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Polityka publiczna, do której przynależy polityka społeczno-gospodarcza, 
w każdym kraju ma charakter wieloobszarowy. Oznacza to, że odnosi się ona do 
wielu obszarów życia społecznego, tak niezwykle istotnych dla każdego obywatela. 
W literaturze naukowej toczy się nieustająca dyskusja na temat roli i znaczenia po-
lityki publicznej dla współczesnego społeczeństwa, a także, który z jej wymiarów: 
społeczny czy ekonomiczny ma wiodące znaczenie dla sprawnego funkcjonowa-
nia państwa. Niezależnie jednak od stanowisk prezentowanych przez poszczegól-
nych badaczy, trudno jest nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że polityka publicz-
na powinna przyczyniać się do osiągania rozwoju zrównoważonego kraju, a nie 
być jedynie jednym z narzędzi rozwoju ekonomicznego państwa. Wspomniany 
wcześniej rozwój zrównoważony opiera się na poszukiwaniu równowagi pomię-
dzy rozwojem ekonomicznym, ochroną środowiska oraz spójnością społeczną 
uznawaną za zdolność społeczeństwa do zapewnienia dobrobytu wszystkim jego 
członkom oraz minimalizowania różnic i unikania marginalności. 

Dążenie do osiągnięcia rozwoju zrównoważonego kraju wymaga jednak 
nieustannego rozstrzygania pojawiających się dylematów społeczno-ekono-
micznych. Jak wskazują liczne badania naukowe obszarem, na terenie którego 
ze szczególnym nasileniem mogą występować problemy społeczne oraz procesy 
marginalizacyjne są rejony pogranicza. Stąd też tak istotne staje się podejmowanie 
wysiłków zmierzających do zidentyfikowania dylematów społeczno-ekonomicz-
nych występujących w tych rejonach oraz wskazanie szans i zagrożeń w procesie 
rozwoju zrównoważonego obszarów pogranicza. Skuteczna polityka publiczna, 
w tym także polityka społeczno-gospodarcza, prowadzona na obszarach pograni-
cza przyczyni się do efektywniejszego rozwiązywania problemów społeczno-eko-
nomicznych, poprawy istniejących więzi społecznych oraz do lepszego wykorzy-
stania posiadanych zasobów. 

Piotr Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk
państwowa wyższa szkoła zawoDowa w sanoku

wstęp
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Tym właśnie zagadnieniom została poświęcona niniejsza monografia.
Została ona podzielona na trzy części. Pierwsza część zatytułowana Społeczeń-

stwo i edukacja na pograniczach zawiera sześć artykułów.
Alla Kyrydon, Serhiy Troyan prezentują rozważania na temat kategorii „Swój–

Inny–Obcy”, które wykorzystywane są w identyfikacji samości/tożsamości. Kate-
gorie te wysuwają się na pierwszy plan w analizie złożonych i kontrowersyjnych 
procesów interakcji kultur, ich dziedziczności i komunikacji międzykulturowej. 
Jak piszą Autorzy ,,wyodrębnienie proponowanej dyspozycji jest ważne także ze 
względu na płynność i kalejdoskopowość procesów, odbywających się na Ukra-
inie" [Kyrydon, Troyan 2017]. 

Stefan Pastuszewski przedstawia przemiany zachodzące w rejonach pograni-
cza Polski z Białorusią i Ukrainą po 1989 roku Autor w swoim tekście dokonuje 
nie tylko opisu sytuacji panującej na terenach polskich przylegających do granic 
z obydwoma państwami, ale również podejmuje próbę przedstawienia perspek-
tyw tych rejonów w kategoriach przemian po 1989 roku. 

Ołena Galan podejmuje próbę przedstawienia zasady diagnozowania, które 
są elementem wsparcia podmiotowości ucznia w ramach kryzysowych procesów 
cywilizacyjnych. 

Interesującym dopełnieniem kontekstu związanego z edukacją może być ko-
lejny artykuł autorstwa Pawła Skotnego, który przedstawia proces rozwoju syste-
mu edukacji na Ukrainie. Autor prezentuje ukraiński system edukacji w kontek-
ście globalnych przemian migracyjnych. 

Następnie Lech Krzyżanowski przedstawia system oświaty na między- 
wojennym pograniczu w województwie śląskim w latach 1922–1939. Jak wskazu-
je Autor struktura administracji szkolnej II instancji w województwie śląskim od-
biegała w znaczny sposób od kanonów obowiązujących w pozostałych regionach 
Polski. Różnice wynikały z faktu, iż w województwie śląskim nie obowiązywała 
ustawa z 1920 roku, mająca fundamentalne znaczenie dla organizacji władz szkol-
nych w Polsce [Krzyżanowski 2017]. 

Pierwszą część monografii zamyka tekst Iwony Bodziak, która podejmuje 
próbę wskazania kulturotwórczej roli nauczyciela muzyki. Autorka w swoim tek-
ście słusznie zauważa, iż istniejący w dzisiejszym świecie chaos w sferze wartości, 
kryzysu, kultury i wychowania sprawia, że rośnie rola nauczyciela, który będzie 
w stanie przekazywać wartości do bycia człowiekiem. 
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Na drugą część monografii zatytułowaną Ekonomia i kultura na pograniczach 
składa się pięć artykułów, wspólnym mianownikiem są tutaj zagadnienia ekono-
miczne i kulturalne. 

Agata Wolanin przedstawia rolę kultury w redukowaniu stereotypów i uprze-
dzeń na terenach pogranicza. 

 Następnie Wiera Meniok podejmuje próbę scharakteryzowania współcze-
snych zmian społeczno-kulturowych Drohobycza w odniesieniu do twórczości 
Bruno Schulza. 

Kolejny artykuł Aleksandry Czarneckiej i Marii Halemba poświęcony jest 
pracy w zespołach wirtualnych, które coraz częściej wykorzystywane są w śro-
dowisku biznesowym. Zespół wirtualny posiada jasno zdefiniowane cele, które 
łączą wszystkich jego członków, jednak charakteryzuje go dodatkowo brak jednej 
lokalizacji dla poszczególnych członków zespołu. 

Oksana Pelekh podejmuje próbę przedstawienia współpracy ekonomiczno-
-handlowej Ukrainy z krajami europejskimi będącej jednym z czynników rozwoju 
ekonomicznego. 

Ostatni artykuł Marii Halemba i Aleksandry Czarneckiej poświęcony został 
zagadnieniom odnoszącym się do outsourcingu  i offshoringu usług biznesowych. 

Trzecia część książki zawiera trzy artykuły stanowiące pogłębione refleksje od-
noszące się do regionów pogranicza. 

Kazimierz Maciąg podejmuje próbę przedstawienia metryki józefińskiej 
i franciszkańskiej w badaniach interdyscyplinarnych. Terenem będącym przed-
miotem opracowania była wieś Brzostowa Góra. 

W kolejnym tekście Marcela Gruszczyk dokonała analizy problematyki sło-
wiańskiej w myśli politycznej gen. Lucjana Żeligowskiego w latach 40. XX wieku.

Trzecią część monografii zamyka tekst Agnieszki Giszterowicz, która po-
dejmuje próbę identyfikacji sektorów kreatywnych oraz ich roli i znaczenia dla  
gospodarki.

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest kolejnym tomem serii Na Po-
graniczach Kultur i Narodów, który tym razem został poświęcony dylematom 
społeczno-ekonomicznym występującym na obszarach pogranicza. Pogranicza 
to miejsca, gdzie zróżnicowania kulturowe mogą prowadzić do występowania 
nasilonych problemów społeczno-ekonomicznych oraz nierówności społecznych. 
Bez nieustannego rozstrzygania tych dylematów niemożliwe jest osiągnięcie roz-
woju zrównywanego. 



Piotr Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk

Zawarte w niniejszym tomie analizy mogą być niewątpliwie przyczynkiem do 
dalszej pogłębionej analizy o efektywności polityki publicznej na obszarach po-
granicza. 

BiBliograFia

1. Kyrydon A., Troyan S., (2017), „Swój–Inny–Obcy” w kontekście dialogu kultur,  
w niniejszym tomie.

2. Krzyżanowski L., (2017), Oświata na międzywojennym pograniczu. Organizacja 
władzy szkolnej II instancji w autonomicznym województwie śląskim (1922–1939),  
w niniejszym tomie.
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i eDukacja 
na pograniczacH



„swój-inny-oBcy” 
w kontekście 
Dialogu kultur



Dla współczesnego świata, który się globalizuje, charakterystyczną jest dyna-
mika przemian (transformacji) kulturowych. Różne społeczeństwa wspierają się 
różnymi rodzajami kapitału duchowego, który określa postrzeganie świata, samo-
określenie, motywy oraz zachowanie różnych formacji społecznych.

Dlatego pojawia się potrzeba naukowej percepcji (postrzegania, po-
znania) metodologii restrukturyzacji kodów kulturowych metaprzestrzeni. 
W szczególności kategorie „Swój–Inny–Obcy” wysuwają się na pierwszy plan 
w analizie złożonych i kontrowersyjnych procesów interakcji kultur, ich dzie-
dziczności, komunikacji międzykulturowej i tym podobne. Wyodrębnienie 
proponowanej dyspozycji jest ważne także ze względu na płynność i kalejdo-
skopiczność procesów zachodzących na Ukrainie. Przy tym wychodzimy od 
konstruowania rzeczywistości społecznej. Ten proces jest dialektyczny, w jego 
trakcie pojawiają się nowe „syntezy”. W zależności od charakteru stosunków 
konstruowana jest ta lub inna rzeczywistość społeczna, układają się stosunki 
pomiędzy „My” i „Oni”, „Swoi” i „Obcy”, zmienia się format treści znacze-
niowej dyspozycji „Swoi–Inni–Obcy”. W wyniku kulturowego przekodowania 
następuje przesunięcie akcentów.

Wschodząca pozycja proponowanego wywiadu naukowego opiera się na tym, 
że zjawiska „Swój”, „Obcy”, „Inny” (a nie tylko odpowiednie kategorie), pomi-
mo całej ich sprzeczności są dość płynne i ruchliwe w kulturze. One są zdolne 
do transformacji, oznaczając wartościowe znaczenia przestrzeni socjokulturowej. 

„swój-inny-oBcy” 
w kontekście 
Dialogu kultur

Alla Kyrydon
państwowa instytucja naukowa „wyDawnictwo encyklopeDyczne”

Serhiy Troyan
uniwersytet rzeszowski
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Więc nie wydaje się przypadkowym tytuł raportu, który jest związany z dialogicz-
nym charakterem interakcji kulturowych.

Pod zaproponowanym modelem „Swój–Inny–Obcy” rozumiemy jego abs-
trakcyjny wyidealizowany analog, zorganizowany (ustrukturyzowany) odpowied-
nimi składnikami, który odzwierciedla ich wzajemne właściwości i relacje. Głów-
nymi składnikami zbudowanego modelu są nierozerwalnie powiązane ze sobą 
sfery „Swojego” i „Obcego”. One „są mniej więcej wplątane w siebie nawzajem, 
jak siatka może stawać się bardziej szczelną albo się rozplątać, (…) między Swoim 
a Obcym zawsze istnieją tylko niewyraźne granice, które są związane raczej z ak-
centuacją, ważeniem oraz nagromadzeniem statystycznym, niż z czystym podzia-
łem” [B. Waldenfels]. Projekcje wariantywne tej dyspozycji wyznaczają strategię 
korelacji z pewnymi sensami i kodami kulturowymi.

W występie tylko artykułujemy główny problem, określając pole metodolo-
giczne dla dalszego rozwiązania całkiem konkretnych zagadnień. Istotą naszych 
działań jest przede wszystkim wyróżnienie znaczenia „Swojego–Innego–Obcego” 
w kontekście dialogu międzykulturowego. Przede wszystkim chodzi o to, że oso-
ba, która trafia w środowisko innej kultury, na początku jest postrzegana przez jej 
nosicieli jako „Obcy”. Odczuwa swoją nietrafność i alienację w przestrzeni tej kul-
tury. Jednak z czasem „Obcy” przechodzi fazy „przywłaszczenia” nowej kultury.

„Swój–Inny–Obcy” to jest skomplikowany fenomen wielopoziomowy i poli- 
strukturalny. W szerokim rozumieniu dychotomia „Swój–Obcy” wyznacza się 
jako punkt orientacyjny w świecie zewnętrznym i wewnętrznym człowieka, który 
zapewnia uświadomienie ludzkiego „Ja” i należy do uniwersaliów myślenia ludz-
kiego. Oczywiście można stwierdzać, że podstawową zasadą, mechanizmem oraz 
istotą kształtowania, czyli pozycjonowania w obrębie tych kategorii jest tożsamość. 
Przy tym należy wziąć pod uwagę kompleksowość lub wielość tej ostatniej (chodzi 
o to, że tożsamość człowieka składa się z wielu tożsamości ponieważ człowiek jed-
nocześnie może być członkiem wielu wspólnot).

Warto zauważyć, że w filozoficznym dyskursie dotyczącym zjawisk „Innego” 
i „Obcego” nie ma obowiązkowej zgody co do stosowanej terminologii. Nie istnie-
je jedna właściwa formuła słowna, która mogłaby ogarnąć treść tych pojęć, raczej 
możemy mówić o istnieniu pewnych „dyskursów o” („Obcym” i „Innym”), które 
fiksują i charakteryzują ich odrębne przejawy.

Problemami „Obcego” w różnym czasie i w obrębie różnych konceptualnych 
paradygmatów humanistyki zajmowali się tacy wybitni myśliciele jak: J.-P. Sartre 



„swój-inny-oBcy” w kontekście Dialogu kultur

17

(egzystencjalizm), S. Freud (psychoanaliza klasyczna), M. Buber, M. Bachtin (dia-
logistyka), C.G. Jung, H. Sullivan (postfreudyzm), J. Kristeva (poststrukturalizm), 
B. Waldenfels (fenomenologia). 

W interdyscyplinarnym dyskursie naukowym przeważnie jest wykorzystywa-
na dychotomia „Swój–Obcy”. Tak, w filozofii badanie dychotomii „Swój–Obcy” 
było związane z problemami poznania (M. Buber, H.-G. Gadamer) i procesami 
samoidentyfikacji (J. Ortega i Gasset, P. Ricœur, J. Habermas, B. Szacka). Współ-
czesne prace filozoficzne i socjologiczne, poświęcone dychotomii „Swój–Obcy”, 
koncentrują się wokół rozpoczęcia i rozwoju kultury, poszukiwania sposobów 
przezwyciężenia współczesnych problemów społeczeństwa: socjokulturowej alie-
nacji, utraty i odzyskania własnej tożsamości, poczucia totalnego osamotnienia 
[B. Waldenfels, O. Liowkina, M. Nowikowa, L. Fliorko, D. Wojakowski].

Dychotomia „Swój–Obcy” jako kategoria świadomości jest także obiektem 
badania psychologii, gdzie formowanie charakterystyk psychologicznych osobo-
wości, powoduje cechy interpersonalnego komunikowania się i relacji w obrębie 
„Ja” (W. Petrowski, I. Kon, L. Wygotski, S. Freud, K. Horney, E. Fromm).

Analiza dychotomii „Swój–Obcy” w studiach filologicznych charakteryzu-
je się rozmaitością podejść: z pozycji socjolingwistyki (A. Duranti, M. Danesi, 
A. Jaworski, J. Coupland), pragmalingwistyki (O. Parszyna, O. Szejgal, Y. Hirose), 
kulturologii lingwistycznej (L. Hryszajewa, H. Meżżerina, M. Fedotowa), etno-
lingwistyki (W. Żajworonok, O. Tyszczenko, O. Seliwanowa), semiotyki lingwi-
stycznej (J.  Rożdestwenski, B. Uspenski, N. Czaban), leksykologii (J. Apresian, 
M. Koczerhan) i lingwistyki kognitywnej (N. Czaban, M. Dąbrowski). W pracach, 
poświęconych badaniu semantyki tekstu artystycznego, dychotomia „Swój–Obcy” 
była rozpatrywana przez pryzmat artystycznej przestrzeni i czasu (K. Mazanowa, 
K. Jesypowycz) oraz symboliki tekstowej (I. Szama).

„Inny” to jest postmodernistyczna kategoria filozofii nieklasycznej. Pierw-
szym, który wprowadził kategorię „Innego” w dyskurs filozoficzny, był J.-P. Sartre 
w traktacie Byt i nicość (1943), analizując dialektykę stanowienia świadomości su-
biektywnej przez relacje z rozmaitymi „Innymi”, gdzie doświadczenie komuniko-
wania się może być traumatycznym przeżyciem dla odbiorcy.

Ale, jak twierdzi współczesny niemiecki badacz B. Waldenfels, kategorię „In-
nego” można znaleźć nawet w głębokich warstwach mitologii antycznej i filozofii. 
Według J. Kristewej, obcokrajowiec, wygnaniec i kobieta są najdawniejszymi po-
staciami „Innego” w kulturze europejskiej. 
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Do kategorii „Innego” zwracają się przedstawiciele różnych kierunków filozo-
ficznych, którzy wkładają w rozumienie „Innego” pewne doświadczenie kulturo-
we i uzasadnienie teoretyczne. Najbardziej rozpowszechnione treści kategorii „In-
nego” i „Inności” są związane z rozwojem takich konceptów jak: alternatywność, 
przeciwstawność, odmienność, dialogiczność kultury, rozdwojenie, podwojenie, 
sprzeczność; istnienie relacji; granica, kraj, alienacja, wrogość; a także solidarność, 
gościnność, konieczność odzewu na wezwanie.

Zdaniem C. Todorowa problematykę, związaną z pojęciem „Inności” można 
ułożyć wokół trzech podstawowych osi. Po pierwsze, mamy do czynienia z war-
tościowymi orzeczeniami (aksjologiczny plan): „Inny jest dobry lub zły, lubię go 
czy nie (…), jest równy w stosunku do mnie, czy ulega mi w czymś...”. Po dru-
gie, dochodzi do zbliżenia się w stosunku do „Innego” albo do oddzielenia się od 
niego (prakseologiczny plan): „przyjmuję wartości tego lub Innego, identyfikuję 
się z nim czyli dostosowuję go do siebie, projektuję na niego mój własny obraz. 
Oprócz podporządkowania się Innemu i podporządkowania Innego istnieje jesz-
cze trzecia możliwość – neutralność lub obojętność”. Po trzecie, „identyczność 
tego Innego jest dla mnie wiadoma albo nie (to byłby plan epistemologiczny) – 
rzecz jasna, że nie chodzi tutaj o jakiś absolut, tylko o nieskończocą się gradację 
– od niższych do wyższych poziomów poznania”.

Według teorii B. Porszniewa, najpierw w świadomości pewnej grupy stwier-
dziło się wyobrażenie o „Innych”, a później poprzez zróżnicowanie powstało wy-
obrażenie o „Swoich”, którzy odróżniają się od członków out-grupy, tzn. grupy, 
która jest obiektem opozycji czy rywalizacji. Dlatego „to właśnie «Oni» są najdaw-
niejszą, archaiczną i pierwotną (tzn. taką, która dotyczy początków antropoge-
nezy) formacją”. Ta kolejność jest domyślnie obecna w różnych formach konflik-
tów międzyetnicznych. Ona ukierunkowuje postrzeganie „Innych”, czym można 
wyjaśnić asymetryczne oceny swojej grupy i out-grup. Jednocześnie podkreślimy 
uzależnienie sądów wartościujących od konotatywnej części składowej.

Opozycja „Swój–Obcy” najwyraźniej ujawnia się w kodach kultury, które re-
gulują działalność behawioralną, kształtując stereotypy myślenia. Według twier-
dzenia A. Fiuta, „dla konsumenta obcej cywilizacji ukrytym kontekstem kultu-
rowym jest, oczywiście, własna cywilizacja, dobrze mu znana... Konsument obcej 
cywilizacji postępuje tak samo, jak kosmita na innej planecie: z zainteresowaniem 
przygląda się miejscowym obyczajom i formom życia społecznego, cały czas we-
ryfikując poprzednie wyobrażenia i przezwyciężając uparty wpływ mitów”.
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Jak zaznacza J. Kristeva, „obcokrajowiec zaczyna się wtedy, kiedy pojawia się 
uświadomienie mojej odmienności”. Obecność „Innego” okazuje się obowiąz-
kową przesłanką rozumienia samego siebie. Ponieważ, jak zauważył H.-G. Ga-
damer, „wszelkie rozumienie to, wreszcie, jest rozumienie siebie”, a zrozumieć 
siebie w tym świecie „oznacza zrozumieć siebie w stosunku do innych”. Kiedy 
„Innego” jest brak na zewnątrz, to pojawia się wewnątrz. Ponieważ stanowienie 
subiektywności zawsze jest „w procesie”, tylko wzajemne oddziaływanie z inny-
mi typami świadomości i typami „Innego” bytu pomagają człowiekowi uświa-
domić granice własnego „Ja”. „Dziwnie – pisze J. Kristeva – ale obcokrajowiec 
istnieje w nas: on jest ukrytym obliczem naszej tożsamości, przestrzenią, która 
niszczy nasz dom, czasem, który zaprzepaszcza wzajemne zrozumienie i sympa-
tię”, przetwarzając się na „ukryte oblicze naszej tożsamości”, na „obcokrajowca” 
we mnie, „z którego ja rezygnuję i z którym jednocześnie się identyfikuję”. Dla-
tego rozumienie „Siebie” zaczyna się nie od uświadomienia „Swojego”, ale od 
zderzenia się z „Obcym”. 

W swojej pracy Topografia obcego B. Waldenfels stwierdza: jeżeli „Inne” po-
wstaje dzięki „odgraniczeniu”, to doświadczenie „Obcego” wynika z ograniczenia 
i odosobnienia”. B. Waldenfels wyodrębnia trzy znaczenia „Obcego”, trzy sposoby, 
w jakie ono się odróżnia od „Swojego”:

Po pierwsze, „Obce” to jest to, co „się dzieje poza swoją dziedziną” i co uosabia 
się w postaci obcokrajowca;

Po drugie, „Obce” to jest to, co należy do „Innego”;
Po trzecie, coś „rodzaju obcego, które się uważa za Obce”.
Te znaczenia „Obcego” (miejsce, należność i rodzaj) umożliwiają opisanie go 

także w konkretnym przypadku „Obcego” w kulturowym lub narodowym aspek-
cie, ponieważ taki koncept kluczowy tożsamości nowoczesnej jak naród, można 
określić „z różnych stron: wychodząc z terytorium, z pracy i własności i, wreszcie, 
ze stylu życia, języka i kultury”.

Na pytanie kim jest Obcy?, J. Kristeva odpowiada tak: „Ten, kto nie wchodzi 
do składu grupy, ten, kto nią nie jest, jest inny...”. W istocie, bez grupy socjalnej, 
struktury wokół jakiejś władzy i zapewnionej prawodawstwem, nie byłoby wyjścia 
problemu obcego na zewnątrz. Ten problem najczęściej jest postrzegany jako nie-
sprzyjający albo przynajmniej problematyczny. „Obcy” określany jest przeważnie 
według dwóch reżimów prawnych: jus solis i jus sanguinis: „prawo ziemi” i „prawo 
krwi” – twierdzi autorka. 
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W Topografii obcego B. Waldenfels mówi o różnych typach obcości:
– codzienne lub normalne obcości w obrębie jednego porządku; tak samo 

to jest „Obcy”, jako element grupy (u Simmela);
– strukturalna obcość charakteryzuje coś, co „jest poza pewnym porząd-

kiem i ma charakter obcego;
– obcość radykalna wywodzi nas poza granice jakichkolwiek porządków.

Unikalność zjawiska „Obcego” polega na tym, że, z jednej strony, „Obcy” po-
siada autonomiczny status egzystencjalny i jest całkiem konkretną, określoną, 
zewnętrzną rzeczywistością (w dyskursie empiryzmu), a z innej strony, „Obcy” 
jest figurą umysłową, nieoddzielną od „Ja”, które w taki sposób określa swoistą 
„granicę” – krawędzi swoich możliwości. Uświadomiony, jako mit, „Obcy” jest 
jaźnią: nie tyle urojoną fikcją, wygenerowaną przez wyobraźnię „Ja”, ile wymiarem 
transcendentnej głębi istnienia podmiotu jako egzystencji.

Jako zjawisko empiryczne „Obcy” staje się przedmiotem opisu fenomenolo-
gicznego, a jako zjawisko duchowne – przedmiotem interpretacji hermeneutycz-
nej. To pozwala mówić o „Obcym” jako o uniwersalium kultury, które fiksuje jed-
nolitość procesów interioryzacji i eksterioryzacji. Projekcja wewnętrznego strachu 
na świat zewnętrzny i zewnętrznego niebezpieczeństwa na podświadomość pod-
miotu rodzi w kulturze „obraz wroga”, który projektuje na świat rzeczy i kształ-
tuje specyficzną konfigurację rzeczywistości. Taka rzeczywistość określa formy 
doświadczenia komunikowania się z „Obcym” i może przyswoić przez świado-
mość w obrębie bytu „tutaj i teraz”. Obecność podstawowej opozycji uruchamia 
mechanizm mnożenia szeregów obrazowo-asocjatywnych w różnych dyskursach 
– od fizyczno-przestrzennego i etyko-estetycznego do genderowego i epistemo-
logicznego. Dialogiczność relacji z „Obcym” przejawia się w trakcie porównania; 
jakiekolwiek porównanie jest odpowiedzią na żądanie „Obcego”. 

Dyspozycja „Swój–Obcy” określa osobowościowe, socjalno-psychologiczne, 
kulturowe realia. Poza tymi podstawowymi i wzajemnie wykluczającymi się kate-
goriami nie ma bytu społecznego. One są antynomiczne. Ale ich konkretne histo-
ryczne impulsy oraz intencje pobudzają społeczeństwa do szukania i odnalezienia 
rozstrzygnięcia nagłych problemów dzisiejszych dni.

Opozycja „Swój–Obcy” jest niezbędnym komponentem identyfikacji osobo-
wości. W toposie komunikacji z „Innym” odbywa się rozróżnienie „Swojego–Ob-
cego”. Według H. Kowalowej, obecność „Obcego” w obrazie świata obiektywnie 
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sprzyja wewnętrznej spójności i mobilizacji narodu. Ono robi mniej znaczącymi 
wszystkie jej wewnętrzne odmienności i sprzeczności, w porównaniu do odmien-
ności i sprzeczności „naszego” społeczeństwa z „innym”.

Bezpośrednie spotkanie z „Obcym”, „Innym”, jako z podmiotem, który miesz-
ka „obok”, jest niezaprzeczalnym faktem bytu „tutaj i teraz”, powszedniego do-
świadczenia istnienia indywiduum. Ponadto proces porównania interioryzuje się: 
on się projektuje w płaszczyznę wewnętrznego świata duchowego, zmienia się na 
niezbędny atrybut podmiotowości człowieka, który przeżywa konflikt z „Obcym” 
jako zderzenie się z pewną zwrotną, niewiadomą, przerażającą i jednocześnie ku-
szącą stroną swojego „Ja”.

Wyjaśnienie kryteriów rozgraniczenia „swojego” i „obcego” przewiduje 
zwrócenie się do tych funkcji, które ta dychotomia pełni w orientowaniu się 
człowieka w środowisku. Ponieważ zrozumienie zewnętrznego i wewnętrznego 
świata odbywa się przeważnie za pomocą ich nieświadomego podziału na „Swój” 
i „Obcy”. Dychotomia „Swój–Obcy” to jest swoisty układ współrzędnych, osia-
mi którego są, z jednej strony, wektor porządkowania obiektów w continuum 
czasoprzestrzennym (H.D. Benkendorf, S.I. Potapenko), a z drugiej – wektor 
aksjologicznej klasyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego światów indywiduum 
(H.W. Meżżerina, O.J. Szejgal). Zgodnie z pierwszym wektorem przypisywanie 
do „Swojego” lub „Obcego” odbywa się według zasad „taki, który się znajduje 
w obrębie/poza obrębem swojej dziedziny”; „taki, który należy do mnie/inne-
go”; „taki, który należy do mojego/obcego rodzaju” (B. Waldenfels). Drugi prze-
widuje uwzględnienie oceny (pozytywnej, negatywnej lub neutralnej), która jest 
przypisywana obiektowi tej lub innej sfery dychotomii (M. Lichinin, O. Szejgal). 
Ważną dla rozróżnienia „Swojego” i „Obcego” jest granica, która pozwala na 
fiksowanie obecności pewnej korelacji między dwoma biegunami dychotomii. 
Ona się staje miejscem zderzenia się „Swojego” i „Obcego”; jego przecięcie re-
prezentuje „intra- oraz interkulturową wymianę między Swoim a Obcym, która 
ciągle przyciąga sprzeciw” (B. Waldenfels).

W dynamicznej strukturze rzeczywistości „Swoje” i „Obce” są często niepew-
ne, wzajemnie wymienne. Współzależność „Swój–Obcy” w swoim rozwoju ma 
przynajmniej dwie drogi alternatywne: pierwsza – pogłębiony podział, zaostrze-
nie konfliktu, wytyczna na izolację, nietolerancja; druga– poszukiwanie kompro-
misów, łagodzenie sprzeczności, tolerancja, uznanie obcej prawdy, otwartość do 
przyjęcia innowacji.
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Dialog między „Ja” a „Obcym” jest możliwy tylko wtedy, kiedy każdy z jego 
uczestników jest gotowy do poznania i wyznania „Innego” w jego inności (nawet 
jeżeli ta inność będzie przyczyną jego niezrozumiałości). Analiza treść werbalna 
konceptów „Swój–Obcy” i ocen, które im towarzyszą, daje możliwość określenia 
stopnia polaryzacji między grupami opozycyjnymi.

Dyspozycja „Swój–Obcy” służy za źródło do tworzenia kodów identyfika-
cyjnych, na podstawie których kultura zachowuje swoją oryginalność w sytuacji 
intensywnych i licznych kontaktów kulturowych. Logicznie dochodzimy do prze-
słanki o alternatywności wytwarzanej „mapy” podmiotów kulturowych w sto-
sunku do tych, które mają miejsce w doświadczeniu. Przekształca się przestrzeń 
w kolizji zderzenia się z „Innym”, przesuwają się akcenty co do „zwycięzców” 
i „przegranych”. „Inny” w przeciwieństwie do „Obcego” jest postrzegany nie jako 
coś wrogiego dla nas, lecz jako coś ogólnoludzkiego, ale odróżniającego się od nas. 
„Inny” może stać się „Obcym” ze względu na odległość ode „Mnie”. Dyferencjacja 
„Swój–Obcy” to jest cechowanie siebie pierwotnymi formami swojej kultury, któ-
re tworzy podstawę dla samoidentyfikacji społeczeństwa.

Mechanizmy kształtowania się dyspozycji „Swój–Obcy” powstają w sytuacji 
kontaktu kulturowego. Ta sytuacja charakteryzuje się zniekształceniem kulturo-
wego patternu (wzór, model), w którym jedna kultura pełni rolę biorcy, a inna 
– rolę dawcy. To właśnie tutaj przejawiają się mechanizmy kulturowego przewle-
kania oraz kulturowego odpychania. Jak twierdzi T. Kuznecowa, poza granicami 
przestrzeni tekstowej wzajemne oddziaływanie „Swojego” i „Obcego” jest możli-
we, a w mediach wizerunki „Swoich” i „Obcych” są najczęściej w opozycji wobec 
siebie. Zwykle uruchamia się stereotyp postrzegania „Obcego” jako wroga.

Czasem powstają sytuacje życiowe, w których zachodzi konieczność solidary-
zowania się z „Obcym” (przy tym pozostaje pytanie – czy staje się on „Swoim”?) 
lub odwrotnie, wchodzenia w konflikt ze „Swoimi”, tworząc strefę wykluczenia 
(pod warunkiem podziałów społecznych i politycznych, różnic ideowych itd.). 
Dyspozycja „Swój–Obcy-–Inny” jest więc uwarunkowana konkretną sytuacją, 
która potrzebuje analizy wszystkich składników jej akcentowania.

Jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na sposób przedsta-
wienia etnicznie markowanej informacji, jest stereotypizacja, która powoduje 
fragmentaryczny i w znacznym stopniu uprzedzony stosunek do przedstawicieli 
różnych grup etnicznych. Opieramy się na tym, że stereotyp jestjest uproszczo-
nym, schematycznym obrazem osób, grup, zjawisk społecznych, generowanym na  
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podstawie niepełnej lub nieprawdziwej wiedzy i osadzony w tradycji. Według 
definicji wybitnego amerykańskiego badacza psychologii socjalnej D. Myersa, 
stereotyp to jest „opinia o innej grupie, która może dokładną, niedokładną, zbyt 
uogólnioną, ale taką, która zawiera ziarno prawdy”.

Stereotyp wykonuje szereg funkcji, niektóre z nich są realizowane na po-
ziomie indywidualnym, a inne – na grupowym: selekcja informacji społecznej; 
tworzenie i utrzymywanie pozytywnego obrazu „Ja”; kształtowanie i utrzymanie 
zasad ideologii, wyjaśniającej i usprawiedliwiającej zachowanie grupy; tworzenie 
i utrzymywanie pozytywnego obrazu „My”. Stereotypy są regulatorami stosunków 
społecznych, wyróżniają się oszczędnością myślenia, swoistą „ochroną”, to znaczy 
usprawiedliwieniem własnego postępowania, zadowoleniem agresywnych ten-
dencji, sposobem wyjścia grupowego napięcia, stabilności (chociaż ostatnia jest 
bardzo względna).

Większość badaczy zgodni jest zgodnych co do dominacji głównych funkcjo-
nalnych, formalnych i semantycznych cech stereotypów etnokulturowych. Obiek-
tem stereotypizowania etnokulturowego są członkowie grup etnicznych, których 
wizerunki oznaczone są niezróżnicowaną wizją cech części i całości. Łączny obraz 
narodu staje się podstawą do oceny poszczególnych jego przedstawicieli. Waż-
nym się wydaje sens reprezentatywny: czy pewny wizerunek narodowy jest auto- 
wizerunkiem (stereotypizowane pojęcie etnosu o sobie) – bezwarunkowo zaak-
ceptowanym i odtworzonym lub krytycznie przemyślonym wizerunkiem własnej 
społeczności, heterowizerunkiem (pojęcie etnosu o innych etnosach) – afektowa-
ną długą historią stosunków, narracją o sąsiadach lub pobieżnie wychwyconym 
wizerunkiem egzotycznej, nieznanej społeczności. Autostereotypy zwykle mają 
pozytywnie markowane charakterystyki: gościnność, tolerancja, sprawiedliwość. 
Natomiast pojęcie „Innych” jest nie tylko negatywnie konotowane, ale także po-
zbawione specyfiki treściowej. W autostereotypach jest zawsze idealizowany pod-
miot stereotypizacji, przesadzane są pozytywne cechy grupy etnicznej, a w hete-
rostereotypach jawi się negatywny, krytyczny stosunek do przedstawicieli innych 
grup etnicznych, nie poparty realnymi faktami. 

Od wizerunkowych charakterystyk stereotypizacji zależy charakter interpre-
tacji etnokulturowych realiów. Kategorie „Swój”, „Obcy” są parą opozycyjną i stają 
się podstawą dla funkcjonowania autostereotypów i heterostereotypów. Najczę-
ściej potencjał interpretatywny auto- i heterostereotypów wiąże się z wartościują-
cą polaryzacją realiów – ze znakiem „plus” wobec swojej grupy, i znakiem „minus” 
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wobec grupy zewnętrznej. Przy tym wyrazistość stereotypów bezpośrednio zależy 
od dynamiki stosunków międzygrupowych. Tę samą myśl wyraża W. Budnyi, za-
uważając, że „przeciwstawienie zawężonego, powierzchniowego portretu Obcego 
idealizowanemu autowizerunkowi jest właściwe wszystkim narodom w trakcie 
samouświadomienia, przeżywania dramatycznych kolizji historycznych lub kon-
solidacji dla rozwiązania problemów politycznych”. W wizerunku „Innego” mogą 
nawet negować się specyficzne cechy etniczne, on może budować się jak uogól-
niony portret „Obcego”.

W warunkach eskalacji konfliktów międzyetnicznych w grupie uaktywnia się 
faworytyzm, wzmacnia się jedność „My” i jednocześnie przejawia się zewnętrznie 
dyskryminacja grupowa, która prowadzi do oddalenia obrazów grup zewnętrz-
nych. Psychologowie (W. Sosnin, H. Soldatowa) wyjaśniają ten proces aktywiza-
cją mechanizmów obronnych grupy, co zaczyna działać jako podmiot zbiorowy, 
a więc procesy komunikatywnego wsparcia integralności takiego podmiotu otrzy-
mują kluczowe znaczenie.

Poprzez akt wycofania z naturalnego socjokulturowego kontekstu, autoste-
reotypy tracą swoją pozytywną funkcjonalność i odpowiednie konotacje. Nawet 
jedna i ta sama językowo-kognitywna formuła w zależności od konotacji może 
funkcjonować jako auto- i heterostereotyp. Na przykład, wyrażenie na oznaczenie 
Anglików „naród wyspiarski” może odzwierciedlać ich autostereotypowe pojęcie 
o unikatowości, niepodobieństwa do innych narodów, mające pewne obiektywne 
podłoże – położenie geograficzne kraju. W formule „naród wyspiarski” widoczna 
również polityka izolacjonizmu, co rodzi negatywne heterostereotypy: Anglików 
uważają za „dumnych”, „aroganckich” i „zimnych”.

W ramach komunikacji międzykulturowych „Obce” może mieć różne in-
terpretacje. Ono może być reprezentowane jako „wrogie, co niesie potencjalne 
zagrożenie i którego wyniki są przemyślane w paradygmacie zagrożenie–nie-
bezpieczeństwo–czujność–antypatia–ksenofobia”. „Obce” również może być 
postrzegane jako „Inne”, co nie ponosi potencjalnego zagrożenia i ocenia się 
w paradygmacie „ciekawość–zainteresowanie–sympatia–zachwycenie–życz-
liwy i taktowny stosunek”. Pozytywne doświadczenia współpracy grup etnicz-
nych może przyczynić się do wyeliminowania negatywnych stereotypowych 
poglądów, uzyskania przez grupy odpowiednich etnicznych wyobrażeń o sobie 
nawzajem. H. Olport wskazywał na to, że system etnokulturowych stereoty-
pów może się rozmywać i niszczyć, jeśli kontakty grup etnicznych zdarzają się  
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z powodu warunków równości ich statusów, wsparcia i zachęcania ich przez 
władzę, posiadania wspólnego celu interakcji.

Czynnikami, które wpływają na charakter dyspozycjonowania, mogą być: 
transformacje makrosystemów socjalnych, charakter stosunków międzynarodo-
wych, radykalne zmiany sytuacji politycznej, zmiany procesów socjalnej komu-
nikacji, zmiany socjalno-ekonomicznej sytuacji, pojawienie się nowych kryteriów 
markerów wartościowo-znaczeniowych, zmiana paradygmatów naukowych, 
charakter stosunków między państwami, ustawień ideologicznych i psychologicz-
nych, palety religijnej i in.

Dominującymi przedmiotowo-problematycznymi obszarami realizacji dys-
pozycji „Swój–Obcy–Inny” mogą być takie:

1. „Swoi” i „Obcy” są w stosunkach etnonarodowych (etnonarodowa soli-
darność lub alienacja; dobrosąsiedztwo i konfliktowość; narodowa jedność 
i separatyzm; przyjaźń narodów i ksenofobia itd.) – utrwalają relacje mię-
dzy grupami etnicznymi, są częścią świadomości i mentalności narodu, 
mają wyraźny związek z charakterem narodowym. Przy tym dychotomia 
„Swój–Obcy” jest markerem dystansu społeczno-kulturowego. Należy 
wziąć pod uwagę, że w tych okolicznościach w poznawczej, komunika-
cyjnej i receptywnej strategii uczestników komunikacji uruchamiają się 
stereotypy etnokulturowe. Ostatnie nie tylko łączą komunikantów, aktu-
alizując w ich pamięci wspólne elementy kognitywne, ale także oddzielają 
je, odwołując się do różnych wyobrażeń, zawartych w etnicznie markowa-
nych obrazach świata. 

2. „Swoi” i „Obcy” są w społeczno-klasowych, społeczno-statusowych i spo-
łeczno-rolowych stosunkach. W takim przypadku chodzi o określenie sfe-
ry interesów konfliktowych. 

