 
istotnym czynnikiem integracji społecznej. W specyficznym, określa-
nym jako zadaniowe środowisku, którego charakterystyczną cechą jest 
uczestnictwo podmiotów w podejmowaniu trudu celem zaspokojenia 
potrzeb, człowiek ujawnia nie tylko swoje kwalifikacje, ale również 
osobowość. Poprzez uczestnictwo w środowisku pracowniczym czło-
wiek staje się podmiotem pracy zgodnie z myślą Jana Pawła II:
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Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, 
a także podmiotowości społeczeństwa, złożonego z ludzi pracujących. 
Trzeba zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku z jego pra-
cą i wszystkim czynić zadość (homilia Jana Pawła II podczas mszy św. 
dla ludzi pracy na Zaspie w Gdańsku w dniu 12 czerwca 1987 roku, 
„L’Osservatore Romano” 8:1987, nr 5 bis).

W środowisku skupiającym ludzi pracujących wykonywanie czyn-
ności określonych jako praca, sprzyja ujawnieniu wielu konotacji kul-
turowych, moralnych, emocjonalnych, które mają swoje późniejsze 
odniesienie w kształtujących się warunkach społecznych. Tę zależność 
od wielu lat dostrzegał Władysław Jacher, mówiąc, że:

Przez pracę uzyskujemy własną afirmację, jako byty rozumne i jako osobo-
wości. Praca wyzwala nas z przyrody, poszerza naszą świadomość, kształ-
tuje nasze „ja”, sytuuje nas w odpowiednim miejscu w grupie i społeczeń-
stwie (Jacher, Swadźba 2002: 114).

Praca staje się więc katalizatorem wszelkich międzyludzkich rela-
cji, gdyż jej owoce ludzie odnoszą nie tylko do samych siebie, ale 
również do innych, co w konsekwencji ma wpływ na strukturę orga-
nizacji i kształtuje tę organizację jako grupę społeczną od początku 
jej istnienia, bowiem praca:

[…] wymaga koordynacji zachowań i współpracy oraz świadomego 
i odpowiedniego tworzenia dóbr i produktów, wpływających na struk-
turę oraz integrację grup społecznych i społeczeństwa (Jacher, Swadźba 
2002: 146).

We współczesnej socjologii gospodarki uznaje się, że cały system 
gospodarczy wytworzony przez człowieka to nic innego jak sieć relacji 
między osobami lub firmami tworzącymi rzeczywiste sieci społecz-
ne, nieistniejące w abstrakcyjnym, wyidealizowanym rynku. Badacze 
kapitału społecznego często odwołują się do amerykańskiego socjo-
loga Marka Granovettera, który, przedstawiając tezę „zakorzenienia”, 
uznał, że:
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Po pierwsze, działania gospodarcze są formą działania społecznego. 
Uznaje się zatem, że życie gospodarcze jest pochodną życia społeczne-
go, a rynek powinien być postrzegany jako specjalna kategoria relacji 
społecznych i wartości kulturowych.

Po drugie, wszelkie działania gospodarcze są zakorzenione w sieci 
relacji społecznych jednostek je podejmujących.

Po trzecie, instytucje gospodarcze są konstrukcjami społecznymi. 
Ich powstanie nie jest bowiem efektem działania „niewidzialnej ręki 
rynku”, jak postrzegali to ekonomiści, a raczej wynikiem ścierania 
się sprzecznych interesów agentów funkcjonujących w życiu gospo-
darczym. We współczesnej gospodarce, w środowisku pracowniczym 
istotne okazują się kontakty interpersonalne, interakcje międzyludz-
kie, budowana sieć relacji, a w konsekwencji struktura organizacyjna 
i budowana na jej podstawie kultura organizacji (Granovetter 1985).

Otwarty rynek pracy jest miejscem, gdzie szczególnie boleśnie 
odczuwana jest odmienność osób z niepełnosprawnością w kontekście 
uzyskania zatrudnienia – odmienność rozumiana w sensie prawnym, 
społecznym i zawodowym. Rynek pracy jest bowiem miejscem, gdzie 
skupiają się uwarunkowania funkcjonowania osób z niepełnospraw-
nością, regulowane przez istniejące prawo, instytucje wsparcia spo-
łecznego, postawy pracodawców, współpracowników, ograniczenia 
architektoniczne, system kształcenia osób niepełnosprawnych. Osoby 
z niepełnosprawnością podejmujące pracę traktuje się jako te, które 
osiągnęły sukces w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zatrudnienie 
to główny cel integracji społecznej. Dlatego ważnym wskaźnikiem 
optymizmu osób niepełnosprawnych, aktywności w życiu społecz-
nym, jest ich zatrudnienie.

Dokonana charakterystyka składowych strategii zarządzania nie-
pełnosprawnością daje obraz pracodawcy, który, uwikłany w uwa-
runkowania środowiskowe w różny sposób i w różnym wymiarze 
realizuje postulat równouprawnienia i sprawiedliwości. Obserwowane 
niewystarczające zaangażowanie pracodawców w zarządzanie zaso-
bami ludzkimi utrwala wciąż powszechnie panujący pogląd, że głów-
nym celem działalności przedsiębiorcy jest maksymalizacja zysku. 
Rozwiązaniem jest tworzenie nowej jakości w przestrzeni gospodar-
ki rynkowej – odpowiedzialnej i współodpowiedzialnej za społeczną 
konstrukcję wykluczenia społecznego.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec środowisk 
zagrożonych wykluczeniem

Zapotrzebowanie na sprawne zarządzanie relacjami społecznymi 
w warunkach organizacji działającej w gospodarce, na otwartym rynku 
pracy, oparte na poszanowaniu wszystkich interesariuszy środowiska 
pracowniczego, spowodowało powstanie idei społecznej odpowiedzial-
ność biznesu (Corporate Social Responsibility – CRS). Chodzi o uzyska-
nie równowagi w wymiarze ekonomicznym i społecznym, by wypra-
cowany balans zachodził między funkcjonowaniem przedsiębiorstw 
a zaspokajaniem potrzeb społecznych wewnętrznych i zewnętrznych 
organizacji (Gołaszewska-Kaczan 2009: 53). Wobec tego pojęcie 
odpowiedzialnego biznesu dotyczyć może zarówno szerszego oto-
czenia przyrodniczego (środowiska naturalnego, ekosystemu), oto-
czenia społeczno-kulturowego (tradycji, wartości, na których wspiera 
się życie zbiorowe, dziedzictwa kulturowego, podtrzymującego życie 
społeczne), jak i każdego, kto jest zatrudniony w organizacji (Węgrze-
cki 2012: 26-27).

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest procesem, w ramach którego 
przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi grupami 
społecznymi, które mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalno-
ści gospodarczej, należy je zatem traktować jako inwestycję, a nie koszt. 
Przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych stanowi jeden z fun-
damentów odpowiedzialnego biznesu (Sochocki 2015:34).

Odpowiedzialność wobec pracowników to zespół działań, których 
celem jest zapewnienie bezpiecznych, zgodnych z normami warunków 
pracy, poprawnych relacji z kierownictwem oraz zgodna z wymagania-
mi etyki realizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi (Szmidt 
2012: 340).

Na społeczną odpowiedzialność biznesu wobec pracownika skła-
dałby się dobrobyt pracowników (np. opieka medyczna, urlopy zdro-
wotne), warunki pracy (podwyższanie standardów najbliższego oto-
czenia środowiska pracy, świadczenia socjalne powyżej norm) oraz 
projektowanie zadań pracowniczych zorientowanych bardziej na satys-
fakcję pracowników niż na zwiększenie efektywności ekonomicznej 
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(Johnson, Scholes 1993 za: Walczak-Duraj 2002: 308). Ważne są też 
programy, które obejmowałyby inwestycje w rozwój pracowników 
poprzez podnoszenie ich kwalifikacji (szkolenia, kursy), programy 
integracyjne oraz tworzenie takiej kultury organizacyjnej, która pro-
mowałaby właściwe zachowania ludzi stanowiące podstawę efektywnej 
realizacji zadań strategicznych. O wartości przedsiębiorstwa również 
decydowałyby zwyczaje dotyczące traktowania swoich pracowników 
(Sochocki 2015: 37). To dzięki dialogowi, współpracy, komunikacji czy 
partnerstwu, zostałby określony właściwy zakres społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa, zgodnie z oczekiwaniami kibiców stra-
tegicznych, a jednocześnie pozwalający na realizowanie celów firmy.

Wszystkie te działania odnosiłyby się do pracowników, którzy 
mogliby podjąć pracę w danej firmie (wiązałyby się z poprawnością 
procesów rekrutacji i selekcji), którzy są w firmie zatrudnieni (doty-
czyłyby właściwie ustalonych profilów stanowisk, poczucia bezpie-
czeństwa w momentach zmian, dotrzymania zobowiązań) oraz tych, 
którzy byli pracownikami firmy (podejmowanie działań ułatwiających 
odejście i znalezienie nowej pracy, utrzymania dobrych stosunków 
z byłymi pracownikami) (Szmidt 2012).

Społeczna odpowiedzialność biznesu swoje szczególne zadanie 
miałaby w przypadku dbania o środowiska zagrożone wykluczeniem 
społecznym w ramach takich kategorii, jak: zobowiązania społecz-
ne, reakcje społeczne czy wrażliwość społeczna (Sułek, Świniarski 
2001: 208). Sfera zarządzania zatrudnieniem na otwartym rynku pra-
cy wynikałaby z przestrzegania zasady podmiotowości pracowników, 
sprawiedliwości społecznej, gwarancji poczucia stabilizacji i bezpie-
czeństwa (Wojtasiewicz 2008). Sprzyjałoby to integracji środowisk 
zagrożonych wykluczeniem, jak na przykład osób z niepełnospraw-
nością w ramach środowiska pracowniczego.

W amerykańskich badaniach pojawia się pojęcie dobrego praco-
dawcy, którego postawa przejawia takie cechy osobowości, jak: otwar-
tość na różnorodność, pielęgnowanie kultury integracji, szacunek dla 
odmienności, budowanie zespołowego stylu zarządzania. Dodaje się 
do tego dbałość o wizerunek społeczny firmy w ramach właśnie spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu i zobowiązanie wzięcia na siebie 
niedyskryminacyjnego zatrudnienia.
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Amerykańskie badaczki Dianna L. Stone i Adrienne Colella skon-
struowały model czynników, które mogą mieć wpływ na efektywne 
zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem (w tym wypadku osób 
z niepełnosprawnością) w miejscu pracy. Badaczki te zidentyfikowały 
trzy zbiory zmiennych:

 – osoby z niepełnosprawnością (gdzie bierze się pod uwagę cha-
rakterystykę pod względem rodzaju i stopnia niepełnospraw-
ności, cech psychospołecznych),

 – czynniki środowiskowe (zagadnienia polityki społecznej),
 – miejsce pracy (występujące normy i wartości w miejscu pracy, 

obecna strategia polityki personalnej, istniejący system nagród).
Uznały one, że najbardziej istotnymi czynnikami decydującymi 

o powodzeniu w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością są te zmien-
ne, które charakteryzują miejsce pracy (Stone, Colella 1996). Stało się 
to podstawą do dalszych badań nad identyfikacją charakterystyk tego 
środowiska. Miałoby to mieć wpływ na rozwinięcie potencjału orga-
nizacyjnego osób zawodowo zajmujących się wyszukiwaniem miejsc 
pracy dla osób z niepełnosprawnością, jak i na efektywne zatrudnianie 
i integrację tych osób w środowisku pracowniczym. Sami zaintere-
sowani podkreślają, że dobry pracodawca to ten, który integruje ich 
z resztą personelu oraz słucha ich skarg i potrzeb.

Sheila H. Akabas wyraziła opinię, że pracownicy socjalni szukający 
miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością powinni odnajdywać 
i zgłaszać się do pracodawców, którzy wykazują otwartość i tworzą 
zindywidualizowane oraz przyjazne miejsce pracy (Akabas 1994). 
Z kolei John Butterworth wraz ze współpracownikami odkrył, że 
pracownicy socjalni poszukujący pracy dla osób z niepełnospraw-
nością znajdują ją tylko w takich miejscach, które wykazują „kulturę 
integracji” (Butterworth i inni 1997). W jakościowym badaniu pra-
cowników z upośledzeniem rozwojowym Butterworth zidentyfikował 
cztery cechy struktury organizacyjnej, które wiązały się z efektywną 
integracją badanych osób. Odkrył, że skuteczni pracodawcy tworzą 
możliwości powstania złożonej siatki relacji pomiędzy pracownikami, 
tworzą możliwości interakcji społecznych, prezentują styl zarządzania 
oparty na wartości jednostki i pracy zespołowej oraz organizują pracę 
na zasadach partnerskich (Butterworth i inni 2000). Podobnie Bonnie 
Kirsh odkryła, że pracownicy z niepełnosprawnością psychiatryczną 
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odnosili większe sukcesy w miejscach pracy, których organizacja two-
rzyła warunki do akceptacji odmienności oraz atmosferę szacunku 
i troski (Kirsh 2000).