3. Kryteria wartościowe i formy artykulacji „Swojego” i „Obcego” (socjo- 
kulturowa wspólność, współpraca i zderzenie kultur itd.). W szczególno-
ści, kultura samopoznaje się i samostwierdza się, będąc na granicy z inną 
kulturą, zrozumiawszy swoją znakowość, a następnie przez taką samoświa-
domość utrwala granice kulturowe. Jednak należy pamiętać o szczególnej 
aktualności problemu granic kulturowych w epoce globalizacji, która za-
ciera granice i tożsamość, prowadząc do zniszczenia tradycyjnego systemu 
identyfikacji jednostek w ramach określonego obszaru socjokulturowego, 
co wymaga poszukiwania nowej podstawy zarówno dla tworzenia nowej 
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tożsamości, jak i do poszukiwania nowych form politycznej i kulturalnej 
współpracy.

4. „Swoi” i „Obcy” są w stosunkach religijno-konfesyjnych.
5. Obszar polityczny dyspozycjonowania „Swoi” i „Obcy”.
6. Organizacyjno-instytucjonalny obszar („Swoje” i „Obce” państwo, orga-

nizacja, grupa, zespół itp.). W tych warunkach warto wziąć pod uwagę, że 
w opcjach „zamkniętego” obszaru (dla którego właściwa jest zewnętrzna 
zamkniętość), obserwuje się szczególną wrażliwość na „Obcego”/„Inne-
go”. Naruszenie zamkniętej loci, które odbywa się przymusowo, pociąga 
za sobą odpowiednie dyspozycjonowania „Swoich” i „Obcych”, „Innych”. 
W szczególności rozwiązaniem oznakowania dyspozycji możliwa jest 
mimikra, stworzenie hybrydowej świadomości lub tożsamości i tym po-
dobne.

7. Obszar socjolingwistyczny, gdzie przynależność do odmiennej tradycji 
kulturowej wyraża się za pomocą środków języka.

8. Komunikacyjno-informacyjny.
9. Werbalno-behawioralne sytuacje (związane z uzależnieniem oceny oso-

bowości od cech zewnętrznych – języka, mimiki, pantomimiki i in.), itp.

W ten sposób kategorie „Swój–Obcy–Inny” są ze sobą powiązane w określe-
niu obszaru socjokulturowego. Proces percepcji „Obcego”/„Innego” odbywa się 
w oparciu o porównanie go ze „Swoim”, odnalezieniem pewnych podobieństw. 
W zależności od kontekstu możemy obserwować zmianę cech rolowych lub statu-
sowych „Obcego” i „Innego”. Charakter dyspozycjonowania wymienionych kate-
gorii rodzi wariantywność dyskursywnych ruchów, strukturyzując pole tożsamo-
ści, określając horyzonty, zaznaczając znaczenia wartościowe.
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summary

Your–Another–Stranger in the  context of the dialogue of  cultures
Your–Another–Stranger  means recognition of  identity. Similar identification 

is always linked to the details of life in various historical and social conditions, 
including at the borders  of cultures and nations. Firstly, it leads to the formation 
of varieties in the system of shared values, and secondly, to the beginning and 
developing of cultural dialogue. In this case, intercultural dialogue occurs as an 
application of "your", "another" and "stranger" in contemporary conditions of in-
dividual or collective identity development.

przemiany pogranicza 
polski z Białorusią 
i ukrainą po 1989 roku
w świaDomości i ocenie 
jego mieszkańców



wstęp

Na początku ostatniej dekady XX wieku nastąpiły istotne zmiany polityczne 
i geopolityczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwiązanie ZSRR 26 grudnia 
1991 roku doprowadziło do powstania niepodległych państw, w tym bezpośred-
nio sąsiadujących z Polską: Litwy, Białorusi i Ukrainy. Państwa tzw. bloku socjali-
stycznego uzyskały pełną suwerenność, a Czechosłowacja podzieliła się na Czechy 
i Słowację. 

Skomplikowaną od wieków sytuację w tym regionie Europy spotęgował fakt 
zróżnicowanego stopnia integracji wewnętrznej nowopowstałych państw, różne-
go typu i stopnia przeobrażeń ustrojowych oraz zróżnicowania orientacji geo- 
politycznych. Na przełomie XX i XXI wieku nastąpił proces rozszerzania obsza-
ru integracji europejskiej, który doprowadził do włączenia w 1999 roku Polski, 
Czech, Słowacji i Litwy w struktury NATO, a w 2004 roku Unii Europejskiej. 
Białoruś i Ukraina pozostały w strefie wpływów Rosji oraz ścisłych z nią związ-
ków gospodarczych i militarnych, w tym że Ukraina od 2014 roku weszła z Rosją 
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w ostry konflikt. Powstały więc nowe linie podziałów w nowych relacjach poli-
tycznych i prawnych [Barwiński 2012, s. 140].

Sytuacja na tym obszarze jest cały czas dynamiczna. Zmienia się charakter 
wspomnianych podziałów, a więc zmienia się również sytuacja i charakter tere-
nów przygranicznych. Zmienia się też prawno-organizacyjny charakter samych 
granic, co – z racji tego, że przekraczanie granic, w różnych zresztą celach, jest 
istotnym elementem aktywności ludności przygranicznej – w większym lub 
mniejszym stopniu wpływa na sytuację i perspektywy tejże ludności.

Jeśli idzie o polską granicę wschodnią to jest ona całkiem inna w styku z Litwą, 
która wraz z Polską w 2007 roku podpisała układ z Schengen, istotę którego stano-
wi swobodny przepływ w obie strony, ograniczenie kontroli granicznej do zakre-
su sporadycznego i wyrywkowego oraz nadanie granicy państwowej charakteru 
stricte administracyjnego. Granice z Białorusią i Ukrainą stanowią zewnętrzną 
granicę UE. Białoruś i Ukraina w politycznej doktrynie Rosji należą z kolei do tzw. 
bliskiej zagranicy, czyli strefy buforowej jeśli chodzi o bezpieczeństwo i gospo-
darkę. W rzeczywistości Białoruś spełnia te oczekiwania, a sytuacja na Ukrainie 
wciąż pozostaje otwarta. Kraje te są uzależnione gospodarczo, społecznie, a także 
świadomościowo i mentalnościowo od Rosji. Dużą rolę, szczególnie w starszych 
pokoleniach odgrywają sentymenty, przywiązanie do wielkiego państwa, w któ-
rym był ogrom możliwości, także jeśli chodzi o miejsce zamieszkania i pracy. 

Najbardziej więc skomplikowana jest sytuacja na granicy z Białorusią i Ukra-
iną, choć różni się ona w przypadku obydwu państw, choćby tylko z racji innej 
polityki wewnętrznej i zewnętrznej tych państw. W miarę jednorodna etnicznie 
i kulturowo Białoruś [Niemniej mimo znacznego upływu czasu Białoruś dzieli się 
pod wieloma względami na część zachodnią i wschodnią, a linią podziału jest mię-
dzywojenna granica z II RP. Przyczyną trwałości takiego podziału są intensywne 
i głębokie przeobrażenia strukturalne, w tym także społeczne, radzieckiej części 
Białorusi w latach 1920–1939. Obszar polski przeobrażeniom takim poddany zo-
stał o 20 lat krócej.], po pierwszym okresie przejściowym postawiła na powolną 
transformację przy zachowaniu charakteru państwa socjalnego i etatystycznego 
z unikalną konstrukcją prawno-polityczną typu ustroju prezydenckiego o charak-
terze bonapartyzmu, czyli tolerowanymi przez większość rządami autorytarnymi. 
Gospodarka, w znacznym stopniu etatystyczna, i o pewnych cechach autarkicz-
nych, nie nadąża za potrzebami społecznymi, co w 2014 roku doprowadziło do 
poważnego kryzysu.
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Ukraina, rozbita kulturowo na kilka wyraźnych regionów (Ukraina Zachod-
nia, Ukraina Wschodnia, Budziak, Zakarpacie) i mocno zróżnicowana etnicznie, 
przystała na gospodarkę rynkową, opanowaną jednak bardzo szybko przez grupy 
oligarchiczne, odgrywające również decydującą rolę w polityce. Dokonana pry-
watyzacja miała charakter rabunkowy. 

Białoruś prowadzi politykę względnego izolowania się od Europy Zachod-
niej, zachowując wiele elementów gospodarki autarkicznej. Ukraina jest pod tym 
względem otwarta, lecz Europa Zachodnia z uwagi na szereg ukraińskich patolo-
gii, w rozumieniu zachodniej demokracji liberalnej i zachodniego wolnego ryn-
ku, w znacznym stopniu izoluje się od Ukrainy. Nie zamierza też bezpośrednio 
uczestniczyć w konflikcie Ukrainy z Rosją. 

Sytuacja i perspektywy na terenach polskich przylegających do granic z oby-
dwoma państwami pozostającymi poza integracją europejską, a przecież europej-
skimi, jest tematem niniejszego studium pozostającego perspektywie poznawczej 
politologii i socjologii pogranicza. Studium ogólne jest oparte głównie o badania 
terenowe przeprowadzone w 2016 roku w obrębie obywateli RP. Przeprowadzo-
no je w pasie stu kilometrów od granicy, zakładając, że właśnie na takim terenie 
występują w miarę wyraźne i w miarę trwałe związki mieszkańców tego regionu 
z granicą państwa. Przyjęto więc geopolityczno-historyczną definicję pogranicza 
jako obszaru, w którym z jednej strony zachodzą zjawiska transgranicznych kon-
taktów ekonomicznych, społecznych i kulturowych, a z drugiej wygasa w nich od-
działywanie „centrum”.

W badaniach tych skupiono się głównie na świadomości i ocenie owej sytu-
acji i perspektyw w kategoriach przemian po 1989 roku. Starano się wychwycić 
dynamikę i rezultaty przemian, a także aktualny stosunek mieszkańców terenów 
przygranicznych do państw i narodów sąsiednich. 

specyFika granicy z Białorusią i ukrainą

„Granice są koniecznym atrybutem państwowej suwerenności i stanowią po-
ważną barierę dla swobodnych przemieszczeń ludności oraz międzynarodowej 
wymiany handlowej (…). Granica określa przynależność do danego państwa nie 
tylko jego terytorium, ale i akwenów wodnych, przestrzeni powietrznej i pod-
ziemnej (…). Przebieg granic politycznych jest określany w umowach między- 
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narodowych, które zostają skonkretyzowane w wyniku delimitacji tzw. wyznacze-
nia granic na mapie, a następnie demarkacji (…) – dokładnego jej wytyczenia 
w terenie z uwzględnieniem jego specyfiki oraz oznaczenia znakami granicznymi 
na lądzie” [Baczawrow, Suliborski 2003, s. 72]. 

Z punktu widzenia relacji do centrum państwa można wyodrębnić dwa typy 
granic.

1) Granica koegzystencjalna
2) Granica stykowa

Granica koegzystencjalna charakteryzuje się dużym stopniem przenikalności, 
szeroką strefą przejściową, wytworzeniem swoistego subregionu przygraniczne-
go po obydwu stronach i dużej „odległości” od centrum. Ma wiele cech peryfe-
rii, choć we współczesnej sytuacji globalizacyjnej należy raczej mówić o cechach 
subregionu. 

Granica stykowa charakteryzuje się małym stopniem przenikalności, prawie 
niezauważalną odrębnością regionalną i małą „odległością” od centrum. Sfera 
przygraniczna niewiele różni się od centrum, choć ma swoją tożsamość (specyfi-
kę). Posiada mało cech peryferii, a więc subregion. 

Brak tendencji ekspansjonistycznych ze strony państw narodowych sprzyja 
partnerskim, korzystnym relacjom społecznym i kulturowym.

      Ryc. 1 Granica koegzystencjalna                   Ryc. 2. Granica stykowa
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Funkcjonująca w latach 1944–1991 granica między Polską Ludową a ZSRR 
charakteryzowała się niskim stopniem przenikalności, co doprowadziło do pra-
wie całkowitej izolacji obu części sztucznie podzielonego, choć jednak w pewnym 
stopniu według kryterium etnicznego, terytorium niegdysiejszej II Rzeczypospo-
litej. Na granicy o długości 1300 kilometrów znajdowały się tylko dwa drogowe 
przejścia graniczne (Terespol i Medyka), a komunikacja odbywała się głównie ko-
leją (przejścia w Kuźnicy Białostockiej, Terespolu i Medyce). „Zniszczono, kształ-
towany przez wieki, wielokulturowy i wieloetniczny charakter pogranicza. Ponad-
to hermetyczności granicy sprzyjała peryferyjność pogranicza, doprowadzając do 
jego zacofania gospodarczego i społecznego” [Barwiński 2012, s. 141]. Państwa po 
obu stronach granicy nie inwestowały w tereny przygraniczne, traktując je jako 
peryferia. 

Izolacja pogłębiła, wywołaną przede wszystkim drugą wojną światową, wza-
jemną niechęć ludności z obu stron granicy, a przynajmniej wzmogła nieufność 
wobec siebie. ZSRR i Polska Ludowa prowadziły politykę asymilacji i akulturacji 
pozostałych po przesiedleniach i czystkach mniejszości narodowych na terenach 
przygranicznych, co z kolei pogłębiało przepaść mentalną, obyczajową i kultury 
bytu między ludnością po obydwu stronach granicy. W czasie wojny i w pierw-
szych latach powojennych zdecydowana większość mieszkańców pogranicza zo-
stała zmuszona do jednoznacznej deklaracji narodowościowej, co było sprzeczne 
z dotychczasową tradycją określania siebie jako „tutejszych”. 

„Po 1944 r. utworzona granica państwowa była początkowo linią demarkacyj-
ną rozdzielającą pod względem narodowym, religijnym i kulturowym jednolity 
obszar. W wyniku polityki ówczesnych władz ZSRR i Polski istniejące tu więzi 
lokalne zostały zniszczone na skutek masowych przesiedleń ludności po obu 
stronach granicy. (…) Od strony radzieckiej zbudowano fortyfikacje graniczne, 
a w części miejscowości nadgranicznych prowadzono osadnictwo wojskowe. 
Oprócz tego po obu stronach linii granicznej pozostawiono niezagospodarowa-
ne obszary, czyniąc te tereny nieatrakcyjne dla rozwoju ekonomicznego” [Malen-
dowski, Ratajczak 2000, s. 148 i 169].

Zgodne współżycie w ramach społeczności lokalnej zostało zastąpione rywa-
lizacją ideologii narodowych, ale też ideologii państwa wiodącego „w pełni so-
cjalistycznego” i państwa „budującego socjalizm”. W rezultacie, po obu stronach 
granicy doszło do wykształcenia się odrębnych rzeczywistości politycznych i kul-
turowych, zaś granica nabrała charakteru stykowego a nie koegzystencjalnego. 
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Powojenne przesiedlenia ludności i czystki etniczne, asymilacyjna polityka 
wewnętrzna obu graniczących ze sobą państw i nieprzenikalna w latach 1944–
1991 rubież graniczna spowodowały, że ukształtowane przez wieki wieloset- 
kilometrowe, przenikalne, będące wartością kulturową samą w sobie, pogranicze 
cywilizacji zachodnio-łacińskiej i wschodnio-bizantyjskiej, zwane z perspektywy 
polonocentrycznej „Kresami”, znacznie zawęziło się i zdecydowanie przesunęło 
się na zachód. Bardzo szerokie dotąd pasmo owego podziału cywilizacyjnego 
sprowadziło się do wąskiej linii, w zasadzie zbieżnej z granicą międzypaństwową. 
Mimo programowej ateizacji w ZSRR, kultura post-prawosławna, głównie w za-
kresie mentalności i obyczajowości, rozlała się aż po obecną granicę z Polską.

Nie sposób obecnego, wschodniego pogranicza Polski nazwać „Kresami” 
w dotychczasowym, kulturowo-światopoglądowym rozumieniu tego pojęcia. 
Kultura kresowa, będąca splotem wpływów polskich, ukraińskich, białoruskich, 
rosyjskich, żydowskich, bizantyjskich i orientalnych (perskich i tatarsko-turec-
kich), doprowadziła w historii do ukształtowania odrębnej, kresowej tożsamości 
regionalnej. Jej specyfiką była otwartość, tolerancja, „tutejszość”, „swojskość” oraz 
peryferyjność w stosunku do różnych „centrów”, w szczególności polskiego, jako 
że na „Kresach” zawsze miała miejsce dominacja polskiego systemu społecznego, 
który należy rozumieć „jako układ międzyludzkich zależności, dystansów, hierar-
chii, działań w zorganizowanej i niezorganizowanej formie” [Merton 1982, s. 225].

Porewolucyjny, izolacyjny w swym charakterze podział tej części Europy, do-
datkowo pogłębiony i przesunięty na zachód w efekcie drugiej wojny światowej, 
odstawił pojęcie „Kresów” do lamusa historii, zastępując je, po dziś dzień ży-
wotnym, ale też w znacznym stopniu odpowiadającym rzeczywistości, pojęciem 
„ściany wschodniej”. Pojęcie to wskazuje na zamkniętość, stykowość granicy, pod-
czas gdy pojęcie „Kresów” wskazywało na swego rodzaju otwartość, koegzysten-
cjalność. Obecne tereny pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego nie mają już 
takiego bogactwa i pluralizmu kultur, jaki jeszcze był do 1939 roku w zachodnim 
segmencie „Kresów”. 

aktualna specyFika wscHoDnicH terenów przygranicznycH

Granica z Białorusią wynosi 418 km, co stanowi 11,9% długości granic RP, 
a z Ukrainą 535 km, to jest 15,3%. W wymiarze kulturowym jest to granica między 
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Słowiańszczyzną Zachodnią i Wschodnią. Jest to granica bardzo młoda, niewiele 
ponad siedemdziesięcioletnia, bowiem wcześniej mieszkańcy obecnych terenów 
przygranicznych żyli we wspólnych organizmach państwowych. Granica ta dzieli 
obszary o różnym stopniu zaawansowania w tworzeniu nowoczesnej gospodarki 
kapitalistycznej, choć po stronie białoruskiej i ukraińskiej raczej nie używa się tego 
pojęcia.

Obecna sytuacja pogranicza z Białorusią i Ukrainą zależy przede wszystkim 
od różnic między graniczącymi ze sobą państwami. Są to przede wszystkim:

1. Odmiennie przebiegające procesy transformacji ustrojowej. 
Polska wybrała demokrację i wolny rynek, zaś Białoruś i Ukraina – oprócz 

rozstrzygnięć prawnych – w tych obydwu sferach zdecydowały się na powolne 
i częściowe tylko transformacje, cały czas bazując na koncepcji państwa socjalne-
go. Szczególnie trudny do zaakceptowania jest wzór demokracji zachodniej a li-
beralizm gospodarczy obcy jest tradycji etatystycznego państwa socjalnego, kulty-
wowanej głównie na Białorusi. Ustrój ten można nazwać „demokraturą”, w której 
pozostają pewne elementy demokracji, służące jednak do wybierania władzy  
autokratycznej. 

2. Odmienne sojusze polityczno-wojskowe i związki gospodarcze. 
Polska jest członkiem Unii Europejskiej (od 2004 roku) i NATO (od 1999 

roku). Białoruś należy do Związku Białorusi i Rosji. Ukraina balansuje między 
Europą Zachodnią a Rosją, z którą z kolei w 2014 weszła w lokalny konflikt zbroj-
ny, w rezultacie czego pozostaje osamotniona.  

Gospodarka obydwu państw pozostaje w swoistej zależności od gospodarki 
Rosji z racji silnych więzi rynkowych i korporacyjnych. Istotną sprawą jest uzależ-
nienie energetyczne.   

3. Odmienne pozycje w polityce europejskiej i światowej.
Obydwaj wschodni sąsiedzi pozostają na „peryferiach” politycznych Europy, 

lecz każdy z innych powodów. Białoruś z powodu niezaakceptowanej w pań-
stwach UE, choć w pewnym stopniu błędnie postrzeganej, polityki wewnętrznej, 
a także ze względu na słabość gospodarczą, zaś Ukraina ze względu na słabość 
gospodarczą, chaos wewnętrzny i wspomniany już konflikt zbrojny na wschodzie.

UE traktuje wspomniane czynniki różnicujące jako niekorzystne dla swoich 
interesów i stara się od nich izolować, budując między innymi nowoczesny system 
zapór granicznych oraz uregulowań prawnych.



Stefan Pastuszewski

36

Wszystkie te trzy czynniki powodują, że polska granica wschodnia w relacji 
z Białorusią i Ukrainą, będąca zarazem wschodnią zewnętrzną granicą UE, a za-
razem granicą rosyjskiej sfery buforowej („bliska granica”) ma stosunkowo mały, 
choć już nie tak niski jak w latach 1944–1991, stopień przenikalności, będąc – jak 
już wspomniano – przy obecnej tendencji izolacjonistycznej ze strony Unii Euro-
pejskiej, ale też Białorusi, granicą stykową a nie koegzystencjalną. 

Specyfiką ludnościową sytuacji na terenach przygraniczach, różniącą je od 
centrum, jest zamieszkiwanie mniejszości narodowych w bezpośrednim sąsiedz-
twie granic międzypaństwowych – polskiej po stronie wschodniej a białoruskiej 
i ukraińskiej po zachodniej, choć usytuowanie tych mniejszości nie jest terytorial-
nie ciągłe a życie ich tak intensywne jak w II Rzeczypospolitej. Przesiedlenia po-
wojenne oraz polityka władz komunistycznych w kierunku państw mononarodo-
wych rozbiły tę ciągłość oraz wielokulturowy charakter pogranicza. Mniejszości 
narodowe po obydwu stronach naszej wschodniej granicy mają obecnie charakter 
bardziej „wyspowy” niż „wielokulturowego amalgamatu”, a w niektórych regio-
nach nawet disporalny. Hieronim Kubiak nazwał takie społeczności etnokratycz-
nymi wyspami [Kubiak 1994, z. 1].

„Wyspowość” białoruska szczególnie widoczna jest po stronie polskiej. Nie jest 
ona jednak ostro zarysowana narodowościowo, bowiem licząca 45 000 osób bia-
łoruska enklawa prawosławna (gminy w powiatach Bielsk Podlaski i Hajnówka: 
Gródek, Michałowo, Narew, Bielsk Podlaski, Czyże, Hajnówka, Narewka, Orla, 
Dubicze Cerkiewne, Kleszczele) zokcydentalizowała się. Badania socjologiczne 
potwierdzają, że przedstawiciele mniejszości białoruskiej jako swoją macierzystą 
ojczyznę powszechnie postrzegają Polskę, a nie Białoruś. Z państwem polskim 
czują bardzo silny związek emocjonalny, historyczny i polityczny, a społeczeń-
stwo polskie oceniają zdecydowanie bardziej pozytywnie niż ludność białoruską 
mieszkającą za wschodnią granicą. W tej sytuacji w kontaktach zewnętrznych po-
wszechnie wpisują się w rolę obywateli polskich, a nie mniejszości białoruskiej 
[Sadowski 2005]. Nie wyklucza to jednak na tym terenie swoistego napięcia mię-
dzyetnicznego, choć równocześnie przy wielu symptomach dobrego sąsiedztwa, 
szczególnie na poziomie lokalnym. Przyczyną napięcia jest styk z ludnością o sil-
nym poczuciu polskiej tożsamości narodowej na zachodnim Podlasiu. Odręb-
ności te potęguje przynależność wyznaniowa. Zarówno Polacy jak i Białorusini 
traktują swoje religie jako fundamentalne elementy tożsamości narodowej, z tym 
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że Polacy nadal w 100%, a Białorusini w 50%. Prawosławni mieszkańcy Podlasia 
Bielskiego zachowują się raczej jak mniejszość wyznaniowa a nie narodowa. 

W rezultacie, mimo odbudowy katolickich parafii na Białorusi i polskie-
go odrodzenia kulturalnego na Grodzieńszczyźnie, będącego jakby lustrzanym 
odbiciem zbiałorutenizowanego Polesia Bielskiego, a także polskich procesów 
odrodzeniowych w enklawach polskich na Ukrainie Zachodniej, zwanej wciąż 
przez członków tych enklaw Małopolską Wschodnią, polska granica wschodnia, 
dodatkowo wzmocniona funkcją zewnętrznej granicy UE, stała się rubieżą Euro-
py Zachodniej nie tylko w zakresie polityczno-ekonomicznym, ale i społeczno- 
-kulturowym. 

Trzeba jednak mieć świadomość, że od początku XXI wieku różnice między 
wspomnianymi dwoma kompleksami cywilizacyjnymi są częściowo niwelowane 
przez homogenizujący transfer technologii, przede wszystkim informatyczno- 
-komunikacyjnej oraz przez, wynikły z globalizacji, konsumpcyjny styl życia, któ-
ry na Białorusi i Ukrainie przybiera charakter westernizacji. Zwiększyła się też 
mobilność społeczna, zarówno w zakresie poszukiwania pożądanych towarów 
i usług, jak i miejsc pracy, a także lepszych warunków bytu.

Równocześnie dokonujące się w całej Europie przemiany państwa narodo-
wego w państwo obywatelskie odbiera granicy cechy „rubieży nie do przebycia” 
a wspólne standardy obywatelskie i kulturowe ułatwiają porozumienie, co w pew-
nym zakresie ma także miejsce na Białorusi i Ukrainie.

Wyraźne różnice pozostały natomiast w obszarze mentalności, kultury sym-
bolicznej, obyczajów, jednak przy coraz większej unifikacji kultury materialnej, 
która powoli stępia wyrazistość tych różnic. Powszechna dostępność nowych 
źródeł konstruowania tożsamości oraz wszechobecność mediów propagujących 
wzory, idee i obrazy w skali globalnej prowadzą do stopniowego niwelowania róż-
nic kulturowo-obyczajowych. 

procesy zmian na terenacH przygranicznycH

Procesy zmian na terenach przygranicznych jakie nastąpiły po 1989 roku 
można podzielić na następujące okresy:

1. Okres przejściowy lat 1989–1991, od odzyskania suwerenności przez Pol-
skę do uzyskania niepodległości przez Białoruś i Ukrainę.
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2. Okres ożywionej współpracy międzypaństwowej i regionalnej przygra-
nicznej od 1991 do 2004 roku, czyli do powstania zewnętrznej granicy UE.

3. Okres przyhamowanej współpracy od 2004 do 2007 roku, czyli ostatecz-
nego ukształtowania się charakteru zewnętrznej granicy UE (przystąpie-
nie do układu z Schengen).

4. Okres ograniczonej współpracy i gry interesów od 2007 do 2014 roku, 
czyli do konfliktu zbrojnego między Ukrainą a Rosją.

5. Okres częściowej izolacji i ostrożnej współpracy po 2014 roku.
Podstawowym czynnikiem rzutującym na sytuację na terenach przygranicz-

nych jest przenikalność granic. Decyduje o tym liczba przejść granicznych oraz 
prawne reguły przekraczania granicy. Po 1989 roku na granicy z Ukrainą powstały 
– obok przejścia granicznego w Medyce – nowe przejścia w Dorohusku, Hreben-
nem, Hrubieszowie, Korczowej, Krościenku, Zosinie. Ich przepustowość jest zróż-
nicowana z uwagi na fatalny stan dróg po stronie ukraińskiej. Na granicy z Biało-
rusią powstały przejścia w Bobrownikach, Połowcach, Kukurykach, Sławatyczach.

Od 1989 roku nastąpiło pod względem przekraczalności wyraźne zróżnico-
wanie między granicą z Białorusią a granicą z Ukrainą. Przekroczenie pierwszej 
z nich wymaga po obu stronach wiz jednostronnych, wielokrotnych i okresowych. 
Od 2003 roku Polacy jadący na Ukrainę nie muszą posiadać wiz, a Ukraińcy jadą-
cy do Polski od 2007 roku muszą posiadać płatne wizy unijne. Od 2008 obowiązu-
je mały ruch graniczny z Ukrainą. Mimo tych ograniczeń Polska jako członek UE, 
wyposażona w europejskie i światowe sieci handlowe i usługowe stała się krajem 
atrakcyjnym dla wschodnich sąsiadów. 

Drugim elementem atrakcyjności jest charakter tranzytowy Polski w drodze 
na „bogaty” Zachód. Po zmniejszeniu się w 2007 roku ruchu granicznego w pol-
ską stronę o ponad 40%, po kilku latach nastąpił jego stopniowy wzrost. Niemniej 
cały czas przepływ ze wschodu na zachód jest znacznie większy niż w odwrotnym 
kierunku, a udział w nim, obok obywateli Polski i Ukrainy, mają też obywatele 
Rosji, i innych krajów postradzieckich, szczególnie na przejściach białoruskich. 
Jest on dwojakiego rodzaju:

1. docelowy (głównie w celach handlowych);
2. tranzytowy.
Przepływ z zachodu na wschód, obok tranzytowego, w którym Polacy uczest-

niczą w małym stopniu i też coraz mniejszy typu handlowego, ma głownie cha-
rakter turystyczny (wyjazdy sentymentalno-historyczne). O tym, że jest on słabszy  
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niż w poprzednich okresach wynika z pojawienia się nowego typu transferów, 
które można nazwać transgranicznymi. Przepływ bowiem innowacji cywilizacyj-
nych, w tym przede wszystkim technologicznych, choć jeszcze cały czas odbywa 
się z zachodu na wschód, to jednak dokonuje się już nie tradycyjnie, poprzez gra-
nice, za pośrednictwem prądów osadniczych i przez przejmowanie przez miesz-
kańców nowych wzorców, ale ponad granicami, w oparciu o tzw. globalną sieć 
technologiczną. Pod tym względem potencjały po obu stronach wyrównują się, 
przynajmniej w sferze konsumpcji. Występuje tylko różnica cen i usług oraz bo-
gactwa i ich te oferty.

Bardziej rozwinięta Polska jest nie tylko dla Białorusinów i Ukraińców ryn-
kiem nowych towarów i usług, ale także miejscem pracy. Niemniej wpływ jej na 
sąsiadów jest znacznie mniejszy niż dotąd w dziejach, nawet w epoce totalitary-
zmów, gdyż nie jest już ona atrakcyjnym wzorcem kulturowym, jako że globalna 
sieć komunikacyjna i technologiczna transferuje zunifikowane, bardziej atrakcyj-
ne wzorce i technologie. Język polski nie jest pośrednikiem w kontaktach z kulturą 
Zachodu, co powoduje, że młode pokolenia Białorusinów i Ukraińców, o ile nie 
są bezpośrednio związane z ruchem granicznym i pracą w Polsce, raczej nie znają 
języka polskiego. Będące reakcją na unifikację globalizacyjną, odradzanie narodo-
wych tożsamości, także w pewnym stopniu oddziela od siebie kultury z obydwu 
stron granic. Typowa dla terenów przygranicznych konwergencja kultur zostaje 
więc zastąpiona partnerstwem. W partnerstwie tym do niedawna obserwowało 
się jednak większą ekspansywność polskiej kultury i polskiej identyfikacji po stro-
nie białoruskiej i ukraińskiej. Narodowość polską deklarowały bowiem również 
osoby, których przodkowie nie byli etnicznymi Polakami. Był to efekt przejścio-
wości zjawisk kulturowych. Po odrodzeniu się zjawisk nacjonalistycznych w Pol-
sce, związanych z efektem wyborczym w 2015 roku, a na Białorusi i Ukrainie 
z efektem budowy własnego, pierwszego w historii państwa, procesy te zostały 
nieco przyhamowane.

Politycznie dekretowane po wyborach sejmowych 2015 roku umocnienie pol-
skiej tożsamości narodowej oraz europejski kryzys imigracyjny pogłębił różnice 
narodowościowe na terenach przygranicznych. Przewodniczący Związku Ukra-
ińców w Polsce Piotr Tyma stwierdził 6 sierpnia 2016 roku: „Klimat prowincji 
staje się coraz bardziej nacjonalistyczny i rzymskokatolicki. Temu kto nie pasuje 
do tego wzorca, jest coraz trudniej” [Smoleński, Tyma 2016, s. 23].
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Mimo wielu ograniczeń doszło jednak po 1989 roku do ożywienia, choć z róż-
nym natężeniem w różnych okresach, pogranicza z Białorusią i Ukrainą, które 
w latach 1944–1989 było martwe pod względem ekonomicznym, społecznym 
i kulturowym. Nazywane „ścianą wschodnią”, było izolowanym peryferyjnym ob-
szarem stykowym, a nie regionem przejściowym z bogatą konstelacją kontaktów.

Po 1989 roku najbardziej ożywiło się pogranicze polsko-ukraińskie. „Nastąpi-
ło ono (…) jako wynik ogromnej intensyfikacji współpracy kulturalnej i nauko-
wej polskich i ukraińskich środowisk kulturotwórczych i intelektualnych, a także 
spontanicznego rozwoju współpracy ekonomicznej na bardzo wielu płaszczy-
znach. Polacy na Ukrainie, Ukraińcy w Polsce stali się ważnym elementem kultu-
ry, gospodarki, pejzażu społecznego” [Mędrzecki 2010, s. 5].

Do ożywienia kontaktów wydatnie przyczynił się tzw. mały ruch graniczny.  
28 marca 2008 roku w Kijowie podpisano umowę między Rządem Rzeczypospo-
litej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicz-
nego, która uznaje za sferę przygraniczną jednostki podziału administracyjnego 
sięgające zasadniczo nie dalej niż 30 kilometrów od granicy. Mały ruch granicz-
ny z Ukrainą, który faktycznie rozpoczął się 1 lipca 2009 roku został okresowo 
wstrzymany. 4 lipca 2016 roku, kiedy rząd RP zawiesił przepisy o małym ruchu 
granicznym. Przyczyną były względy bezpieczeństwa w czasie szczytu NATO 
w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ruch ten na granicy 
z Ukrainą przywrócono 3 sierpnia (nie przywrócono go jednak na granicy z Nad-
pregolem należącym do Federacji Rosyjskiej). 

Z umowy MRG mogą skorzystać obywatele Ukrainy zamieszkujący sferę 
przygraniczną co najmniej trzy lata i posiadający „zezwolenie na przekraczanie 
granicy w ramach małego ruchu granicznego, wydawanego przez polskie placów-
ki dyplomatyczne. Zezwolenie to kosztuje 20 euro i jest ważne dwa lata.

22 czerwca 2010 roku analogiczną umowę z Białorusią podpisał marszałek sej-
mu p.o. prezydenta Polski Bronisław Komorowski. Pod koniec roku 2010 umowa 
ta podpisana została przez prezydenta Republiki Białorusi Aleksandra Łukaszen-
kę. Wymiana not dyplomatycznych, niezbędna do uruchomienia umowy, wstrzy-
mana została jednak przez stronę białoruską ze względu na niekorzystną sytuację 
między oboma krajami (formalnie na przeszkodzie stoi „brak specjalistycznego 
sprzętu do drukowania kart uprawniających do poruszania się w ramach małego 
ruchu granicznego”). Był to w istocie wybieg mający na celu ratowanie przeży-
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wający kryzys białoruskiej gospodarki poprzez odnowę jej rynku wewnętrznego 
przez napływ turystów z zewnątrz.

W polsko-ukraińskiej sferze przygranicznej zaczęły powstawać, budowane 
w poprzek granicy, nowe typy relacji i więzi, choć równocześnie odradzały się 
i umacniały partykularyzmy i fundamentalizmy, często bazujące na wojennej 
traumie. W sporze tych dwóch sprzecznych sił zaczęła odradzać się rzeczywistość 
wieloetniczna i wielokulturowa, choć już nie tak autonomiczna wobec ,,centrum” 
jak w międzywojniu, na co bez wątpienia ma wpływ unifikacja globalizacyjna oraz 
dążenie państw do pełnej unitaryzacji. Równocześnie po obydwu stronach grani-
cy miały miejsce, przynajmniej do końca pierwszej dekady XXI wieku, negatywne 
procesy spowodowane upadkiem dotychczasowej struktury przemysłowo-usłu-
gowej, co wywołało niekorzystne tendencje demograficzne na terenach przygra-
nicznych. W drugiej dekadzie sytuacja na tych terenach zaczęła się stabilizować. 

Otwarcie w latach 1997–2001 granicy polsko-ukraińskiej dla ruchu bezdewi-
zowego uczyniło z niej oś lokalnego życia w tym okresie. Przez tych kilka lat sty-
kowy dotąd charakter ze strony granicy zaczął zmieniać się w charakter koegzy-
stencjalny, lecz po 2007 roku proces ten został nieco przyhamowany. Mieszkańcy 
terenów przygranicznych po obu stronach negatywnie odebrali rok 2007, który 
odczuli w formie spadku dochodów. „Negatywne efekty przystąpienia Polski do 
UE były bardziej zauważalne, ponieważ dotyczyły ruchu granicznego, z którym 
duża część mieszkańców pogranicza ma osobiste doświadczenia, z kolei pozytyw-
ne aspekty były zdecydowanie słabiej dostrzegalne (…) przede wszystkim dlatego, 
że nie dotyczyły ich bezpośrednio i nie miały wpływu na ich codzienne życie” 
[Barwiński 2012, s. 146–147]. Granica była „zakładem pracy” już tylko dla pew-
nej grupy osób. Na pograniczu wykształca się bowiem specyficzny typ człowieka 
będącego beneficjentem politycznej różnicy zmaterializowanej w postaci granicy. 
Zazwyczaj kontestuje on politykę społeczną państwa i jego instytucji władzy. To 
przede wszystkim przemytnicy i tzw. mrówki, czyli ludzie systematycznie przeno-
szący w celach handlowych towary z jednej strony granicy na drugą [W badaniu 
przeprowadzonym przez autora (2016 rok) wzięła udział K51, z zawodu krawco-
wa, która przyznała się do uprawiania przemytu każdego dnia. Ostatecznie przed 
trzydziestu laty osiadła ona w Białej Podlaskiej i określa się jako Polka.]. Jest ich 
więcej na granicy z Białorusią, która ma bardziej charakter stykowy niż na granicy 
z Ukrainą, o większym przecież stopniu przenikalności, gdzie dochodzi, głównie 
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za sprawą operacji handlowych, do nowego typu koegzystencji społeczności przy-
granicznych. 

Oprócz „naturalnych” związków przygranicznych wystąpiły procesy symulo-
wane przez politykę. W 1993 roku powołano region „Karpacki” obejmujący ob-
szar pogranicza Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. 

W 1995 roku na pograniczu polsko-ukraińskim powstał euroregion „Bug”, 
do którego w 1998 roku dołączono obwód brzeski z Białorusi. Dzięki współpra-
cy w ramach euregionu „Bug” ujednolicono formy ochrony ekologicznej terenów 
przygranicznych oraz utworzono transgraniczne obszary chronione w randze 
międzynarodowej. Jednym z takich obszarów jest Bilateralny Obszar Biosfery 
„Puszcza Białowieska”. 

W 1998 roku wspólnie z Litwą utworzono euroregion „Niemen”. Wprowadze-
nie do tych tworów państw nie tylko bezpośredniego sąsiedztwa wynikło z pra-
gnienia ograniczenia konfliktów międzyetnicznych, które w okresie międzywo-
jennym i drugiej wojny światowej, osiągały, szczególnie na styku narodu polskiego 
z ukraińskim, wymiary ekstremalne. 

Euroregiony nie osiągnęły jednak w pełni swoich celów, gdyż były bardziej 
tworami intencjonalnymi, planistycznymi i politycznymi niż współpracy samo-
rządów lokalnych i lokalnych społeczności, które w pewnym stopniu jednak kon-
taktują się ze sobą.

Współpraca przygraniczna na pograniczu polsko-białoruskim poza wspo-
mnianymi euroregionami obejmuje dwa obszary w układzie południkowym:

1. Podlasko-poleski
2. Białostocko-grodzieński
Współpraca przygraniczna na pograniczu polsko-ukraińskim obejmuje trzy 
obszary:
1. Bieszczadzko-gorgański
2. Rzeszowsko-lwowski
3. Bużski
Pozainstytucjonalne „powiązania transgraniczne mają najczęściej charakter 

narodowy: polsko-polski, białorusko-białoruski” [Malendowski, Ratajczak 2005, 
s. 146–147]. 