Według Dennisa Gilbride’a pracodawcy różnią się w zakresie 
otwartości na zatrudnianie oraz integrację osób z niepełnosprawnością 
i istnieją specyficzne charakterystyki organizacyjne, które wspomagają 
integrację. Skuteczni pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnospraw-
nych, dają możliwość:

 – powstania złożonej siatki relacji pomiędzy pracownikami,
 – sprzyjają interakcjom społecznym,
 – prezentują styl zarządzania oparty na wartości jednostki i pracy 

zespołowej,
 – organizują pracę na zasadach partnerskich (Gilbride i inni 2003: 

103-137).
Gilbride zrekonstruował kategorie opisujące pracodawców skłon-

nych zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Pogrupował je w trzy 
główne zbiory, w ramach których wyróżnił specyficzne charaktery-
styki opisujące pracodawców:

 – kultura pracodawcy,
 – warunki pracy, wymagania stawiane pracownikom,
 – doświadczenie pracodawcy i jego wsparcie (Gilbride i inni 

2003: 135).
Zagadnienia kultury pracy w środowisku pracowniczym stanowią 

pierwszą, najszerszą kategorię, która zawiera wartości i normy doty-
czące zróżnicowania, jakości wykonywanej pracy, praktyki i polity-
ki w zakresie organizacji pracy. Zagadnieniem centralnym dla osób 
z niepełnosprawnością jest poczucie włączenia i szacunku. Według 
badacza, osoby z niepełnosprawnością podkreślają, że dobry praco-
dawca to ten, który integruje ich z resztą personelu oraz słucha ich 
skargi i potrzeb. Dla pracodawców ważna jest integracja osób, które, 
mimo że są inne, stają się coraz ważniejsze dla sukcesu ich przed-
siębiorstw. Inną wartością wyrażaną zarówno przez osoby z niepeł-
nosprawnością, jak i pracodawców, według Gilbride’a (2003), była 
uwaga nastawiona raczej na jakość wykonywanej pracy zamiast na 
samą niepełnosprawność.

Drugą główną kategorią są wymagania zawodowe. Gilbri-
de (2003) dostrzegł wagę specyficznej relacji pomiędzy osobą 
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z niepełnosprawnością a wykonywaną pracą. Podkreślał znaczenie 
rzeczywistej zdolności kandydata do wykonywania podstawowych 
funkcji zamiast koncentrowania się pracodawcy na kwestiach niepeł-
nosprawności w ogóle. Zwracał uwagę na dobre dostosowanie określo-
nych zadań do możliwości osoby z niepełnosprawnością. U osób z nie-
pełnosprawnością, w opinii badacza, pracodawcy powinni dostrzegać 
rzeczywiste umiejętności i umożliwiać im ich wykorzystanie. Praco-
dawcy pragną natomiast polegać na swoich pracownikach.

Głównym elementem trzeciej kategorii jest poziom umiejętno-
ści pracodawcy w zarządzaniu odmiennością i wsparciem w celu 
integracji oraz włączania pracowników z niepełnosprawnością. Dla 
pracodawców, którzy potrafią się znaleźć w tej sytuacji i posiada-
ją doświadczenie w funkcjonowaniu zróżnicowanego miejsca pracy, 
przystosowanie osób z niepełnosprawnością nie nastręcza trudności. 
Dla nich niepełnosprawność jest tylko inną formą odmienności.

Podsumowanie

Niepełnosprawni to osoby w szczególnej sytuacji: obarczone niewy-
dolnością organizmu, zmagające się z ograniczeniami natury biolo-
gicznej, społecznej i zawodowej. Nasilenie niepełnosprawności ma 
wpływ na zdolność pełnienia ról społecznych. Orzeczony stopień nie-
pełnosprawności umiejscawia jednostkę w systemie zabezpieczenia 
społecznego oraz formalizuje i ogranicza poruszanie się na rynku 
pracy. Rodzaj niepełnosprawności powoduje uruchomienie stereoty-
pów funkcjonujących w społeczeństwie, a w wielu przypadkach jest 
przyczyną nieuzasadnionych negatywnych postaw, które pojawiają 
się w otoczeniu dalszym i bliższym. Osoby z niepełnosprawnością są 
grupą społeczną najbardziej narażoną na praktyki ekskluzyjne w śro-
dowisku pracowniczym. Stworzona specjalnie z myślą o tej grupie 
Ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych od lat 
nie spełnia swojego zadania. Osoby z niepełnosprawnością nadal 
w zestawieniach statystycznych są wykazywane jako te o najniższym 
wskaźniku zatrudnienia, a system wsparcia społecznego w postaci 
zabezpieczenia rentowego dodatkowo utrwala bierność i niemoc 
w podejmowaniu decyzji zawodowych.
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Praca jest podstawową potrzebą osób z niepełnosprawnością, 
a przede wszystkim formą aktywności ujawniającą społeczną naturę 
człowieka. Środowisko pracownicze jest miejscem ujawniającym ten 
szczególny aspekt natury. Jest też przez to miejscem dokonywania się 
społecznej integracji, a osoby z niepełnosprawnością poprzez swą 
heterogeniczność nadają szczególny sens znaczeniu terminu „inte-
gracja”. Warto więc na koniec przytoczyć słowa Jachera:

Integracja […] oznacza natomiast jedność w różnorodności. Integracja 
oznacza pewną harmonię społeczną powstałą na skutek określonej zgod-
ności różnych elementów systemu społecznego […]. W sensie socjologicz-
nym integracja dotyczy systemu społecznego w rozumieniu reistycznym 
jako pewnego zespołu ludzi […], jak i systemu zachowań, systemu inter-
akcji, systemu stosunków, co stanowi atrybut grupy społecznej (Jacher 
1976: 13).

Wybrzmiewają w nich postulaty zachowania i poszanowania dla 
różnorodności jako wartości w systemie społecznym. Mają w nim 
prawo współuczestniczyć wszystkie podmioty, a sukcesem byłoby 
stworzenie zintegrowanego systemu społecznego i warunków środo-
wiskowych choćby dzięki koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu.
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Abstract
The conditions of a working environment which foster the 

integration of people vulnerable to social exclusion

The question of the social inclusion of vulnerable groups has been 
the subject of interest both to researchers and public institutions for 
many years. The article aims at the mechanisms of creating as well as 
defining the social exclusion of these groups, in particular, of people 
with disabilities. The place where social inequalities come to the fore 
is often the working environment. Such conditions become particu-
larly visible in the case of people with disabilities due to their vast 
diversity. The solution for the problem of treating them instrumen-
tally, as a source of merely financial benefit, is the idea of Corporate 
Social Responsibility (CSR) which this article tackles. According to 
this idea, a working environment may also be considered as a source 
of such desirable values as: equality, integration, and well-being. This 
kind of responsibility towards vulnerable employees can take the form 
of an organizational culture, demands for employees, experiences in 
diversity management, and employers’ readiness to help others.
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DZIAŁANIA DORADCY ZAWODOWEGO 
W PROCESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

W OKRESIE ADOLESCENCJI

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, i nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi…

Jan Paweł II

Wstęp

Współczesne społeczeństwo wymaga od swoich członków zrozumie-
nia procesów społecznych i zaakceptowania ich złożoności. Oczekuje 
od obywateli prowadzenia działań zmierzających do podejmowania 
kontaktów i relacji międzyludzkich oraz wzajemnego porozumienia 
się. Koncentruje się na podmiotowości jednostek i otwiera się na 
ich potrzeby. Podstawą funkcjonowania osób w społeczeństwie jest 
nawiązywanie prospołecznych relacji oraz pozostawanie w poczuciu 
przynależności i bycia potrzebnym.