Konflikt Ukrainy z Rosją rozpoczęty w 2014 roku przyniósł pewien impas 
w relacjach Ukrainy z Polską, ale też otworzył nowe pole wzajemnych relacji, 
głównie inspirowanych interesem politycznym.
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„Relacja Polski z Ukrainą ma znaczenie strategiczne w skali Europy. Polska dla 
swego bezpieczeństwa potrzebuje suwerennej i stabilnej Ukrainy, choć nie ma jej 
zbyt wiele do zaoferowania ani gospodarczo, ani militarnie, ani politycznie. Ukra-
ińcy mają świadomość, że ich droga na Zachód wiedzie przez Polskę, która zawsze 
była nadzieją i przykładem” [Hrycak, Smoleński 2016, s. 19]. 

Po rozpoczętej w 2014 roku pełzającej wojnie z Rosją, zwrot Ukrainy ku Polsce 
jest wyraźniejszy. Znalazło to odbicie w intensywniejszym przekraczaniu granicy 
przez Ukraińców, udających się do Polski przede wszystkim w celach handlowych 
podjęcia pracy zarobkowej.

O zakupach w Polsce decydują niższe ceny, wyższa jakość towarów oraz więk-
szy wybór. Wolnorynkowy charakter, chaotycznej skądinąd gospodarki ukraiń-
skiej, oraz stosunkowo duża przenikalność granicy Polski z Ukrainą powodują, że 
w wielkości wydatków cudzoziemców w Polsce, Ukraińcy plasują się na drugim 
miejscu po Niemcach. W I kwartale 2016 roku Ukraińcy wydali w Polsce 1424 
mln złotych [tamże, s. 10]. Koegzystencja obydwu państw i narodów nabiera więc 
nowego, bardzo pragmatycznego wymiaru. 

Odmienne zjawiska obserwuje się natomiast na granicy z Białorusią. W 2016 
roku wydatnie zmniejszyły się wyjazdy handlowe obywateli Białorusi na polskie 
pogranicze. Pierwszą przyczyną jest, spowodowany dotkliwym kryzysem gospo-
darczym, spadek siły nabywczej u Białorusinów, a drugą dekret Prezydenta RB, 
ograniczający od kwietnia 2016 roku obywatelom wyjeżdżającym częściej niż raz 
na kwartał tzw. zakupy do użytku osobistego (bezcłowe) do wartości 300 euro 
i wagi 20 kilogramów. Dotąd limity te wynosiły 1500 euro i 50 kilogramów. Sy-
tuacja ta pogorszyła rentowność tych polskich sieci i punktów handlowych, które 
nastawiły się na białoruskich klientów [Kosz-Koszewska 2016, s. 10]. Oddział Cel-
ny w Białej Podlaskiej obsługujący przejścia graniczne z Białorusią w wojewódz-
twie lubelskim odnotował w I połowie 2016 roku 700 000 dokumentów Tax Free 
umożliwiających zwrot podatków VAT przy zakupach powyżej 300 zł na wartość 
808 mln zł, podczas gdy na przejściach granicznych z Ukrainą w województwie 
lubelskim zarejestrowano ponad 1,2 mln dokumentów Tax Free za 1,5 mld zł” 
[Gorzyca 2016, s. 10]. Blisko dwukrotnie wyższa wartość ukraińskich zakupów 
wobec zakupów białoruskich dowodzi zarówno różnicy w przenikalności granic 
jak i w dochodowości gospodarstw rodzinnych.

Zarządzenie prezydenta Republiki Białorusi z 23 sierpnia 2016 roku „O usta-
nowieniu bezwizowego porządku wjazdu dla obywateli zagranicznych” definiuje 
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obszar „parku rekreacyjno-turystycznego Kanał Augustowski” wraz „z przylega-
jącymi do niego terenami” na które wjechać można będzie bez wizy. Jako „tere-
ny przylegające” zdefiniowane zostały miasto Grodno oraz gminy – sielsowiety 
rejonu grodzieńskiego: odelski, gorzski, kopciowski, sopoćkiński, podłabieński. 
W układzie bezwizowym będzie można na nie wjechać przez przejścia graniczne 
Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Rudawka-Lesnaja, a także dwa przejścia graniczne 
z Republiką Litewską. W ramach bezwizowego wjazdu „w celach turystycznych” 
na terytorium Białorusi będzie można przebywać przez okres pięciu dni. Aby 
przekroczyć granicę obywatel innego państwa będzie musiał posiadać paszport 
oraz specjalny dokument uprawniający. Okres działania dekretu ograniczony zo-
stał do 31 grudnia 2017 roku, ma więc charakter okresu próbnego.

Jak dotąd ruch bezwizowy z Białorusią, miał miejsce na przejściu granicznym 
Białowieża-Piererow. Bez wiz można tam przekroczyć granicę na 72 godziny, by 
zwiedzić białoruską część Puszczy Białowieskiej. W 2015 roku z możliwości tej 
skorzystało 4,7 tys. osób.

założenia metoDologiczne BaDań

Materiał empiryczny do niniejszego opracowania zebrano trzema drogami:
1. Sondaż (badanie ankietowe)
2. Wywiady
3. Analiza dokumentów
W badaniach wykorzystano metodę parametryczną – skategoryzowany wy-

wiad kwestionariuszowy. Kwestionariusz składał się z 21 pytań (otwartych, za-
mkniętych, półzamknietych).

Kafeterię ankiety opracowano po debacie w kilkuosobowej focus group. Zgło-
szone propozycje weryfikowano w czasie kolejnych konsultacji. Ponadto przepro-
wadzono badania pilotażowe, podczas których stwierdzono duże zainteresowanie 
wypełnianiem ankiety oraz przystępność jej treści dla respondenta.

W badaniach socjologicznych bardzo ważny jest dobór próby, a w szczegól-
ności wtedy, gdy w analizach wykorzystuje się elementy statystyki. Różne jest 
podejście do wielkości próby. Instytut Gallupa w Stanach Zjednoczonych przyj-
muje dla swoich badań na całości populacji (317,3 min) próbę wielkości 1,5 tys. 
osób. Pozwala to na utrzymanie granicy błędu na poziomie 1,5%. Polskie ośrodki  



przemiany pogranicza polski z Białorusią i ukrainą po 1989 roku

45

badań społecznych (PBS, CBOS), w analizach dotyczących całej populacji (40 
min) stosują najczęściej próbę 1000 osób, uzyskując granicę błędu 3–5%. Tak więc 
liczebność próby w różnych badaniach nie jest wprost proporcjonalna do liczby 
mieszkańców, zaś próba mająca większy procentowy udział w badanej społecz-
ności gwarantuje mniejszą granicę błędu. Próba nie musi być zbyt wielka, kiedy 
przedmiot badań jest mało liczny, specyficzny i trudny do zdefiniowania, a w do-
datku skupiony w jednym regionie, bądź w jednym środowisku. Najważniejsze 
jest uzyskanie wysokiego stopnia wiarygodności. Minimum sto osób w przypad-
ku badań niszowych gwarantuje taką wiarygodność.

Dobór próby do omawianego sondażu był celowy, ale dokonany na zasadzie 
dobrowolności i świadomej decyzji respondenta. Ankietę skierowano bezpośred-
nio i korespondencyjnie do osób, które zamieszkują pas przygraniczny szerokości 
sto kilometrów. 

Wywiady były bardzo ważne, gdyż w życiu publicznym rola wybitnych jedno-
stek jest szczególnie widoczna. Przeprowadzone, pogłębione jakościowe wywiady 
otwarte były narracyjne, choć od czasu do czasu świadomie ingerowano w opo-
wieść narratora w celu skłonienia go do powrotu do głównego tematu. Starano się 
nie zadawać zbyt dużej liczby pytań zamkniętych.

Do analizy zakwalifikowano 113 wywiadów kwestionariuszowych. 70 respon-
dentów wywodziło się znad granicy z Białorusią, a 43 z Ukrainą. 77 pochodziło 
z małych miejscowości, a 36 z dużych miast. Odpowiedzi udzieliło 47 mężczyzn 
i 66 kobiet. Średnia wieku wynosiła 47,26 lat, w tym 48,70 lat w grupie mężczyzn, 
a 46,19 w grupie kobiet. 

wyniki sonDażu

Fakt, że większość (54%) respondentów w ogóle nie przekracza granicy z Bia-
łorusią i Ukrainą wskazuje na stykowy charakter tych granic. Potwierdza to sto-
sunkowo wysoki odsetek (31%) osób przekraczających granicę rzadziej niż kilka 
razy do roku. To, że odsetek ten odpowiednio (44% i 36%) maleje w przypadku 
mężczyzn można tłumaczyć ich zawodową, w tym – związaną z samym przekra-
czaniem granic (handel) – mobilnością. Na pewno związane jest to też z faktem 
posiadania krewnych na Białorusi i Ukrainie (17% respondentów), co z kolei 
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wskazuje na przejściowy, czyli wielokulturowy i wieloetniczny charakter pograni-
cza po obu stronach, choć są to raczej zjawiska diasporalne. 

Jednym z wniosków, jaki można wysnuć z małej liczby Polaków przekraczają-
cych granice z Białorusią i Ukrainą, jest bowiem wysoki stopień zasiedziałości lud-
ności po obydwu stronach, które podzieliła, sztuczna w tym przypadku granica. 
Tezę tę potwierdza stosunkowo niski stopień (54%) zainteresowania się sytuacją 
za granicą, choć jednak 36% respondentów interesuje się czasami, okazjonalnie. 
Wskaźnik ten jest znacznie wyższy u mężczyzn (63%) niż u kobiet (48%) [Hipo-
tezę o mniejszym zainteresowaniu sprawami publicznymi u kobiet potwierdziły 
inne badania autora.]. Na pewno odpowiedzi w przypadku kobiet byłyby inne, 
gdyby pytanie brzmiało nie „Czy interesuję się sytuacją sąsiadów zza granicy?”, ale 
„Czy interesuję się sytuacją swoich krewnych za granicą?”. Stopień „prywatyzacji 
życia” jest bowiem u kobiet zdecydowanie większy niż u mężczyzn. 

7% respondentów stale ogląda programy TV i słucha programów radiowych, 
48% czasami, a 47% wcale. Nieco bardziej zainteresowani są mężczyźni niż kobie-
ty (53%–46%), co po raz kolejny potwierdza tezę o większym zainteresowaniu się 
sprawami społecznymi u przedstawicieli tej płci.

O tym, że obecnie mamy do czynienia z pozytywnym stosunkiem do sąsiadów, 
świadczy fakt, że na „literackie” pytanie: „Na ile granica dzieli ludzi?” z możliwości 
odpowiedzi 100, 75, 50%, w ogóle nie dzieli, najwięcej respondentów (69%) wybra-
ło odpowiedzi: 75 i 50%. Granica nie dzieli aż dla 23% respondentów. Jeden z re-
spondentów (M22 z Białegostoku) przedstawił następujący wywód: „Granice nie 
dzielą, granice informują, granice zabezpieczają, granice są potrzebne. Granica nie 
oddziela ludzi, tylko powoduje, że posiadają oni inną tożsamość”. Znamienne, że 
młodzi respondenci, a więc z natury nastawieni idealistycznie, wskazywali na taki 
właśnie „tożsamościowy” charakter granic, podczas gdy starsi, co należy złożyć na 
karb doświadczeń i negatywnych resentymentów, traktowali granicę jako dzielącą. 

K20 z Białegostoku: „Powinna być sympatyczna współpraca, z obustronnymi 
korzyściami współpraca, ponieważ są to nasi najbliżsi sąsiedzi”.

Mieszkańcy polskich terenów przygranicznych, nawet jeśli niezbyt często 
przekraczają granicę z Białorusią i Ukrainą, to jednak są pozytywnie nastawieni 
do mieszkańców „z drugiej strony”. 76% traktuje ich jako sąsiadów, 8% jako przy-
jaciół, a tylko 4% jako obcych. Koresponduje to z podobnymi ocenami wygłasza-
nymi przez Białorusinów i Ukraińców.
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Przeprowadzone w lipcu 2016 roku badania przez grupę badawczą Datiny wy-
kazały, że „Ukraińcy najprzychylniej odnoszą się właśnie do Polski. Bardzo ciepły 
stosunek wyraża 12%, ciepły – 42%, neutralny – 39, zaledwie 4% deklaruje chłod-
ny, a mniej niż 1% bardzo chłodny. Inne badania (Instytutu Harszenina) pokazują, 
iż pozytywnie do Polski odnosi się niemal 80% Ukraińców, a negatywnie jedynie 
nieco ponad 10%” [Kryshtop, Krzysztopa 2016, s. 19]. 

Po podjęciu 22 lipca 2016 roku przez Sejm RP uchwały o ustanowieniu dnia 
11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukra-
ińskich nacjonalistów na obywatelach II RP wskaźniki te niewiele się zmieniły. 
Wynika to z faktu, że ukraińskie regiony „mają różne doświadcza historyczne 
i różnie je oceniają”. [Andrusieczko, Wozniak 2016, s. 10].

Mieszkańcy terenów przygranicznych chcieliby więc, aby granica, będąc ską-
dinąd niezbędną dla spójności organizmów państwowych, nie była barierą wza-
jemnych relacji, nawet gdyby były to kontakty tylko potencjalne.

K52 z Białegostoku: „Granica z Białorusią i Ukrainą powinna nie utrudniać 
kontaktów między ludźmi i instytucjami a polityka państwa powinna sprzyjać wy-
mianie i wzajemnemu przenikaniu się”.

Można nawet mówić o odpolityzowaniu, w tradycyjnym tego słowa znacze-
niu, pojęcia „granica”, a na pewno o jego pokojowym charakterze.

Zarysowana w sondażu tendencja zgodna jest z ogólnoeuropejskimi procesa-
mi społecznymi. „Procesy globalizacji społecznej i kulturowej powodują zmniej-
szenie się różnic między kulturami wchodzącymi na obszarach pogranicza we 
wzajemne kontakty. Relatywne zmniejszenie się kanonów kultur narodowych 
w porównaniu z zwiększającym się obszarem wspólnego uniwersum kulturowego 
tworzy znacznie większe możliwości zachodzenia kontraktów międzygrupowych 
na podstawie przede wszystkim owego wspólnego uniwersum” [Babiński 2005, s. 
102], nawet gdyby dominowały w nim walory techniczno-bytowe, czyli zbliżone 
standardy towarów i usług, jak to ma miejsce na pograniczach Polski z Białorusią 
Ukrainą.

Niemniej granica zawsze pozostanie granicą, przynajmniej w pewnym stop-
niu dzielącą odrębne społeczności. W świadomości respondentów najpoważniej-
szą barierą podziałów jest wzrost nacjonalizmów po obu stronach (40%). Zarów-
no pytanie jak i odpowiedzi nie są precyzyjne z uwagi na brak jednej definicji 
nacjonalizmu. Często działania na rzecz wyostrzenia swojej tożsamości traktowa-
ne są niesłusznie jako przejaw nacjonalizmów. 18% jako pewną przeszkodę we  
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wzajemnych relacjach traktuje patriotyzm, co po części świadczy o wykrystalizo-
wanej tożsamości narodowej po obu stronach, choć mogło też dojść do zmiesza-
nia znaczeń nacjonalizmu i patriotyzmu. 

54% badanych jako barierę kontaktów z sąsiadami zza granicy traktuje język, 
a 35% – obyczaje. Mieszkańcy terenów przygranicznych zaobserwowali zmiany 
na tych terenach po 1989 roku. Na znaczne zmiany wskazuje 28% respondentów, 
na pewne 40%, na nieznaczne 15%, a na żadne 10%. 

25% respondentów stwierdza, że zmiany w życiu społecznym, w tym kultu-
ralnym terenów przygranicznych po 1989 roku są efektem liberalizacji w zakresie 
ruchu granicznego, ale 30% przypisuje go także innym czynnikom. Niemniej 41% 
uważa je częściowo za efekt takich, a nie innych przepisów. 

Sprawstwo zmian na terenach przygranicznych przypisywane jest przede 
wszystkim polityce (31%) i ekonomii (30%), a 50% uważa, że na zmiany wpłynęli 
„sami ludzie z obu stron”, natomiast 30%, że władze lokalne. Wyraźny odsetek 
badanych (23%) traktuje to jako efekt globalizacji. Zwraca uwagę wyróżnienie tzw. 
czynnika ludzkiego, czyli stosunku do siebie ludzi z dwóch stron granicy, a więc 
jest rezultatem wzrostu podmiotowości w demokratycznym państwie. 

Znaczny wpływ polityki państwa polskiego na sytuację przygraniczną skłania 
do zapytania mieszkańców tych terenów o ocenę tej polityki. 31% respondentów 
akceptuje ją, 59% w pewnym stopniu, a 11% nie akceptuje. Odsetek akceptują-
cych (w pełni lub częściowo) wśród kobiet jest większy (88% w grupie kobiet) 
niż u mężczyzn (79). Wynika to po części z różnego stopnia zainteresowania tą 
polityką, a więc mniej lub bardziej krytycznego spojrzenia na politykę.

Wpływ granicy na swoją egzystencję ekonomiczną odczuwa 22% respon-
dentów, lecz znacznie więcej, gdyż 52% nie odczuwa takiego wpływu. 23% 
respondentów nie jest w stanie określić, czy taki wpływ ma w ogóle miejsce, 
czy nie. Dość podobny odsetek (36%) nie jest w stanie określić, czy podpisany 
przez Polskę w 2007 roku Układ Graniczny w Schengen spowodował, iż gra-
nica z Białorusią i Ukrainą stała się bardziej szczelna i trudniej ją przekroczyć. 
Taki odsetek wynika na pewno z faktu, iż większość respondentów w ogóle 
tej granicy nie przekracza, a ich orientacja życiowa skłania się w kierunku 
„centrum”. 

Dla 41% odpowiadających granica po 1989 roku stała się bardziej szczelna 
[Odsetek ten jest wysoki dlatego, że w czasach PRL przekraczanie granicy odby-
wało się w oparciu o „wkładkę paszportową”, ale też miały miejsce nieformalne, 
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w powiązaniu ze służbami granicznymi, kontakty obustronne.], a dla 23% nie. 
Duża ilość odpowiedzi nie mam zdania i zbliżona ilość na tak i nie może zasuge-
rować, że pytanie to przez tych respondentów albo nie zostało dobrze zrozumiane 
albo, że w istocie stopień przenikalności granic z Białorusią i Ukrainą nie zmienił 
się w ich przekonaniu wcale od 1989 roku. Wpływ na tę odpowiedź ma również 
fakt, że stosunkowo mała liczba Polaków granice te przekracza. 

Niemniej prawie 46% respondentów ma poczucie trwałości granic z Białoru-
sią i Ukrainą. Pewien, ale jednak dość widoczny procent (26%) uważa, że są one 
nietrwałe, zaś 31% na ma na ten temat zdania. Zagrożenie zza granicy odczuwa 
19%, 30% respondentów odczuwa pewne zagrożenie, 40% nie czuje zagrożenia 
a 11% nie ma na ten temat zdania. 

Zarówno pozytywny stosunek do mieszkańców zza granicy, jak i poczucie 
trwałości granicy oraz względnie niski stopień lęków przed „tamtymi” pozwalają 
na wyciągniecie wniosku o wzroście poczucia stabilności na terenach przygranicz-
nych. Na wprost o poczuciu swojej stabilizacji mówi 16% badanych, a w pytaniu 
sprawdzającym o poczucie zagrożenia uczestniczyło 30% respondentów. Odsetek 
ten w pewien sposób koreluje z połączonymi odpowiedziami o poczucie zagroże-
nia i pewne poczucie zagrożenia (razem 49%).

Mimo pozytywnego stosunku do sąsiadów bardzo mało (1,5%) respondentów 
chciałoby u nich zamieszkać, choć 4% respondentów się waha.

Na prowokacyjne pytanie „Czy gdybym miał taką możliwość, to czy zmienił-
bym miejsce zamieszkania na centralnie położone w Polsce? pozytywnie odpo-
wiedziało 12% respondentów, a negatywnie aż 74%. Większą skłonność do prze-
niesienia się do centrum wykazują kobiety (16% w grupie kobiet) niż mężczyźni 
(6%). Niemniej 11% kobiet chciało kiedyś, „w odległej przeszłości” przenieść się 
do centrum, lecz obecnie nie ma tego zamiaru. Spośród wszystkich takich respon-
dentów taki zamiar w przeszłości wykazało 13%. Można więc wywnioskować 
większy stopień stabilizacji na terenach przygranicznych, a nawet zsiadłości.   

Mieszkańcy pogranicza mają poczucie odrębnej tożsamości. Aż 28% twierdzi, 
że Polak znad granicy jest specyficzny, 35% że nie, ale 28% nie ma na ten temat 
zdania. Głębszą refleksją w tej sprawie wykazują mężczyźni (68% w swojej gru-
pie), a mniejszą kobiety (60% w swojej grupie).

Z racji na niezbyt precyzyjnie określony przedmiot badania, zadano pytanie, 
które potwierdziło zjawisko krystalizowania się odrębnej tożsamości. O tym, 
że mieszkanie przy granicy daje poczucie odrębności przekonanych jest 37%  



Stefan Pastuszewski

50

badanych. O swojej wyjątkowości przekonanych jest 23% respondentów. Jest to 
między innymi efekt wywołanej przez globalizację autotendencyjności świado-
mości mieszkańców pogranicza. Przy samoidentyfikacji dominują procesy su-
biektywne. 

Wydaje się, że głębsze badanie tożsamości mieszkańców pogranicza może 
przynieść szereg interesujących wniosków, korelujących z rozważaniami teore-
tycznymi Grzegorza Babińskiego [Babiński 2005, s. 99–117]. Niemniej dość wy-
raźnie podział „na trzy” (odrębność, brak odrębności, neutralność) nie pozwala 
na poparcie sugestii tego badacza o wyodrębnieniu się grupy etnicznej [tamże,  
s. 112]. Jest to raczej efekt „jaźni odzwierciedlonej”. 

poDsumowanie

Intensywne, wielokierunkowe przemiany w relacjach międzypaństwowych 
oraz polityka wewnętrzna państw Białorusi i Ukrainy po 1989 roku doprowadzi-
ły do wykrystalizowania się odrębnych typów terenów przygranicznych. Teren 
przy granicy z Białorusią ma charakter stykowy, a z Ukrainą charakter stykowo- 
-koegzystencjalny. Przenikalność granicy z Ukrainą jest znacznie większa niż gra-
nicy z Białorusią. Dominuje ruch ze wschodu na zachód.

Wstąpiły następujące procesy: 
1. Otwarcie się społeczności przygranicznych, wzrost pozytywnych relacji;
2. Ożywienie społeczno-gospodarcze, a w efekcie zmniejszenie dystansu cy-

wilizacyjnego między centrum a peryferiami wschodnimi;
3. Wzrost stopnia unitarności terenów przygranicznych w odniesieniu do 

reszty kraju (centrum);
4. Zniwelowanie wyraźnych różnic bytowych i cywilizacyjnych, zarówno 

w odniesieniu do reszty kraju, jak i do państw sąsiedzkich;
5. Zwiększenie poczucia trwałości granicy i stabilizacji życia przy granicy, 

wzrost stopnia zasiedziałości;
6. Milczące lub słabo artykułowane, emocjonalne i intuicyjne, ale szero-

ko dotąd rozlane nacjonalizmy zawęziły się, ale za to nabrały rozgłosu 
i ostrości.

Procesy te zapowiadają niekonfliktowość granicy z Białorusią i Ukrainą, jej 
potencjalną koegzystencjalność, a nawet integracyjność, przynajmniej według 



przemiany pogranicza polski z Białorusią i ukrainą po 1989 roku

51

kryteriów etnicznych i kulturowych, co wcale nie znaczy, że kryteria polityczne 
nie zdeterminują w pewnym momencie tych procesów. 

Większość respondentów ma świadomość, że sytuacja na terenach przygra-
nicznych i w relacji z sąsiadami należą do tzw. wielkiej polityki i to nawet w zakre-
sie globalnym. Pewna cześć neguje obecne kierunki tej polityki, głównie zaś fakt, 
że granica z Białorusią i Ukrainą jest mało przenikalną granicą Unii Europejskiej.

M59: „Polityka RP wobec sąsiadów powinna być przeciwna tendencjom na-
szych aktualnych sojuszników (Niemcy, USA)”.

M69: „Powinna być dobrosąsiedzka, zgodna z interesem Polaków, niezależna 
od ingerencji innych państw i organizacji”.

K57: „Dbająca o interesy Polaków i nie wasalna w stosunku do Niemiec i USA”.
Większość respondentów jest zwolennikami polityki dobrosąsiedzkiej, przyja-

znej i pokojowej, co z jednej strony sugeruje pewną gołosłowność tak ogólnie pre-
zentowanych intencji, ale z drugiej pobrzmiewają w tym resentymenty z czasów 
wojny. Z resentymentami związany jest też termin „polityka ostrożna” w ustach 
osób starszych (M83, M81, K72). 

Jeśli idzie o współpracę z sąsiadami zza granicy, to część respondentów wi-
dzi ją jako partnerską, na zasadzie wzajemności z obopólnymi korzyściami (M55, 
M22, M23, K21, K 20), ale część „tylko w interesie Polski” (M69, M 57).

K22 pisze wręcz o „nastawieniu na integrację”; popierają go inni młodzi. Wi-
doczny jest więc w tej kwestii podział wiekowy: starsi respondenci eksponują in-
teres Polski, młodsi dostrzegają konieczność uwzględniania interesów obydwu 
stron. Można więc wnioskować, że młode pokolenia preferują koncepcję państwa 
obywatelskiego zamiast narodowego a tendencji tej nie powstrzymują ekstremal-
ne, nieliczne jednak, grupy młodych nacjonalistów.

Sytuacja na terenach przygranicznych jest obecnie raczej stabilna, na co wpły-
wa, zarówno pozytywne nastawienie do siebie społeczności z obu stron granic, 
jak i względna bliskość centrum spowodowana procesami unifikacji, zarówno 
wewnątrzpaństwowej jak i wynikłej z globalizacji. Niemniej polscy mieszkańcy 
pogranicza mają świadomość wyjątkowości swego usytuowania, na czym budują 
swoją, akceptowalną zresztą, tożsamość. 

Na poczucie stabilizacji wpływa też polityka, zarówno rządu RP jak i Unii  
Europejskiej.
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summary 

Transformations of Polish border with Belarus and Ukraine after 1989  
in the awareness and assessment of its inhabitants

According to the Polish residents living of the border with Belarus and Ukra-
ine, this region is on the one hand stable, and the other not much different from 
the center of Poland. Residents are aware of their own identity, but it is no longer 
burdened with “hump” of periphery. Contact type of border with Belarus and con-
tact-coexistence type of border with Ukraine for half the respondents is an area of 
their interests and the prospect of reference, and for a third part of their business. 
Remaining life strategies are not focused on borders. This proves increasingly  
higher degree of unitarity border regions, but is the result of process of civilizatio-
nal development and globalization.

Diagnostyka jako element 
wsparcia poDmiotowości 
ucznia w ramacH

kryzysowycH procesów 
cywilizacyjnycH



wstęp

Poszukiwanie pracy, rozszerzenie zakresu freelancerstwa, pressing polityczny 
w krajach niedemokratycznych, kryzys ekonomiczny, działania wojskowe, trans-
formacja rodziny postmodernistycznej – to niekompletna lista determinantów 
kryzysowych procesów cywilizacyjnych, których konsekwencją jest m.in. migra-
cja dzieci. Z jednej strony, dzieci są zmuszone przenosić się z jednego miejsca do 
drugiego razem z rodzicami, z drugiej zaś, będąc ofiarami niefortunnych okolicz-
ności (socjalnie niezrealizowani rodzice, repatriacja, wypowiedzenie praw rodzi-
cielskich, sieroty jako ofiary wojny etc.), dzieci samodzielnie migrują w sieci urzę-
dów i instancji społecznych nie tylko w ramach jednego kraju, ale też w zasięgu 
globalnym. Aktualność monitoringu podmiotowości ucznia w takich okoliczno-
ściach migracji dzieci coraz bardziej wzrasta. Po pierwsze, zachowanie, realizację 
i rozwój podmiotowości dziecka uwikłanego w procesy migracyjne, traktuję jako 
arcyważne zadanie pedagogiczne oraz towarzyszące mu zadanie psychologiczne, 
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których wykonanie zdaje się niezbędne w celu zapewnienia dziecku jego życiowej 
stabilności i samozaradności. Po drugie, zawodowy monitoring życiowej drogi 
i rozwoju dziecka w warunkach migracji jest dość trudny, ponieważ przewidu-
je udział w nim pedagogów, psychologów oraz pracowników służb socjalnych, 
celnych, więziennych i innych. Dlatego niezbędne jest uproszczenie i uprzed-
miotowienie procedur monitorowania, jak też wprowadzenie standaryzowanych 
jednostek pedagogicznego, socjalnego i psychologicznego nadzorowania. Jedną 
spośród takich jednostek, naszym zdaniem, jest podmiotowość migrującego 
ucznia. Nierozwiązanym problemem pozostaje operacjonalizacja podmiotowo-
ści, czyli sprowadzenie jej do empirycznie badanych elementów, wypracowanie 
instrumentarium jej diagnozowania (monitoringu) oraz stworzenie systemu jej 
wsparcia.

teoretyczne zasaDy operacjonalizacji kategorii 
„poDmiotowość” oraz instrumentarium jej monitoringu

Koniec XIX – początek XX wieku jest związany z powstaniem szerokiego 
spektrum badań w ramach podejścia podmiotowościowego, w których intensyw-
nie prezentowano zarówno analizę kategorii „podmiot” [Богданович 2004], jak 
i określenie nowej wizji osobowości poprzez tworzenie jej podmiotowości [Górska 
2008, Gurycka 1989, Mieszalski 2005, Петровський 1993, Stasiak 2006, Татенко 
1996 etc.]. Kategoria „podmiotowość” weszła do obiegu naukowego w związku ze 
zmianami w ocenie postawy osobowości postmodernistycznej w różnych obsza-
rach jej realizacji życiowej – kształceniu, komunikowaniu się, działalności zawo-
dowej etc. Refleksja nad zawartością tej kategorii nawiązuje do metodologicznych 
kwestii genezy podmiotowości osobowości, jak też do zidentyfikowania atrybu-
tów (markerów) podmiotowości. W tym kontekście określenie, zaproponowane 
przez W. Tatenkę, odpowiada zapotrzebowaniom poszukiwania naukowego. Zda-
niem badacza, podmiotowość to „tendencja do odtwarzania, kreowania siebie we 
właściwych, a czasem nawet w niekorzystnych warunkach. Odzwierciedla przede 
wszystkim charakter aktywności jednostki i objawia się poprzez takie pojęcia jak 
wolny, samodzielny, autonomiczny, inicjatywny, twórczy, oryginalny” [Татенко 
1996, s. 224]. Takie określenie umożliwia pojmowanie podmiotowości jako waż-
nego determinantu rozwoju intencyjnych jakości osobowości w czasoprzestrzeni 
współczesnej rzeczywistości, która charakteryzuje się tranzytywnością i wyma-
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ga aktualizacji potencjału osobowościowego, zwłaszcza w warunkach procesów  
migracyjnych.

Szczególnym przedmiotem analizy naukowej staje się resurs internetowy, 
w ramach którego kwestie migracji dzieci i kryzysów cywilizacyjnych są przed-
stawiane szeroko i różnokierunkowo. One są zorientowane przede wszystkim na 
socjalną i prawną ochronę dzieci-uchodźców oraz przesiedleńców wewnętrznych, 
jak też na stworzenie adekwatnych warunków ichniego dostosowania w szkołach, 
w nowych warunkach społecznych (na przykład, na Ukrainie obecnie chodzi 
o kwestię Wschód–Zachód, w Europie – o uchodźców z krajów wschodnich). 
Wszystko to świadczy o aktualności, dla tej kategorii osób, problemów zorien-
towanych zewnętrznie. Jedynie nieliczne publikacje zawierają dokładne badania 
konsekwencji procesów migracyjnych w odniesieniu do budowania nowocze-
snego dzieciństwa, czyli badania zorientowane wewnętrznie, ukierunkowane na 
osobowość. Do takich badań należą m.in. opis problemów dzieciństwa we współ-
czesnych realiach ukraińskich, zaproponowany przez I. Zagarnicką [Загарницька 
2011], prezentacja projektu inkluzji społecznej cudzoziemców w Polsce, zapro-
ponowanego przez U. Majcher-Legawiec podczas konferencji naukowej The Pro-
blems of Empirical Research in Psychology and Humanities (22–23 lutego, 2016 rok, 
Kraków). Podobne badania i projekty aktualizują konieczność analizy procesów 
migracyjnych oraz wpływu, który one wywierają na tych, którzy są w nie uwikłani.

Właśnie w warunkach wzmożonych procesów migracyjnych wzrasta rola edu-
kacji, a więc jej wpływ na socjalizację i indywidualizację młodego pokolenia, jak 
sądzi N. Skotna, musi być rozpatrywany „w kontekście zmian społecznych, zakła-
dających przede wszystkim zmianę filozofii życia, filozofii edukacji, m.in. także pa-
radygmatu edukacyjnego jak na Ukrainie, tak i w Europie” [Скотна 2005, s. 320].

Da się wyodrębnić szereg sprzeczności, których rozwiązanie jest zorientowane 
na optymizację środowiska edukacyjnego w warunkach procesów migracyjnych, 
w których uczestniczą uczniowie. Chodzi o:

– konieczność zmiany schematów aktywności umysłowej w podejściach do 
podmiotowości ucznia oraz uzupełnienie luk w przedstawieniu teoretyczno- 
-metodologicznych zasad rozpatrywania tego konceptu w ramach pedago-
gicznych programów badawczych w warunkach procesów kryzysowych;

– formalnie zorientowane projektowanie koncepcji pedagogicznych bez 
uwzględnienia ontologicznych, fenomenologicznych i aksjologicznych 
aspektów podmiotowej genezy ucznia;
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– uświadomienie konieczności wyboru optymalnego modelu zaangażowa-
nia ucznia w proces edukacyjno-wychowawczy oraz uwzględnienie trud-
ności wdrożenia istotnych i procesualnych innowacji w organizację jego 
aktywności edukacyjnej i poznawczej, zorientowanych na samorozwój 
jego osobowości w warunkach kryzysowości jak jego indywidualnego, 
tak i społecznego bytu.

Moim zdaniem, wyżej określone sprzeczności mogą zostać rozwiązane po-
przez wykorzystanie krytyczno-kreatywnego podejścia do organizacji przestrzeni 
edukacyjnej, w której da się stworzyć warunki oraz znaleźć sposoby przezwycięże-
nia zjawisk kryzysowych. Jednak w aktualnie istniejących publikacjach w sposób 
zdecydowanie niewystarczający zostały przedstawione możliwości wykorzystania 
adekwatnych metod diagnozowania i strategii psychologiczno-pedagogicznego 
wsparcia uczniów znajdujących się w sytuacji konieczności adaptowania się do 
rzeczywistości, społeczno-kulturowej i egzystencjalnej, w której znaleźli się obec-
nie, czyli takich metod i strategii diagnozowania, które zapewnią uczniom możli-
wości realizacji ich podmiotowości.

Dążenie do odnajdywania się i samorealizacji w niestabilnym świecie jest ści-
śle związane z oznakami podmiotowościowego charakteru zarówno osób doro-
słych, jak i dzieci. Ich wsparcie w procesie realizacji podmiotowości musi opierać 
się o założenia ontologiczne oraz kierować się fenomenologicznym podejściem 
do pojmowania podmiotowości. Wyodrębniane są czynnościowe i egzystencjal-
ne podejścia do interpretacji charakterystyk podmiotowościowych osobowości 
(rys. 1).

W ramach pierwszego podejścia, uwzględniającego różne rodzaje aktywno-
ści w warunkach ich adaptacji, rozpatrywane są możliwości kształtowania pod-
miotowościowego ustosunkowania do otaczającej rzeczywistości oraz do samego 
siebie, wypracowania umiejętności planowania działalności i prognozowania jej 
wyników, realizowania zamiarów i korygowania nieudanych prób ich realizacji. 
Chodzi o wyraźne rozgraniczenie rzeczywistości podmiotowej i przedmiotowej. 
Podmiotowość osobowości rozwija się na pograniczu egzystowania świata obiek-
tywnego i subiektywnego [Сергієнко 2012, s. 9], dlatego w ramach czynnościo-
wego podejścia do analizy podmiotowościowych właściwości osobowości chodzi 
nie o jej podmiotowość, lecz o charakterystyki określające postawę osobowości 
jako podmiotu przeciwstawiającego się przedmiotom, jednocześnie akcent jest 
stawiany na odtwarzanie podmiotowo-przedmiotowe, czyli na statystyczność 
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ukazywania formy podmiotu. W tym kontekście należy posługiwać się pojęciami 
„podmiot działalności”, „podmiot poznania”, „podmiot pracy”.

Podejście

Podmiotowo-czynnościowe Podmiotowo-egzystencjalne

•	 podmiot działalności

•	 podmiot poznania

•	 podmiot komunikowania się

•	 podmiot pracy

•	 podmiot doświadczania

•	 podmiot kreowania sensu

•	 podmiot rozwoju

•	 podmiot samorozwoju

Rys. 1. Podejścia do interpretacji charakterystyk podmiotowych

Analiza podejścia podmiotowo-egzystencjalnego zakłada ukazanie podmio-
towej charakterystyki osobowości poprzez jej doświadczenia, emocje, wartości in-
tencyjne, które definiują jej zorientowanie na odnajdywanie się w świecie, wskazu-
ją na jej samorealizację i samospełnienie. W związku z tym O. Osmina podkreśla, 
iż podmiotowość jest przede wszystkim doświadczana, a nie eksponowana, dlate-
go postrzegamy konwergencję realności przedmiotowej i podmiotowej [Осміна 
2012, s. 66], a nie ich konfrontację, jak było to w poprzednim podejściu. W tym 
przypadku, podmiotowość jest poddawana analizie poprzez pojęcia „podmiot 
doświadczania”, „podmiot kreowania sensu”, „podmiot rozwoju”, ona odzwier-
ciedla wartościująco-motywacyjny (semantyczny) stosunek osobowości do samej 
siebie i otaczającego świata, czyli reprezentuje dynamiczny kontekst ukazywania 
jej formy.

A zatem, z jednej strony, podmiotowość (lub jej markery), jako jedna spośród 
charakterystyk podmiotu, jest częścią składową: po pierwsze, wiedzy, umiejętno-
ści, nawyków i kompetencji uzyskanych w procesie edukacji; po drugie, wzorca 
edukacyjnego; po trzecie, indywidualnej specyfiki rozwoju. Z innej zaś strony, 
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podmiotowość jako zdolność indywidualna, jest narzędziem edukacji i samo-
kształcenia, wychowania i samowychowania, rozwoju i samorozwoju, zapewnia-
jącym osiągnięcie celów edukacyjnych: kompetencji edukacyjnych, jakości wzor-
cowych, normatywno-kulturowych właściwości osobowości.

W gruncie rzeczy, podmiotowość traktuję jako zdolność osobowości do mak-
symalnej aktualizacji jej zewnętrznych (społeczne, przestrzenno-czasowe, fizycz-
ne etc.) i wewnętrznych (psychiczne, indywidualne, duchowe) możliwości oraz 
do adekwatnego integrowania swej aktualnej sytuacji z perspektywą skutecznego 
i owocnego samospełnienia życiowego. Zawartość tego pojęcia, jak sądzę, obej-
muje semantyczne pole indywidualnej percepcji, rozumienia, akceptacji i opty-
mizacji (transformacji) przez osobowość świata, życia i samej siebie. Jest ono 
równocześnie, z jednej strony, indywidualną, jak i społeczno-kulturową rezerwą 
(dyspozycją), a z innej – intencyjną właściwością osobowości oraz jej immanent-
ną zdolnością do eksterioryzacji i indywidualizacji tu i teraz, do realizacji w natu-
ralnym i kulturowym egzystowaniu ludzkości. W związku z tym, pedagogiczny 
fenomen podmiotowości urzeczywistnia się poprzez samouświadomienie i samo-
realizację ucznia jako życiowej (cywilizacyjnej) wartości, jako twórcy i wykonaw-
cy głównej roli własnej osobowości i własnego życia, pełnomocnika twórczego 
wpływu na środowisko: „Jestem twórcą własnej realności życiowej, a nie zastęp-
czej auto-deformacji adaptacyjnej”.

Trudność i niejednolitość urzeczywistnień podmiotowych zakłada ich funk-
cjonowanie jako systemu wielopoziomowego. W kontekście niniejszego badania 
należy wyodrębnić pojęcia uzupełniające, które zapewnią możliwość zbudowania 
strukturalno-treściowego modelu podmiotowości ucznia oraz określenia jej atry-
butów. Moim zdaniem, podmiotowość objawia się poprzez następujące markery:

– autonomiczność;
– inicjatywność;
– kreatywność;
– wolność;
– odpowiedzialność.

Operacjonalizacja kategorii „podmiotowość” umożliwia werbalizację jej mar-
kerów. Na przykład, kryteriami autonomiczności są słowa wskazujące na nieza-
leżność osobowości od obiektywnych warunków życia, zdolność do samodziel-
nych sądów i czynów, umiejętność działania bez pomocy i wskazówek z zewnątrz.  
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Kryteriami inicjatywności są słowa opisujące zdolność osobowości do podjęcia się 
decyzji, do zrobienia pierwszego kroku i czynu, do ciosu, do rozpoczęcia czegoś 
od słowa demonstrującego zdecydowaną realizację własnego potencjału, umie-
jętność porywczego i szybkiego wcielenia (uprzedmiotowienia i eksternalizacji) 
własnych niepohamowanych rezerw. Kryteriami kreatywności są słowa desygnu-
jące zdolność osobowości do produkowania zasadniczo nowych pomysłów, do 
nowatorskiego sposobu budowania wartości duchowych i materialnych. Kryte-
rium wolności, z jednej strony, wskazuje na zdolność osobowości do niezależnego, 
łatwego, niewymuszonego wyjawienia własnej woli, z drugiej zaś strony, definiuje 
egzystencję osobowości jako wolną od gnębienia, pressingu, ograniczeń. Kryteria 
odpowiedzialności to słowa charakteryzujące zdolność osobowości do obarczania 
się obowiązkiem oraz ponoszenia odpowiedzialności za swój czyn, gotowość rę-
czyć za kogoś i za siebie.

Powyższe markery posłużyły podstawą dla specjalnie zmodelowanego, opty-
malnego pod względem zawartości i formy, standaryzowanego schematu charak-
terystyki psychologiczno-pedagogicznej ucznia jako diagnostycznego narzędzia 
monitoringu jego podmiotowości oraz wsparcia jej rozwoju (tab. 1). Zastosowa-
nie tego schematu w postmodernistycznych warunkach migracji dzieci może po-
służyć za podstawę do określenia aktualnej sytuacji autoekspresji osobowości oraz 
systemu psychologiczno-pedagogicznego wsparcia dla dzieci-migrantów.

Tab.1. Zawartość analizy psychologiczno-pedagogicznej charakterystyki ucznia w wa-
runkach migracji dzieci

W
sk

aź
ni

ki
 w

ym
og

ów
 

zin
st

yt
uc

jo
na

liz
ow

an
yc

h 
w

ob
ec

 
in

dy
w

id
ua

ln
yc

h 
ry

só
w

 u
cz

ni
a

W
sk

aź
ni

ki
 p

rz
yj

ęc
ia

 / 
w

dr
oż

en
ia

 
no

rm
 g

ru
po

w
yc

h 
i n

ie
pi

sa
ny

ch
 re

gu
ł 

in
te

ra
kc

ji 
m

ię
dz

yo
so

bo
w

ej

O
pi

ni
a 

ps
yc

ho
lo

gi
cz

no
-

-p
ed

ag
og

ic
zn

a 
o 

ry
sa

ch
 

po
dm

io
to

w
oś

ci
 (a

ut
on

om
ic

zn
oś

ci
, 

in
ic

ja
ty

w
no

śc
i, 

kr
ea

ty
w

no
śc

i, 
w

ol
no

śc
i, 

od
po

w
ie

dz
ia

ln
oś

ci
) j

ak
o 

in
dy

w
id

ua
ln

ym
 p

ot
en

cj
al

e 
uc

zn
ia

Re
ko

m
en

da
cje

 p
ed

ag
og

icz
ne

 d
la

 
ro

dz
icó

w,
 n

au
cz

yc
ie

li, 
pr

ac
ow

ni
kó

w
 

so
cja

ln
yc

h 
w

 sp
ra

w
ie

 ko
m

un
ika

cji
, 

so
cja

liz
ac

ji s
ub

ku
ltu

ro
w

ej
, w

yc
ho

w
an

ia
, 

na
uc

za
ni

a 
i r

oz
w

oj
u 

uc
zn

ia



Ołena Galan

60

Li
st

a 
w

ar
to

śc
i

Po
dz

ia
ł w

ar
to

śc
i 

na
 a

kc
ep

to
w

an
e 

i n
ie

ak
ce

pt
ow

an
e 

(m
.in

. 
od

gó
rn

ie
 n

ar
zu

co
ne

 p
rz

ez
 

ku
ltu

rę
) o

ra
z s

am
od

zie
ln

ie
 

za
in

icj
ow

an
e 

pr
ze

z p
od

m
io

t

O
pi

ni
a 

o 
po

sz
cz

eg
ól

ny
ch

 
w

ar
to

śc
ia

ch
 w

g 
za

sa
dy

 
dy

fe
re

nc
ja

łu
 d

la
 ka

żd
ej

 sk
al

i:
•	

au
to

no
m

icz
no

ść
 / 

st
er

ow
an

ie
•	

in
icj

at
yw

no
ść

 / 
po

słu
sz

eń
st

w
o

•	
kr

ea
ty

w
no

ść
 / 

re
pr

od
uk

cy
jn

oś
ć

•	
w

ol
no

ść
 / 

uz
al

eż
ni

en
ie

 
(s

ka
za

ni
e)

•	
od

po
w

ie
dz

ia
ln

oś
ć /

 
ofi

ar
a 

de
te

rm
in

izm
u 

ze
w

nę
tr

zn
eg

o

Te
nd

en
cj

e 
ro

zw
oj

u 
po

sz
cz

eg
ól

ny
ch

 m
ar

ke
ró

w
 

po
dm

io
to

w
oś

ci
 w

 c
el

u 
ha

rm
on

iza
cj

i c
ał

oś
ci

ow
eg

o 
pr

ofi
lu

 p
od

m
io

to
w

oś
ci

Li
st

a 
ce

ch
 c

ha
ra

kt
er

u:
 

m
or

al
ny

ch
, i

nt
el

ek
tu

al
ny

ch
, 

em
oc

jo
na

ln
yc

h,
 

w
ol

un
ta

rn
yc

h

Li
st

a 
zd

ol
no

śc
i 

i u
m

ie
ję

tn
oś

ci
 

in
dy

w
id

ua
ln

yc
h

Lis
ta

 w
zo

rc
ów

 za
ch

ow
ań

, m
od

el
i 

ró
l s

po
łe

cz
ny

ch
, m

oż
liw

oś
ci

 
sa

m
or

eg
ul

ac
yj

ny
ch

, s
ku

pi
en

ia
 a

kt
yw

no
śc

i 
na

 p
rz

ed
m

io
cie

, s
yt

ua
cji

, s
ob

ie
 lu

b 
in

ny
ch

Źródło: Opracowanie własne 
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Jedynie nakreśliłam kierunki i podejścia do analizy zawartości psychologiczno-
-pedagogicznych charakterystyk ucznia w ramach realizacji jego podmiotowości. 
Zakładam, iż zaproponowany schemat przewiduje uzupełnienia w procesie jego 
aprobacji podczas pracy z uczniami, którzy zostali uchodźcami bądź muszą migro-
wać. Mimo ichniego statusu, zorientowaniem współczesnego systemu edukacyjnego 
oraz systemu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego koniecznie musi być rozwój 
podmiotowości ucznia, jego zdolności do bycia twórcą własnego życia.

Podmiotowość życiowej drogi dojrzewającej osobowości będzie przedmiotem 
monitoringu nawiązującego do analizy możliwości budowania strategii samore-
alizacji osobowości w obecnych warunkach, interpretowania systemu aktywności 
życiowej w nawiązaniu do indywidualnych wartości i sensów, realizowania po-
tencjalnych zdolności postrzegania przez osobowość samej siebie jako unikalne-
go, czynnego, społecznego, duchowego podmiotu we własnej czasoprzestrzeni 
psychologicznej. Z tego powodu system wsparcia podmiotowości ucznia musi 
opierać się o wizje jego wartości społecznych i indywidualnych, o pojęcia jego 
unikalności, niepowtarzalności, zdolności do nieustającego rozwoju i samoreali-
zacji. W efekcie uzyskamy osobowość otwartą na świat, wyzwoloną od przejawów 
destrukcyjnych, która akceptuje otaczający ją świat i komfortowo się w nim czu-
je, jak też we własnym świecie wewnętrznym, czyli uzyskamy osobowość zdrową 
psychicznie, kreatywną i aktywną.

poDsumowanie

Dzień dzisiejszy charakteryzuje się trudnościami i kryzysami we wszystkich 
obszarach życia (demograficznym, ekologicznym, gospodarczym, politycznym 
etc.), które w efekcie doprowadzają do kryzysów i problemów poszczególnych 
osobowości i nasilają kwestie przetrwania człowieka w czasoprzestrzeni jego egzy-
stowania, jak też poszukiwania optymalnych warunków do życiowego spełnienia. 
Wynikiem kryzysu procesów cywilizacyjnych jest migracja.

Procesy migracyjne na Ukrainie i w świecie determinują przeprowadzenie 
badań zorientowanych na określenie teoretycznych i praktycznych aspektów 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla osobowości dojrzewającej, która 
przechodzi przez procesy adaptacji do nowych warunków życia. Oczywiste jest, 
iż trudności samookreślenia osobowościowego, aktywności społecznej, wzorców 
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zachowań uczniów uwikłanych w procesy migracyjne, mogą być łatwo przewidy-
walne. Jednak potrzebują one rzetelnej analizy ze względu na konieczność uprzed-
miotowienia tych jednostek, które najbardziej domagają się psychologicznego, 
pedagogicznego, socjalnego itp. monitoringu. Na jednostkę analizy wybrałam 
podmiotowość ucznia, natomiast na narzędzie jej diagnozowania (monitoringu) – 
charakterystykę psychologiczno-pedagogiczną, albowiem poprzez uwidocznienie 
takich markerów podmiotowości jak: autonomiczność, inicjatywność, kreatyw-
ność, wolność i odpowiedzialność dochodzą do realizacji intencyjne możliwości 
osobowości oraz jej potrzeby samospełnienia i samorealizacji. Monitoring pod-
miotowościowych atrybutów ucznia, zawartych w psychologiczno-pedagogicz-
nej charakterystyce, kreśli perspektywy dla konkretyzacji systemu jego psycholo-
giczno-pedagogicznego wsparcia, zorientowanego na rozwój życiowej stabilności  
i samozaradności.

[Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Wiera Meniok]
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summary

Diagnostics as a part of encouraging agency in pupils in conditions  
of civilizing processes crisis

The article highlights the need to ensure the agent formation of pupils in con-
ditions of the crisis in social processes, including migration. The author has identi-
fied contradictions that determine difficulties in implementing, in the educational 
environment of schools, the ability of the growing personality to fulfil oneself and 
affirm oneself due to the crisis in social phenomena. The analysis of the essential 
characteristics of the agency of personality made it possible to describe the mar-
kers of its operationalization in order to identify empirical indicators of its mani-
festation. Using the diagnostic tool for the study of the level of pupils’ agency the 
author has chosen a specifically modelled, standardized scheme of psychological 
and educational characteristics that is optimum in content and form. The article 
outlines personality peculiarities that are the basis of psychological and educatio-
nal support of life stability in pupils, their ability to perceive oneself as a civilizatio-
nal value in difficult conditions of life.
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Obecnie system edukacji na Ukrainie przechodzi kolejny etap reformowania. 
Wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym nie tylko zakłada niezbęd-
ne zmiany w systemie edukacji, lecz równocześnie rewiduje ustalone przyzwycza-
jenia młodzieży na drodze uzyskania wykształcenia. Według danych Państwowej 
Służby Statystycznej, sieć wyższych uczelni Ukrainy liczy 659 wyższych uczel-
ni wszystkich stopni akredytacji i form własności, w tym 288 uczelni wyższych  
III–IV stopnia akredytacji i 371 – I–II stopnia akredytacji. Do państwowych form 
własności należy 208 uczelni III–IV stopnia akredytacji oraz 317 uczelni I–II stop-
nia akredytacji; do prywatnych form własności należy 80 uczelni III–IV stopnia 
akredytacji oraz 54 – I–II stopnia akredytacji [Статистичний бюлетень].

W październiku 2015 roku Ukraina posiadała następujące wyższe uczelnie  
I–IV stopnia akredytacji:

– 185 uniwersytetów;
– 53 akademie;
– 63 instytuty;
– 218 kolegiów;
– 56 techników;
– 83 licea techniczne;
– 1 konserwatorium [tamże].
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na ukrainie w kontekście 
gloBalnycH

procesów migracyjnycH
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Uniwersytet – różnorodnie wyprofilowana uczelnia wyższa czwartego stop-
nia akredytacji, prowadząca działalność akademicką związaną z ukończeniem 
wybranych studiów wyższych oraz uzyskaniem kwalifikacji z szerokiego za-
kresu nauk przyrodniczych, humanistycznych, technicznych, ekonomicznych, 
jak też z innych kierunków nauki, techniki, kultury i sztuki, prowadząca fun-
damentalne oraz stosowane badania naukowe, reprezentująca wiodący ośrodek 
naukowo-metodyczny, posiadająca rozwiniętą infrastrukturę akademickich, 
naukowych i naukowo-przemysłowych jednostek strukturalnych oraz nie-
zbędny poziom zaopatrzenia kadrowego i materialno-technicznego, sprzyjają-
ca szerzeniu wiedzy naukowej i realizująca działalność kulturalno-edukacyjną. 
Mogą powstawać klasyczne oraz profilowane (techniczne, technologiczne, eko-
nomiczne, pedagogiczne, medyczne, agrarne, artystyczne, kulturologiczne itp.) 
uniwersytety.

Akademia – wyższa uczelnia czwartego stopnia akredytacji, prowadząca 
działalność akademicką związaną z ukończeniem wybranych studiów wyższych 
oraz uzyskaniem kwalifikacji w określonej dziedzinie nauki, przemysłu, edukacji, 
kultury i sztuki, prowadząca fundamentalne oraz stosowane badania naukowe, 
reprezentująca wiodący ośrodek naukowo-metodyczny w dziedzinie swej działal-
ności, posiadająca niezbędny poziom zaopatrzenia kadrowego oraz materialno- 
-technicznego.

Instytut – wyższa uczelnia trzeciego lub czwartego stopnia akredytacji bądź 
jednostka strukturalna uniwersytetu, akademii, prowadząca działalność akade-
micką związaną z ukończeniem wybranych studiów wyższych oraz uzyskaniem 
kwalifikacji w określonej dziedzinie nauki, przemysłu, edukacji, kultury i sztuki, 
prowadząca działalność naukową, naukowo-metodyczną i naukowo-przemysło-
wą, posiadająca niezbędny poziom zaopatrzenia kadrowego oraz materialno-
-technicznego.

Kolegium – wyższa uczelnia drugiego stopnia akredytacji bądź jednostka 
strukturalna wyższej uczelni trzeciego lub czwartego stopnia akredytacji, pro-
wadząca działalność akademicką związaną z ukończeniem wybranych studiów 
wyższych oraz uzyskaniem kwalifikacji z kilku spokrewnionych kierunków (jeśli 
jest jednostką w strukturze wyższej uczelni trzeciego lub czwartego stopnia akre-
dytacji bądź należy do akademickiego czy akademicko-naukowo-przemysłowego 
kompleksu) albo z kilku spokrewnionych zawodów, posiadająca niezbędny po-
ziom zaopatrzenia kadrowego oraz materialno-technicznego.
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Technikum (liceum techniczne) – wyższa uczelnia pierwszego stopnia akre-
dytacji bądź jednostka strukturalna wyższej uczelni trzeciego lub czwartego stop-
nia akredytacji, prowadząca działalność akademicką związaną z ukończeniem 
wybranego kierunku szkolnictwa wyższego oraz uzyskaniem kwalifikacji z kilku 
spokrewnionych zawodów, posiadająca niezbędny poziom zaopatrzenia kadro-
wego oraz materialno-technicznego.

Konserwatorium (akademia muzyczna) – wyższa uczelnia trzeciego lub czwar-
tego stopnia akredytacji, prowadząca działalność akademicką związaną z ukoń-
czeniem wybranych studiów wyższych oraz uzyskaniem kwalifikacji w dziedzinie 
kultury i sztuki – wykonawców muzycznych, kompozytorów, muzykologów, wy-
kładowców przedmiotów muzycznych; prowadząca badania naukowe i reprezen-
tująca ośrodek w dziedzinie swojej działalności, posiadająca niezbędny poziom 
zaopatrzenia kadrowego oraz materialno-technicznego.

Zgodnie z nową ustawą o szkolnictwie wyższym na Ukrainie, zostaną zlikwi-
dowane tzw. stopnie akredytacji wyższych uczelni. Będą natomiast wprowadzone 
cztery rodzaje wyższych uczelni:

– uniwersytety (uczelnie uniwersalne);
– instytuty i akademie (uczelnie branżowe);
– kolegia (uczelnie przygotowujące specjalistów na poziomie młodszego 

licencjata bądź licencjata);
Równocześnie, zgodnie z nową ustawą o szkolnictwie wyższym na Ukrainie, 

zostanie wprowadzonych pięć stopni kwalifikacyjnych:
– młodszy licencjat;
– licencjat;
– magister;
– doktor filozofii;
– doktor nauk.
Stopień „specjalista” zostanie zlikwidowany. Uzyskanie stopnia licencja-

ta oznaczać będzie ukończone studia wyższe. Ostatni nabór na „specjalistów” 
i „młodszych specjalistów” odbędzie się w 2016 roku. Wszyscy, którzy posiadają 
już stopień specjalisty, zostaną automatycznie dorównani do magistrów.

Zlikwidowane zostanie pojęcie „kandydat nauk”, i każdy, kto na należytym 
poziomie opanuje program akademicko-naukowy i publicznie obroni rozpra-
wę doktorską, uzyska stopień doktora filozofii. Wszyscy obecni kandydaci nauk, 
zgodnie z ich życzeniem, będą mogli otrzymać dyplom doktora filozofii.
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1. Obecnie na Ukrainie wciąż rozróżniane są następujące stopnie kwalifi-
kacyjne:
– wykwalifikowany pracownik;
– młodszy specjalista (młodszy licencjat);
– licencjat;
– specjalista, magister;
– kandydat nauk;
– doktor nauk.

2. Uznawane są następujące tytuły naukowe:
– docent;
– starszy pracownik naukowy;
– profesor.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku liczba fachowców o wysokim poziomie kwa-
lifikacji (z dyplomem doktora lub kandydata nauk), zatrudnionych w różnych 
branżach gospodarki Ukrainy, wynosiła 102,3 tys. osób, w tym kobiet – 49,1 tys., 
mężczyzn – 53,2 tys. 

W 2014 roku dyplom doktora i kandydata nauk uzyskało 4,8 tys. osób (w pro-
porcji: 847 i 3948), w tym 45,4% – w dziedzinie nauk społecznych (w tym jedna 
trzecia w dziedzinie nauk ekonomicznych), 17,7% – w dziedzinie nauk technicz-
nych, 12,2% – nauk medycznych, 11,4% – nauk przyrodniczych, 9,5% – nauk hu-
manistycznych oraz 3,7% – w dziedzinie nauk agrarnych.

Dwie trzecie ogólnej liczby pracowników zajmują uczelniani pracownicy na-
ukowi i akademiccy, docenci, profesorowie zakładów, asystenci.

Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego Ukrainy, na dzień  
31 grudnia 2014 roku średni wiek fachowców posiadających stopnie naukowe 
sięgał około 50 lat (kobiety – 45, mężczyźni – 54 lata). Tytuł naukowy profesora, 
docenta oraz starszego pracownika naukowego posiadało 57,3% fachowców o wy-
sokim poziomie kwalifikacji, w tym 95,7% doktorów nauk i ponad połowę kan-
dydatów nauk. Wśród mężczyzn liczba fachowców o wysokim poziomie kwalifi-
kacji ze stopniami naukowymi wynosiła 63,0%, wśród kobiet – 51,1% [Державна 
служба статистики України].

W ciągu 2014 roku 578 doktorów i kandydatów nauk przeszło na emeryturę, 
515 – zmarło, 49 – wyjechało za granicę. Ponadto 8,0 tys. osób wyłączyły się z go-
spodarki kraju z innych powodów; 718 fachowców zmieniło miejsce pracy.
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Ogólnie w ciągu okresu sprawozdawczego poza granice państwa wyjechało  
7 doktorów i 42 kandydatów nauk, z nich 19 osób posiadało tytuł naukowy pro-
fesora (3), docenta (14), starszego pracownika naukowego (2). Preferowane pań-
stwa, do których wyjeżdżali fachowcy o wysokim poziomie kwalifikacji, to kraje 
europejskie (13 fachowców), Rosja (22), USA i Kanada (6). Średni wiek fachow-
ców, którzy wyjechali za granicę, wynosi 58 lat wśród doktorów i 41 lat wśród 
kandydatów nauk [tamże].

43% pracowników naukowych i akademickich wyższych uczelni na Ukrainie 
dostaje wynagrodzenie poniżej 3 tys. hrywien, co potwierdzają wyniki ogólno-
państwowego sondażu socjologicznego Socjalno-gospodarczy i profesjonalny wi-
zerunek ukraińskiego nauczyciela, przeprowadzonym przez Centrum Badań Spo-
łeczeństwa. Badanie obejmowało 56 uczelni wyższych III–IV stopnia akredytacji. 
Według przeprowadzonych badań, tylko 16% pracowników naukowych i akade-
mickich dostaje wynagrodzenie powyżej 4,5 tys. hrywien1.

W roku akademickim 2015/2016 liczba studentów na Ukrainie wynosiła 
1 mln 605 tys., 1 mln 373 tys. na uczelniach III–IV stopnia akredytacji i 230 tys. 
na uczelniach I–II stopnia akredytacji. (W roku akademickim 2014/2015 liczba 
studentów wynosiła 1 mln 676 tys.).

Podane dane nie obejmują tymczasowo okupowanego Krymu. Obecnie rów-
nież nie jest dostępna pełna informacja co do obwodów Donieckiego i Ługańskie-
go, dlatego nie są one uwzględnione w statystykach.

W 2014 roku liczba absolwentów studiów doktoranckich na Ukrainie wynosi-
ła 7597 osób (w tym 1881 po obronie rozprawy doktorskiej). Liczba absolwentów 
studiów habilitacyjnych wynosiła 524 osoby (w tym 143 po obronie rozprawy ha-
bilitacyjnej) [UA Frontier].

Ze względu na źródła finansowania, liczba studentów zostanie podzielona 
w następujący sposób:

Na uczelniach I–II stopnia akredytacji:
– 51,3% studentów studiuje w ramach budżetu państwowego,
– 35,5% – na koszt podmiotów fizycznych i prawnych;
– 11,7% – z funduszu budżetu miejscowego;
– 1,5% – z funduszy branżowych.

1 Według kursu Narodowego Banku Ukrainy: 100 PLN – 684 UAH stanem na 14.09.2016.
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Na uczelniach III–IV stopnia akredytacji:
– 54,9% studentów studiuje w ramach budżetu państwowego;
– 43,0% – na koszt podmiotów fizycznych i prawnych;
– 0,4% – z funduszu budżetu miejscowego;
– 1,7% – z funduszu zainteresowanej branży.
Liczba Ukraińców, którzy studiują na uniwersytetach za granicą w roku aka-

demickim 2013/2014 wynosiła 40 824 osób. Do tej liczby nie wliczone są dane 
z Rosji, Grecji, Turcji i Chorwacji, ponieważ gromadzenie danych statystycznych 
w tych krajach jest obecnie w toku. Niemniej, jeśli porównać dane z poprzedniego 
roku, 2013/2014, za granicą studiowało ponad 46 tysięcy obywateli Ukrainy.

Wśród krajów najczęściej wybieranych w celu podjęcia w nich studiów są: Pol-
ska, Niemcy, Rosja, Kanada, Czechy, Włochy, USA, Hiszpania, Francja, Australia, 
Wielka Brytania.

Nie wliczając Rosji, dynamika wzrostu liczby od 2009 do 2014 roku wynosi 
82% [Слободян, Стадний 2016].

Tab. 1. Dynamika liczby studentów z Ukrainy za granicą

Liczba studentów za granicą (studia stacjonarne)

2008–
2009

2009–
2010

2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

Rosja 4236 4055 4919 4644 4737 Brak 
danych

Polska 2831 3499 4879 6321 9620 15123
Niemcy 8557 8818 8830 8929 9044 9212
Kanada 715 916 1053 1203 1611 2053
Czechy 1046 1364 1456 1647 1782 2019
Włochy 800 1043 1314 1556 1727 1894

USA 1716 1727 1583 1535 1490 1464
Hiszpania 558 641 840 1114 1323 1418

Francja 1349 1388 1447 1482 1282 1320
Australia 463 614 636 721 692 1074
Wielka 

Brytania 535 605 670 825 905 1040

Austria 595 713 762 854 955 943
Węgry 829 896 862 763 803 807

Bułgaria 275 296 333 367 411 463
Szwajcaria 292 318 336 358 371 397
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Szwecja 259 253 429 422 295 139

Turcja 209 198 208 232 282 Brak 
danych

Łotwa 61 259 214 183 188 233
Finlandia 114 123 145 180 178 125
Mołdawia 271 235 202 157 165 164
Białoruś 186 182 180 181 152 148

Niderlandy 87 79 96 97 103 111
Belgia 143 133 174 175 206 215
Serbia 9 8 10 3 4 8

Słowenia 21 26 32 45 41 41

Chorwacja 3 4 8 9 12 Brak 
danych

Grecja 196 234 294 307 316 Brak 
danych

Dania Brak 
danych

Brak 
danych

Brak 
danych

Brak 
danych

Brak 
danych 90

Estonia 121 127 119 118 106 117
Irlandia 13 15 18 9 14 14
Litwa 97 108 111 126 232 170

Słowacja 71 84 98 108 128 175
Gruzja 9 5 16 5 11 7

Azerbejdżan 7 19 13 11 46 12

Na początku 2016 roku na Ukrainie studiowało 53 493 studentów z innych 
krajów, rok wcześniej ten wskaźnik wynosił 63 172 studentów.

Tab. 2. Liczba studentów obcokrajowych studiujących na Ukrainie

Liczba obcokrajowców, którzy studiują na Ukrainie (01.01.2015)

Nr Kraj Studia 
przygotowawcze

Studia 
podstawowe Liczba ogólna

1 Turkmenia 11 12597 12608
2 Azerbejdżan 39 9948 9987
3 Indie 61 4177 4238
4 Nigeria 149 3064 3213
5 Gruzja 1 3155 3156
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6 Irak 136 2760 2896
7 Chiny 317 2071 2388
8 Jordania 324 2038 2362
9 Maroko 491 1829 2320

10 Turcja 228 1477 1705
11 Uzbekistan 10 1622 1632
12 Federacja Rosyjska 4 1616 1620
13 Mołdawia 0 1375 1375
14 Ghana 88 859 947
15 Izrael 14 818 832
16 Polska 2 731 733
17 Liban 28 660 688

Inne 919 9553 10472
Razem: 2822 60350 63172

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy rozpoczęło reformę w oświacie, która 
zakłada dostosowanie struktury oświaty do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz 
integrację Ukrainy ze światowymi procesami odbywającymi się w szkolnictwie 
wyższym w zakresie kształcenia studentów. Jak podkreślił były Minister Edukacji 
i Nauki Ukrainy Serhij Kwit, celem tej reformy jest jakość kształcenia, dostępność 
oraz zapewnienie możliwości uzyskania adekwatnego do potrzeb rynku wykształ-
cenia. Innymi słowy, dążenie do zmian nie odrębnych zjawisk, lecz do zmian reguł 
gry, dzięki którym każdy uczeń – niezależnie od miejsca jego urodzenia oraz moż-
liwości startowych – będzie mógł uzyskać jednakowy dostęp do wysokiej jakości 
edukacji zawodowej i wyższej.

Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym zakłada:
1. Znaczna część kompetencji Ministerstwa Edukacji i Nauki przejdzie do 

Narodowej Agencji ds. zapewnienia jakości szkolnictwa wyższego (Naro-
dowa Agencja obejmie kontrolę nad jakością edukacji w wyższych uczel-
niach, zajmie się układaniem listy kierunków, opracowaniem standardów 
szkolnictwa wyższego, akredytowaniem kierunków, programów akade-
mickich, specjalizowanych rad naukowych oraz instytucji oceniających 
jakość szkolnictwa);

2. Uczelnie będą samodzielnie nadawać stopnie naukowe. Narodowa Agen-
cja będzie tylko akredytować specjalizowane rady naukowe, rozpatry-
wać apelacje oraz ich rozpatrzenia. Wyższe uczelnie będą samodzielnie  
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decydować o uznaniu zagranicznych dyplomów i stopni naukowych pod-
czas zatrudnienia lub przyjęcia na studia;

3. Wyższe uczelnie otrzymają autonomię finansową (będą mogły zakładać 
własne konta bankowe, pozyskiwać kredyty, decydować o ziemi i własno-
ści; ponadto będą mogły zakładać naukowe ogrody i przedsiębiorstwa 
zajmujące się badaniami naukowymi bądź innowacjami);

4. Znacznie wzrośnie rola samorządów studenckich, o których składzie stu-
denci będą decydowali samodzielnie;

5. Każda wyższa uczelnia zostanie zobowiązana do opublikowania na swojej 
stronie internetowej dokumentów dotyczących własnych finansów, nie-
ruchomości, w tym kosztorysów i sprawozdań z ich realizacji, podziału 
pensji itp.;

6. Rektorzy, dziekani, kierownicy zakładów będą wybierani na swoje stano-
wiska na okres pięciu lat i nie będą mogli obejmować stanowiska więcej 
niż dwa razy. Zostanie wprowadzony zakaz łączenia różnych stanowisk 
administracyjnych (np. prorektora czy dziekana oraz kierownika zakładu);

7. Zostanie wprowadzona nowa klasyfikacja wyższych uczelni: uniwersytety 
(uczelnie uniwersalne); instytuty i akademie (uczelnie branżowe); kolegia 
(uczelnie przygotowujące specjalistów na poziomie młodszego licencjata 
bądź licencjata);

8. Prace naukowe oraz opinie recenzentów będą publikowane na stronach 
internetowych wyższych uczelni;

9. Od 2015 roku ilość godzin wykonywanych przez pracownika akademickie-
go w ciągu roku akademickiego zostanie obniżona od 900 do 600 godzin;

10. Zostanie wprowadzony przewidziany przez system boloński kredyto-
wo-modulacyjny system pomiaru objętości godzin akademickich, okre-
ślanej nie w godzinach, tylko w kredytach. Licencjat powinien wykonać 
180–240 kredytów, magister 90–120 itp. Aneks do dyplomu wzorca euro-
pejskiego będzie zawierać dane o stopniach oraz ilości kredytów zaliczo-
nych z każdego przedmiotu;

11. Podczas wypróbowań wstępnych każdy certyfikat Zewnętrznej Niezależ-
nej Oceny będzie obejmować nie mniej niż 20% od średniej oceny, świa-
dectwo dojrzałości – nie więcej niż 10%, nagrody z olimpiad i konkur-
sów ogólnoukraińskich – nie więcej niż 5%, uzyskany stopień z konkursu 
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twórczego lub wychowania fizycznego w oddzielnych uczelniach – nie 
więcej niż 50%;

12. Od 2016 roku zostanie uruchomiony mechanizm elektronicznej formy 
przyjmowania na studia oraz automatycznego podglądu zamówienia 
państwowego. Abiturienci już na etapie zdawania Zewnętrznej Nieza-
leżnej Oceny będą wybierać uczelnię i kierunek, gdzie chcą się dostać. 
Na podstawie wyników Zewnętrznej Niezależnej Oceny zostanie sporzą-
dzony ranking abiturientów, najlepsi wśród nich uzyskają prawo do bez-
płatnych studiów. Jeżeli dostaną się na wybraną uczelnię, nie będą płacić 
za studia, a uczelnia z kolei dostanie zamówienie państwowe na studia 
takich abiturientów;

13. Stypendia będą wypłacane w wysokości nie niżej minimum kosztów 
utrzymania (najpierw studentom zostaną wypłacone 2/3 całej kwoty, a po 
zaliczeniu pierwszej sesji stypendium dostaną 2/3 najlepszych studentów 
z każdego rocznika, według rankingu);

14. Do 2018 roku państwo powinno wprowadzić gwarantowane finansowa-
nie badań naukowych na uniwersytetach, które uzyskają status narodo-
wego bądź badawczego;

15. Ustawa określa, iż językiem nauczania jest język państwowy. W celu pod-
wyższenia międzynarodowej mobilności akademickiej wyższa uczelnia 
jest uprawniona do nauczania części przedmiotów w języku angielskim 
bądź w innych językach obcych, jednocześnie zapewniając wiedzę stu-
dentów z danego przedmiotu w języku ukraińskim. Listę języków obcych, 
w których można prowadzić nauczanie, będzie zatwierdzać uczelnia.

Innowacyjne modele kształcenia wyższego na Ukrainie, przewidziane przez 
reformę szkolnictwa wyższego, ścierają się jednak z szeregiem problemów i trud-
ności, które w dość dużym stopniu uniemożliwiają realizację zadań reformy.

Problemy na drodze rozwoju szkolnictwa wyższego na Ukrainie:
 – niski poziom pensji pracowników branży szkolnictwa na Ukrainie;
 – ogólny niski poziom dochodu obywateli;
 – obniżenie zamówienia z budżetu państwowego w ramach szkolnictwa 

wyższego;
 – kryzys demograficzny powodujący naturalny spadek liczby abiturientów;



rozwój systemu eDukacji na ukrainie

75

 – nieustający proces reformowania w branży szkolnictwa skutkujący tym, 
iż żadna reforma nie doszła do skutku;

 – aneksja Krymu oraz działania wojskowe w obwodach Donieckim  
i Ługańskim;

 – pogorszenie poziomu wiedzy abiturientów, zwłaszcza wywodzących się 
z miejscowości wiejskich;

 – starzenie się bazy naukowej i technicznej wyższych uczelni;
 – odpływ studentów za granicę, związany głównie z chęcią wyjechać do in-

nego kraju oraz możliwością dostania się na studia bez Zewnętrznej Nie-
zależnej Oceny;

 – nieufność szkolnej młodzieży ukraińskiej wobec systemu edukacyjnego 
na Ukrainie.

Pozostaje jedynie nadzieja na to, iż następny etap reform szkolnictwa wyższe-
go na Ukrainie, realizowany obecnie przez ekipę nowej Minister Edukacji i Nauki 
Ukrainy Lilię Hrynewycz, będzie bardziej skuteczny niż poprzednie etapy. Nie-
mniej nieuniknionym wydaje się coraz większy odpływ młodzieży ukraińskiej za 
granicę w celu podejmowania studiów w innych krajach, m.in. w Polsce, która 
w ciągu ostatnich lat utrzymuje pozycję priorytetową dla ukraińskiej młodzieży 
pod względem wybierania przez nią kraju, w którym podejmowano naukę.

 
[Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Wiera Meniok]
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summary

The Development of Education System in Ukraine in the Context of Global 
Migration

The education system in Ukraine is going through the next stage of reforms. 
The implementation of the new decree on higher education not only involves the 
inevitable changes in the education system but also redefines stereotypes towards 
getting a higher education. The necessity to approximate the Ukrainian educa-
tion to the demands of the world market as well as the huge outflow of Ukrainian 
youth to study in the EU which is not quantitatively compensated by foreign stu-
dents in Ukraine forces Ukrainian universities to implement innovative models 
of their functioning. But innovative initiatives in higher education in Ukraine en-
counter many obstacles, such as low wages in higher education and general low 
incomes of Ukrainian citizens, reducing in demand for higher education from the 
state budget, demographic crisis and the consequent fall in the number of appli-
cants, mostly ineffectual process of reforming in higher education, deterioration 
in the level of knowledge of applicants, aging of scientific and technical base of 
universities, outflow of young students abroad, and lack of confidence in the nati-
ve education system.



Po podziale Górnego Śląska na część polską i niemiecką w 1922 roku, teren 
ten, do tej pory stanowiący jedność gospodarczą i polityczno-państwową (w dużej 
części należał do Prus) stał się typowym pograniczem. Wyznaczony z niemałym 
trudem kordon graniczny rozdzielił obszar bardzo silnie zurbanizowany, o wy-
jątkowo wysokiej gęstości zaludnienia, a na dodatek zamieszkały przez ludność 
o skomplikowanej strukturze narodowościowej. Składała się na nią ludność pol-
ska oraz, niemal tak samo liczna – niemiecka, a dodatkowo, sięgająca według 
niektórych obliczeń nawet 1/3 ogółu mieszkańców, ludność o nieskrystalizowa-
nej świadomości narodowej. Osoby takie nie wykazywały silniejszej więzi ani ze 
środowiskiem niemieckim, ani z polskim kręgiem kulturowym. Niektórzy z nich 
swą narodowość określali jako górnośląską, byli i tacy, którzy na pytanie o przy-
należność narodową nie potrafili sformułować jakiejkolwiek odpowiedzi. Do-
dajmy do tego, niezbyt liczną, co prawda, ale jednak dostrzegalną na tym terenie 
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mniejszość żydowską, by uzmysłowić sobie, iż jedną z cech charakterystycznych 
górnośląskiego pogranicza w okresie międzywojennym było spore zróżnicowanie 
postaw narodowych. Podobnie było ze strukturą wyznaniową, kształtowaną przez 
dominujących liczebnie katolików, ale i wyraźnie odznaczających swą obecność 
ewangelików, a także wyznawców religii mojżeszowej. Polski Górny Śląsk cha-
rakteryzowała ponadto występująca tu mieszanina kultur i obyczajów. Zupełnie 
innym hołdowali miejscowi oraz osiedlający się tu przybysze z innych dzielnic  
II Rzeczypospolitej [Serafin 1996, s. 86–89; Wanatowicz 1982, s. 345–349].

W takich warunkach społecznych popularny stał się postulat „walki o duszę 
Górnoślązaka”. Prowadziły je, przeciwko sobie, administracje państwowe Polski 
i Niemiec na przyznanych sobie ziemiach okręgu przemysłowego. Politycy obu 
państw doszli do podobnego wniosku, iż konsekwentna polityka narodowa sprzy-
jać będzie przyciągnięciu wahających się do własnego kręgu kulturowego, a co za 
tym idzie zmniejszeniu liczebności mniejszości narodowych i stworzeniu bardziej 
jednolitego narodowo i kulturalnie obszaru. Po stronie polskiej, z realizacją takie-
go planu mieliśmy do czynienia przede wszystkim w okresie po przewrocie ma-
jowym i dojściu sanacji do władzy. We wcześniejszych latach, sprawująca władzę 
w województwie śląskim chadecja, z Wojciechem Korfantym na czele, bardziej 
niuansowała metody swego działania. Owszem, była zainteresowana polonizacją, 
ale płynącą nie z nakazu administracyjnego, lecz raczej z perswazyjnego przy-
ciągania do wartości bliskich II Rzeczypospolitej. Zachęcające miało okazać się 
m.in. atrakcyjne dla robotników ustawodawstwo, autonomia, szanse na uzyskanie 
wyższego wykształcenia i awans społeczny. Trudno oszacować, na ile metoda ta 
była skuteczna. Czas rządów chadeków na polskim Górnym Śląsku był na tyle 
krótki, że nie pozwala na sformułowanie jednoznacznych konkluzji w tym za-
kresie. Z pewnością natomiast stwierdzić można, iż politykę preferowaną przez 
obóz Chrześcijańskiej Demokracji w sposób radykalny zmienił, ustanowiony po 
przewrocie majowym wojewodą śląskim – Michał Grażyński. Tenże, aż do wybu-
chu drugiej wojny światowej stał na czele administracji wojewódzkiej i to z jego 
osobą związany jest nowy kierunek działań polonizacyjnych. Najogólniej rzecz uj-
mując, polegał on na stosowaniu silnej presji politycznej i promowaniu polskości 
przy użyciu wszelkich instrumentów dostępnych władzy. M. Grażyński, przede 
wszystkim zmierzał do ścisłego oddzielenia od siebie grupy polskiej i niemieckiej, 
przy jednoczesnym przyciągnięciu do polskiego kręgu kulturowego osób o nie-
skrystalizowanej świadomości narodowej. Tylko przynależność do grupy polskiej 
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kreśliła perspektywy awansu zawodowego i możliwości korzystania z wszystkich 
profitów finansowych oraz prestiżowych, jakie miało do zaoferowania państwo 
polskie. Grupa niemiecka, oskarżana przez wojewodę i jego zaplecze polityczne 
(tzw. sanację śląską) o wykorzystywanie swej uprzywilejowanej pozycji finansowej 
i prawnej, miała być tych korzyści pozbawiona [Musialik 1989, s. 86–122; Zieliń-
ski 1980, s. 108–117; Długajczyk 1983, s. 181–186].