W związku z tym jawi się pytanie o to, jak działania dorad-
cy zawodowego mogą wspomagać integrację społeczną młodzieży 
z niepełnosprawnościami.
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Charakterystyka zjawiska niepełnosprawności

Podejmując rozważania na temat zadań doradcy zawodowego w pro-
cesie integracji społecznej w okresie adolescencji należy zastanowić 
się, czym jest niepełnosprawność?

W literaturze przedmiotu podejmowano wiele prób zdefiniowa-
nia pojęcia niepełnosprawności. Mimo że jest ono traktowane wielo-
aspektowo, scalając wymiar medyczny, biologiczny jednostki z funk-
cjonowaniem jej w otoczeniu, społeczeństwie, dotąd nie zostało ono 
sformułowane jednoznacznie, upowszechnione i zaakceptowane.

Ustawodawca tworzy legalną definicję pojęcia niepełnosprawności, 
dlatego niektóre terminy są sformalizowane i określają ją jako „stan 
fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudniający, 
ograniczający bądź uniemożliwiający wypełnianie ról społecznych, 
a w szczególności ograniczający zdolności do wykonywania pracy 
zawodowej” (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 
z późn. zmianami).

Inne definicje nie ograniczają się do wyjaśnienia czym jest niepeł-
nosprawność, ale wskazują na obszary życia, których dotyczy. W taką 
perspektywę wpisuje się postrzeganie problemu przez Władysława 
Dykcika, według którego niepełnosprawność: 

[…] obejmuje różne ograniczenia funkcjonalne jednostek ludzkich w każ-
dym społeczeństwie, wynikające z uszkodzenia zdolności wykonywania 
jakiejś czynności w sposób uważany za normalny, typowy dla życia ludz-
kiego. Ograniczenia te mogą mieć charakter stały lub przejściowy, całko-
wity lub częściowy, mogą dotyczyć sfery sensorycznej, fizycznej i psychicz-
nej (Dykcik 1997: 15).

Współcześnie niepełnosprawność postrzegana jest w kontekście 
społecznym, który wyklucza identyfikowanie osób z niepełnospraw-
nością ze „specjalnymi potrzebami”. Wynika ona z barier społecznych, 
ekonomicznych, które codziennie zastaje osoba z niepełnosprawnoś-
cią. Przyjmując taką percepcję można uznać, że przyczyna niepełno-
sprawności tkwi w otoczeniu a nie w samej jednostce.
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Mając na uwadze podmiotowość osób z niepełnosprawnością 
koniecznym jest unikanie określenia „osoba niepełnosprawna”. Mimo 
że dzisiaj trudno zgodzić się na używanie tego pojęcia, w literaturze 
oraz dokumentach legislacyjnych ono aktywnie funkcjonuje.

Sformułowanie to zamyka takie osoby w ich jednej cesze i stygma-
tyzuje je. Takiego zamknięcia unikają określenia „osoba z niepełno-
sprawnością” czy „osoba z niepełnosprawnościami” (Gałasiński 2013).

We współczesnej retoryce powinno funkcjonować wyrażenie „oso-
ba z niepełnosprawnością”. Doprecyzowanie wyrażenia językowego 
stanowi istotę w postrzeganiu siebie przez młodzież. Młodzi ludzie 
mają poczucie osamotnienia i zagubienia. Młodzież z niepełnospraw-
nością boryka się dodatkowo z poczuciem inności i obniżeniem oce-
ny własnej wartości. W okresie adolescencji odbierane informacje 
pochodzące od grup rówieśniczych i dorosłych często nabierają zna-
czenia sugestywnego. Ze względu na wrażliwość młodzieży z nie-
pełnosprawnością, ważnym jest używanie właściwych, nieraniących, 
niestygmatyzujących pojęć.

Współczesne społeczeństwo nakłada na siebie obowiązek wypra-
cowania takiego prawa, aby osoby z niepełnosprawnością mogły nie-
zależnie, samodzielnie i aktywnie żyć. Otrzymują prawo do leczenia 
i opieki medycznej, diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, 
życia w środowisku pozbawionym barier funkcjonalnych. Zapisy 
prawne gwarantują osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzicom 
czy opiekunom prawnym, możliwość dokonywania wyboru formy 
kształcenia z pełnej oferty edukacyjnej. Prawo gwarantuje im również 
podejmowanie pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i korzy-
stanie z ofert otwartego rynku pracy. Dostęp do doradztwa zawodo-
wego i pośrednictwa pracy oraz prawo do podejmowania zatrudnie-
nia w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb stwarza 
możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym (Karta praw 
osób niepełnosprawnych, uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 1 sierpnia 1997 r.).



Monika Ewa Trybulska224

W stronę integracji społecznej

W wymienionych obszarach życia w dziedzinie kształcenia i pracy 
zapisane są sugestie dla doradców zawodowych. W pracy z osobami 
z niepełnosprawnością fundamentalne znaczenie ma działalność na 
rzecz integracji społecznej. Jest to proces scalania, łączenia jednostki 
ze społeczeństwem. Polega nie tylko na przygotowaniu osób z niepełno-
sprawnością do życia w społeczeństwie, kształtowaniu właściwych rela-
cji interpersonalnych. W najszerszym znaczeniu integracja wyraża się

[…] w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym 
respektowane są te same prawa, liczą się takie same wartości i w którym 
stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego wszech-
stronnego rozwoju. Integracja pozwala więc być osobie niepełnosprawnej 
sobą wśród innych. Dążenia te wspierane są ideałami humanitarnymi, 
rehabilitacją, pragnieniami osób niepełnosprawnych, rodziców dzieci 
z odchyleniami od normy, możliwościami stwarzanymi przez współczesną 
naukę, służby socjalne, technikę itp. Integracja może mieć zastosowanie 
do wszystkich sfer życia jednostki niepełnosprawnej – życia rodzinnego, 
kształcenia ogólnego i zawodowego, pracy, czasu wolnego, aktywności 
społecznej, politycznej itp. (Hulek 1997: 492-493).