Niezależnie od różnicy poglądów na temat właściwej strategii politycznej, 
a nawet silnej wzajemnej niechęci1, chadecja i sanacja, w okresach gdy kształtowa-
ły rzeczywistość polityczno-społeczną polskiego Górnego Śląska, ogromną wagę 
przywiązywały do powszechnej oświaty. Zarówno według zwolenników W. Kor-
fantego, jak i M. Grażyńskiego, szkoły miały stać się miejscem realizacji polityki 
polonizacyjnej, a edukacja instrumentem przyspieszającym integrację z polskim 
kręgiem kulturowym. Oczywiście, wspomniana wcześniej różnica poglądów po-
wodowała, iż sposób działania, jakiego wymagano od szkół i ich personelu nie był 
identyczny. Chadecja propagowała np. wartości regionalne, widząc w nich narzę-
dzie właściwe ku temu by w sposób niekonfrontacyjny ukazywać wartość polsko-
ści i dowodzić, iż nie jest ona daleka od tego, co za cenne uważali Górnoślązacy. 
Z takiego myślenia wynikała choćby przychylność dla pomysłu polegającego na 
tym by, nim zapozna się uczniów z przesłaniem Pana Tadeusza, które może się 
wielu Górnoślązakom wydać niezrozumiałe2, uwzględnić w programie nauczania 
dzieło ks. Norberta Bonczyka pt. Stary Kościół Miechowski, uznawany tu za śląską 
wersję epopei narodowej. Istniejące w województwie śląskim szkoły niemieckie 
tolerowano. Nie tylko dlatego, że ich funkcjonowanie gwarantowała tzw. konwen-
cja genewska z 1922 roku, ale przede wszystkim ponieważ Polska miała kojarzyć 
się nie z zakazami, lecz promować swe zalety, wśród których była tolerancja typowa 
dla nowoczesnych państw. Inaczej na ten sam problem patrzyła śląska sanacja. Co 
prawda, także duże znaczenie w nauczaniu przypisywała wartościom regionalnym, 

1 Konflikt między W. Korfantym, a M. Grażyńskim, sięgający swą genezą okresu  
III powstania śląskiego był osią życia politycznego polskiego Górnego Śląska w latach 
międzywojennych. Doprowadził do polaryzacji postaw politycznych wewnątrz obozu 
polskiego, trwale podzielonego na chadeków i piłsudczyków oraz wzajemnie się 
zwalczającego, także przy użyciu najbardziej radykalnych środków (np. wtrącania 
oponentów do więzienia). 

2  Dziedzictwa mieszkańców Górnego Śląska nie budowała np. tradycja szlachecka, obca 
obszarowi przemysłowemu. Takie wątki zawarte w Panu Tadeuszu, zamiast przyciągać 
Górnoślązaków do polskości, uzmysławiały im raczej, jak wiele w sferze kulturowej 
dzieli ich od mieszkańców Galicji czy Kongresówki.
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ale tylko po to, by za ich pośrednictwem zademonstrować, że jest to część kultury 
polskiej, zupełnie odmiennej od niemieckiej. Szkołom mniejszościowym, których 
ze względu na obowiązujące prawo nie można było zlikwidować, utrudniano 
działalność, np. przez ograniczanie możliwości rekrutowania uczniów. Doprowa-
dziło to do wszczęcia sporu sądowego, jaki następnie, przez wiele lat toczył z nie-
mieckimi szkołami wojewoda M. Grażyński twierdząc, iż niektórzy rodzice zapi-
sują do nich swe dzieci mimo, że te nie znają języka niemieckiego. Miało się tak 
dziać z obawy o utratę zatrudnienia u niemieckiego pracodawcy, a czasem w kon-
sekwencji pokutującego u miejscowych przeświadczenia, iż szkoły niemieckie 
osiągnęły wyższy poziom nauczania niż polskie. Prezydent Górnośląskiej Komisji 
Mieszanej, chcąc zażegnać ten spór nakazał przeprowadzać co roku egzaminy ze 
znajomości języka niemieckiego dla dzieci chcących uczyć się w szkołach mniej-
szościowych. Neutralnym egzaminatorem uczyniono szwajcara Waltera Maurera. 
Coroczne, tzw. egzaminy maurerowskie potwierdziły obawy M. Grażyńskiego co 
do braku znajomości języka niemieckiego przez część kandydatów [Noszczyński 
s. 1–7; Ogrodziński 1934, s. 118–120; Krzyżanowski 2011a, s. 258–262].

Realizacja przez polskie szkoły na górnośląskim pograniczu państwo- 
twórczego zadania wymagała nie tylko właściwego doboru kadry nauczycielskiej, 
ale przede wszystkim sprawnego systemu zarządzania. To od władzy oświatowej 
miały płynąć wytyczne co do celu działalności wychowawczej szkoły oraz pożąda-
nych metod. Na omawianym obszarze komunikacja między politycznym ośrod-
kiem decyzyjnym, a nauczycielami – realizatorami jego planów – była ułatwiona 
ponieważ, z racji posiadanej autonomii, rolę kuratora oświaty sprawował wojewo-
da. On więc, jako władza szkolna II instancji, wyznaczał szkołom górnośląskim 
kierunek koniecznych działań, mimo, iż formalnie, na podstawie ustawy konsty-
tucyjnej z 15 lipca 1920 roku zawierającej tzw. statut organiczny województwa 
śląskiego, sprawy oświatowe leżały w gestii Sejmu Śląskiego. Lokalny parlament, 
wybierany w głosowaniu powszechnym, na terenie województwa śląskiego był 
niezależny od władzy centralnej. Spore grono posłów reprezentujących mniej-
szość niemiecką dodatkowo wzmagało wątpliwości polityków w Warszawie co 
do tego, czy będzie ono w okręgu przemysłowym reprezentować polski punkt 
widzenia. Tym bardziej więc niebezpieczne wydawało się oddanie Sejmowi Ślą-
skiemu kontroli nad tak newralgiczną dziedziną jak edukacja publiczna, nawet 
mimo oficjalnego zapewnienia tej kompetencji w statucie organicznym. Dla rów-
nowagi potrzebny był, wyposażony w równie znaczące uprawnienia – wojewoda,  
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reprezentujący w sposób bezdyskusyjny, władzę centralną [Glimos-Nadgórska 
1995, s. 78–81; Krzyżanowski 2011b, s. 38–39]. 

Takie usytuowanie prawne urzędu wojewody miało charakter wyjątkowy 
i poza autonomicznym województwem śląskim nie występowało. Struktura ad-
ministracji szkolnej w pozostałej części Polski sformułowana została 4 czerwca 
1920 roku. Wówczas Sejm RP ogłosił ustawę o tymczasowym ustroju władz szkol-
nych (Dz.U.R.P. z 1920 r. Nr 50, poz. 304). Art. 2 tego aktu prawnego stwierdzał, iż 
dla celów administracyjnych, w zakresie wychowania, państwo dzieli się na okrę-
gi szkolne. Upoważniono ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego 
[dalej: WRiOP] do wyznaczenia obszaru poszczególnych okręgów szkolnych, 
siedziby ich władz oraz kolejność ich tworzenia. W art. 3 z kolei przesądzono, że 
na czele okręgów szkolnych stać będą kuratorzy, jako zwierzchnicy administra-
cji szkolnej II instancji. Kurator mianowany był przez naczelnika państwa, a po 
1922 roku przez prezydenta, na wniosek ministra WRiOP. Wniosek taki wcześniej 
musiał być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ministrów. Wreszcie, obszerny 
art. 4 omawianej ustawy określił zakres kompetencji kuratorów. Należało do nich 
administrowanie państwowymi instytucjami wychowawczymi i oświatowymi 
o charakterze szkół ogólnokształcących. Szkoły zawodowe podlegały kuratorom 
tylko na podstawie odrębnych rozporządzeń ministra WRiOP i w zakresie tam 
określonym. Kurator sprawował również nadzór nad przedszkolami na przeka-
zanym mu terenie. Był instancją odwoławczą od orzeczeń miejscowych władz 
szkolnych I instancji, projektował budżet oświaty w swym okręgu szkolnym, mia-
nował niższych urzędników szkolnych, a także kierowników publicznych szkół 
powszechnych i członków rad szkolnych powiatowych oraz rad opiekuńczych 
państwowych szkół średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich. 
Kurator był urzędnikiem zatwierdzającym nominacje dyrektorów szkół średnich 
prywatnych, miał wpływ na obsadę personalną stanowisk okręgowych wizytato-
rów i inspektorów w ten sposób, że przedstawiał wybranych przez siebie kandy-
datów ministrowi WRiOP, który miał w tym wypadku głos decydujący. Ten sam 
tryb postępowania obowiązywał także wobec dyrektorów i nauczycieli państwo-
wych szkół średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich oraz wyż-
szych urzędników szkolnych (od kategorii VI wzwyż). Kurator, wreszcie, udzie-
lał urlopów podległym sobie pracownikom, a także mógł przenosić ich w stan 
spoczynku. W tym jednak przypadku, granicą uprawnień nadanych kuratorowi 
były odrębne przepisy ogłoszone przez odnośnego ministra. Wykaz kompetencji 
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przyznanych kuratorowi nie był zamknięty. Art. 4 pozwalał powiększyć upraw-
nienia omawianego urzędu o wszelkie, niewymienione w ustawie kwestie, nadane 
w przyszłości rozporządzeniami ministra WRiOP. Pojawienie się urzędu kuratora 
likwidowało z mocy prawa wszystkie dotychczasowe władze szkolne tego szcze-
bla. Chodziło tutaj o różne instytucje działające w oparciu o przepisy państw za-
borczych w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości [Archiwum 7, k. 12; 
Świątek 1972, s. 155–157; Dąbrowski 1939, s. 177].

Kompetencje kuratorów, wstępnie określone w art. 4 ustawy o tymczasowym 
ustroju władz szkolnych, już po utworzeniu okręgów szkolnych zostały doprecyzo-
wane w statucie Kuratoriów Okręgów Szkolnych, ogłoszonym w dzienniku urzę-
dowym MWRiOP w 1924 roku, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 1925 roku. 
Wydanie tego dokumentu zapowiadały wcześniejsze rozporządzenia, powołujące 
poszczególne kuratoria. Statut postanawiał, że kurator jest organem administra-
cji państwowej w dziedzinie wychowania publicznego, podległym bezpośrednio 
ministrowi WRiOP. Sprawował nadzór nad całością szkolnictwa w podległym so-
bie okręgu szkolnym, za wyjątkiem niezależnego od niego szkolnictwa wyższego. 
Statut przewidywał ewentualne poszerzenie uprawnień kuratora o sprawy prze-
kazane mu w przyszłych ustawach i rozporządzeniach. Tak sformułowany system 
administracji szkolnej II instancji utrzymał się do końca okresu międzywojen-
nego ponieważ tzw. reforma jędrzejowiczowska nie wprowadziła w tym zakresie 
żadnych zmian. Warte podkreślenia, iż statut kuratoriów, regulujący kompetencje 
i system pracy władz szkolnych II instancji także w województwie śląskim, w po-
szczególnych kuratoriach nie był jednolicie stosowany ponieważ brakowało obo-
wiązującego w całej Polsce regulaminu wewnętrznego urzędowania kuratoriów 
[Pollak 1929, s. 213–219].

Przedstawiony system władz szkolnych znacznie odbiegał od modelu obowią-
zującego w województwie śląskim. Wynikało to głównie z faktu, iż na obszarze 
autonomicznym ustawa z 1920 roku o tymczasowym ustroju władz szkolnych nie 
obowiązywała. Nie dotyczyły więc Górnego Śląska przepisy o podziale na okręgi 
szkolne i o zakresie władzy kuratora. Na terenie województwa śląskiego, jako je-
dynym, nie funkcjonowała zasada niezależności administracji szkolnej od władzy 
politycznej. Tutaj więc doszło do scalenia obu struktur, przez nadanie wojewodzie 
śląskiemu uprawnień kuratora. Połączenie obu stanowisk nastąpiło w efekcie przy-
znania wojewodzie śląskiemu, w art. 26 statutu organicznego, zakresu praw, jakie 
do tej pory posiadali: naczelny prezes rejencji oraz prezydent kraju. Dodatkowo, 
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w art. 24 statutu uznano, iż wojewoda, obok Rady Wojewódzkiej, jest naczelnym 
organem administracji województwa. Biorąc pod uwagę, że w państwie pruskim 
sprawami szkolnymi zarządzał właśnie naczelny prezes rejencji, po zastosowaniu 
przepisu statutu organicznego, uprawnienie to przeszło automatycznie na wo-
jewodę śląskiego. Jako pierwszy, stanowisko to piastował Józef Rymer, działacz 
Narodowej Partii Robotniczej. Wojewoda mianowany został przez naczelnika 
państwa, na wniosek Rady Ministrów, co było zgodne z art. 25 statutu organiczne-
go. Po śmierci J. Rymera, funkcję wojewody sprawowali kolejno Antoni Schultis, 
Tadeusz Koncki, Mieczysław Bilski i Michał Grażyński. Na marginesie wypada 
dodać, że nie tylko województwo śląskie usytuowane zostało poza ogólnopolskim 
systemem administracji szkolnej. Oddzielną organizację posiadało także Liceum 
Krzemienieckie, na podstawie art. 3 rozporządzenia prezydenta RP z 22 marca 
1928 roku [Archiwum 7, k. 125; Górski 1978, s. 75; Wolny 1920, s. 47–49].

Wyodrębnienie Liceum Krzemienieckiego z ogólnopolskiej struktury władz 
oświatowych wynikało z historycznego znaczenia i kulturotwórczej roli tej szko-
ły. Inne przyczyny legły u podstaw podobnego odseparowania prawnego szkol-
nictwa województwa śląskiego. W tym wypadku decydujące było to, iż przepisy 
statutu organicznego mocno osłabiły wpływ instytucji centralnych na zarządzanie 
oświatą. Tym ważniejsze więc było, w kontekście silnej na tym terenie roli mniej-
szości niemieckiej i często spotykanych przypadków labilnej postawy narodowej 
Górnoślązaków, stworzenie podstaw prawnych gwarantujących władzom pań-
stwowym, reprezentowanym przez wojewodę, kontrolę nad szkolnictwem. Wo-
jewoda musiał zatem w statucie organicznym otrzymać stosunkowo duży zakres 
kompetencji, w tym także udział w zarządzaniu oświatą. Nadano mu w art. 23 
prawo inicjatywy ustawodawczej z upoważnienia rządu, możliwość mianowania, 
odwoływania i przenoszenia średnich i niższych urzędników państwowych oraz 
przedstawiania prezydentowi lub odpowiedniemu ministrowi propozycji perso-
nalnych dotyczących obsady wyższych stanowisk urzędniczych (art. 26 i art. 33 
statutu). Wreszcie, art. 26 stworzył na przyszłość możliwość poszerzenia upraw-
nień wojewody przez ustawy Sejmu Śląskiego lub przepisy ogólnopolskie, przyjęte 
przez śląskie ciało ustawodawcze [Drynda 1984, s.105; Ciągwa 1979, s. 37; Wolny 
1920, s. 48–49].

Z obowiązujących przepisów wynikała formalna niezależność wojewody od 
władz autonomicznych. Potwierdzała to również praktyka wzajemnych kontak-
tów. Przede wszystkim o obsadzie urzędu wojewody oraz o kształcie jego polityki 
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decydowały władze centralne w Warszawie. Tym m.in. tłumaczyć należy fakt, iż 
spośród wszystkich międzywojennych wojewodów, tylko pierwszy, J. Rymer, był 
z pochodzenia Górnoślązakiem. Jego następcy wywodzili się już z innych dzielnic, 
a jak dowodził przykład M. Grażyńskiego, protesty śląskich polityków lub nawet 
posłów do Sejmu Śląskiego nie powodowały jego dymisji. Wyraźnie widoczne było 
zatem związanie wojewody z polityką rządu centralnego, co w przypadku spraw 
szkolnych powodowało, że mimo przekazania tej sfery w zakres kompetencji Sej-
mu Śląskiego, w praktyce to władze w Warszawie wpływały na kierunek zmian 
tam następujących. Nie oznaczało to oczywiście zupełnego ubezwłasnowolnienia 
Sejmu Śląskiego w kształtowaniu wojewódzkiego prawa oświatowego, o czym 
świadczy np. skuteczna obrona województwa przed reformą jędrzejowiczowską, 
ale ostateczne jej wprowadzenie tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej 
pokazuje, że i wojewoda miał w tej dziedzinie wiele do powiedzenia. Wojewodo-
wie nie tylko sami dbali o swą niezależność od miejscowych sił politycznych, ale 
także wymagali takiego zachowania od podległych sobie urzędników. Symbolicz-
ne w tym względzie było pismo wojewody A. Schultisa do naczelnika Wydziału 
Oświecenia Publicznego [dalej: WOP] J. Kopca z 25 kwietnia 1923 roku Wojewo-
da informował w nim, że w związku z licznymi interwencjami posłów Sejmu Ślą-
skiego w kwestiach szkolnych, zgłaszanymi często z pobudek osobistych, nie należy 
na nie reagować ponieważ nie są przedstawiane drogą oficjalną [Archiwum 1, k. 3; 
Krzyżanowski 2011c, s. 266–267; Ciągwa 1979, s. 90–91].

Na wybór wojewody śląskiego nie miał wpływu minister WRiOP, w odróżnie-
niu od kuratorów, których, zgodnie z ustawą o tymczasowym ustroju władz szkol-
nych, powoływał naczelnik państwa właśnie na wniosek tego ministra. Mimo to 
wojewoda śląski, w zakresie wykonywania obowiązków kuratora oświaty podlegał 
MWRiOP na równi z innymi tego typu urzędnikami. Działo się tak ponieważ 
teren autonomicznego województwa objęło wspomniane wcześniej rozporządze-
nie zawierające statut kuratoriów. W ten sposób MWRiOP znalazło się w gronie 
instytucji sprawujących kontrolę nad stanem szkolnictwa w województwie ślą-
skim. Z kolei wojewoda śląski, występując jako kurator, tak w sprawach szkolnic-
twa ogólnokształcącego jak i zawodowego, korzystać mógł z organu doradczego, 
jakim był Wydział Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. 
Spełniał on rolę analogiczną do kuratoriów w okręgach szkolnych. Obie instytucje 
różniły się jednak swą organizacją wewnętrzną. Przede wszystkim kuratoria były 
częścią administracji specjalnej, niepodporządkowanej wojewodom. Dzieliły się na  
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wydziały i dalej na oddziały. Podstawą prawną funkcjonowania kuratoriów były 
statuty określające także kompetencje urzędnika stojącego na ich czele – kurato-
ra. W województwie śląskim natomiast, wykonujący funkcje kuratorium, WOP, 
w pełni podporządkowany był wojewodzie. Głównym tego przejawem było 
umieszczenie wydziału, jako jednej z komórek, w strukturze organizacyjnej Urzę-
du Wojewódzkiego Śląskiego. W projektach poprzedzających sformowanie tej in-
stytucji pojawiały się głosy postulujące zapewnienie władzy szkolnej większej nie-
zależności. Celowali w tym zwłaszcza zwolennicy organizacji separatystycznych, 
mniejszość niemiecka, ale i część działaczy chadeckich, zwłaszcza po przewrocie 
majowym. Już jednak na początku 1922 roku w projekcie Naczelnej Rady Ludo-
wej przewidziano utworzenie WOP, jako części składowej Urzędu Wojewódzkie-
go Śląskiego. Miał to być organ wykonawczy wojewody, zajmujący się sprawami 
szkolnictwa na tym szczeblu, który do tej pory w części pruskiej należał do kom-
petencji Oddziału II rejencji, a w części cieszyńskiej, do Rady Szkolnej Krajowej. 
Wydział składać się miał z trzech oddziałów: ogólnego, szkolnictwa powszechne-
go i szkolnictwa średniego [Długajczyk 1971, s. 70–71].

Ostatecznie WOP powstał na mocy rozporządzenia wojewody śląskiego z 17 
czerwca 1922 roku w przedmiocie ustroju władz administracyjnych i samorządo-
wych na obszarze Województwa Śląskiego. Art. 1 tego rozporządzenia postana-
wiał, iż: „do sprawowania i wykonywania naczelnej administracji przez wojewodę 
i Radę Wojewódzką ustanawia się Urząd Wojewódzki z siedziba w Katowicach”. 
Urząd Wojewódzki podzielono na 11 wydziałów, przewidując wśród nich WOP. 
Statut organiczny, wprawdzie, w art. 14, oprócz wydziałów Urzędu Wojewódz-
kiego przewidywał powołanie także departamentów administracyjnych Rady 
Wojewódzkiej, co miało oddzielić instytucje rządowe od samorządowych, ale 
ostatecznie zrezygnowano z tego, głównie z powodu oszczędności budżetowych. 
Inną z przyczyn był fakt, iż wykaz departamentów znajdować się miał w usta-
wie o ustroju wewnętrznym województwa śląskiego, która ostatecznie nie została 
uchwalona. Według schematu sporządzonego w sierpniu 1925 roku, WOP dzie-
lił się na oddziały i referaty. Tych pierwszych było pięć i zajmowały się kolejno: 
I. nadzorem nad seminariami nauczycielskimi, szkołami wydziałowymi i po-
wszechnymi, II. szkolnictwem średnim ogólnokształcącym, III. szkolnictwem 
zawodowym, IV. szkołami mniejszościowymi i statystyką oświatową, V. oświatą 
pozaszkolną. Stan taki utrzymał się do 1928 roku, kiedy to, od 1 stycznia, w ra-
mach WOP dodano jeszcze oddział zajmujący się higieną szkolną i wychowaniem 
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fizycznym. Utworzono także dwa oddziały techniczne, tj. rachunkowy oraz kan-
celarię [Prażmowski 1936, s. 22]. 

Rozwój oświaty w województwie śląskim spowodował, że pod koniec lat 20. 
zaczęła rozrastać się także sieć agend w ramach WOP. Powstał wówczas kolejny 
oddział – Kultury i Sztuki, który rychło zresztą podzielił wojewoda śląski na dwa 
oddzielne urzędy: kultury i szkolnictwa muzycznego oraz sztuki zabytków (za-
rządzenie z 24 czerwca 1930 roku). Pierwszy z tych oddziałów sprawował nadzór 
pedagogiczny nad Konserwatorium Muzycznym, administrował jego majątkiem, 
załatwiał sprawy osobowe nauczycieli tam zatrudnionych, formułował plany na-
uczania w zakresie szkolnictwa muzycznego, wreszcie, wydawał koncesje i sprawo-
wał kontrolę nad prywatnymi szkołami muzycznymi. Był władny także udzielać 
stypendiów uczniom szkół muzycznych. Z kolei Oddział Sztuki Zabytków zaj-
mował się nadzorem nad Muzeum Śląskim, instytucją utworzoną ustawą Sejmu 
Śląskiego z 23 stycznia 1929 roku, w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. 
Muzeum Śląskie miało stać się kolejną instytucją realizującą polonizacyjny plan 
śląskiej sanacji poprzez eksponowanie „starożytnej” obecności kultury polskiej na 
Górnym Śląsku, znacznie starszej niż niemiecka. Profil ideowy Muzeum Śląskiego 
był polską odpowiedzią na indoktrynację prowadzoną przez bliźniaczą placówkę, 
stworzoną przez Niemców w ich części Górnego Śląska – Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu [Archiwum 2, k. 155].

Przedstawione reformy organizacyjne nie zakończyły zmian strukturalnych 
w WOP. Dokonywano je w dalszym ciągu w latach 30. I tak, począwszy od 1932 
roku, sprawy osobowe nauczycieli objęto kompetencjami osobnego urzędu: biura 
personalnego. Istniało ono stosunkowo krótko bo już od 1 listopada 1932 roku, 
zgodnie z zarządzeniem wojewody, sprawy dotychczas prowadzone przez biuro 
personalne stały się częścią kompetencji referatu personalnego, w ramach oddzia-
łu I ogólnego WOP. Referat ów zajmował się sprawami doboru personelu szkolne-
go, nawiązywał i rozwiązywał stosunek pracy, decydował o kwestiach uposażenia 
nauczycieli i personelu pomocniczego. Załatwiał sprawy wynikające z narusze-
nia obowiązków służbowych, dotyczące służby wojskowej itp. Referat personalny 
mógł wnioskować o nadanie orderów, był także organem przygotowującym akty 
normatywne wojewody z zakresu polityki personalnej, realizowanej na płaszczyź-
nie szkolnictwa. Kolejnej reorganizacji WOP dokonano zarządzeniem prezydial-
nym nr 6 z 27 kwietnia 1933 roku. Sformułowana wówczas struktura tego urzędu 
przetrwała do końca okresu międzywojennego i przedstawiała się następująco: 
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oddział I ogólny, odział II – osobowy, oddział III – szkolnictwa ogólnokształcą-
cego, oddział IV – szkolnictwa zawodowego, oddział V – oświaty pozaszkolnej 
[Archiwum 3, k. 114; Prażmowski 1936, s. 23; Górski 1978, s. 125]. 

Wydział Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego [dalej: 
UWŚl] nie miał w innych częściach Polski swego odpowiednika, który mógłby 
służyć jako wzorzec dla instytucji śląskich. Powodowało to powstawanie wielu 
sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi instytucjami wchodzącymi 
w skład UWŚl. Były one szczególnie widoczne na początku lat 20., gdy organi-
zacja UWŚl dopiero się tworzyła. W przypadku WOP spory na tym tle wynika-
ły także z faktu, iż szczególnie w dawnej części pruskiej, szkolnictwo tradycyjnie 
było domeną nie tylko instytucji oświatowych, ale także np. Kościoła katolickie-
go. Taka sytuacja w okresie międzywojennym implikowała trudności w rozdziale 
uprawnień między WOP, a Wydziałem do Spraw Wyznaniowych. Zwracał na to 
uwagę już w czerwcu 1922 roku ks. Michał Lewek, naczelnik Wydziału do Spraw 
Wyznaniowych. Podawał przykłady klasztorów prowadzących ochronki i lazare-
ty. Ich sprawy załatwiać mógł Wydział do Spraw Wyznaniowych, ale także WOP 
czy Wydział Zdrowia Publicznego, a brak precyzyjnego rozdziału kompetencji 
utrudniał współpracę. W efekcie interwencji ks. M. Lewka, na początku sierpnia 
1922 rokuwojewoda J. Rymer zorganizował specjalną konferencję, na której starał 
się rozstrzygnąć te i podobne dylematy. Wspomniane spotkania nie przyniosły 
spodziewanych efektów ponieważ jeszcze na początku lat 30., według relacji na-
czelnika WOP Ludwika Ręgorowicza, panował chaos prawny i brakowało sprecy-
zowanych zasad postępowania [Ręgorowicz 1933, s. 5].

Wojewoda, poza administrowaniem sprawami szkolnymi, wykonywał oczy-
wiście znacznie więcej zadań, charakterystycznych dla tego urzędu. Nie mogąc 
więc skoncentrować się jedynie na problematyce oświatowej, musiał powołać spe-
cjalnego urzędnika, który, stojąc na czele WOP, przejąłby część jego kompetencji. 
Zadania takie wykonywał naczelnik WOP, powoływany przez wojewodę na mocy 
art. 26 statutu organicznego. W okresie międzywojennym urząd ten sprawowali 
kolejno: J. Kopiec, profesor gimnazjum z Zabrza, naczelnik od 1 czerwca 1922 
roku do końca 1923 roku, a następnie Karol Stach (w latach 1924–1926), Ludwik 
Ręgorowicz (1926–1932) i Tadeusz Kupczyński (1932–1939). Naczelnik WOP 
nie miał swojego odpowiednika w innych częściach kraju. O ile bowiem WOP 
można było porównać z kuratoriami na pozostałym obszarze, zaś wojewodę ślą-
skiego z kuratorem, o tyle w podziale tym trudno znaleźć urząd analogiczny do 



Lech Krzyżanowski

88

stanowiska naczelnika WOP. Spowodowało to konieczność rozdzielenia zakresu 
czynności w sprawach szkolnych wojewody i naczelnika wydziału, którego zresztą 
potocznie, acz niesłusznie, zwano kuratorem. Równocześnie wojewoda zmuszony 
był wyznaczyć zakres zadań oświatowych wicewojewodzie, bo i w tym wypadku 
brak było analogii w innych częściach Polski [Archiwum 1, k. 69–72; Pollak 1929, 
s. 364–365; Górski 1978, s. 113].

Analiza przepisów rozdzielających kompetencje wojewody, wicewojewody, 
naczelnika WOP pokazuje, że brakowało w tej dziedzinie jednoznacznych roz-
strzygnięć. Z tego powodu, co pewien czas, naczelnik WOP musiał informować 
pracowników swego urzędu o tym, jakie decyzje wymagają jego zgody, które zaś 
wydział podejmować może samodzielnie. Bodaj najpełniej rzuca światło na oma-
wianą tematykę okólnik naczelnika WOP, L. Ręgorowicza, z 1 kwietnia 1927 roku. 
Wynika z niego, że naczelnik musiał aprobować wszystkie decyzje dotyczące mia-
nowania, przenoszenia i zwalniania nauczycieli i funkcjonariuszy podległych mu 
urzędów szkolnych. Dotyczyło to także wszelkich pism kierowanych przez WOP 
do władz centralnych. Naczelnik ponadto decydował o sprawach wychowania fi-
zycznego, hufców szkolnych, przysposobienia wojskowego, o przyznawaniu zapo-
móg i zaliczek na poczet płac [Archiwum 1, k. 99–102].

Nieco bardziej szczegółowo określono te czynności, które wymagały akcepta-
cji wojewody. Normowało to zarządzenie prezydialne nr 3, wydane przez wojewo-
dę M. Grażyńskiego, 1 marca 1932 roku. Stwierdzono tam, że osobistej aprobaty 
wojewody wymagają wszelkie zmiany w organizacji WOP i władz szkolnych I in-
stancji, a także przyjmowanie, przenoszenie i zwalnianie wyższych urzędników 
wojewódzkiej administracji szkolnej I i II instancji. Podpis wojewody był koniecz-
ny przy mianowaniu, ustalaniu, przenoszeniu i zwalnianiu nauczycieli szkół śred-
nich, seminariów i szkół muzycznych. Wojewoda jedynie mógł wnioskować do 
MWRiOP o mianowanie, w drodze konkursu, dyrektorów szkół, o przenoszenie 
w stan  nieczynny urzędników administracji szkolnej I i II instancji. On wresz-
cie decydował o nadawaniu orderów, podejmował decyzje w sprawie udzielania 
subwencji na budowę i remonty szkół, przyznawał stypendia i nagrody literac-
kie, a także wyrażał zgodę na wyjazdy służbowe i delegacje nauczycieli poza te-
ren województwa. Wojewoda miał stosunkowo duży wpływ na kształt szkolnic-
twa mniejszościowego przez prawo do udzielania zezwoleń na zakładanie szkół 
mniejszościowych o charakterze prywatnym, a także przez kontrolowanie proce-
su zapisywania do nich dzieci. W tych ostatnich sprawach wojewoda ograniczony 
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był oczywiście przez przepisy ustawowe, na czele z Konwencją Genewską. Mimo 
to, jak wskazywała praktyka działalności M. Grażyńskiego, wojewoda w dużym 
stopniu kształtował stan szkolnictwa mniejszościowego. Omawiane zarządzenie 
wymieniało także kompetencje wicewojewody. Do niego należały sprawy dyscy-
plinarne urzędników administracji szkolnej I i II instancji, udzielanie zezwoleń 
na zakupy przez placówki oświatowe, w drodze przetargu, towarów o wartości 
przekraczającej 1500 zł. Ponadto wicewojewoda przejmował wszystkie uprawnie-
nia wojewody podczas nieobecności tego ostatniego. Kolejne zarządzenie prezy-
dialne, nr 18 z 16 listopada 1933 roku, dotyczące praw wojewody, wicewojewody 
i naczelnika wydziału, w sprawach administrowania oświatą nie wprowadziło już 
znaczących zmian [Archiwum 3, k. 67–73; Falęcki 1970, s. 70–81].

Struktura administracji szkolnej II instancji w województwie śląskim odbie-
gała w znaczny sposób od kanonów obowiązujących w pozostałych regionach 
Polski. Różnice wynikały z faktu, iż w województwie śląskim nie obowiązywała 
ustawa z 1920 roku, mająca fundamentalne znaczenie dla organizacji władz szkol-
nych w Polsce. Podział na okręgi szkolne, jaki nastąpił w jej rezultacie, nie objął 
autonomicznego województwa. Nie było tu więc kuratora, ani jego pomocnicze-
go urzędu – kuratorium. Ich wszystkie funkcje wykonywał wojewoda oraz WOP, 
będący częścią UWŚl. W ten sposób urzędy szkolne na polskim Górnym Śląsku 
stały się częścią administracji ogólnej, co w zasadniczy sposób różniło obszar au-
tonomiczny od pozostałej części kraju. Jednym z najważniejszych powodów tej 
odmienności była świadomość pogranicznego charakteru województwa śląskie-
go. Nie tyle fakt posiadania autonomii ile raczej przeświadczenie o konieczności 
wzmocnienia polonizacyjnego wymiaru pracy szkolnej spowodowało oddanie jej 
w ręce wojewody. Tenże nie tylko realizował wizję państwowej polityki oświato-
wej, ale także mógł spełniać się jako czynnik blokujący działania Sejmu Śląskiego, 
do którego Warszawa nie miała bezgranicznego zaufania.
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summary 

Education in the interwar borderland. Organization of the second instance 
school authorities in the autonomous Silesian Voivodeship (1922–1939) 

The method of education management in the interwar Silesian Voivodeship 
differed from the one applied in other parts of Poland. It was closely connected 
with the autonomy of the Voivodeship and a separate Parliament functioning the-
re. Its powers included also the right to manage the education. Central authorities, 
concerned that this right could be used to introduce laws contrary to the Polish 
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national interest, granted the local governor with the powers to block such moves. 
Therefore, the governor together with the Department of Public Enlightenment 
of the Voivodeship Office became fully competent to manage the education sys-
tem. Governors in other parts of the country did not possess such competences. 
This situation prompted subsequently the development of a whole set of separate 
provisions applicable only in the Silesian Voivodeship. They specified the scope 
of activities of the governor, the deputy governor, the head of the Department of 
Public Enlightenment and other officials regarding schools issues. 



Kultura jest najwyższym dobrem każdego społeczeństwa, każdego narodu. 
Przekazywana na drodze wychowania i uczenia się jest zjawiskiem społecznym, 
ściśle związanym z człowiekiem. W kontekście edukacji kulturalnej swoisty re-
nesans przeżywa dzisiaj myślenie o roli muzyki w kształtowaniu kompetencji 
istotnych dla życia we współczesnym świecie m.in. rozwój kreatywności, umie-
jętność rozwiązywania problemów, współdziałanie, komunikowanie się, twórcze 
korzystanie z mediów itp. Dzisiaj nasza cywilizacja określana mianem społeczeń-
stwa globalnego pokazuje, że kultura nigdy nie będzie jednorodna i taka sama dla 
wszystkich ludzi. Kulturę globalną tworzą różnorodne kultury narodowe. Dlatego 
tak ważna jest świadomość własnej tożsamości – wiedza o sobie, o swoim śro-
dowisku życia, o swojej kulturze. Pozycja narodu w świecie, jego akceptacja, sza-
cunek do niego, mierzy się między innymi wartością jego kultury. Rosnąca rola 
kultury w XXI wieku utwierdza nas w przekonaniu, że młode pokolenie powinno 
rozwijać i pielęgnować narodowe wartości kulturowe, by wchodząc w ten globalny 
świat było świadome i pewne swych korzeni. Warto podkreślić, że pośród kultur 
narodowych świata, kultura polska zajmuje miejsce znaczące i ważne. 

Istnieje wiele definicji kultury. Według Władysława Kopalińskiego „kultu-
ra” to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, narodu, epo-
ki historycznej, poziom rozwoju społeczeństw, grup, jednostek w danej epoce,  

kulturotwórcza rola 
nauczyciela muzyki

Wybierz pracę, którą kochasz, 
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poziom rozwoju umysłowego, moralnego, ogłada, obycie, takt [Kopaliński 1990, 
s. 286]. Swoiste wrastanie w dziedzictwo kultury odbywa się na gruncie szkol-
nym. W dzisiejszej szkole można zaobserwować ogromny wpływ czynników ze-
wnętrznych, zwłaszcza popkultury i mediów przy malejącym wpływie rodziny 
i tradycji. W takiej sytuacji nauczyciel muzyki powinien być liderem i organi-
zatorem życia kulturalnego szkoły oraz rzecznikiem wartości kulturotwórczych 
i wychowawczych powszechnej edukacji muzycznej. Niestety nauczyciele mu-
zyki są jednym ze słabych ogniw powszechnej edukacji muzycznej w Polsce ze 
względu na fakt, iż blisko połowa z nich nie posiada pełnych kwalifikacji do 
uczenia tego przedmiotu [por. Białkowski, Grusiewicz, Michalak 2010, s. 22]. 
Dlatego trudno dzisiaj mówić o zadawalających efektach powszechnej edukacji 
muzycznej w postaci świadomego uczestnictwa w kulturze na bazie nabytych 
kompetencji.

Ideałem, do którego wszyscy dążymy, jest wszechstronne wychowanie czło-
wieka. Aby nie stało się ono tylko hasłem, powinno być realizowane przy współ-
udziale przedmiotów artystycznych, w tym przedmiotu „muzyka” już w okresie 
edukacji wczesnoszkolnej. Jest to pierwszy etap nauki szkolnej najbardziej rzutu-
jący na przyszły stosunek do muzyki i uczestnictwo w różnych formach kultury 
muzycznej [Fyk 2012, s. 85]. Tymczasem muzyka w najmłodszych klasach poja-
wia się jako dodatek do treści głównych i tak też jest traktowana przez większość 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy wszelkie zaległości w zakresie głów-
nych treści nauczania nadrabiają kosztem zajęć muzycznych. [Popowski, Grusie-
wicz, Sołtysik 2014, s. 4]. W wyniku takich działań dzieci kształtują swoją orienta-
cję w kulturze muzycznej głównie na podstawie kontaktów z mediami, w których 
muzyka artystyczna pojawia się sporadycznie. 

Doświadczenia wielu krajów (anglosaskich, skandynawskich, częściowo 
azjatyckich) wskazują, że właśnie muzyka staje się szansą rozwojową i wycho-
wawczą współczesnej szkoły. Oczywiście, dobra muzyka i dobry, twórczy, wręcz 
charyzmatyczny nauczyciel muzyki. I dlatego kluczowym dzisiaj zagadnieniem 
staje się sprawa wysokich kompetencji i  odpowiedniego profilu nauczyciela 
muzyki i warunków pracy, działania [Jankowski 2012, s. 129]. W Polsce toczy 
się dyskusja na temat sposobu kształcenia przyszłych nauczycieli muzyki, któ-
rzy powinni posiadać psychologiczno-pedagogiczno-muzyczne kompetencje. 
Zgadzam się z twierdzeniem Alicji Tupieka-Buszmak, że nauczyciele podpo-
rządkowani kategoriom szerokiej, niekiedy jednak powierzchownej aktywności 
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i odgórnym kryteriom sparametryzowania efektywności ich pracy – gubią isto-
tę zawodu pedagoga, wychowawcy, mistrza umiejętnie kształtującego posta-
wy w oparciu o jak najlepsze ideały, wzorce, jakości [Tupieka-Buszmak 2012, 
s. 168]. Nauczyciele przedmiotu „muzyka” nie wiążą w dostatecznym stopniu 
teorii z praktyką i refleksją ukierunkowaną na autorskie, przemyślane propozy-
cje ulepszenia wychowania „do” i „przez” muzykę [por. Tupieka-Buszmak 2012, 
s.  167–168]. Potrzeby kulturalne, odzwierciedlone w formie osobistego do-
świadczania muzyki oraz jej autentycznego, niewymuszonego włączania w ca-
łokształt życia mogą wzbogacić człowieka. Muszą być jednakże odpowiednio 
inspirowane i stymulowane przez nauczyciela, który nie powinien być dla siebie 
istotą nieznaną. Muzyk podejmujący pracę pedagogiczną powinien odpowie-
dzieć sobie na pytania:

 – czy rzeczywiście chce uczyć;
 – czy widzi siebie w roli nauczyciela;
 – czy tego rodzaju praca da mu zawodową satysfakcję;
 – czy lubi dzieci i młodzież;
 – czy potrafi cieszyć się ich sukcesami;
 – czy autentycznie zależy mu na ich rozwoju

ponieważ negatywne skutki postępowania nauczyciela mogą być nie do na-
prawienia, gdyż ma do czynienia z wrażliwym instrumentem, jakim jest rosnący, 
rozwijający się człowiek [Markiewicz 2008, s.139]. Samowiedza nauczyciela sta-
nowi podstawę jego samorozwoju.

Nauczyciel obok rodziny towarzyszy młodemu człowiekowi przez okres 
dzieciństwa i dorastania. Stanowi bardzo ważne ogniwo w procesie kształtowa-
nia osobowości. Poprzez świadome i niezamierzone działanie wpływa na rozwój 
i wychowanie swoich podopiecznych. Podczas debaty eksperckiej Powszech-
na edukacja muzyczna, która odbyła się 21 listopada 2013 roku w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie wskazano niezaprzeczalne wartości tkwiące w muzyce, 
muzykowaniu i szeroko pojętej edukacji muzycznej. Podkreślono, jak ważne są 
kompetencje muzyczne nauczyciela oraz jego zaangażowanie, zwłaszcza w po-
czątkowych etapach edukacji [Fyk 2014, s. 5]. Tymczasem poziom kompetencji 
muzycznych u nauczycieli wczesnej edukacji jest zatrważający:

 – jedynie 15% z nich deklaruje dobrą znajomość zapisu nutowego;
 – jedynie 11% potrafi poprawnie podpisać dźwięki pod gamą C-dur;
 – 21% zna nazwy solmizacyjne.
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W praktyce zdecydowana większość nie jest w stanie odczytać z zapisu nuto-
wego żadnej piosenki [Kozłowska-Lewna 2014, s. 8]. Powszechna edukacja mu-
zyczna młodzieży również nie wygląda dobrze. Młodzież nie interesuje się tzw. 
muzyką artystyczną, nie jest też wyposażona w kompetencje muzyczne niezbędne 
do dokonywania racjonalnych wyborów muzycznych, co w świecie „nadmiaru 
muzyki” i dominacji mediów jest okolicznością szczególnie dotkliwą. W obliczu 
takiej rzeczywistości nauczyciel muzyki powinien pełnić kulturotwórczą rolę 
rozbudzając zainteresowania i potrzeby kulturalne swoich uczniów, wpajając sza-
cunek dla tradycji narodowych i ich wkładu w kulturę ogólnoludzką oraz prze-
kazując wartości kulturowe. Zadaniom tym sprosta nauczyciel posiadający kom-
petencje muzyczne, pedagogiczne i interpersonalne. Dlatego proces kształcenia 
nauczyciela muzyki powinien uwzględniać nie tylko rozwój muzyczny ale rów-
nież rozwój osobowy, jako pedagoga i jako człowieka. Pozwoli to na szybsze doj-
rzewanie do roli animatora i przewodnika [por. Baron 2012, s. 138]. Współczesny 
pedagog musi być człowiekiem refleksyjnym i systematycznie odpowiadać sobie 
na pytania: w jakim kierunku podąża?, w jakim kontekście kulturowym pracuje?, 
kogo uczy i wychowuje?, kim jest sam jako pedagog i człowiek?, w jaki sposób 
naucza? [por. Konaszkiewicz 2012, s. 107]. Pedagog taki stwarza poczucie bez-
pieczeństwa i uczeń wie, że podąża słuszną drogą. Coraz częściej mówi się o pasji 
jako o ważnym elemencie pracy nauczyciela. Christopher Day pisze, że pasja nie 
jest luksusem, dodatkiem czy cechą wąskiego grona pedagogów – jest ona zupeł-
nie podstawowym elementem dobrego nauczania [Konaszkiewicz 2012, s. 122]. 

Współczesne dzieci coraz więcej czasu spędzają w cyberprzestrzeni, a nie 
w świecie realnym. Media stanowią dla nich swoiste środowisko wychowawcze 
i zatrzymują przed ekranem w  złudnym poczuciu uczestniczenia w działaniu 
i kulturze. Jednak charyzmatyczny nauczyciel muzyki jako pasjonat i pedagog 
może stać się przewodnikiem po świecie kultury i towarzyszem w rozwoju mu-
zycznym ucznia, rozwijając w pełni jego potencjał.

Pedagog powinien poznać osobowości swych podopiecznych i dotrzeć do 
istotnych cech ich psychiki i wrażliwości emocjonalnej. Budzić ich zainteresowa-
nia nie tylko muzyczne. Już w XIX wieku węgierski kompozytor i pianista Franci-
szek Liszt nawoływał do kształcenia muzyka poprzez wychowanie i podnoszenie 
wartości całego człowieka [por. Markiewicz 2008, s. 144]. Dzieci w wieku trzech–
czterech lat wykazują naturalne zainteresowanie muzyką. Potem – pod wpływem 
„systemowego umuzykalniania” – ich muzyczna wrażliwość dramatycznie spada. 
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Muzyka staje się jedynie tłem, uzupełnieniem bądź pretekstem dla innych działań 
[por. Ciesielski 2015, s. 9]. Tymczasem chodzi o to, by obudzić drzemiącą w każ-
dym dziecku muzykę i wydobyć jego wewnętrzny potencjał. 

Szkolnictwo ogólnokształcące ze względu na swoją powszechność powinno 
pełnić wiodącą rolę w kształtowaniu kultury muzycznej, a edukacja muzyczna 
powinna dawać uczniowi szanse uczestnictwa w kulturze wysokiej [Popowski, 
Grusiewicz 2014 s. 11]. Mimo iż w szkole coraz bardziej obecna jest muzyka 
popularna, to rolą nauczyciela jest wykształcenie u młodych ludzi umiejętności 
takiego doboru utworów do słuchania czy amatorskiego wykonywania muzyki, 
które granicy dobrego smaku nie przekraczają [Czapińska 2015, s. 19]. To nauczy-
ciel muzyki powinien kreować wizerunek kulturalny szkoły, a jego najważniejszą 
cechą powinien być entuzjazm, którym zaraża uczniów. On również powinien 
wdrażać uczniów do świadomego korzystania z dóbr kultury oraz aktywnego 
uczestnictwa w kulturze oraz dbać o to, by muzyka artystyczna nie stanowiła 
marginesu życia szkolnego. Jest wielką sztuką uczenie dzieci i młodzieży słucha-
nia muzyki. „Nauczyciel jest jak jubiler prezentujący najszlachetniejsze klejnoty” 
[Darłak 2013, s. 27]. Potrafi się zachwycić utworem i przekazać ten zachwyt swo-
im uczniom. Z wielką muzyką można dotrzeć pod warunkiem, że wyjdziemy od 
tego, co interesuje młodych ludzi a następnie zarazimy ich pasją do poznawania 
dzieł mistrzów. Nauczyciel muzyki podejmuje również działania znacznie wykra-
czające poza klasę szkolną. Jako animator kultury lokalnej bywa inicjatorem-po-
mysłodawcą projektów muzycznych, organizatorem przedsięwzięć muzycznych, 
publicystą muzycznym, prelegentem, badaczem-dokumentalistą lokalnej kultury 
muzycznej oraz instruktorem zespołów muzycznych. Warunkiem niezbędnym 
do wykształcenia kultury obcowania z muzyką jest odpowiednia baza szkolna tzn. 
sala muzyczna z instrumentami, nutami, pulpitami, płytami, dobrym odtwarza-
czem, książkami i ilustracjami o tematyce muzycznej oraz sala koncertowa, w któ-
rej są warunki do słuchania muzyki. Taka sala powinna stać się centrum szkolnej 
kultury muzycznej, tak jak filharmonia w mieście tworzy miejskie centrum kultu-
ry [por. Popowski, Grusiewicz 2014 s. 12–13].

Nie ulega wątpliwości, iż dziecko od najwcześniejszego okresu życia powinno 
obcować z muzyką, słuchać i uczyć się jej tak, jak od urodzenia słucha i uczy się 
języka ojczystego. Chcąc czytać w danym języku, musimy się go nauczyć – chcąc 
słuchać muzyki będącej swoistym językiem, zróżnicowanym kulturowo i indy-
widualnie, musimy go poznać. Muzyka w żadnym wypadku nie jest językiem  
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uniwersalnym, lecz jest językiem. Ciężko pracując, można się go nauczyć [Ciesiel-
ski 2015, s. 6]. Z punktu widzenia rozwoju muzycznego najważniejsza jest pierw-
sza dekada, rozpoczynająca się od fazy prenatalnej i trwająca do końca edukacji 
wczesnoszkolnej. Dziecku powinno się śpiewać kołysanki jeszcze przed urodze-
niem i otoczyć je miłością gdyż ono – przebywając jeszcze w łonie matki – słyszy 
i czuje. Zoltan Kodaly (1882–1967) na pytanie, w jakim wieku powinno się zacząć 
uczyć dziecko muzyki, odpowiedział: „w chwili narodzin matki”. Bo czy matka, 
która sama nie śpiewała, nie słuchała muzyki, czy też nie grała na jakimkolwiek in-
strumencie będzie w stanie „zarazić muzyką” swoje dziecko? Czy będzie śpiewać 
jemu piosenki? Czy będzie widziała taką potrzebę? [por. Fyk 2012, s. 92]. W wieku 
dwóch–czterech lat rozwój muzyczny dziecka zależy od wielu czynników środowi-
skowych, a zwłaszcza od postawy samych rodziców, tradycji muzycznych w rodzi-
nie, atmosfery dla muzyki – krótko mówiąc, od „intensywności” inkulturacji [Fyk 
2012, s. 93]. W procesie umuzykalniania dzieci w wieku przedszkolnym prym 
wiodą zajęcia muzyczno-ruchowe, śpiew i słuchanie muzyki. Dobrze prowadzo-
ne zajęcia muzyczne wychodzą naprzeciw potrzebom emocjonalnym dzieci, po-
trzebie zabawy i twórczego przekształcania rzeczywistości. Plusem uczęszczania 
dzieci do przedszkola jest rozwijanie nawyków wczesnego uczestnictwa w kon-
certach, przedstawieniach i różnych imprezach muzycznych. Z  tych względów 
zajęcia muzyczne w przedszkolu są wprowadzeniem do nauki muzyki w szkole 
podstawowej [Fyk 2012, s. 95]. W nowoczesnym świecie nauczyciel muzyki powi-
nien kształtować gust i dobry smak nowych pokoleń oraz przygotowywać ich do 
świadomych wyborów z szerokiej oferty kulturalnej pozycji na wyższym poziomie 
estetycznym. Powinien być przewodnikiem po kulturze wykazującym się takimi 
cechami jak: autonomia wewnętrzna, autentyzm, empatia, odpowiedzialność za 
siebie i za uczniów, posiadanie swoich ideałów i odwaga w ich głoszeniu, zdolność 
pobudzania motywacji [Markiewicz 2008, s.137]. 

Internetowy świat stworzył nowe pokolenie dzieci INSTANT, które pragną 
wszystkiego, co najlepsze w życiu – i to szybko, bez wysiłku i za darmo. Ich ro-
dzice gonią za pracą po całym świecie, co powoduje, że najmłodszym brakuje 
miłości, opieki, domu. Do szkół trafia młodzież, z którą nauczyciele zwykle so-
bie nie radzą – podkreślają brak motywacji do nauki, agresję, stosowanie używek, 
niestabilność emocjonalną. Stąd w dzisiejszym świecie edukatorzy potrzebują no-
wych kompetencji, aby motywować uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania 
własnego potencjału [Kupaj, Krysa 2014, s. 11]. W takiej rzeczywistości edukacyj-
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nej nauczyciel powinien posiadać kompetencje coachingowe i dbać o  własny, 
holistyczny rozwój, aby móc rozwijać w pełni potencjał ucznia. Coaching jako 
nowe narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego rozwija się w Polsce od dzie-
sięciu lat w bardzo szybkim tempie [Moryto 2015, s. 9]. Coaching różni się od 
terapii, spotkania z psychologiem, mentorem, ekspertem, czy doradcą. Jest uważ-
nym towarzyszeniem i wsparciem klienta w jego rozwoju. Coach nigdy nie ocenia 
osoby. Ocenia możliwość realizacji zadania, wspomaga rozwój klienta w sposób 
najbardziej dla niego efektywny, szybki, prosty, zgodny z jego predyspozycjami, 
motywuje do pracy nad swoim rozwojem. Coach zaprasza klienta do odkrywania 
siebie, zaprasza do przemyśleń i podejmowania decyzji, sam o niczym nie decy-
duje. Dla potrzeb szkolnych coaching – to odblokowanie potencjału osoby w celu 
maksymalizacji jej dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż 
nauczaniem [Moryto 2015, s. 10]. Nauczyciel-coach nie naucza – ponieważ każdy 
uczeń uczy się sam, nie egzekwuje, nie ocenia ucznia, ocenia tylko skuteczność 
działań, aby właściwie wskazać kierunek rozwoju, nie zmusza, nie wymaga, nie 
wypowiada negatywnych myśli, własnych przekonań i skojarzeń a jest w pełni 
akceptujący, przyjmujący z pozytywnym nastawieniem stan świadomości, plany 
i działania ucznia za możliwe do realizacji w danym, konkretnym czasie, wspiera-
jący, uważny, obserwujący, szanujący uczniów i ich działania, etyczny, ekologicz-
ny, towarzyszący, „chroniący” przed zagrożeniami, wskazujący właściwie zadany-
mi pytaniami najlepsze rozwiązania dla konkretnego ucznia, wskazujący kierunki 
rozwoju, motywujący do myślenia, refleksji, odczuwania, działania, rozwijania 
kreatywności, pracy z przeciwnościami (ograniczeniami, przekonaniami), podej-
mowania wyzwań, wskazujący uczniowi na całkowicie czasem niewidoczny dla 
niego jego własny potencjał, wpływający na pozytywne przekraczanie własnych 
granic, ograniczeń wynikających z przekonań w efekcie: przyczynia się do radości, 
szczęścia i spełnienia w życiu ucznia [por. Moryto 2015, s. 15–16]. 

Nauczyciel – pedagog nie zajmuje się tylko nauczaniem, ale również wycho-
wuje i kształtuje charakter oraz zachowania młodego człowieka. Jego powinnością 
jest dbać o własny rozwój poprzez ciągłe doskonalenie. Wychowawca powinien 
zdawać sobie sprawę, że najmniej może przekazać tym, co mówi. Więcej może 
zdziałać tym, co robi. Najbardziej i najskuteczniej wychowuje jednak tym, kim 
jest [Markiewicz 2008, s.139]. Nauczyciel, akceptując ucznia takim, jakim jest, wy-
zwala w nim wiarę w nieograniczone możliwości a tym samym może rozwinąć jego 
potencjał. Akceptacja, docenienie i pochwała wzmacnia ucznia i pozwala zbudować 
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wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Takie działania ze strony nauczyciela 
wpływają na zaangażowanie, dzięki któremu uczeń chce się uczyć i wierzy, że mu 
się powiedzie. 

Najważniejszą umiejętnością nauczyciela jest nauczyć uczniów efektywnego 
uczenia się. Tymczasem system edukacji skupia się na tym, czego trzeba uczyć, 
natomiast nie koncentruje się na samym procesie uczenia. Większość tego, czego 
uczeń musi się nauczyć w szkole, można opanować w czasie o połowę krótszym, 
pod warunkiem, że uczniowie będą zmotywowani i będą znali dobre strategie 
uczenia się. Aby odkryć w jaki sposób myśli uczeń należy bacznie obserwować, 
słuchać słów i języka ciała. Od tego bowiem zależy, czy będzie uczył się efektywnie 
i skutecznie. Nauczyciel jest obecny podczas relacji z uczniem ciałem, emocjami 
i umysłem. Nauczyciel-coach nie doradza, nie ocenia i nie udziela odpowiedzi na 
pytania, które zadał. Szanuje każdą wypowiedź i postanowienie ucznia. Zadaje py-
tania, na które czasem trudno znaleźć odpowiedź, ale gdy odpowiedź się pojawi, 
jest to wartościowe odkrycie dla ucznia [por. Kupaj, Krysa 2014, s. 165]. W ten 
sposób aktywuje potencjał, który pobudza ucznia do działania oraz kreatywnego 
myślenia. Tylko nauczyciel z poczuciem własnej wartości może rozwijać potencjał 
ucznia przez motywowanie go do skutecznej pracy oraz wspomaganie w codzien-
nych, nawet najdrobniejszych działaniach ponieważ osoby, które mają poczucie 
własnej wartości, są bardziej przyjacielskie, aktywne, wierzą w siebie i innych. 
Postrzegają innych jako równych sobie [Kupaj, Krysa 2014, s. 170]. Dostrzega-
ją w drugim człowieku dobro, doskonałość i potencjał, które współistnieją wraz 
z niedoskonałościami. 

Istniejący w dzisiejszym świecie chaos w sferze wartości, kryzys kultury i wy-
chowania skłania do zastanowienia się nad rolą nauczyciela w procesie kształto-
wania osobowości młodego człowieka. Tylko autonomicznie myślący, odważny 
w działaniu i nieustannie poszukujący nauczyciel będzie w stanie przekazywać 
wartości, niezbędne do bycia człowiekiem. Dlatego najpierw należy wychowywać, 
a w dalszej kolejności kształcić.  Nauczyciel muzyki z poczuciem własnej warto-
ści, wykorzystując kompetencje coachingowe może z powodzeniem pełnić kul-
turotwórczą rolę oraz odkrywać i rozwijać potencjał swoich uczniów. Świadomy 
moralnej odpowiedzialności za skutki swego postępowania musi być przygotowa-
ny do dialogu kultur, zrozumienia odrębności i tożsamości kulturowych różnych 
środowisk, narodów, regionów oraz do wrastania w dziedzictwo kultury narodo-
wej i światowej.
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summary

Culture creating role of the music teacher
Culture is a social phenomenon closely related to the human. The increasing 

role of culture in the 21st century leads us to the conviction that the younger ge-
neration should develop and cultivate national cultural values so that entering this 
global world it is aware of its roots. The competent music teacher should be a le-
ader and an organizer of cultural school life, be a guide to the world of music and 
an advocate of culture creating and educational values of general music education. 
The teacher should also accustom pupils to taking advantage of cultural herita-
ge and to active involvement in the culture, and also make sure that the artistic 
music is not placed in the margin of school activities. In developing the pupils’ 
potential a coaching competence and his or her own holistic development will 
help the teacher. The music teacher, conscious of moral responsibility for effects of 
the pursued goal, must be prepared for the dialogue of cultures, understanding the 
differences and cultural identities of various environments, nations, regions and 
for the need to maintain both national and world’s cultural legacy. 



II.
ekonomia 
i kultura 
na pograniczacH





Pogranicze stanowi m.in. terytorium położone blisko granic państw i miejsc, 
gdzie występują różne grupy etniczne, a także odnosi się do przestrzeni społecznej 
i mentalnej [Chudzik, Lipelt 2016, s. 7]. Tematyka pogranicza może być rozpatry-
wana na wielorakich płaszczyznach: geograficznych, historycznych, symbolicznych, 
społecznych, tożsamościowych i obejmuje niejednorodność, odrębność, wymianę 
i przenikanie [Pasterska, Uliasz, Luboń 2016, s. 7]. Jest to pojęcie złożone i obejmu-
je kategorie przestrzenno-etniczne, jest także rozpatrywane jako miejsce spotkania 
zbiorowości różnych pod względem społecznym, religijnym i kulturowym i ujmuje 
ich wzajemne oddziaływania [Lipelt 2014, s. 7]. Pogranicze podkarpackie zarówno 
historycznie jak i współcześnie obejmuje mieszkańców o różnych narodowościach. 
Dawniej oprócz Polaków, teren pogranicza podkarpackiego zamieszkiwali Bojko-
wie, Łemkowie, Żydzi, Romowie, Grecy oraz Słowacy [Szczygielski 2008, s. 27]. 
Współczesne mniejszości etniczne na Podkarpaciu stanowią Ukraińcy, Romowie, 
Łemkowie, oraz najmniej liczne: mniejszości słowacka, żydowska, czeska i białoru-
ska [tamże]. Ślady kultur obszaru karpackiego, różnorodnego etnicznie są zacho-
wane w postaci zabytków architektonicznych, sztuce, folklorze, rzemiośle, języku 
[Pasterska, Uliasz, Luboń 2016, s. 9].

Międzykulturowość, typowa dla pogranicza, stanowi wyzwanie dla analizy psy-
chologicznej. Przenikanie się kultur stanowi okazję do pojawiania się stereotypów 
i uprzedzeń oraz wynikającej z nich dyskryminacji. Postawy w postaci stereotypów 
i uprzedzeń mają negatywne, często destrukcyjne konsekwencje, zarówno dla osoby, 
która formułuje stereotyp, jak i dla osoby naznaczonej stereotypem. 
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Stereotypy stanowią takie reprezentacje poznawcze grup społecznych, które 
charakteryzują się nadmiernym uproszczeniem, nasyceniem wartościowaniami, 
nadogólnością (tj. przekonaniem, że poszczególni reprezentanci grupy są do siebie 
podobni) oraz niewielką podatnością na zmiany [Weigl 2000, s. 206]. Stereotypy są 
ubogie treściowo i są związane z nadmiernym uproszczeniem obrazu grupy, z któ-
rym wiąże się częsta nieadekwatność stereotypu, są także nieweryfikowalne. Mają 
również silne zabarwienie emocjonalne, egzemplarze danej kategorii są słabo zróżni-
cowane, a trwałość stereotypu wynika z aktywnej obrony przed jego zmianą [Kurcz 
1994, s. 14]. Stereotypy i uprzedzenia pełnią istotne funkcje są i użyteczne z punktu 
widzenia posługującej się nimi osoby gdyż pozwalają m.in. na wykorzystanie wiedzy 
innych i usprawiedliwienie istniejącego porządku społecznego, a także zaoszczędze-
nie czas i wysiłku poznawczego [Wojciszke 2003, s. 77]. W związku z tym stereotypy 
i uprzedzenia są mało podatne na zmianę. 

Stereotypizacja oznacza proces kategoryzowania jednostek jako członków danej 
grupy a także wnioskowanie, że te jednostki charakteryzują się cechami właściwy-
mi dla tej grupy [Kenrick, Neuberg, Cialdini 2002, s. 573]. Stereotypizacji towarzy-
szą negatywne zjawiska w postaci uprzedzeń i wrogości wobec obcych [Trzebiński, 
Antczak 2006, s. 122]. Stereotypy są powiązane głównie z aspektem poznawczym 
postaw, związanym z procesami spostrzegania i myślenia, natomiast ze sferą afek-
tywną, powiązaną z odczuwaniem emocji względem grup są związane uprzedze-
nia. Stereotypy mogą być zarówno pozytywne jak i negatywne, można również mieć 
pozytywny stereotyp grup, wobec których jest się uprzedzonym (np. osoby, które 
darzą niechęcią Azjatów, mogą uważać ich za dobrze wychowanych i inteligentnych 
[Kenrick, Neuberg, Cialdini 2002, s. 546].

Uprzedzenia oznaczają zarówno pozytywną postawę wobec członków grupy 
własnej, jak i niechętne nastawienie do osób z grup obcych [Kossowska 2006, s. 101]. 
Uprzedzenie oznacza tendencyjną ocenę danej grupy, sformułowaną na podstawie 
rzeczywistych lub wyobrażonych właściwości ich członków [Nelson 2003, s. 311]. 
Najczęściej jednak uprzedzenie społeczne jest traktowane jako niechęć do innych, 
wyłącznie z powodu ich przynależności do jakiejś grupy [Weigl 2000, s. 214]. Uprze-
dzenie można określić także jako „negatywny lub (rzadziej) pozytywny stosunek do 
członków jakiejś grupy utrzymywany z tego powodu, że są jej członkami” [Wojciszke 
2003 s. 68]. Do najczęstszych postaci uprzedzeń zalicza się etnocentryzm, tj. odrzu-
canie osób należących do grup odmiennych kulturowo bądź rasowo oraz akcepto-
wanie osób kulturowo podobnych [tamże, s. 68].
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Pojęcie dyskryminacji odnosi się do sfery behawioralnej funkcjonowania czło-
wieka i oznacza zachowania skierowane przeciwko innym osobom, które wynikają 
z ich przynależności grupowej [Kenrick, Neuberg, Cialdini 2002, s. 546]. Zarówno 
stereotypy, jak i uprzedzenia i działania dyskryminacyjne często łączą się ze sobą 
i tworzą zespoły zwane rasizmem, seksizmem, antysemityzmem, heteroseksizmem 
itp. [tamże, s. 549]. Zależności między stereotypami, uprzedzaniami a dyskrymi-
nacją mają strukturę hierarchiczną: przekonania prowadzą do odczuwania emocji, 
które z kolei skłaniają do określonych zachowań [Cuddy, Fiske, Glick 2007, s. 631].

Jak wskazuje teoria tożsamości społecznej, uprzedzenia i dyskryminacja po-
wstają, gdy postrzega się daną grupę jako zagrażającą w formie realistycznego bądź 
symbolicznego zagrożenia, z powodu lęku przed kontaktem z grupą lub też na bazie 
negatywnych stereotypów [Tajfel, Turner 1986 za: Wojciszke 2003, s. 74]. 

Stereotypy i uprzedzenia mogą powodować dyskryminację, którą można oszaco-
wać w wymiarze konkretnych strat materialnych ponoszonych przez osoby należące 
do grup stereotypizowanych. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych 
wskazują, że biali mężczyźni kupują samochody korzystniej średnio o 109 dolarów 
niż białe kobiety, taniej o 318 niż czarne kobiety i taniej o 935 dolarów w porównaniu 
z czarnymi mężczyznami [Ayres i Siegelman 1995 za: Kenrick, Neuberg, Cialdini, 
2002, s. 550]. Badania wskazują również, że kobiety i członkowie grup mniejszo-
ściowych otrzymują niższe wynagrodzenie za taką samą pracę, nawet przy kontroli 
takich zmiennych, jak typ pracy czy wykształcenie [Stroh, Brett i Reilly 1992 za: Ken-
rick, Neuberg, Cialdini 2002, s. 550].

Stereotypy i uprzedzenia niosą ze sobą zagrożenie nie tylko z powodu możliwo-
ści pojawienia się dyskryminacji. Bycie ofiarą uprzedzeń zwiększa ryzyko zachoro-
wania na depresję [Cox i in. 2012, s. 428]. Negatywny stereotyp zmniejsza u ofia-
ry poziom wykonania różnych zadań, m.in. akademickich [Steele, Aronson 1995,  
s. 797], sportowych [Stone i in. 1999, s. 12], biznesowych [Gupta, Bhawe 2007, s. 73]. 
Jest to spowodowane tym, że zagrożenie stereotypem w postaci lęku przed potwier-
dzeniem negatywnych stereotypów o swojej grupie utrudnia wykorzystanie własne-
go potencjału i osiąganie najwyższych wyników [Kenrick, Neuberg, Cialdini 2002, 
s. 550].

Na bazie mechanizmu samospełniającego się proroctwa, wyrażana niechęć 
spowodowana stereotypem może powodować zachowanie zgodne ze stereotypem 
u przedstawiciela danej grupy i w konsekwencji dalsze wzmacnianie stereotypu 
[Chen, Bargh 1997, s. 542].
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Działania dyskryminacyjne przynoszą negatywne skutki nie tylko osobom 
dyskryminowanym, ale również dyskryminującym. Osoby podejmujące działania 
dyskryminacyjne mogą marnować wiele niepowtarzalnych okazji, np. nie zawie-
rają potencjalnie wartościowych przyjaźni z osobami ze sterotypizowanych grup, 
bądź też nie zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników ze względu na 
uprzedzenia. Dyskryminacja szkodzi również społeczeństwu w mierzalnym sen-
sie materialnym, gdyż rozwiązywanie problemów wynikających z dyskryminacji 
pochłania ogromne środki finansowe [Kenrick, Neuberg, Cialdini 2002 s. 552].

Chociaż stereotypy są uznawane za stosunkowo trwałe i odporne na zmiany, 
istnieją modele zmiany stereotypów [Stangor, Lange 1984 za: Weigl 2000, s. 220]. 
Należą do nich model kumulacyjny, model zmiany radykalnej, model podtypu i mo-
del rozcieńczenia. W modelu kumulacyjnym zmiana stereotypu stanowi efekt od-
bierania niewielkich dawek informacji sprzecznych ze stereotypem.  Zmiany te są 
niewielkie, lecz kumulują się w czasie, według zasady, że „kropla drąży skałę”. Model 
zmiany radykalnej  wskazuje, że przeciwnie niż w modelu kumulacyjnym, może na-
stąpić znaczna, gwałtowna zmiana na skutek informacji sprzecznej ze stereotypem. 
Jednakże model ten ma słabe teoretyczne uzasadnienie. Model podtypu wskazuje na 
możliwość kształtowania się podtypu w ramach stereotypu o treści odmiennej od 
jego trzonu. Według tego modelu, napływające informacje sprzeczne ze stereotypem 
powodują, że zostaje wyodrębniony podtyp w ramach danej kategorii, lecz sama ka-
tegoria nie ulega zmianie. W modelu rozcieńczenia wprowadzane są do stereotypu 
informacje o charakterze neutralnym i pobocznym, które doprowadzają do dyfuzji 
trzonu stereotypu. 

Zmiana stereotypu może nastąpić na kilka różnych sposobów [Hewstone 1998, 
s. 265]. Pierwszym z nich jest zmiana postawy wobec danej kategorii społecznej,  
czyli zmianę postawy wobec całej stereotypizowanej grupy na skutek kontaktu z ko-
lejnymi przedstawicielami tej grupy. Zmiana stereotypu może także nastąpić poprzez 
wzrost złożoności spostrzegania międzygrupowego, które polega na heterogenizacji 
stereotypizowanej grupy, postrzeganej wcześniej jako jednolita i uznaniem, że po-
szczególni członkowie grupy nie są do siebie tak podobni, jak wcześniej się wydawa-
ło. Redukcja stereotypu może także nastąpić na skutek dekategoryzacji, czyli odejścia 
od kategorii, która stanowi trzon stereotypu, wtedy gdy zmniejsza się użyteczność tej 
kategorii do przyporządkowywania kolejnych osób z danej grupy.

Do najstarszych i najbardziej znanych koncepcji zmiany i stereotypów i uprze-
dzeń należy hipoteza kontaktu, która zakłada, że ich źródłem jest niewiedza i brak 
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kontaktu z obcymi grupami [Allport 1954 za: Wojciszke 2003, s. 77]. Redukcja 
uprzedzeń i stereotypów według tej koncepcji może nastąpić na drodze wzajemnych 
kontaktów i poznawania się przez członków różnych grup, prowadząc do rozpozna-
nia, że nie wszystkie cechy członków grupy obcej są negatywne, i że nie wszystkie 
osoby z tej grupy są takie same [tamże, s. 77]. Dostarczenie informacji na temat obcej 
grupy może wywołać zmiany na dwa sposoby. Pierwszy z nich dotyczy tworzenia 
skojarzeń pomiędzy grupą a pozytywnymi cechami, a drugi redukowania negatyw-
nego stereotypu poprzez osłabianie połączeń skojarzeniowych pomiędzy daną grupą 
a cechami negatywnymi [Wójcik 2008, s. 63].

Jednak sam kontakt nie jest wystarczający by zmniejszać uprzedzenia wobec 
grupy. Wzajemny kontakt redukuje uprzedzenia jeśli zwiększa wiedzę o drugiej gru-
pie, zmniejsza lęk przed kontaktem i większa empatię i przyjęcie perspektywy dru-
giej grupy [Pettigrew, Tropp 2008, s. 922]. Osobisty kontakt nie gwarantuje niwelacji 
intergrupowych uprzedzeń i stereotypów [Bilewicz 2006, s. 164]. Kontakt między 
grupami prowadzi do ograniczania uprzedzeń tylko wówczas, gdy zaspokojone są 
pewne funkcjonalne wymogi relacji pomiędzy obiema grupami, np. równy status 
czy też wspólne cele [Kenrick, Neuberg, CIaldini 2002, s. 587]. Do zmiany stereotypu 
nie jest konieczny bezpośredni kontakt z przedstawicielem bądź przedstawicielami 
stereotypizowanej grupy [Weigl 1999, s. 88]. 

Mimo iż stereotypy są stosunkowo trwałe i dość odporne na zmiany, dokonuje 
się prób ich redukcji i modyfikacji [np. Górak-Sosnowska 2011, s. 64; Weigl 1999, 
s. 88]. W sytuacji stereotypów i uprzedzeń obecnych na terenach pogranicznych, 
sposobem zmiany i zmniejszenia stereotypów może być kontakt z kulturą. Kon-
takt z kulturą mniejszości etnicznej czy przedstawicieli innych narodowości i religii 
może przysłużyć się do rozcieńczania stereotypu. Dzięki wielokrotnym kontaktom 
z kulturą innych narodów, może nastąpić stopniowa zmiana postaw wobec innych, 
w postaci poczucia więzi i wspólnoty poprzez odbiór sztuki, docenienie twórców 
innych narodowości, zachwyt, zauważanie innych niż stereotypowe, pozytywnych 
cech autorów i wykonawców.  

Redukcja stereotypów i uprzedzeń może także nastąpić poprzez zmniejszenie 
kategoryzacji my – oni dzięki kontaktowi ze sztuką stereotypizowanych grup. Znaj-
dowanie podobieństw między narodami w zakresie kultury i wspólny zachwyt nad 
pięknem może zwiększyć poczucie porozumienia duchowego. Dzięki identyfikacji 
z inną grupą i poczuciem wspólnoty może nastąpić zmniejszenie spostrzegania grupy 
obcej jako jednorodnej (czyli zwiększać heterogenizację grupy obcej) dzięki percepcji 
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różnorodności kultury danej grupy.  Dostrzeżenie cech wspólnych stereotypizowanej 
grupy z grupą własną w postaci wspólnych korzeni kulturowych i podobnych postaw 
wobec kultury może także zmniejszyć stereotypy i uprzedzenia wobec obcej grupy.

Uprzedzenia są odporne na zmianę z powodu obecności komponentu emocjo-
nalnego, zatem logiczna argumentacja i dostarczenie informacji o grupie nie są wy-
starczające do zmiany postaw emocjonalnych. W związku z tym, że odbiór sztuki 
dokonuje się na poziomie emocjonalnym, może to powodować wystąpienie bardziej 
pozytywnych uczuć wobec przedstawicieli grup etnicznych, których kulturę lubimy 
i doświadczamy większej liczy pozytywnych stanów emocjonalnych w trakcie kon-
taktu kulturowego. 

 Do zmniejszania nasilenia uprzedzeń może przyczyniać się również zdolność 
do współodczuwania, tj. empatii [Kenrick, Neuberg, Cialdini 2002, s. 585], ponieważ 
przyjmowanie perspektywy członków innej grupy powoduje, że ludzie stają się bardziej 
tolerancyjni. Odbiór dzieł kultury stereotypizowanych grup mógłby również ułatwiać 
porzucenie dotychczasowych uprzedzeń względem tych grup, gdyż kontakt z kulturą 
wzmacnia tendencje do przyjęcia perspektywy twórcy i podjęcia próby zrozumienia 
m.in. kontekstu historycznego i społecznego by lepiej zrozumieć dane dzieło. 

Proces zmiany uprzedzeń może nastąpić również dzięki rekategoryzacji, tj. spo-
strzeganiu innych osób nie jako przedstawicieli obcej grupy, lecz jako „egzemplarze”, 
czyli przykłady szerszych kategorii, do których należy również spostrzegający pod-
miot, bądź też jako przedstawicieli takich kategorii, które nie wywołują negatywnych 
uprzedzeń [Wojciszke 2003, s. 78]. Oznacza to stworzenie nowej kategorii obejmu-
jącej także członków grupy obcej, którzy z uwagi na nową kategoryzację stają się 
członkami własnej grupy. W ten sposób dzięki skojarzeniu z kulturą (np. ze sztuką) 
takiej grupy, wobec której posługujemy się stereotypem i odczuwamy niechęć, mo-
żemy stworzyć nową, wspólną kategorię grupy obcej i własnej, np. w postaci grupy 
miłośników sztuki i dzięki tej rekategoryzacji osłabić uprzedzenia. 

Powyższe mechanizmy nie wymagają osobistego kontaktu z przedstawicielami 
stereotypizowanych grup, co stanowi ułatwienie w zakresie zmiany postaw. Kontakt 
z kulturą może odbywać się również bez osobistego kontaktu z twórcą dzieła, np. 
w postaci zwiedzania muzeów poświęconych kulturze danej społeczności, czy wy-
słuchania utworów muzycznych autorstwa przedstawicieli stereotypizowanych grup 
– niekoniecznie wykonanych przez przedstawicieli tej grupy.

Powyższe hipotezy odnośnie możliwości redukcji uprzedzeń i stereotypów na te-
renie pogranicza warto zweryfikować w badaniach empirycznych. Duża odporność 
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stereotypów na zmiany sugeruje, że należałoby się spodziewać niewielkiego zmniej-
szenia nasilenia skłonności do posługiwania się stereotypem na drodze interwencji 
związanych z poznawaniem kultury osób należących do stereotypizowanych grup. 
Jednak nawet mała różnica w natężeniu skłonności do posługiwania się stereotypem 
może wnieść istotną zmianę w zakresie relacji społecznych w obrębie stykających 
się grup narodowościowych i przyczyniać się do zwiększania poczucia jakości życia 
osób naznaczonych stereotypem.  
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summary 

The role of culture in reducing stereotypes and prejudices  
in the borderland

In the article, the role of culture in reduction of sterotypes and prejudice in 
borderland is discussed. Because of many negative consequences of stereotyping, 
prejudice and discrimination, there is enhanced the role of stereotypes and preju-
dice reduction. There are mentioned several models od stereotypes and prejudice 
reduction. It is hypothesised that culture may contribute to decrease in stereo-
typing by dilution of stereotypes and by decategorisation between groups. It is 
hypothesised that affective component of prejudice may be diminished by culture 
because of its emotional nature, with use of empathy and recategorization. 