Rozwój w okresie adolescencji

Niemożliwe jest dokonywanie celowych i zrównoważonych działań 
dedykowanych młodzieży z niepełnosprawnością bez znajomości 
procesów zachodzących w rozwoju. Adolescencja jest etapem życia 
człowieka, w którym obserwuje się radykalne zmiany w sferze fizjo-
logicznej i psychospołecznej. Przemiany te obserwuje się w myśleniu, 
osobowości, w systemie wartości i światopoglądzie, w moralności, 
rozwoju społecznym. W okresie dorastania wysoki poziom przyjmu-
ją potrzeby samopoznania i autonomii (Erikson 1997; Obuchowska 
2000). Mocno odczuwalna jest chęć określenia własnej tożsamości, 
poszukiwania swojego miejsca w społeczeństwie. Dorastanie jest 
okresem podejmowania i przeprowadzania własnych wyborów życio-
wych, w tym edukacyjnych i zawodowych. Szybko rozwija się per-
spektywa czasowa, która pozwala młodemu człowiekowi na orientację 
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przyszłościową, stanowiącą główny czynnik procesu określania przy-
szłości, formułowania celów i planów życiowych oraz podejmowania 
decyzji (Erikson 1997).

Rozwój psychospołeczny młodzieży z niepełnosprawnością jest 
zasadniczo zbliżony do rozwoju młodzieży pełnosprawnej (Obuchow-
ska 2003). Niezbędne jest jednak zwrócenie uwagi na występowanie 
istotnych różnic. Trzeba uznać, że dla rozwoju młodzieży z niepełno-
sprawnością nie można stworzyć wspólnego dla wszystkich osób sche-
matu. Zauważalne są specyficzne zmiany rozwojowe młodzieży z nie-
pełnosprawnością o charakterze jakościowym i ilościowym. Istnieje 
wiele przyczyn wpływających czy warunkujących rozwój młodych 
z niepełnosprawnościami, których źródeł można upatrywać w czynni-
kach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych lub aktywności włas-
nej człowieka. W końcu rozwój osoby z niepełnosprawnością może 
być wynikiem wielu przypadkowych zdarzeń mających miejsce w jej 
życiu. W tym aspekcie samo doświadczenie uszkodzenia organizmu 
może być rezultatem nieoczekiwanego zdarzenia (Speck 2005).

Mając na uwadze istnienie różnic rozwojowych pomiędzy mło-
dzieżą z niepełnosprawnością a młodzieżą pełnosprawną, szczegól-
nego znaczenia nabiera działalność doradcy zawodowego w procesie 
integracji społecznej. Doradca zawodowy spełnia istotną funkcję 
w procesie doradczym, tj. udziela pomocy w formie grupowych 
i indywidualnych porad dla młodzieży i osób dorosłych w wyborze 
zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwo-
ści psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy 
oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami 
i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wyko-
rzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicz-
nych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz technicz-
ne środki przekazywania informacji zawodowej (Klasyfikacja zawodów 
i specjalności 1995). Wszystkie powyższe działania doradca zawodowy 
kieruje również do młodzieży z niepełnosprawnością.

Doradca zawodowy podejmuje szereg działań zmierzających do 
rozwinięcia u młodzieży samoświadomości zawodowej, postawy 
przedsiębiorczości czy otwartości na zmianę. Wyzwaniem staje się 
doradzanie w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej w odniesieniu 
do młodzieży z niesprawnością.
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Poszukiwanie możliwości a dokonywanie wyborów 
edukacyjno-zawodowych

Bezdyskusyjne jest twierdzenie, że praca to podstawowa forma aktyw-
ności człowieka. W wymiarze psychologicznym i społecznym poja-
wia się już w okresie dzieciństwa, rozwija się w okresie adolescencji 
po to, aby przekształcić się w główną kreację dorosłości. Dla osób 
z niepełnosprawnością stanowi wartość szczególną i jest generatorem 
integracji społecznej.

Pierwsze decyzje zawodowe młodzież podejmuje w najtrudniej-
szym dla siebie okresie życia, nacechowanym burzliwymi zmiana-
mi fizycznymi i psychicznymi. Młodzież z niepełnosprawnościami 
dodatkowo obciążona jest deficytami wynikającymi z przewlekłego 
schorzenia. W związku z tym doradca zawodowy, pracując z młodzie-
żą, zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedniej postawy, która ściśle 
wiąże się z wyborem orientacji procesu doradczego. Współcześnie 
akcentuje się potrzebę zmiany paradygmatu doradztwa zawodowego 
na paradygmat doradztwa karier (Bańka 2007). Potrzeba ta sprawia, że 
obok tradycyjnego doradztwa pojawia się dziś poradnictwo nowoczes-
ne, w którym wzajemne relacje osób w nim uczestniczących, dialog, 
zrozumienie, nabierają szczególnego wymiaru (Górka 2015). Potrzeba 
przekonstruowania myślenia o doradztwie zawodowym jako pomocy 
w dokonywaniu wyborów na doradztwo kariery wynika z systema-
tycznego przeobrażenia się rzeczywistości, w której żyje współczesny 
człowiek, powodując, że proces planowania może być ograniczony do 
najbliższej perspektywy czasowej, bez snucia dalekosiężnych wizji 
(Filipiuk, Knopik, Koperwas, Pękalska 2015).

Doradztwo karier nie jest nastawione wyłącznie na pomoc w wybo-
rze zawodu, ale przede wszystkim na ukazywanie możliwości życia 
i rozwoju w permanentnej zmianie (Bańka 2004: 18). Taka perspek-
tywa będzie rozwijać u młodzieży z niepełnosprawnościami chęć 
poszukiwania swoich możliwości i odkrywania własnych zasobów. 
Doradca zawodowy jest towarzyszem młodego człowieka w procesie 
pomagania ludziom w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie 
w odniesieniu do rodzaju pracy i środowiska pracy, w odniesieniu do 
wyboru właściwego zawodu, zmiany zatrudnienia oraz właściwego 
dostosowania zawodowego (Bańka 2005).
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Zadania doradcy zawodowego

Współczesne procesy zmiany społecznej są nieharmonijne i nacecho-
wane niepewnością, stanowią wyzwanie dla poradnictwa kariery oraz 
wyznaczają nowy kierunek świadczenia poradnictwa zawodowego.

Mimo oczekiwanej społecznie reformy poradnictwa, w dalszym 
ciągu do głównych zadań doradcy zawodowego w obszarze pracy 
z młodzieżą, w tym młodzieżą z niepełnosprawnościami, zalicza się 
m.in.: systematyczną diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawo-
dowych młodzieży, gromadzenie informacji na temat interesujących 
młodzież kierunków kształcenia i zawodów oraz udostępnianie ich 
wszystkim zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom). 
Do obowiązków doradcy zawodowego należy także przekazywanie 
informacji na temat sytuacji na rynku pracy, możliwości wykorzysty-
wania własnych uzdolnień i talentów, instytucji świadczących pomoc 
osobom z niepełnosprawnościami, różnych możliwości kształcenia, 
programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Naczelne miejsce wśród 
jego zadań zajmuje udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych 
i zawodowych oraz prowadzenie warsztatów grupowych o tematy-
ce doradczej, mających na celu aktywizację młodzieży (Sołtysińska 
2009: 79-80).