Nie nasza wina, jeżeli czasami będziemy mieli wygląd tych 
sprzedawców niewidzialnych tkanin, demonstrujących  
w wyszukanych gestach oszukańczy swój towar…

Bruno Schulz, Księga

Kiedy jeden z najwybitniejszych polskich schulzologów, profesor Jerzy Jarzęb-
ski, w drugiej połowie lat 90. pisał swoją naukowo-popularną książkę o Brunonie 
Schulzu [Jarzębski 1999], sporo czasu musiał spędzić w Drohobyczu, ale rozma-
wiać w tym mieście na interesujący go temat mógł zaledwie z paroma osobami, 
którzy znali Schulza osobiście, bo byli jego uczniami w drohobyckim gimnazjum 
państwowym im. Władysława Jagiełły, albo z kolejnymi jeszcze paroma osoba-
mi, którzy wiedzieli o Schulzu, należeli do „wtajemniczonych” i starali się prze-
kazać swoją wiedzę innym. Do pierwszej grupy należeli m.in. Alfred Schreyer 
(1922–2015) – ostatni, do niedawna żyjący w Drohobyczu uczeń Brunona Schul-
za, więzień obozów koncentracyjnych w Płaszowie, Gross-Rosen, Buchenwaldzie 
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i Taucha, który w latach Zagłady stracił całą rodzinę, skrzypek i śpiewak, zna-
komity wykonawca międzywojennych polskich tang, żydowskich i ukraińskich 
piosenek, oraz Artur Klügler (1924–1999) – uczeń Schulza, o którym profesor 
Jarzębski napisał w swojej książce, że pan Artur wraz z jego małżonką Apolonią 
Klügler z Urbanowiczów (1920–2011) „(…) byli jedynymi z ostatnich świadków, 
którzy potrafili wskazać w Drohobyczu miejsca związane z losami Schulza i jego 
najbliższych przyjaciół” [tamże, s. 49]. Do drugiej grupy należała m.in. Dora Kac-
nelson (1921–2003) – polska Żydówka z Białegostoku mieszkająca w Drohobyczu 
od 1966 roku, literaturoznawczyni, slawistka, znana badaczka losów i twórczości 
polskich zesłańców, aktywna działaczka Drohobyckiej Gminy Żydowskiej i To-
warzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Drohobyczu, autorka m.in. ksią-
żek Skazani za lekturę Mickiewicza oraz ostatniej nieopublikowanej Ukochałam 
obydwa narody, promowała twórczość Brunona Schulza, w 2001 roku potępiała 
kradzież jego malowideł ściennych z Drohobycza, dokonaną przez Yad Vashem 
i żądała ich zwrotu, była idealnym wzorcem człowieka Pogranicza.

Jak widać, krąg wtajemniczonych, z którymi można było rozmawiać o Schul-
zu, był bardzo wąski. Zwykli mieszkańcy miasta wówczas najprawdopodobniej 
by się nie odezwali na hasło „Bruno Schulz”, ponieważ nie wiedzieli, co to za czło-
wiek, mimo że od 1989 roku, dzięki pani Marii Galas, prezes tutejszego Polskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie”, na domu Schulza przy 
dawnej ul. Floriańskiej, obecnie ul. Jurija Drohobycza, była wmontowana delikat-
na biała tablica pamiątkowa ze stosownym tekstem, różniącym się zasadniczo od 
tekstu na obecnej tablicy, wmontowanej na tym budynku, w miejscu poprzed-
niej, w 2002 roku. Tekst ten głosi: „W tym domu w latach 1910–1941 mieszkał 
i tworzył wybitny żydowski malarz i pisarz, mistrz słowa polskiego Bruno Schulz 
(1892–1942)”. Takie sformułowanie wciąż wywołuje mniej lub bardziej ostre 
dyskusje. Wystarczy powiedzieć, że, na przykład, określenie Franza Kafki jako 
pisarza żydowskiego zabrzmiałoby co najmniej jak nieporozumienie. 3 czerwca 
2016 roku, podczas otwarcia VII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza 
w Drohobyczu, wykłady inauguracyjne wygłosili: Adam Michnik, Grzegorz Gau-
den oraz ukraiński kultowy pisarz Jurij Wynnyczuk. Grzegorz Gauden odniósł 
się w swoim wykładzie do tekstu na tablicy pamiątkowej, wmontowanej na domu 
Schulza, w następujący sposób: „Na tablicy w Drohobyczu paradoksalnie świę-
ci tryumf przedwojenna endecka krytyka literacka. Dla tej krytyki prawdziwym 
pisarzem polskim nie mógł być Żyd. To było wykluczone. W 1936 roku czołowy  
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endecki krytyk literacki Zygmunt Wasilewski w artykule Wampiryzm poezji se-
mickiej napisał: ,,«Wspólne bywają dzisiaj w literaturze tylko czcionki polskie, 
ale mówią one o różnych światach». I pytał retorycznie: «Czy możemy myśl ży-
dowską, wyrażoną czcionkami polskimi, uznać za polską?». Odpowiedzi udzielił 
w tym samym artykule: «Klasyfikujemy pisarzy na podstawie rozmaitych różnic 
formalnej natury, pomijając obłudnie najważniejszą w twórczości artystycznej za-
sadę rasy». Z dzisiejszej perspektywy brzmi to jak zapowiedź zbrodni” [Gauden 
2016]. Otóż dyskusje się toczą, a tablica wciąż zostaje na swoim miejscu. Za to 
książka Jerzego Jarzębskiego pod tytułem Schulz ukazała się w 1999 roku w znanej 
serii Wydawnictwa Dolnośląskiego A to Polska właśnie.

Lata 90. ubiegłego stulecia to wcale nie tak dawno – wówczas poszukiwanie 
śladów Schulza w jego mieście rodzinnym było zadaniem mocno skompliko-
wanym. Cóż powiedzieć o poszukiwaniach tychże śladów, których od początku  
lat 70. tegoż stulecia podejmował się „archeolog” biografii Schulza, wybitny poeta 
Jerzy Ficowski? Były to rzeczywiście tylko małe ślady, najczęściej znikome i niewi-
doczne dla szerszego ogółu – dla Ukraińców i nie tylko Ukraińców mieszkających 
w mieście Brunona Schulza, które gloryfikował jako „wybraną krainę”, „prowincję 
osobliwą”, „miasto jedyne na świecie”. Niemniej w tym miejscu warto wspomnieć, 
iż pierwsza „ukraińska” wzmianka o Schulzu pojawiła się w Drohobyczu jeszcze 
w 1965 roku, kiedy młody wówczas ukraiński filolog Michał Szałata, tuż po ukoń-
czeniu studiów na Uniwersytecie w Drohobyczu (wtedy był to Instytut Pedago-
giczny), w uczelnianej gazetce „Radziecki Pedagog” napisał artykuł o Brunonie 
Schulzu jako wybitnym drohobyczaninie, znanym i cenionym w świecie pisarzu 
i artyście. To bardzo ważny fakt w dziejach ukraińskiej recepcji Brunona Schul-
za, a przede wszystkim w relacjach między Schulzem a ukraińskimi mieszkańca-
mi Drohobycza. Profesor Michał Szałata niedawno obchodził 80. urodziny, jest 
znanym badaczem twórczości ukraińskiego wieszcza narodowego Iwana Franki, 
również związanego z Drohobyczem, chociaż zdecydowanie nie tak mocno jak 
Bruno Schulz. Niemniej trzeba przyznać, iż fakt takiej postawy wobec Schulza, 
jaką demonstrował w Drohobyczu już w latach 60. XX stulecia prof. Szałata, do 
którego także pisał Jerzy Ficowski, jest wyjątkiem na tle powszechnej niewiedzy 
o autorze Sklepów cynamonowych i totalnego o nim zapomnienia w jego mieście 
rodzinnym.

Czy zmieniło się coś od tamtych czasów – na przestrzeni półwiecza – w spra-
wie relacji: Schulz a obecni mieszkańcy jego rodzinnego miasta? Zaryzykuję 
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stwierdzenie, że zmieniło się bardzo dużo. Zmiany te przede wszystkim są związa-
ne z Międzynarodowym Festiwalem Brunona Schulza, odbywającym się w Dro-
hobyczu co dwa lata od 2004 roku, który ponownie powołał Schulza do życia 
w jego mieście rodzinnym, co powoduje zmiany wizerunku społeczno-kulturo-
wego tego miasta. Z jednej strony, Schulz staje się symptomem i efektem relacji 
„twarzą w twarz” z „Innym” jako esencją filozofii dialogu Emmanuela Levinasa, 
z drugiej zaś strony, budzi mniej lub bardziej uświadomiony sprzeciw (głównie 
wśród Ukraińców), nawiązujący do koncepcji „wymyślania wrogów” Umberta 
Eco.

Spróbuję te dwa kierunki zmian zachodzących w wizerunku współczesnego 
Drohobycza, spowodowanych powrotem Brunona Schulza w jego przestrzeń spo-
łeczno-kulturową, krótko wyjaśnić i uargumentować, podając przykłady.

Filozofia dialogu i filozofia spotkania to wiedza uprawiana od niedawna, dość 
dynamicznie rozwijała się podczas pierwszej wojny światowej oraz w latach 20. 
i 30. XX wieku. Współcześnie zyskała dość duże znaczenie nie tylko w filozofii, ale 
również w pedagogice, literaturoznawstwie, socjologii i innych naukach. Używa-
jąc pewnego uogólnienia, w filozofii dialogu da się wyodrębnić dwojakie inspira-
cje: po pierwsze, była ona rezonansem filozofii subiektywizmu sprowadzającego 
wszelkie sądy do indywidualnej oceny, a po drugie, wynikała z dialogicznej tra-
dycji w judaizmie. Złoty wiek filozofii dialogu reprezentują m.in. Martin Buber, 
Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas, Jean-Luc Marion, w pewnym sensie rów-
nież Karl Jaspers, w Polsce Józef Tischner.

Myśl Emmanuela Levinasa dotycząca filozofii spotkania można umownie po-
dzielić na trzy etapy:

1) spotkanie z „Innym” jako wyzwolenie z samotności;
2) skonfrontowanie ontologii i metafizyki spotkania, w tym okresie powsta-

je jedno z najważniejszych dzieł filozofa Całość i nieskończoność [Levinas 2012], 
którym w badaniach tekstu Schulza inspirował się wybitny schulzolog Władysław 
Panas (1947–2005) [np. Panas 2006];

3) spotkanie z „Innymi” jako otwieranie się na nieskończoność.
Zasadniczym pojęciem, którym zajmował się Levinas, jest pojęcie „Innego”. 

Filozof dużo uwagi poświęcił doświadczeniu spotkania „Ja” z „Innym”. Wiado-
mo, że „Inny” jest odmienny od „Ja”, więc między „Ja” a „Innym” zachodzi rela-
cja etyczna. „Inny” pozostawia po sobie ślad w „Ja” – spotkanie z „Innym” nigdy 
nie jest obojętne, bez znaczenia. Spotkanie z „Innym” daje możliwość poznania  
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własnego „Ja”. Spotkanie ma konkretny wymiar etyczny – może rodzić dobro, 
prawdę, wzywa do odpowiedzialności wobec i za „Innego”.

Dla mieszkańców współczesnego Drohobycza poznawanie Schulza poprzez 
różnorodne wydarzenia Festiwalu Schulzowskiego czy corocznego projektu Dru-
ga Jesień, od 2001 roku odbywającego się z inicjatywy Polonistycznego Centrum 
Naukowo-Informacyjnego Uniwersytetu w Drohobyczu, w rocznicę śmierci tego 
pisarza i artysty i zaczynającego się od wspólnej modlitwy przedstawicieli różnych 
wyznań w miejscu jego śmierci, staje się niewątpliwie tym Spotkaniem, o którym 
traktuje Levinas: spotkaniem, które nie pozostaje bez znaczenia, otwiera perspek-
tywę głębszego/innego poznawania samego siebie, ma konkretny wymiar etyczny 
i prowadzi do odpowiedzialności wobec „Innego”, do odpowiedzialności za efekty 
spotkania z nim, których należy podjąć się w swych myślach i działaniach.

Tak miałyby wyglądać pozytywne zmiany w wizerunku współczesnego 
Drohobycza wyrażające się w gotowości jego mieszkańców spotkać się „twarzą 
w twarz” z Schulzem jako „Innym”, gdyż wg Levinasa to właśnie twarz „Innego” 
jest kluczem do nieskończoności i właśnie dzięki epifanii twarzy „Innego” może-
my spotkać się z Nieskończonością, w której ujawnia się ślad Boga, a więc spotka-
nie z „Innym” jest aktem religijnym.

I tak te zmiany poniekąd wyglądają – nawet, jeśli nie da się je umieścić w pro-
jekcie Levinasa, w którym połączył metafizykę z etyką, będąc przekonany, iż spo-
tkanie „twarzą w twarz” z innym człowiekiem wyrywa jednostkę z zamkniętego 
kręgu własnego ja i prowadzi ku transcendencji. Niemniej, jeśli nie do transcen-
dencji, co byłoby zbyt odważną i daleko posuniętą hipotezą, to do podstawowego 
wyboru etycznego Schulz jednak prowadzi mieszkańców Drohobycza, którzy za-
czynają rozumieć, że cały świat szanuje człowieka urodzonego, tworzącego i za-
mordowanego w ichnim mieście, że jednak ten człowiek zasługuje na dobrą o nim 
pamięć, a ludzie przyjeżdżający do ichniego miasta na Festiwal jemu poświęcony 
zasługują na szacunek. Oto jakie obserwacje z VI Festiwalu Schulzowskiego, który 
odbył się w maju 2014 roku, w jednym ze swoich tekstów zapisał Bohdan Zadura, 
wybitny poeta i doskonały tłumacz poezji ukraińskiej na język polski, stały uczest-
nik Festiwalu Schulzowskiego w Drohobyczu: „(…) zapamiętałem (…) taką scen-
kę: wychodzimy w trójkę ze sklepu spożywczo-monopolowego w rynku, zatrzy-
mujemy się przed drzwiami, by wpuścić jakąś babuleńkę, a ona mówi, że dziękuje, 
ale że nie, nie, ona ma dużo czasu, państwo jesteście z Festiwalu, jesteście bardzo 
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zajęci. Trudno o lepszy dowód, że Festiwal wpisał się jednak w świadomość miesz-
kańców Drohobycza, że się w nim zadomowił” [Zadura 2016, s. 145].

Podobnych dowodów pozytywnego wpływu Schulza i jego Festiwalu na 
współczesne zmiany społeczno-kulturowe Drohobycza można podać sporo: 
z doświadczeń uczestników Festiwalu, z relacji samych drohobyczan, z twórczej 
aktywności młodzieży studenckiej miejscowego uniwersytetu i jej zainteresowa-
nia postacią i dziełem Schulza, z działalności Studenckiego Teatru „Alter”, który 
powstał w 2003 roku z inicjatywy Igora Menioka (1973–2005) i działa pod au-
spicjami Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego Uniwersytetu 
w Drohobyczu (jako pierwszy na Ukrainie inscenizuje dzieło Schulza), z moich 
własnych doświadczeń. Ale przejdźmy do drugiego, poniekąd przeciwstawnego 
bieguna wpływu Schulza na współczesny Drohobycz i jego mieszkańców, związa-
nego z koncepcją Umberta Eco „wymyślania wrogów”.

Swój esej zatytułowany Wymyślanie wrogów Umberto Eco zaczyna od rela-
cji z jednego zdarzenia w Nowym Jorku, kiedy trafił na taksówkarza z Pakistanu, 
który uparcie dopytywał go, kim są wrogowie Włochów i kompletnie nie był za-
dowolony z odpowiedzi, że nie ma takich ludzi, których można nazwać wrogami 
Włochów, z którymi by się trzeba było mordować nawzajem, ponieważ: „Jak to 
możliwe, że istnieje naród, który nie ma wrogów?” [Eco 2012, s. 9]. Z tego zda-
rzenia Umberto Eco wywodzi następujące przemyślenie: „Posiadanie wrogów jest 
ważne nie tylko w procesie określania naszej tożsamości, ale również dla zapew-
nienia sobie przeszkody, wobec której moglibyśmy utrwalić nasz system wartości 
i w konfrontacji z nią pokazać, ile jesteśmy warci. Dlatego gdy wroga nie ma, ko-
niecznie trzeba go stworzyć” [tamże, s. 11].

Czytając jakiś czas temu ten esej Umberta Eco, nie mogłam pozbyć się wra-
żenia, że te jego myśli są zaskakująco aktualne dla sytuacji przyswajania bądź od-
rzucania Schulza przez współczesnych mieszkańców Drohobycza. I doszłam do 
wniosku, że do przyswajania w duchu filozofii dialogu i spotkania Emmanuela 
Levinasa z reguły bliżej znajdują się ludzie młodzi oraz niezaangażowani w poli-
tyczno-ideologiczne walki o zabarwieniu nacjonalistycznym, bądź zwykli ludzie, 
którzy nie mają ambicji przynależności do elit intelektualnych, więc są po prostu 
zainteresowani Schulzem: kim był?, co stworzył?, dlaczego zginął? Natomiast eli-
ty intelektualne, w tym przedstawiciele lokalnego środowiska uniwersyteckiego, 
dość często skłonni są do traktowania Schulza jako wroga właśnie: nawet jeśli 
robią to nieświadomie, to jednak odcinają się od niego jako obcego dla ichniej 
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kultury i tożsamości narodowej – obcego, a więc takiego, który z biegiem czasu, 
w miarę wzrastania jego promowania w Drohobyczu i na Ukrainie, coraz mocniej 
zakorzenia się w ichniej świadomości jako przeszkoda, o której pisze Umberto 
Eco – przeszkoda, z którą należy walczyć rzekomo utrwalając w tej konfrontacji 
swój system wartości i swoją tożsamość.

Inspirując się refleksjami Umberta Eco, zaryzykuję stwierdzenie, iż Bruno 
Schulz czasem jest tym „wymyślonym wrogiem” dla współczesnych mieszkańców 
Drohobycza, mitem, który sami sobie wymyślają i utrwalają na różne sposoby, 
często dość kuriozalnie, udając akceptację i uznanie dla tego pisarza i artysty świa-
towej sławy, chociaż w gruncie rzeczy jego inność jest traktowana przez nich nie 
jako dar spotkania, lecz jako synonim zagrożenia. Umberto Eco pisze na ten te-
mat: „(…) od samego początku na nieprzyjaciół wybiera się nie tyle tych, którzy 
bezpośrednio nas atakują (…), ale raczej tych, których komuś opłaca się ukazać 
nam jako zagrożenie, nawet gdyby byli dla nas całkowicie niegroźni. Wówczas nie 
tyle dostrzegamy ich odmienność, bo nam zagrażają, ile sama ich inność staje się 
dla nas synonimem zagrożenia” [tamże, s. 13].

Ilustracją do powyższej wypowiedzi może posłużyć ekspozycja poświęcona 
Schulzowi, zrobiona około trzech lat temu w drohobyckim Pałacu Sztuki, które-
go Schulzowską nazwę literacką „Willa Bianki” hermeneutycznie zrekonstruował 
Władysław Panas [Panas 2006]. Z jednej strony, taką ekspozycję należy odbierać 
jako dobry znak zainteresowania współczesnego Drohobycza Schulzem, z drugiej 
zaś – powiększone na wysokość całej ściany wydruki z gazety „Bolszewicka Praw-
da”, ukazującej się w Drohobyczu podczas pierwszej sowieckiej okupacji (1939–
1941), z wykonanymi przez Schulza rysunkami wodzów partii i zwycięskiej armii 
czerwonej (patrz zdj. 1–5), bez historycznego komentarza, iż autor tych rysunków 
był ofiarą dwóch reżimów totalitarnych (sowieckiego bolszewizmu i niemieckiego 
nazizmu), lecz – wręcz odwrotnie – z komentarzem, że współpracował z „Bol-
szewicką Prawdą”, potwierdzają tezę o Schulzu jako wymyślonym wrogu, którego 
„komuś opłaca się ukazać jako zagrożenie” wszystkim, kto nie zna tematu i komu 
taka ekspozycja zostanie pokazana.
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Zdj. 1. Gazeta „Bolszewicka Prawda” 
(1.05.1941) z ilustracjami Brunona Schulza 
z okazji dnia 1 maja [Тимошенко 2016, 
il. 14]

Zdj. 2–3. Ilustracje Brunona Schulza do 
gazety „Bolszewicka Prawda” z sowiecką 
symboliką wojenną i wizerunkami twarzy 
Stalina i Lenina  
[Тимошенко 2016, il. 22, 13]

Zdj. 4–5. Ilustracje Brunona Schulza do gazety „Bolszewicka Prawda” z okazji 
obchodów 17 września (dzień okupacji Drohobycza przez armię czerwoną 
w 1939 roku) [Тимошенко 2016, il. 23, 24] 
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Zdj. 6–7. Ilustracje Brunona Schulza do gazety „Bolszewicka Prawda” z okazji 80. 
rocznicy śmierci Tarasa Szewczenki. Do pierwszego rysunku przytoczono cytat 
z wiersza Szewczenki ze znanego tomu Kobziarz (Мені тринадцятий минало)
[Тимошенко 2016, il. 32,33] 

Wzmianki o Schulzu współpracującym z tzw. pierwszymi sowietami znajdzie-
my również w najnowszych badaniach historyków drohobyckich, przeprowadzo-
nych pod opieką naukową prof. Leonida Tymoszenki, dziekana Wydziału Historii 
Uniwersytetu w Drohobyczu, i opublikowanych w książce pt. Znany i nieznany 
Bruno Schulz [Тимошенко 2016]. W tej książce, oprócz bogatego wyeksponowa-
nia wyżej pokazanej symboliki ukazanej na ilustracjach Brunona Schulza, które 
wykonywał na rozkaz władz radzieckich do gazety „Bolszewicka Prawda”, uwy-
puklono również ukraińską tematykę, którą Schulz niejednokrotnie przedstawiał 
na ilustracjach do tejże gazety. Historycy drohobyccy cieszą się odkryciem, iż te-
matyka ukraińska nie była obca Schulzowi, m.in. związana z wielkimi wieszczami 
narodu ukraińskiego, jakimi byli Taras Szewczenko i Iwan Franko (patrz zdj. 6–9). 
Niemniej należy rozumieć, iż wykonanie rysunków do „Gazety Bolszewickiej” jak 
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o tematyce bolszewicko-partyjnej, tak i o wątkach ukraińskich, nie było własnym 
wyborem artysty – wszystkie tego typu rysunki były zrobione przez niego pod 
przymusem i miały charakter wymuszonego wykonania zamówienia polityczne-
go Sowietów.

 

Zdj. 8–9. Ilustracje Brunona Schulza do gazety „Bolszewicka Prawda” ukazujące Iwana 
Frankę jako symbolicznego „kamieniarza” nawiązującego do poematu poety 
pt. Kamieniarz oraz scenę z Iwanem Franką w więzieniu [Тимошенко 2016, il. 28,29]

Fakt ukazania się książki historyków drohobyckich o Brunonie Schulzu jest 
niewątpliwie godny uwagi i hołdowania, ponieważ świadczy o rozwoju intelek-
tualnej cywilizacji drohobyckiej w stronę Schulza i w stronę Europy. A przede 
wszystkim świadczy o rozwoju idei Festiwalu Schulzowskiego, ponieważ cztery 
lata przed ukazaniem się tej książki, historyków drohobyckich zaproszono do 
udziału w kulturoznawczo-historycznej sesji festiwalowej, poświęconej drohobyc-
kim kontekstom biografii i dzieła Brunona Schulza, co dało początek ichniemu 
zainteresowaniu się Schulzem. A więc rozwój? – Tak. – Tylko jaki? I o jakim 
Schulzu mowa? Czy Schulz przypadkiem nie jest dla autorów tej książki starannie  
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ukrywanym, bo raczej nieuświadomionym przez nich, „wymyślonym wrogiem”? 
I czy przypadkowo podobne działania – z pewnością godne uznania i pochwały – 
nie nawiązują jednocześnie do słów Brunona Schulza z opowiadania Księga, przy-
toczonych jako motto do moich rozważań tu przedstawionych: „Nie nasza wina, 
jeżeli czasami będziemy mieli wygląd tych sprzedawców niewidzialnych tkanin, 
demonstrujących w wyszukanych gestach oszukańczy swój towar…” [Schulz 
1989, s. 118]?
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summary

Bruno Schulz and the Contemporary Socio-Cultural Changes  
of Drohobych: Philosophy of Dialogue or “Inventing the Enemy”?

Bruno Schulz International Festival held in Drohobych every two years sin-
ce 2004 has called Schulz to live in his home town again, causing changes in the 
socio-cultural image of this town. On the one hand, Schulz becomes a symptom 
and a result of the “face to face” relationships with the Other as the essence of Em-
manuel Levinas’s philosophy of dialogue, and on the other hand, he causes more 
or less conscious resistance among the Ukrainians that refers to Umberto Eco’s 
concept of “inventing the enemy”, and the exhibit at the local museum as well as 
the latest researches of the Drohobych historians illustrate it. Positive changes are 
displayed in the Drohobych inhabitants’ readiness for the “face to face” meeting 
with Bruno Schulz as with the Other because according to Levinas the very face 
of the Other as well as his epiphany are the key to Infinity. However, according to 
Umberto Eco, as the author of the article asserts, for the modern inhabitants of 
Drohobych Schulz often becomes an “invented enemy” – the myth they create 
themselves as well as develop in their own way, and therefore Schulz’s otherness 
can be treated not only as a gift of meeting but also like a synonym of threat.



introDuction

Due to increasing globalization processes global managers face an environ-
ment that is more and more complex, dynamic, uncertain and competitive than 
ever before. Technological developments allowed the new way of working known 
as ‘global virtual teams’ (GVT) emerged [Kozlowski, Ilgen 2006, pp. 77–124; Zaka-
ria et al., 2004, pp. 15–29; Gibson, Cohen, 2003; Hinds, Kiesler, 2002]. The critical 
analysis of literature enabled the authors to identify that the main challenges of 
working in GVT which are: leadership, building trust, coordination of the work 
carried out in multiple time zones and locations, information technology and cul-
tural diversity of team members. The influence of culture on management can be 
most difficult to deal with because culture has a broad influence on behaviour and 
on other environmental factors. It is very important to gain global managers hav-
ing competences that will help them managing effectively in culturally diversified 
environment [Czarnecka, Szymura-Tyc, 2016, pp. 221–234].

cHallenges oF working in gloBal virtual teams

It is believed that global virtual teams can be a way of building competitive 
advantage of international organizations by increasing their flexibility, and quickly 
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adjusting to the rapidly changing environment. By means of global virtual teams 
international organizations increase the ability of developing global networks and 
maintain transnational business contacts. It is recognized that GVTs are one of 
the key success factors of international organizations [Kahaia, Sosik, Avolio, 2003,  
pp. 499–524]. These positive aspects are however burdened with the range of diffi-
culties. Most often it indicates that virtual teams problems arise due to difficulties 
of interpretation of the message, communication, expression of opinion, conflict 
management and the decision making process. As a result, major challenges of 
virtual teams have been identified: leadership, building trust, distance, time, tech-
nology and cultural diversity of team members [Duarte, Tennant-Snyder, 1999; 
Garton, Wegryn, 2006; Gibson, Cohen, 2003; Jones, Oyung, Pace, 2005; Lipnack, 
Stamps, 2000; Mankin, Cohen, 2003; Nemiro, 2004].

According to Matveev and Milter the most typical challenges are [Matveev, 
Milter 2004, pp. 104–111]: 

–  managing cultural diversity, differences, and conflicts;
–  handling geographic distances, dispersion, and despair;
–  dealing with coordination and control issues;
–  maintaining communication richness; 
–  developing and maintaining teamness [Marquardt, Horvath 2001].
Global virtual teams are challenged to cooperate with people from different 

cultural backgrounds [Baba et al., 2004, pp. 547–587]. Cultural differences among 
team members can cause many difficulties, such as conflict, misunderstanding, 
and poor performance [Shenkar, Zeira 1992, pp. 55–75]. The main cross-cultural 
problems of multinational companies are [Thomas, 2008]:

–  Culture in business and appropriate management of culture;
–  Management systems which differ depending on company size, activity, tasks;
–  Work standards that vary depending on country;
–  Practices in business differs among companies, cultures and countries;
–  Implementation of ethics in business is difficult and complex process.
The barrier is also the use of non-native language by members of global teams 

[Crowley 2005, pp. 209–212]. Level of spoken language is not without signifi-
cance. The degree of used language and its proficiency has an influence on know-
ledge sharing and team effectiveness [Lauring, Selmer 2010, pp. 267–284; Lauring, 
Selmer 2011, pp. 324–343; Lauring, Selmer 2012, pp. 156–166]. Different degrees 
of proficiency and communicative competence can lead to obstacles to effective 
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team building and cooperation. Good knowledge is not always enough, it is also 
needed to build a good relationship and common understanding – so called Rap-
port [Cohen, Kassis-Henderson, 2012]. The level of language proficiency is im-
portant but not sufficient, as culture is not only the language, but also the values, 
beliefs, norms. Intercultural communication does not mean that the whole group 
should adopt the same language or the same values but rather a common under-
standing, acceptance of the culture of each member of the group and the ability 
to learn from diversity [Zarzu, 2013]. The effective communication consists of lis-
tening skills, the ability to transfer information in a manner understandable to the 
recipient, and the ability to give and receive feedback [Javidan, House, 2001].

One of the challenges posed by working in a multicultural virtual teams is to 
share knowledge [Kyobe 2010, pp. 161–173; Li 2010, pp. 38–50; Stahl et al. 2010, 
pp. 690–709; Assudani 2009, pp. 521–532; Kotlarsky et al. 2008, pp. 96–108; Gib-
son, Gibbs 2006, pp. 451–495; Maznevski et al. 2006, pp. 364–384; Krishna et al. 
2004, pp. 62–66; Martins et al. 2004, pp. 805–835; Alavi, Leidner 2001, pp. 107–
137; McDermontt, O’Dell 2001, pp. 76–85; O’Dell, Grayson 1998, pp. 154–174]. 
One of the greatest impediments to effective knowledge sharing are cultural dif-
ferences. Culture has also an influence on the knowledge conceptualization and 
transfer [Zakaria et al., 2004]. Managers from different cultures work together 
without ever spending time in each other’s countries, which makes country spe-
cific knowledge less relevant [Hinds, Kiesler, 2002; Kozlowski, Bell, 2003]. Know-
ledge sharing is a very important part of gaining the competitive advantage.

Doing the business globally, across borders in diversified environment has be-
come a huge challenge to the leaders of such teams, who should apply the appro-
priate leadership model [Czarnecka, 2016, pp. 48–54]. Identification of a leader-
ship model allowing virtual teams to be effective and successful is a real leadership 
challenge [Kerber, Buono, 2004, pp. 4–10; Sobel-Lojeski, Reilly, 2006]. It is rea-
sonable to believe that cultural differences affect the way people interact in virtual 
teams which in turn can have an impact on the management and results of the 
team [Hardin et al. 2007; Evaristo 2003, pp. 58–70]. There are different styles and 
ways of resolving conflicts as a result of cultural diversity among team members 
[Dubé, Paré 2001, pp. 71–73; Hinds, Bailey 2003, pp. 615–32]. Leaders must be 
sensitive not only to interpersonal factors but also to communication, and culture. 
Taking into account the cultural diversity of virtual team members leaders often 
face the choice of adequate management style and the question of how to deal with 
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the management of all individuals who work in different locations [Oertig, Buergi 
2006, pp. 23–30]. 

The difficulty is also a matrix management structure, the relationship between 
the line position of member in organization and his/her role in the virtual team 
[Oertig, Buergi 2006, pp. 23–30]. 

The geographical distance between members of GVT cause many difficulties. 
Undoubtedly challenge for members of virtual teams is working in different time 
zones [Crowley 2005, pp. 209–212]. Due to this members of the virtual teams are 
lacking the personal contact. Working in the virtual environment can cause a lack 
of visibility. Another aspect is to overcome uncertainty and anxiety which influence 
the effectiveness of their communication [Gudykunst, 1995, pp. 8–58, Mihhaillowa 
et al., 2011, pp. 344–345]. Additionally, delays can be frustrating for team members 
when the team cannot proceed without a colleague’s response [Joinson, 2002].

According to Stefaniuk`s research the biggest challenge of working in virtual teams 
is the communication including the inability to receive non-verbal signals, lack of col-
legiality, difficulties in establishing relationships based on trust, problems with the 
overall outlook on solved problems, usage of e-mail and telephone only and a sense of 
isolation of team members [Stefaniuk 2014]. Also Jarvenpaa and Leidner reported the 
feeling of isolation of team members [Jarvenpaa, Leidner 1999, pp. 791–815].

Due to the virtual nature of the cooperation, difficulty it is to build trust among 
team members [Jarvenpaa, Leidner 1999, pp. 791–815]. The study quoted by Stefa-
niuk states that the biggest challenge of working in virtual teams is communication, 
including the difficulty in establishing relationships based on trust [Stefaniuk 2014]. 
The need to build trust among team members has been noticed also by other research-
ers [Greenberg et al. 2007, pp. 325–333; Crowley 2005, pp. 209–212]. Moreover, team 
effectiveness depends on mutual trust and cooperation. Team leaders must be awere 
that trust also affects positively the quality of work life [Holton 2001, pp. 36–47].

The use of technology is the final component that bonds the formation of 
a successful virtual team. A team leader must be certain that virtual team mem-
bers possess the appropriate skills, hardware, software and the requisite computer 
knowledge necessary to actively participate in the team’s activities [Bergiel, Bergiel, 
Balsmeier, 2008, pp. 99–110]. Another aspect of technology is a lack of expertise 
in technological applications related to virtual teaming among some mature sen-
ior managers. Virtual teams may experience a kind of generation gap [Lipnack, 
Stamps, 2000].
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conclusions

The trend of development of communications technologies allows to conclude 
that virtual teams will continue to dramatically influence the world of business. The 
advantages make the global virtual teams a strategically important tool in today’s glob-
al market. However, the international organizations should be aware of challenges that 
the team leaders and team members may be facing while working in them. 

The article can be useful suggestion to managers and members of virtual teams 
what kind of barriers and challenges associated with work in different locations 
using information and communications technologies may occur. In particular, 
it is an indication of how the cultural diversity may affect the way of managing 
global virtual teams. The literature review gives an insight in the current state of 
knowledge in this field required for leaders and team members working in cultur-
ally diverse virtual teams.
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aBstract

Global virtual teams are becoming increasingly popular way of doing business 
globally. The aim of the article is to identify the challenges of working in culturally 
diverse global virtual teams (GVT). The methodology for this study is a review 
of the relevant literature on global virtual teams. The critical analysis of literature 
enabled to identify that the main challenges of working in the GVT which are: 
leadership, building trust, coordination of the work carried out in multiple time 
zones and locations, information technology and cultural diversity of team mem-
bers. The literature review gives an insight in the current state of knowledge in this 
field required for leaders and team members working in culturally diverse virtual 
teams.

summary

Wyzwania pracy w wielokulturowych zespołach wirtualnych 
Globalne wirtualne zespoły stają się coraz bardziej popularnym sposobem 

współpracy w międzynarodowych korporacjach na całym świecie. Celem ar-
tykułu jest zidentyfikowanie wyzwań związanych z pracą w wielokulturowych 
zespołach wirtualnych. Krytyczna analiza literatury pozwoliła stwierdzić, że 
główne wyzwania związane z pracą w wielokulturowych zespołach wirtualnych 
to: przywództwo, budowa zaufania, koordynacja prac wykonywanych w wielu 
strefach czasowych i lokalizacjach, technologia informacyjna i różnorodność kul-
turowa członków zespołu. Przegląd literatury daje wgląd w aktualny stan wiedzy 
w tej dziedzinie niezbędny dla liderów i członków tychże zespołów.



Handel zagraniczny jest jednym z najważniejszych źródeł budżetu państwa 
na Ukrainie. Jednak w ostatnich czasach rozwój ekonomiczno-handlowy Ukrainy 
odznaczał się szeregiem problemów, wśród których kluczowe związane były z dy-
wersyfikacją priorytetów geopolitycznych i regionalnych państwa ukraińskiego. 
Na rozwój handlu zagranicznego decydujący wpływ miało szereg innych czynni-
ków negatywnych [Борисфен 2014]:

– niesprzyjająca koniunktura na kluczowych dla Ukrainy rynkach świato-
wych;

– nierównomierny rozwój różnych krajów;
– redystrybucja przepływów i aktywów finansowych;
– wahania światowych walut i cen surowcowych;
– niestabilność kursu waluty narodowej;
– zaostrzenie problemów w stosunkach ekonomiczno-handlowych i poli-

tycznych z Rosją;
– nieracjonalna struktura eksportu państwa, w którym dominują surowce 

i produkcja z niskim poziomem przemysłu przetwórczego;
– niska konkurencyjność ukraińskich towarów i usług;
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– zwiększenie finansowych zobowiązań przedsiębiorstw ukraińskich przez 
opóźnienia w płatnościach zagranicznym partnerom handlowym.

W ostatnich latach do problemów tych dołączyły trudności i wyzwania zwią-
zane z rosyjsko-ukraińskim konfliktem wojennym oraz kryzysem ekonomicz-
nym. W związku z tym pojawiła się pilna potrzeba zbadania nowego etapu rozwo-
ju zewnętrznych stosunków handlowych Ukrainy, w tym przede wszystkim z UE 
i Rosją.

Zaznaczmy, że istnieje sporo publikacji poświęconych kwestiom współpracy 
ekonomiczno-handlowej Ukrainy z państwami świata, zarówno autorstwa bada-
czy ukraińskich, jak i zagranicznych. Są to przede wszystkim teoretyczne studia 
dotyczące niestabilności rozwoju handlu międzynarodowego Ukrainy, prawidło-
wości rozwoju handlu zagranicznego Ukrainy w kontekście globalizacji.

Jednak, uwzględniając zmiany wektora handlowych stosunków Ukrainy oraz 
aktywizację współpracy ekonomiczno-handlowej Ukrainy z krajami UE, powsta-
je konieczność badania transformacji handlu ukraińskiego, określenia prioryte-
towych kierunków współpracy i perspektyw rozwoju stosunków zagranicznych. 
Właśnie te kwestie są przedmiotem naszego badania.

Ukraiński handel zagraniczny w ciągu ostatnich lat przeżywał bardzo skom-
plikowaną sytuację. Praktycznie utracono największy rynek zbytu, na który praco-
wała duża część przemysłu ukraińskiego, z powodu wojny nie działa wiele przed-
siębiorstw, niesprzyjająca jest również koniunktura rynku światowego. Przez te 
czynniki ogólna wartość eksportu i importu ukraińskiego znacznie zmniejszyła 
się. Obecnie odbywa się proces radykalnej transformacji ukraińskiej gospodarki, 
w tym i handlu zagranicznego.

Można wskazać mnóstwo przyczyn transformacji handlu zagranicznego 
Ukrainy, lecz zasadniczym bodźcem do transformacji w realiach ukraińskich jest 
wojna. Wiadomo, że każda wojna sprzyja transformacyjnym przekształceniem 
gospodarki kraju i agresja Federacji Rosyjskiej (FR) na Wschodzie Ukrainy oraz 
aneksja Krymu nie stanowią tu wyjątku. Właśnie te dwie okoliczności są w naj-
większym stopniu odpowiedzialne za kryzys. Wszelki kryzys, jak wiadomo, pro-
wadzi do transformacyjnych przemian. Wpływ mają też czynniki wewnętrzne 
oraz czynniki subiektywne. Ukraina, z jednej strony świadomie, a z drugiej zmu-
szona, próbuje w sposób gwałtowny przejść od stosunków z Rosją do stosunków 
z krajami europejskimi, w szczególności z UE. Na tym zaczyna się inny nowy eu-
ropejski kierunek ekonomiczno-handlowego rozwoju Ukrainy.
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Rozpatrzmy, w jaki sposób odbywają się zmiany transformacyjne w handlu 
zagranicznym Ukrainy na podstawie danych Państwowego Urzędu Statystyczne-
go ([ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]). Sytuacja w handlu zagranicz-
nym Ukrainy w ciągu ostatnich sześciu lat jest następna (tab. 1 i 2). Obroty handlu 
szybko spadały w całym tym okresie. Jednak należy zaznaczyć, że saldo handlowe 
pozostawało ujemne wyłącznie do 2015  roku Szybki spadek eksportu wiązano 
przeważnie z koniunkturą zewnętrzną, mianowicie ze spadkiem cen światowych 
na towary surowcowe oraz z obniżeniem potencjału przemysłowo-produkcyjnego 
Ukrainy w wyniku fizycznej straty części przedsiębiorstw.