Metody pracy doradcy zawodowego z młodzieżą 
z niepełnosprawnościami

W indywidualnym kontakcie z młodzieżą doradca zawodowy wyko-
rzystuje narzędzia diagnostyczne w formie testów, kwestionariuszy 
lub ankiet. Należy mieć świadomość, że instrumenty te nie mogą 
wyznaczać głównego kierunku w procesie doradczym, a są jedynie 
jednym z elementów mozaiki planowania kariery edukacyjno-zawo-
dowej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie wszystkie narzędzia 
mogą być wykorzystywane przez doradców zawodowych. Stosowanie 
niektórych warunkuje posiadanie wykształcenia psychologicznego lub 
specjalistycznych szkoleń.

Doradcy zawodowi w kontakcie indywidualnym z młodym czło-
wiekiem często korzystają z popularnych narzędzi diagnostycznych 
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tj. kwestionariusza „Moja kariera” (Paszkowska-Rogacz 2003); ankie-
ty umiejętności autorstwa Elżbiety Lis i Julii Woronieckiej (Sołtysiń-
ska, Woroniecka 2003).

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie na skutek rozwoju metodo-
logii doradztwa zawodowego powstało wiele nowych narzędzi diag-
nostycznych i materiałów metodycznych wspomagających rozpozna-
wanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów. Wśród 
nich znajdują się m.in.: Diaprezamus, narzędzie diagnostyczne, które 
umożliwia badanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych 
młodzieży uczącej się); Labirynt zawodów (niewerbalny test predys-
pozycji i zainteresowań zawodowych); Rozpoznawanie predyspozycji 
i zainteresowań (pakiet zawierający testy oraz poradniki: metodyczny 
z przykładowymi scenariuszami lekcji oraz zawierający podstawo-
we informacje dotyczące planowania kariery i rozpoznawania pre-
dyspozycji zawodowych w zależności od etapu rozwoju, na jakim 
znajduje się uczeń); Talent Game, gra przygodowa, której uczestnicy 
wędrują przez sześć krain reprezentujących różne grupy zawodowe, 
a celem gry jest pomoc w wyborze zawodu trzem grupom wieko-
wym: 7+, 12+ i 16+ oraz wybranie odpowiedniego dla nich kierun-
ku rozwoju) czy też Kalejdoskop kariery (http://doradztwo.ore.edu.pl/
narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/).

W celu realizacji działań skierowanych na proces integracji spo-
łecznej doradca zawodowy w pracy z młodzieżą z niepełnospraw-
nościami wykonuje badania zainteresowań, zdolności i kompetencji 
społecznych. Właściwe dokonanie diagnozy umiejętności i możliwo-
ści zawodowych na podstawie specyficznych trudności wynikających 
z niepełnosprawności pozwala na ukierunkowanie planowanego roz-
woju zawodowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom stawianym 
przez rynek pracy, doradca zawodowy w procesie doradczym coraz 
częściej kieruje się nowymi trendami, pojawiającymi się w poradni-
ctwie. Związane są one z nurtem konstruktywistycznym, interpreta-
tywnym, narracyjnym, biograficznym oraz orientacją całożyciową. 
Takie praktykowanie poradnictwa nie wykorzystuje testów, ale two-
rzy wyjątkowy proces pomagania, w którym wśród celów działania 
wymienia się: 
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[…] wspieranie osobistej wolności i autonomii, wspomaganie innych 
w pokonywaniu opresyjnych warunków ucisku i barier na drodze do uda-
nego życia, udzielanie wsparcia w podejmowaniu decyzji, towarzyszenie 
przy planowaniu życia, rozwiązywanie konkretnych problemów występu-
jących w codzienności, rozwijanie zdolności, uprawomocnienie osobistych 
doświadczeń. Tworzenie nowych perspektyw, wzmacnianie osobistej tożsa-
mości i czynienia relacji międzyludzkich harmonijnymi (Peavy 2014: 22-23).

Wspólne odkrywanie

Nowoczesne postrzeganie roli doradcy zawodowego generuje jed-
no z podstawowych jego zadań, którym jest pomoc, towarzyszenie 
w zidentyfikowaniu zasobów posiadanych przez młodzież. Doradca 
zawodowy staje się współtwórcą procesu konstruowania kariery, któ-
rym jest „[…] wspieranie ludzi w ich uczeniu się przez całe życie oraz 
towarzyszenie im w licznych tranzycjach między kolejnymi doświad-
czeniami osobistymi, edukacyjnymi i zawodowymi” (Minta 2012: 19).

W pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością najważniejsze jest 
prezentowanie odpowiedniej postawy przez doradcę zawodowego. 
Nowoczesne poradnictwo prowokuje go do zmiany postrzegania filo-
zofii pomagania oraz poznanie i późniejsze stosowanie praktycznych 
metod skierowanych na tę filozofię (Peavy 2014: 1). W konsekwen-
cji zmiany te prowadzą do utworzenia nowego słownika pojęć oraz 
przyjęcia przez aktorów procesu doradczego nowych ról. W koncepcji 
poradnictwa socjodynamicznego Peavy’ego doradca przyjmuje rolę 
pomagającego a klient – osoby poszukującej pomocy. Zmiana prak-
tyki poradnictwa rozpoczyna się od zmiany nazewnictwa. Stworzony 
zostaje nowy słownik pojęciowy dla doradcy. Obecny pacjent, pod-
opieczny czy klient zmienia swoją rolę stając się osobą szukającą 
pomocy. Dokonuje się zamiany – od perspektywy doradcy do perspek-
tywy radzącego się. Równie aktywnie w proces poradnictwa włączają 
się obie strony. Zmienia się metodologia poradnictwa, eliminuje się 
narzędzia kwestionariuszowe na rzecz biografii, narracji i tworzenia 
znaczeń. Ilościowe podejście cech i czynników traci wartość na rzecz 
podejścia konstruktywistycznego.

Poradnictwo socjodynamiczne wymaga od doradcy elastyczne-
go reagowania. Prowadzenie procesu poradniczego na podstawie 
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doświadczenia niczego nie zakłada i niczego nie przewiduje, dopusz-
cza improwizację i spontaniczność (Peavy 2014: 53). R. Vance Peavy 
proponuje ogólną strategię poradnictwa socjodynamicznego, która 
zawiera następujące komponenty:

1. Życie społeczne wiąże się zarówno z wieloma ograniczeniami, 
jak i możliwościami.

2. Jednostka dokonuje autokreacji, a także jest współkreowana 
poprzez interakcje oraz warunki otoczenia.

3. Większość rozwiązań ma charakter tymczasowy – są współkon-
struowane oraz okazują się korzystne dla jednostki tylko przy 
wykorzystaniu jej potencjału i możliwości (Peavy 2014: 54).

Rysunek 1. Ogólna strategia poradnictwa socjodynamicznego: współkon-

struktywny proces twórczy.
Schemat pochodzi z publikacji R. Vance Peavy, Poradnictwo socjodyna-
miczne. Praktyczne podejście do nadawania znaczeń, Taos Institute, Biel-
sko-Biała 2014, s. 55.
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W pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością prowadzenie proce-
su poradnictwa w takim nurcie stanowi ważny akcent dla integracji 
społecznej. Podejmowanie wspólnego wysiłku w przebiegu procesu 
poradniczego zarówno przez doradcę, jak i radzącego się dąży do 
wypracowania takich rozwiązań, które „umożliwią radzącemu się kon-
struowanie i korygowanie przyjętej perspektywy, celem wykształcenia 
nowego i efektywnego mechanizmu działania” (Peavy 2014: 55).

Porada indywidualna – doradca zawodowy aktywnym 
uczestnikiem procesu

Podstawowym zadaniem doradcy zawodowego w pracy z młodzieżą 
z niepełnosprawnościami jest prowadzenie porad indywidualnych. 
Jego rolą w tym zadaniu jest towarzyszenie klientowi i wspieranie 
jego rozwoju. Doradca jest specjalistą w zakresie metody, klient zaj-
muje pozycję eksperta dotyczącą treści działania (Wojtasik 1997: 
133). Realizuje zadania polegające na stymulacji radzącego się do 
samopoznania, samooceny, poznawania zawodów i szkół, aby mógł 
sam wybrać własną drogę rozwoju zawodowego. Powinien wzmacniać, 
ukierunkowywać młodego człowieka, nie dając mu gotowych recept, 
gdyż trudno rozwiązać w ciągu jednej lub nawet kilku rozmów utrwa-
lone problemy (Wojtasik 1997: 133). Rolą współczesnego doradcy nie 
jest zmienianie młodego człowieka, ale jak najlepsze zrozumienie 
i pobudzanie jego refleksyjności, aby ten przy odpowiednim wsparciu 
mógł sam kształtować tożsamość (Wojtasik 2005: 182).

Doradca zawodowy, udzielając porady indywidualnej, powinien 
mieć na uwadze występowanie specyficznego obrazu samego siebie 
oraz problemów w określeniu własnej osoby przez młodzież z niepeł-
nosprawnościami. Występowanie niesprawności wpływa na powsta-
wanie obaw przed odbiorem społecznym a to w konsekwencji może 
skutkować poczuciem wykluczenia społecznego. Nieoceniona tutaj 
jest działalność doradcy, który znając możliwości edukacyjne i zawo-
dowe młodzieży w procesie doradztwa, uwzględnia jej cechy i pre-
dyspozycje fizyczne, psychiczne i społeczne. Prowadząc adolescenta 
przez etapy porady, doradca wprowadza go w świat wymagań różnych 
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zawodów i stanowisk. Aktywność na tej płaszczyźnie wpływa na sku-
teczną integrację społeczną młodzieży.

Należy jednak pamiętać, że przyjmując orientację konstrukty-
wistyczną w procesie pomagania, doradca przestaje być ekspertem, 
przestaje wiedzieć lepiej. Jest aktywnym uczestnikiem, inspiratorem 
wrażliwym na zaistnienie zmiany. W celu stworzenia możliwości kon-
struowania życia przez radzącego się wykorzystuje wywiad narracyjny 
oraz poznanie w działaniu (Wojtasik 2007).

W procesie doradczym doradca i radzący się są ze sobą związani, 
każdy z nich wnosi do procesu poradniczego swój wkład i tworzą 
nowy konstrukt. Powstająca relacja ma charakter partnerski i opiera się 
na współuczestnictwie i współdziałaniu. Działania doradcy pobudzają 
refleksyjność radzącego się. Doradca zawodowy natomiast staje się 
badaczem sytuacji poradniczej a swoje kompetencje nabywa przez 
sytuacyjne uczenie się. Działanie poradnicze przyjmuje dynamicznie 
rozwijający się charakter, ulokowany w biografii, narracji i poradni-
ctwie kariery (Wojtasik 1993).

Utworzona relacja między doradcą a nastolatkiem może uczyć 
tolerancji, zrozumienia i empatii oraz mieć wpływ na powstawanie 
szacunku i zrozumienia dla odmiennego zdania czy sposobu życia. 
Pojawia się poczucie odpowiedzialności za efekty wspólnie podej-
mowanych działań.

Wykorzystanie takiej metodologii umożliwia doradcy zawodowe-
mu pomoc nastolatkowi z niepełnosprawnością w pełnowartościowym 
funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz wspiera proces integracji.

Poradnictwo grupowe – doradca zawodowy w roli 
przewodnika

Innymi zadaniami doradcy zawodowego służącymi włączaniu nasto-
latków z niepełnosprawnościami do społeczeństwa jest prowadzenie 
poradnictwa grupowego. Dla adolescentów potrzeba nawiązywania 
kontaktów rówieśniczych jest duża. Przebywanie młodzieży z niepeł-
nosprawnościami w grupie rówieśniczej, w której młodzi ludzie mają 
wspólne cele i normy, jest podstawą integracji społecznej. W czasie 
zajęć grupowych doradca zawodowy przekazuje młodym ludziom 
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informacje dotyczące wymagań różnych zawodów i środowisk pracy, 
oferty edukacyjnej i możliwości kształcenia, przepisów prawa itp. 
W prowadzeniu zajęć warsztatowych doradca zawodowy świadomie 
wybiera tematy z zakresu samopoznania, rynku pracy i planowania 
ścieżek kariery edukacyjno-zawodowej w celu podjęcia decyzji o kie-
runku kształcenia. Młody człowiek dokonuje najważniejszej decyzji 
w swoim życiu. W sytuacji istniejącej niepełnosprawności złe wybory 
będą skutkowały poniesieniem wysokich kosztów, przede wszystkim 
społecznych. Zajęcia grupowe i warsztatowe pokazują uczestnikom, 
że każdy z nich ma inne potrzeby, inne możliwości, inne plany itp. 
Ta inność wynika z wyjątkowości każdego młodego człowieka i na 
niej można zbudować swój potencjał. Dostrzeżenie przez adolescen-
tów własnych zasobów umożliwi przeobrażenie niepełnosprawności 
w korzyść na rynku edukacyjnym i pracy oraz w funkcjonowaniu 
społecznym.

Przyjmując perspektywę socjodynamiczną dla metodologii prowa-
dzenia poradnictwa grupowego doradca zawodowy zakłada, że uczenie 
się jest możliwe przez nawiązywanie relacji interpersonalnej. Peavy 
opiera poradnictwo grupowe na trzech konstruktywistycznych zasa-
dach uczenia się:

1. Poradnictwo grupowe stwarza odpowiednie warunki do rozwoju 
zdolności i zweryfikowania perspektyw osób biorących w nim 
udział.

2. Poradnictwo grupowe powinno wspierać proces uczenia się 
oparty na aktywności.

3. Ludzie uczą się najlepiej, kiedy otrzymują odpowiednie wspar-
cie i odbierają konstruktywne uwagi. Oba elementy występują 
we właściwie prowadzonych grupach (Peavy 2014: 112).

Peavy zauważa, że w grupie poradnictwa socjodynamicznego 
doradca przyjmuje rolę przewodnika. Zapewnia warunki, aby proces 
poradnictwa sprzyjał integracji wszystkich osób w nim uczestniczą-
cych. Na początku spotkania grupowego członkowie mają możliwość 
zapoznania się ze sobą, po to aby stworzyć otoczenie bezpieczne emo-
cjonalnie. Wówczas wszystkie osoby będą mogły poczuć gotowość 
do wykonywania zadań. Doradca zawodowy zauważa, że członko-
wie grupy mają odmienne potrzeby oraz przejawiają różne poziomy 
motywacji. Pracując z grupą dostosowuje zadania do indywidualnych 
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możliwości uczestników, tak aby mogli czynić postępy i osiągnąć suk-
ces (Peavy 2014: 112-113).

Na doradcy spoczywa obowiązek aktywnego zaangażowania 
wszystkich uczestników procesu (bez podziału na pełnosprawnych 
i z niepełnosprawnością) w rozwiązywanie problemów i tworzenie 
kreacji swojego życia.

Inne formy wspierające integrację młodzieży

Podejmując kolejne działania wspierające proces integracji młodych 
z niepełnosprawnością, doradca zawodowy umożliwia im uczestnictwo 
w targach edukacyjnych, giełdach zawodów oraz dniach otwartych 
organizowanych w różnych placówkach edukacyjnych. Wizyty te mają 
dla nich wyjątkowe znaczenie. Przede wszystkim dają szansę „bycia 
wśród innych”, poznania ofert edukacyjnych i zawodowych, również 
tych dostosowanych do niepełnosprawności oraz spotkania z osoba-
mi, które również podejmują wysiłek kreowania swojej przyszłości.

Umiejętności społeczne – w stronę integracji 
ze społeczeństwem

Mając na uwadze, że współczesne społeczeństwo przechodzi perma-
nentną zmianę, niezbędne jest, aby młodzi ludzie posiadali umiejęt-
ności działania w coraz to nowych warunkach. Zatem istotnym zada-
niem doradcy zawodowego jest współuczestnictwo w kształtowaniu 
kompetencji społecznych młodych. Stanowią one umiejętności, które 
warunkują skuteczną integrację z członkami społeczeństwa. Wśród 
nich często wymienia się asertywność.

W odniesieniu do procesu włączania młodzieży z niepełnospraw-
nościami w życie społeczne warto zwrócić uwagę, że asertywność 
nie ogranicza się jedynie do umiejętności odmawiania. Definiuje się 
ją jako umiejętność wyrażania swoich opinii oraz uczuć w sposób 
zrozumiały i nienaruszający praw innych osób (Król-Fijewska 1993).

Zachowania asertywne umożliwiają przyjmowanie na siebie tylu 
obowiązków, ile jest się w stanie wykonać. Zrealizowanie zadań przez 
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młodego człowieka skutkuje poczuciem sukcesu i buduje poczucie 
własnej wartości. Takie praktykowanie może skutkować płynniejszym 
włączaniem się w sytuacje społeczne. Adolescenci posiadający umie-
jętność zachowania asertywnego mają większe szanse na odniesienie 
sukcesu w integracji.

Doradca zawodowy, prowadząc trening umiejętności społecznych, 
umożliwia uczestnikom doświadczania relacji z drugim człowiekiem. 
Dzięki temu, ujawnia się możliwość zaspokajania naturalnej potrze-
by bliskości, gotowość dzielenia się wiedzą czy obdarzanie innych 
zaufaniem.

Zakończenie

Podsumowując, osoby w okresie adolescencji stawiają wysokie wyma-
gania wobec doradcy zawodowego. Pracując z młodzieżą z niepełno-
sprawnością zobligowany jest on do przyjęcia odpowiedzialnej posta-
wy w prowadzeniu procesu doradczego, polegającej na towarzyszeniu 
młodemu człowiekowi w podejmowaniu przez niego świadomych 
wyborów. Wyzwaniem dla doradcy zawodowego są wymagania sta-
wiane nie tylko przez transformację rynku edukacyjno-zawodowego, 
ale przede wszystkim konieczność realizowania zadań z zakresu cało-
życiowego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością. W realiza-
cji swoich zadań kładzie nacisk na wykształcenie w świadomości 
młodzieży istnienia zmian zachodzących w samorozwoju oraz rynku 
edukacyjnym i pracy. Zachęca do ciągłego aktualizowania wiedzy 
o sobie samym. Pomaga w kształtowaniu postaw ułatwiających radze-
nie sobie w sytuacjach trudnych. Jest odpowiedzialny za włączanie 
młodzieży z niepełnosprawnością do społeczeństwa oraz skuteczny 
proces integracji społecznej.
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Abstract
Activities of the career counselor in the process of social 

integration during the period of adolescence

Modern society challenges its members to lead creative, coordinated 
and logical activities in the area of education, upbringing and work. 
In all fields of social communication it focuses on subjectivity of its 
citizens and bases on communication and cooperation. It has to be 
open to everybody and to be sensitive to their needs. Following this 
way of perceiving the society we pay special attention to the idea of 
social integration in which the crucial factor is shaping the feeling 
of being needed and socially useful.
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The key role in realization of the foundations stemming from the 
process of integration belongs to the person of the career counselor. 
The career counselor takes a number of actions that aim at the develop-
ment of career self-awareness, enterprising attitudes and being more 
open to changes by disabled adolescents. The special significance of 
career advising is visible when it pertains to adolescents with some 
disabilities.

Adolescence is the time of life, which represents a bridge between 
childhood and adulthood. This is the period during which the devel-
opment of numerous functions in the organism not only in a physical 
but also in a psychological sphere takes place. Young people have the 
feeling of loneliness and loss. Disabled teenagers, additionally, strug-
gle with the feeling of being different and lowering self-esteem. This 
period in humans’ development is highly demanding for the career 
counselor. The career advisor is obliged to take a proper attitude to 
leading the counseling process, which relies on being a partner in 
making deliberate decisions by youngsters.

The challenge for the career counselor are the requirements set 
not only by the transformation of the education and labor market, 
but primarily by the necessity of realization of tasks connected with 
whole-life counseling for the disabled. 