Tab. 1. Średnia miesięczna wartość eksportu Ukrainy, mld USD

Lata Ogółem

w tym do UE w tym do Rosji

wartość udział % w całym 
eksporcie wartość udział % w całym 

eksporcie 

2011 5700 1492 26,2 1652 29,0

2012 5734 1426 24,9 1466 25,6

2013 5277 1855 35,2 1256 23,8

2014 4492 1412 31,4 817 18,2

2015 3177 1461 46,0 402 12,7

2016 6355 1065 16,8 255 4,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]

Tab. 2. Średnia miesięczna wartość importu Ukrainy, mld USD

Lata Ogółem
w tym z UE w tym z Rosji

wartość udział % w całym 
imporcie wartość udział % w całym 

imporcie 

2011 6884 2203 32,00 2428 35,27

2012 7055 2235 31,68 2277 32,27

2013 6416 3315 51,67 1937 30,19
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2014 4536 1777 39,18 1057 23,30

2015 3126 1866 59,69 624 19,96

2016 6253 1309 20,93 356 5,69

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]

W 2015 roku można zauważyć niewielkie zmiany. Ukraina miała pozytywne 
saldo na tle trwającego rocznego spadku ogólnej wartości eksportu i importu. Po raz 
pierwszy w ciągu ostatnich lat ogólna wartość eksportu i importu towarów wzrosła. 
Przy tym średnie miesięczne wartości obrotów towarowych w 2016 roku były bardzo 
bliskie wartościom z 2011 roku, a eksport przekroczył nawet poziom z 2011 roku 
Można to wyjaśnić zmianą kursu waluty narodowej w stosunku do USD.

Zmiana w kursach dolara rzeczywiście jest ważnym czynnikiem modyfikują-
cym wartość wymiany handlowej Ukrainy. Na przykład, jeśli wartości handlu ze-
wnętrznego w tab. 1 i 2 przeliczyć według kursu dolara amerykańskiego do hryw-
ny ukraińskiej w 2011 roku (średnioroczne kursy dolara do hrywny za lata 2011–2016 
mamy w [НБ України 2017]), to możemy zobaczyć jeszcze większy spadek wartości 
realnego eksportu i importu w ostatnich trzech latach (patrz tab. 3). Jednak należy 
zauważyć, że kwestii wpływu zmiany kursu dolara na wartość eksportu i importu 
Ukrainy (faktycznie to jest realna zmiana wartości dóbr) są wystarczająco skom-
plikowane i wymagają oddzielnego badania. 

Tab. 3. Dynamika handlu zagranicznego Ukrainy (w przeliczeniu według kursu USD 
w 2011 roku), %

Lata
Eksport Import

ogółem w tym 
do UE

w tym 
do Rosji ogółem w tym

 z UE
w tym 
z Rosji

2011 100 100 100 100 100 100

2012 100 95 88 102 101 94

2013 92 124 76 93 150 80

2014 53 63 33 44 54 29

2015 20 36 9 17 31 9

2016 35 22 5 28 19 5

Źródło: Opracowanie własne
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Ze względu na geografię ukraińskiego eksportu i importu głównym partne-
rem handlowym Ukrainy w eksporcie towarów pozostaje UE (16,8% w 2016 roku) 
(rys. 1), chociaż jej udział znacznie zmniejszył się w stosunku do lat poprzednich. 
Jednocześnie udział byłego głównego partnera handlowego Ukrainy Federacji 
Rosyjskiej wynosi zaledwie 4,0% (w 2011 roku 29,0%) (rys. 2).

Rys. 1. Średnia miesięczna wartość eksportu Ukrainy do UE i importu Ukrainy z UE, mld USD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]

Rys. 2. Średnia miesięczna wartość eksportu Ukrainy do Rosji i importu Ukrainy z Rosji, mld USD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]

Podobna tendencja ma miejsce i w przypadku importu. Na szycie mamy im-
port z krajów UE, chociaż obecny jest spadek jego udziału w ogólnej wartości im-
portu (20,9% w porównaniu z 59,7% w roku poprzednim). FR traci swoje pozycje 
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na rynku ukraińskim. Jednak z grafik (rys. 1 i 2) wynika, że jeśli spadek importu 
i eksportu będę trwać w takim tempie, to saldo handlowe Ukrainy z FR i UE stop-
niowo będę się poprawiać.

Przeanalizujmy dokładniej eksport Ukrainy do UE (tab. 4). Najwyższe są war-
tości eksportu produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Obserwuje się 
drastyczne wahania od wzrostu do spadku. Jednak średnia miesięczna wartość 
eksportu w 2016 roku obniżyła się do 288 mln USD w porównaniu z poziomem 
2015 roku (632 mln USD). Lecz jeśli porównać to z 2011 rokiem (231 mln USD), 
można zauważyć pewną pozytywną dynamikę. Wyroby z kamienia, gipsu, ce-
mentu mają dobry popyt w Europie. Jednak widzimy też spadek eksportu tych 
wyrobów – z 502 mln USD w 2011 roku do 258 mln USD w 2016 roku Podobnie 
produkty mineralne są w dużej ilości eksportowane do krajów europejskich, ale 
i w tym przypadku spadek zmniejszył się aż dwukrotnie.

Jeśli chodzi o pozostałe grupy towarów, nie osiągają one 200 mln USD w cią-
gu całego analizowanego okresu. Wzrost eksportu widać wyłącznie w przypadku 
jednej grupy towarów – maszyn i urządzeń, które stały się priorytetem krajów 
europejskich w konkurencji z Chinami.

Tab. 4. Średnia miesięczna struktura eksportu Ukrainy do UE, mld USD

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produkty pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego (zwierzęta, tłuszcze i oleje) 231 349 752 323 632 288

Przetwory spożywcze 36 62 72 75 72 56

Produkty mineralne 295 243 196 231 107 104
Wyroby przemysłu chemicznego, tworzywa 
sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich 101 78 127 65 70 40

Skóry i artykuły z nich 80 65 73 74 62 66
Drewno i artykuły z drewna, ścier drzewny, 
papier, tektura i artykuły z nich 60 54 56 67 66 73

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, 
szkło; perły, kamienie szlachetne, metale 
szlachetne i artykuły z nich

502 344 386 376 263 258

Maszyny i urządzenia, sprzęt 
elektryczny i elektrotechniczny 165 159 101 177 91 165
Sprzęt transportowy 12 57 82 10 78 10

Pozostałe towary i wyroby 10 14 12 15 20 4
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Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OGÓŁEM 1492 1426 1855 1412 1461 1065

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]

Przejdźmy do analizy importu z UE do Ukrainy według grup towarów (tab. 5). 
Ukraina również importuje dużo produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinne-
go. Na początku można zauważyć istotny wzrost w 2013 roku, a zatem silny spa-
dek i ta tendencja utrzymuje się przez trzy lata. Średni miesięczny import w 2016 
roku wynosi tylko 70 mln USD, podczas gdy w 2015 roku import stanowił 623 
mln USD. Znaczący jest import produkcji przemysłu chemicznego, w szczegól-
ności wyrobów z plastiku, maszyn i urządzeń, produktów mineralnych. Jednak 
tendencja wzrostowa zachodzi wyłącznie w grupie maszyn i urządzeń. Pozostałe 
grupy towarów mają małe wartości, które praktycznie nie ulegają zmianie.

Tab. 5 Średnia miesięczna struktura importu Ukrainy z krajów UE, mld USD

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produkty pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego (zwierzęta, tłuszcze i oleje) 103 143 1137 107 623 70

Przetwory spożywcze 106 109 112 102 57 73

Produkty mineralne 153 170 148 324 201 164

Wyroby przemysłu chemicznego, tworzywa 
sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich 573 591 633 478 386 377

Skóry i artykuły z nich 76 67 215 68 139 62

Drewno i artykuły z drewna, ścier drzewny, 
papier, tektura i artykuły z nich 122 119 81 86 41 57

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, 
szkło; perły, kamienie szlachetne, metale 
szlachetne i artykuły z nich

186 171 166 122 75 82

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny 
i elektrotechniczny 566 516 294 339 172 301

Sprzęt transportowy 226 281 451 104 144 107

Pozostałe towary i wyroby 91 67 78 47 28 15

OGÓŁEM 2203 2235 3315 1777 1866 1309

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]
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Jeśli rozpatrywać obroty handlowe Ukrainy i UE, to można wydzielić trzy kraje 
z maksymalnymi wartościami eksportu i importu – to: Polska, Włochy i Niemcy.

Rys. 3. Średnia miesięczna wartość eksportu Ukrainy do Polski, mld USD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]

Rys. 4. Średnia miesięczna wartość importu Ukrainy z Polski, mld USD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]

Ukraina eksportuje do Polski (rys. 3) produkcję branży budowlanej, maszyny 
i urządzenia (mamy tendencję do wzrostu handlu towarami tych grup) oraz pro-
dukty mineralne, lecz obroty tego handlu ulegają zmniejszeniu. Ukraina (rys. 4) 
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importuje z Polski przede wszystkim produkty przemysłu chemicznego, maszyny 
i urządzenia, nawozy mineralne. Jednak praktycznie we wszystkich grupach towa-
rów występuje spadek wartości importu.

Rys. 5. Średnia miesięczna wartość eksportu Ukrainy do Wochów, mld USD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]

Rys. 6. Średnia miesięczna wartość importu Ukrainy z Włochów, mld USD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]
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Struktura handlu z Włochami jest całkiem inna (rys. 5 i 6). Ukraina eksportu-
je w dużej ilości tylko kamień, cement, piasek i gips, czyli surowiec dla przemysłu 
budowlanego. Wartości eksportu produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
są niewielkie. Pozostałe grupy towarów nawet nie przekraczają 20 mln USD mie-
sięcznie. Z Włoch Ukraina importuje maszyny i urządzenia oraz wyroby z plastiku. 
Ogólnie biorąc, saldo handlowe z Włochami dla Ukrainy jest pozytywne. Przy tym, 
wartości eksportu gdzieniegdzie nawet w dwa razy przekraczają wartości importu.

Rys. 7. Średnia miesięczna wartość eksportu Ukrainy do Niemiec, mld USD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]

Rys. 8. Średnia miesięczna wartość importu Ukrainy z Niemiec, mld USD
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]



współpraca ekonomiczno-HanDlowa ukrainy

143

W stosunkach handlowych z Niemcami Ukraina ma negatywne saldo han-
dlowe. Pozytywne jest tylko to, że wartości eksportu dla wszystkich grup towarów 
są dość stabilne i obserwuje się niewielki wzrost. Import zmniejsza się wyłącznie 
w grupie towarów „produkty mineralne” (rys. 7 i 8).

Rozpatrzmy następnie sytuację z Rosją. Ukraina eksportuje do FR przede 
wszystkim surowce dla branży budowlanej. Jak widać z danych tab. 6, wartość 
eksportu ukraińskiego zmniejszyła się pięciokrotnie i wynosi zaledwie 72 mln 
USD w porównaniu z 365 mln USD w 2011 roku W żadnej grupie towarów nie 
obserwuje się tendencji wzrostowej. W najgorszej sytuacji znajduje się produkcja 
gospodarki rolnej. Jej eksport obniżył się w porównaniu z 2011 roku 81 razy.

Tab. 6 Średnia miesięczna struktura eksportu Ukrainy do Rosji, mld USD

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
(zwierzęta, tłuszcze i oleje) 81 70 68 29 13 1

Przetwory spożywcze 88 96 94 47 10 7

Produkty mineralne 266 111 62 47 19 12
Wyroby przemysłu chemicznego, tworzywa 
sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich 142 159 147 111 80 54

Skóry i artykuły z nich 15 16 17 12 7 5
Drewno i artykuły z drewna, ścier drzewny, 
papier, tektura i artykuły z nich 69 75 83 64 35 25

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło; 
perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne 
i artykuły z nich

365 341 301 209 107 72

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny 
i elektrotechniczny 281 298 289 204 100 63

Sprzęt transportowy 320 278 169 67 17 12

Pozostałe towary i wyroby 23 22 26 27 13 4

OGÓŁEM 1652 1466 1256 817 402 255

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]

W 2011 roku Ukraina importowała z Rosji najwięcej produktów mineral-
nych – 1669 mln USD. Import towarów innych był na tym tle praktycznie niedo-
strzegalny: produkcja przemysłu chemicznego, polimery, plastik – 197 mln USD,  
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surowce dla przemysłu budowlanego – 195 mln USD; maszyny i urządzenia –  
174 mln USD. A już w 2016 roku import towarów żadnej grupy nie przekracza  
150 mln USD miesięcznie. W tym import oddzielnych grup towarów wynosi tylko  
5 mln USD (tab. 7).

Tab. 7 Średnia miesięczna struktura importu Ukrainy z Rosji, mld USD

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
(zwierzęta, tłuszcze i oleje) 15 15 15 10 4 1

Przetwory spożywcze 45 46 55 39 16 3

Produkty mineralne 1669 1535 1239 589 325 134
Wyroby przemysłu chemicznego, tworzywa 
sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich 197 195 192 146 114 94

Skóry i artykuły z nich 9 9 9 6 4 4
Drewno i artykuły z drewna, ścier drzewny, 
papier, tektura i artykuły z nich 38 39 40 27 18 17

Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło; 
perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne 
i artykuły z nich

195 177 147 88 48 47

Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny 
i elektrotechniczny 174 183 177 126 81 44

Sprzęt transportowy 77 75 52 14 9 9

Pozostałe towary i wyroby 10 4 11 9 4 2

OGÓŁEM 2428 2277 1937 1057 624 356

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [ДCC України 2016a], [ДCC України 2016b]

poDsumowanie

W strefie handlu zagranicznego Ukrainy następują istotne przekształce-
nia transformacyjne. Po pierwsze, zmienia się kierunek handlu zagranicznego 
– w większym stopniu jest on zorientowany na Europę. Po drugie, zmienia się 
struktura towarowa handlu.

Jednak można dostrzec także negatywne aspekty. Ogólna wartość importu i eks-
portu ukraińskiego spada. Przyczyn tego zjawiska jest dużo – nastąpiło połączenie 
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wewnętrznych problemów politycznych, kryzysu ekonomicznego, konfliktu woj-
skowego, aneksji oraz okupacji części terytorium.

W szczególnie krytycznym stanie znajduje się handel z Rosją. Rosja zapro-
wadziła embargo na import produktów rolniczych oraz przemysłu spożywczego, 
a także inne ograniczenia. Efekty tych działań są wyraźnie odczuwalne. Oprócz 
tego mamy niestabilność sytuacji polityczno-ekonomicznej w oddzielnych re-
gionach obwodów Donieckiego i Ługańskiego oraz w całej Ukrainie, związaną 
z przedłużeniem agresji wojennej ze strony FR. Z jednej strony zmniejsza to we-
wnętrzne zapotrzebowanie na towary pewnych grup, a z drugiej obserwuje się 
deficyt towarów, które wcześniej produkowano oraz eksportowano z Ukrainy.

Również Rosja ograniczyła i skomplikowała procedurę tranzytu towarów 
ukraińskich przez swoim terytorium do innych krajów, w tym do Chin, Azji Śred-
niej i Zakaukazia. Tak samo skróciła się wartość obrotów handlu.

Negatywnie na stan stosunków handlowych z UE i FR wpłynęła również istot-
na zależność surowcowa eksportu ukraińskiego. Stabilizację makroekonomiczną 
osiągnięto jedynie w drugiej połowie 2015 roku, lecz obecnie sytuacja jest chwiej-
na. Reformy strukturalne przeprowadzone w celu stymulowania odbudowy eko-
nomicznej następują wolniej, niż oczekiwano. Ogranicza to w sposób istotny in-
westycyjną atrakcyjność kraju.

Są jednak również aspekty pozytywne. Obserwuje się pozytywną dynamikę 
stosunków handlowych z UE. Już teraz, w 2016 roku, można mówić o tym, że 
istnieją pewne ekonomiczne wyniki stosowania przepisów Umowy o stowarzy-
szeniu Ukrainy z UE:

1. zachodzi stopniowa zmiana orientacji handlowych przepływów na UE;
2. mimo ogólnego zmniejszenia eksportu w UE, eksport części towarów ro-

śnie, w tym towarów pochodzenia zwierzęcego;
3. z 1 stycznia 2016 roku w Ukrainie oficjalnie zaczęła działać pogłębiona 

i wszechstronna strefa handlu wolnego z UE. Lecz faktycznie wiele prze-
pisów ekonomicznych Umowy o stowarzyszeniu zaczęło działać jeszcze 
przed tym terminem. Na przykład, od wiosny 2014 roku mają zastoso-
wanie autonomiczne handlowe preferencje UE, z listopada 2014 roku – 
przepisy Umowy o współpracy gospodarczej i branżowej [Що змінилося 
в українській економіці 2016];

4. W ciągu następnych lat odbędzie się stopniowe obniżenie do zera szeregu 
ceł, a także rozszerzenie wartości kwot taryfowych dla pewnych towarów, 
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w tym miodu, pszenicy, kukurydzy, soku. Od 2016 roku Ukraina obniżyła 
średnie cło przywozowe na towary przemysłowe z 3,8% do 1,1%, a na 
produkcję gospodarki rolnej i przemysłu spożywczego – z 8,6% do 5,6%. 
Ogólnie obniżenie cła i zerowanie ceł ma zastosowanie do 70% nomen-
klatury towarowej.
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summary

Economic and trade cooperation between Ukraine and European states  
as a factor of economical development

The article deals with the new vector of economic development of the trade 
relations between Ukraine and EU. Main foreign trade indicators for the EU states 
are analyzed in terms of forced deterioration of trade with Russian Federation. It is 
stressed that the new development stage of the trade relations with EU comes into 
force in terms of economic crisis and Russian-Ukrainian war. This study resulted 
in outlining of the main structural transformations of Ukrainian foreign trade.



introDuction

Outsourcing has become one of the crucial tools for enterprises, with a prom-
ise to improve the performance of companies that have already been conducting 
their industries well. It has as many positive aspects, as the fatal consequences. 
Enterprises need to consider each step of potential change which can influence 
their business before introducing outsourcing into their strategic plans. The most 
anticipated advantage of the outsourcing activity is cost reduction, however, the 
range of various advantages and obstacles appears during implementation of the 
process. Decision which activities should be outsourced is obvious for certain 
functions, however, there are crucial activities that probably should not be out-
sourced. Everything depends on the range of issues that could be encountered in 
the conducted business, i.e. personal expertise, language qualifications, technolo-
gy, legal issues, etc. For Butler, to gain the advantages and avoid pitfalls, CIOs must 
learn to approach it from business-case perspective, weighing outsourcing against 
insourcing [Butler, 2000]. What is more, it is required to examine current situation 
on the market and think about company’s long-term goals. Each stage of imple-
mentation of the new perspective has to be measured and monitored.

The cultural barrier has been underlined as a main challenge for the offshore 
outsourcing services. During the process of outsourcing, differences between 
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customs, habits, language, etc. may have destructive influence for business. Mul-
ticultural companies with different cultural backgrounds have to constantly learn 
foreign habits and modify their behaviors accordingly. Many scholars have de-
scribed and explained the cross-cultural relations. Hofstede or Trompenaars and 
Hampden-Turner introduced sets of cultural dimensions describing the main dif-
ferences across cultures. The purpose of this paper is to examine the impact of cul-
ture and the significance of cultural change on the outsourcing and offshoring of 
services. The study shows that cross-cultural relationships have to be managed at 
individual level, depending on the country and discovers that cultural intelligence 
has emerged to explain and help to facilitate the cooperation between countries. 
The author presents a range of theoretical approaches in an attempt to explain the 
Multinationality–Performance relationship.

1. Outsourcing process
Outsourcing services can be divided into two main categories: BPO Outsourc-

ing & KPO Outsourcing. Apart from BPO and KPO, ITO (Information Technol-
ogy Outsourcing) is introduced as another example of the category of outsourc-
ing. Business Process Outsourcing (BPO) refers to conducting certain functions 
of an enterprise by another company. BPO services are divided into customer care, 
payment services, financial & accounting, human resources and content develop-
ment. Examples of BPO services are: multimedia, book keeping, business con-
sultancy, call centre, data entry, proof reading, editing, typesetting, handwriting 
services, marketing, medical billing, web design and development. Figure 1. shows 
development of BPO and points which services entered the market through out-
sourcing. 

Fig. 1. Development of BPO
Source: Manivannan, B., Ilangovan D. Recent Developments and Challenges in BPO – 
Since Economic Melt-down. CURIE Journal, 2010
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Business process outsourcing was started in late nineties and implemented in 
large companies. Today it is no longer exclusive to large corporations. Sanchez 
[2010] emphasizes: ‘Business process outsourcing has shifted from outsourcing back-
end, non-core, and repetitive processes such as accounts payables and accounts re-
ceivables to outsourcing core processes that require analytical thinking and judge-
ment, processes like market research and data analysis’. This form of process has 
generated an opportunity for outsourcing companies and individuals - Knowl-
edge Process Outsourcing (KPO). KPO is the form of outsourcing of main and 
key activities. It demands competitive knowledge and better specialized skills, as 
for example: pharmaceutical research and development, intellectual property re-
search, animation, simulation, data research and analysis, legal services, develop-
ment and database development services. Cost savings, operational efficiencies, 
access to highly talented workforce are the main reasons for its popularity. Ac-
cording to Gartner Glossary, ITO delivers IT activities, service application and 
infrastructure solutions for business outcomes by use of outside service providers 
[Gartner Glossary]. 

Fig. 2. Models of Outsourcing
Source: Outsourcing Law. Sourcing Models [http://www.outsourcing-law.com/sourcin-
g-models]
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The models of outsourcing are constantly changing as companies search new 
ways of work, they want to provide higher and faster standards than any compet-
itive company. This causes to go deeper into outsourcing options and consider 
different models, seek new ways of cooperation and unconventional approaches. 
There are different and complex relationships within the outsourcing operations. 
Each relationship reflects balances of various components, such as commercial 
risks, financial commitments, human resources, etc. The variables in outsourcing 
business models are reflected in different factors which are valid for managers, 
employees and other people connected with certain business. Outsourcing can 
be presented in such forms as joint ventures, consulting, etc. What is more, each 
model can match and mix alternately. Sourcing models divide into traditional one 
and variations of the sourcing models.

The sourcing models can match and mix with each other and each change 
gives new opportunities. Outsourcing has evolved for years. Globalisation, rise of 
new technologies forced a change of the market needs, thus several related terms 
emerged to refer to various aspects of the complex relationship between econom-
ic organizations. 

2. oFFsHoring pHenomenon

2.1. Pros and cons of offshoring
Offshoring contracts an internal business operation or process to a third-party 

provider. Jobs or assets are transferred to an external foreign or domestic third 
party. Contractor et al. [2014] define offshoring as geographical relocation of ac-
tivities outside the home country of the company under any business arrange-
ment, including subsidiaries of the company from the other country (Cell C), for-
eign alliance partners (D.1) or foreign contract providers (D.2) 

Offshoring has gained many adherents due to its numerous advantages. 
J.B. Quinn as one of them, comments: ‘if you are not best-in-world in doing some-
thing, and are doing it in-house, you are giving up competitive edge. You could out-
source to the best in the world, up the value and lower the cost (…) people found 
out early in the outsourcing of hardware and services to set up the process of man-
agement properly. If they did that, then the company doing the outsourcing actually 
learned more from its new suppliers than it ever would have learned from having 
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a sole source internally, unless it was best-in-world of that activity’ [Mol, 2014]. The 
biggest advantage for outsourcing is cost reduction. 

Tab. 1. The spatial and organizational choices available for each piece of the value 
chain.

Source: Contractor F.J, et al., Global Outsourcing and Offshoring. An Integrated Appro-
ach to Theory and Corporate Strategy. Cambridge University Press, 2014

Studies of the outsourcing projects of at least two years’ duration show that 
outsourcing is able to save costs between 10–20%, with an average of 15%. About 
50% of the firms claimed that their cost savings objectives were fulfilled, and pro-
ductivity of work improved [Belcourt, 2006]. According to Goldman Sachs, since 
2004, industrywide growth in outsourced general account assets has more than 
doubled from $500 billion to more than $1 trillion [Goldman Sachs, 2011]. Off-
shoring some of the company’s services can help managers focus on the core busi-
ness. Outsourcing can help businesses not to get distracted by complex company’s 
decisions. By outsourcing non-core activities, managers hope to be able to focus 
on value-added roles. What is more, employing outside firms is a great oppor-
tunity for companies to have access to talent only when required and to avoid 
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long term commitments. Furthermore, companies can use global outsourcing 
to achieve flexibility in responding to changing market conditions. For example 
companies in countries with strict labour laws, such as e.g. for Germany, it has 
been difficult to adjust their labour forces and American companies found the 
process much easier, which means they cannot react to changes in their product 
and service markets [McIvor, 2010]. Following Deloitte study, outsourcing market 
is projected to grow by several key dimensions, including functions, services and 
locations [Deloitte 2014]. 

On the other hand, the survey conducted on 50 companies found that 38% 
of respondents paid additional costs, not included in the agreement [Rybiński, 
2008]. According to PwC study, the European backshoring rate topped the off-
shoring one in 2013 as 60% of the examined companies had backshored products 
and services and only 55% offshored [Bals, Daum, Tate, 2015]. The authors reveal 
that the main reason to backshore was management decision, since the offshore 
production location did not fulfil objectives. McKinsey survey also found three 
pitfalls: ‘poor knowledge transfer, inferior work quality and lower morale among the 
respondents’ [Sheats III, 2004]. Studies show that offshoring companies encoun-
tered problems connected with knowledge transfer, cultural differences, employee 
retention, time zone differences and intellectual property protection [Rottman and 
Lacity, 2008; Kotlarsky et al., 2008]. This is supported by study conducted in Den-
mark. Amongst cultural differences, also such significant issues were pointed as 
communication difficulties, unforeseen costs and large travel costs [Hansen, 2011]. 

2.2. Offshoring destinations
The practice of offshoring is not a new phenomenon. Western countries have 

used various forms of offshoring over the last 50 years, beginning in the 1960s, 
when firms, in particular from the U.S., started relocation of blue-collar manufac-
turing activities to countries with lower labour costs, such as Singapore and South 
Korea. The most often and most gladly chosen country for the offshoring services 
since last few years has been India [A.T. Kearney 2016]. India is an example of 
a country which main and most wide focus is on the IT services. Such intangible 
services us IT has recently developed and have great impact on nowadays econo-
my and life. The information science activities are more often offshored because 
of the information transmitted overseas and quite low cost of the transmission. 
Developing economies took advantage of these tendencies and as they offer more 
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and more qualified English-speaking workers keen to work in a multi-cultural 
environments. Offshoring has achieved a great success in this field and it is still 
developing and moving forward. Indian outsourcing companies like, e.g. Mastek 
are the best outsourcing companies in IT industry. Mastek is a $79.5 million out-
sourcing company that has agreements with 500 other firms [Stanford University, 
2003]. India is at a forefront of offshoring services also other destinations have 
been taken into consideration. Tholons has identified top 100 destinations for 
globally sourced activities for 2015 [Tholons, 2014]. India appears six times in the 
top ten. The other countries in the first ten are Philippines, Poland and China. The 
countries are gladly chosen because of the scale of services, available skills, and the 
maturity achieved with regard to sourcing activities. BRIC counties are also quite 
high in the rank. According to I. Oshri, Kotlarsky and Willcocks, the relative at-
tractiveness of Brazil, Russia, India, and China (BRIC) and non-BRIC countries as 
sourcing destinations is dynamic. They claim, that ‘their attractiveness needs to be 
understood in the context of long-term global sourcing trends and the current global 
economic climate. In this regard, spending will continue to rise in all global sourcing 
markets through recessionary as well as growth periods, but spending on BPO will 
overtake the spending on ITO within the next five years’ [Oshri et al., 2009]. Both 
BRIC and non-BRIC countries’ inhabitants and governments spare no effort to 
attract managers for starting their business on their territories. For example, the 
government of China invests 5 billion American dollars in learning English to in-
crease the services sent from the country to other locations. As the development of 
the countries, self-awareness of the governments and consequently better trained 
potential workers, companies are more keen to invest into offshoring because they 
know this might bring more benefits than the loses. 

3. culture

3.1. Theoretical approaches
Experimental knowledge and process of learning about foreign markets gives 

companies opportunity to gain a competitive advantage and knowledge how to 
behave while conducting business abroad. The theory explores daily routines, stud-
ies everyday life of the international environment. Through the learning process 
about other cultures and practical exploration, companies are able to function  
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at the highest level of its performance. Institutional environments and various 
business structures of the company interact to form specific relations within the 
company that conducts business abroad. 

In an attempt to explain the Multinationality–Performance relationship, inter-
national business scholars have introduced a wide range of theoretical approaches. 
Buckley & Casson based Internalization Theory on Coasian logic of transaction 
costs theory. It says about company as a complicated and complex combination of 
not dependent activities connected by flows of knowledge. The theory describes 
and analyses an external culture which helps to avoid any imperfections and addi-
tional costs and consequently increase benefits. [Buckley; Casson, 2009]. Grant’s 
[1991] Resource-Based Theory’ principal sources of profits are resources and capa-
bilities. Here performance is to be affected positively when specific reserves that 
are tacit knowledge-based routines will be influenced across national markets. Ex-
port and direct investment will allow companies to make profits in the offshored 
areas. New Institutional Theory includes rationality, trust, legitimacy, emotions, 
and market structures. It explains classification of the institutional environment as 
complex systems joining processes, normative rules, and cognitive constructions 
[Amenta and Ramsey, 2010]. Learning Theory explains internationalization of 
a firm as a process of learning. Gradual process of internationalization influences 
organizational learning and development of knowledge. These are not available to 
domestically operating firms Learning Theory [Nielsen, 2010]. 

Three arguments state for defence of the cultural diversity in business. First 
one would like to encourage workers from various countries all over the world 
to engage into international businesses. Second one states that cross-cultural dif-
ferences may help any business to better understand customer needs and lead to 
grow the market share. Next argument explains that when the diversity of workers’ 
culture is greater, it gives a bigger perspective on solving global problems. Follow-
ing these arguments, managers should treat the cultural diversity as a fact and seek 
advantages which differences may bring to the business.

3.2. Corporate culture
Globalization and technical advancement have allowed entrepreneurs to 

choose various offshoring destinations. While these developments have overcome 
the geographical distances between companies, in many cases the cultural dis-
tance is still pronounced. Hofstede understands culture as “collective program-
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ming of the mind” [Hofstede 1980, p. 25]. In this respect, culture is understood 
as preferences of an entity. Ghemawat and Reiche [2011] extend the definition, 
claiming that culture is “a set of shared values, beliefs and assumptions that are 
learnt through membership in a group, and that influence the attitudes and be-
haviors of group members”. There are many aspects e.g. business units, member-
ships, groups, regions, etc. we belong to and each of them has impact on culture. 
Important here is, that place of birth does not constitute culture, but this is rather 
the environment and people who belong to the society we grow up with. With-
in multicultural corporations, workers with various cultural backgrounds have to 
deal with others who already have their own beliefs, expectations and habits and 
modify them accordingly [Abbott et al., 2013]. 

Cultural intelligence explains features of each person, regardless of the nation-
ality. Cross-cultural relationships have to be managed at individual level, depend-
ing on the country so managers have to learn how to deal with differences be-
tween cultures and teach their company’s workers how to adapt to the new culture. 
Following this, cultural intelligence has emerged to explain and help to facilitate 
the cooperation between various cultures. The notion can be defined as a person’s 
capacity to adapt effectively to new cultural settings or contexts based on multiple 
facets including cognitive, motivational, and behavioural features [Gregory et al., 
2008]. A person with high cultural intelligence can find and describe universal or 
belonging to specific group or specific culture features shortly after observation. 
The concept divides into three main dimensions: cognitive, motivational, and be-
havioural. The first one is the self, a person’s mental representation of his or her 
own personality, social identity, and social roles. Motivational means that a per-
son is capable to attain a determined level of his/her performance. The last one 
is a range of specific skills that person has to possess while deciding to cooperate 
with other cultures. 

Brannen and Salk [2000] claim that different workers have to develop one 
“negotiated” culture across all workers from different destinations. Psycholo-
gy has developed concept of cultural frame, meaning one’s conceptualization 
which allows him/her to understand culture individually and respond to it [Hong  
et al. 2000]. Auer-Rizzi and Berry [2000] pointed two assumptions of the cultural 
frame. First one assumes that people coming from different environments are able 
to think alike, however, they communicate it differently. Second one tells about 
built-in brakes within multicultural environment which leads its participants to 
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the same way of thinking. Srite and Karahanna [2006] claim that an individual can 
have multiple cultural identities, if he/she also can belong to many cultural groups 
at the same time. The mental framework is provided by the value of specific values 
and norms of certain culture the entity defines its actions. What is more, culture 
depends on the scope of one’s cultural values and manifests itself through an indi-
vidual person and later can be combined as a group [Straub et al. 2002].

conclusions

Nowadays, almost any service can be outsourced. Types of outsourced pro-
cesses differ between call centres, technical or IT support, third-party logistics, 
food services, distribution services, aircraft maintenance, back-office help etc. To-
gether with development of economy, technology and globalisation, companies 
often decide to outsource part of their work to an independent service provider 
and focus on their core business. Outsourcing, especially offshore outsourcing has 
become one of the crucial tools for enterprises, with a promise to improve the 
performance of firms that are already conducting their industries well. 

However, to be able to use the outsourcing advantages, entrepreneurs have to 
deeply analyse the chosen market, recognize potential dangers and balance them 
with the potential profits. Directors should remember that they have to take into 
consideration specific aspects of differences that have to be evaluated during the 
offshoring process. To be able to achieve anticipated effects of offshored services, 
relevant actions from the parent company are required. The managers have to pro-
vide suitable training, create and implement specific corporate culture. Employees 
from the offshored destination, have to be treated equally and feel as a part of the 
organization. 

Many scholars argue that it is essential to create corporate culture. In order to 
build the common corporate culture, all company’s participants need to have the 
same values which represent the core of their business culture [Hofstede, et al. 
1990]. Since culture is a complex phenomenon, entrepreneurs should go beyond 
traditional cultural trainings and create unique corporate culture, basing on expe-
rience and knowledge of all company’s members. Not only the process of experi-
mental knowledge will give expertise of the foreign markets’ cultural aspects but 
also increase firm’s competitive advantage.
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aBstract

Multicultural companies with different cultural backgrounds have to con-
stantly learn foreign habits and modify their behavior accordingly. The purpose 
of this paper is to examine the impact of culture and the significance of cultural 
change on the outsourcing and offshoring of services. The study shows that cross- 
-cultural relationships have to be managed at individual level, depending on the 
country and discovers that cultural intelligence has emerged to explain and help 
to facilitate the cooperation between countries. The authors present wide range of 
theoretical approaches in an attempt to explain the Multinationality–Performance 
relationship.

summary

Outsourcing i Offshoring Usługi biznesowe – względy kulturowe
Firmy międzynarodowe, o różnym środowisku kulturowym, muszą stale uczyć 

się obcych zwyczajów i odpowiednio modyfikować swoje zachowania. Celem pra-
cy jest zbadanie wpływu kultury na outsourcing i offshoring usług. Badanie wy-
kazuje, że w zależności od kraju, należy zarządzać relacjami międzykulturowymi 
na poziomie indywidualnym. Artykuł ukazuje, że inteligencja kulturowa wyjaśnia  
i ułatwia współpracę między krajami. Autorzy przedstawiają szeroki zakres pode-
jść teoretycznych w celu wyjaśnienia relacji o charakterze wielonarodowościo-
wym.





III.
DYLEMATY 
pogranicza 
– varia





Teren, na którym znajduje się wieś, będąca przedmiotem niniejszego opra-
cowania, w ciągu pierwszego czterechsetlecia historii Polski nie miał stałych 
mieszkańców: na południe od Sandomierza, w widłach Wisły i Sanu rozciągała 
się Puszcza Sandomierska – naturalna granica między Polską i księstwami ruski-
mi. Za czasów Kazimierza Wielkiego w odległym o prawie dwadzieścia kilome-
trów Przyszowie zbudowano zamek o charakterze dworu myśliwskiego; ten sam 
monarcha lokował wtedy położony w podobnej odległości Raniżów. Centrum 
puszczy, bagniste i pozbawione szlaków komunikacyjnych w następnych trzech 
stuleciach pozostawało dostępne tylko dla myśliwych i pszczelarzy1. Jeszcze sto lat 
po czasach, które będą przedmiotem mojej refleksji, Oskar Kolberg w materiałach 
do swojego Ludu, zamierzał zamieścić tekst następujący:

1 Jako jeden z pierwszych osadnictwo na tym terenie badał Antoni Kunysz. Na mapie 
ilustrującej jego rozprawę, teren nas interesujący pozbawiony jest śladów osadnictwa 
[Kunysz 1980, s. 101].
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,,(…) trzy miasteczka: Kolbuszowa, Majdan i Dzików, są jakoby od reszty 
świata odcięte dla braku dróg, które by ożywiły ruch i handel od Rzeszowa, Gło-
gowa, ku Wiśle i urodzajnej nadwiślańskiej okolicy. Tymczasem (…) brodzimy 
głęboko w piaskach, to znów lgniemy w iłach, aż bydlęta się topią w błocie. Każdy 
korczyk wywieziony, każda furka z towarem, każdy kawał drzewa, zanim się parę 
mil przewiezie, ileż to kosztuje zachodu, przyborów, przemyśliwań i niepokoju”! 
[Kolberg 1967, s. 7].

Dwieście i więcej lat wcześniej serce Puszczy Sandomierskiej było w zasadzie 
niedostępne przez większą część roku. Wtedy też zaczęła się kształtować grupa 
etnograficzna tam zamieszkująca, a nazywana dziś Lasowiakami. Według Jana 
Bystronia jest ona grupą etnograficzną wtórną, typowo kresową, która powstała 
w wyniku wiekowych procesów historycznych [Bystroń 1938, s. 66]. Franciszek 
Kotula pisał: 

,,Na podstawie różnych danych wynika, że zanim jeszcze poczęły różnymi 
zbiegami zaludniać się naddnieprzańskie „Dzikie Pola”, zanim powstała Ukraina 
– puszcza Sandomierska była tym schowkiem, gdzie chronili się ludzie, którzy 
weszli w konflikt z ówczesnym prawem (…) różni awanturnicy, szukający przygód 
i wolnego życia, niespokojne duchy i kombinatorzy, ot – ludzie «szerokiego pola»”, 
[Kotula 1962, s. 18]. 

Były to zatem prawdziwe „pogranicza” kultur i narodów. Kotula pisze również 
o tym, że w puszczy osadzano jeńców wojennych, m.in. Rusinów, Szwedów, Ta-
tarów. Późno do centrum puszczy dotarło też chrześcijaństwo – od stałych parafii 
jej mieszkańców dzieliło często jeszcze w początkach XVIII wieku przynajmniej 
kilkanaście kilometrów. Nic dziwnego, że w wieku XIX ks. Wojciech Michna pisał: 

Lud sam, w puszczy sandomierskiej osiadły, w pasie środkowym, jest nam 
dowodem żywym, że jego dziadkowie stali opornie najdłużej przy starej wierze. 
Nigdzie nie znalazłem tyle zabobonów, przesądów, czarów, itd., jak tutaj między 
ludem, a te gusła wszystkie przechowuje lud z taką wiarą, jakby one były nakazane 
ongi przez księży [cyt. za: Kotula 1962, s. 13]. 

Brzostowa Góra została założona przed rokiem 1739 [Miodunka 2014, s. 36]. 
Mniej więcej półtora wieku wcześniej lokowany był odległy o sześć kilometrów 
na południowy zachód myśliwskiej osadzie Komorów, a w roku 1674 pojawiła się 
wzmianka o położonych w tę samo stronę w podobnej odległości: Hucie Komo-
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rowskiej (gdzie produkowano szkło), i o oddalonym o trzy kilometry Majdanie, 
gdzie funkcjonowała potażnia2.

Zdj. 1. Niezamieszkałe centrum Puszczy Sandomierskiej w drugiej połowie XVI wieku 
(litery BG oznaczają miejsce późniejszej wsi Brzostowa Góra). Dziś na tym terenie znaj-
duje się miasto Nowa Dęba i kilkanaście wsi; mieszka tu łącznie przez ponad dwadzie-
ścia tysięcy mieszkańców. Źródło: Atlas Historyczny Polski w drugiej połowie XVI wieku

Nazwa wsi pochodzi od brzostu – wiązu górskiego, drzewa pospolicie wystę-
pującego na ziemiach polskich, chociaż dziś znacznie mniej powszechnie niż daw-
niej [Nazwy miejscowe Polski… 1995, s. 396]. Etymologicznie słowo to wywodzi 
się z prasłowiańskiego brъstъ, oznaczającego ‘pąk’, ‘pączek kwiatu’, ‘młode pędy 
rośliny’ [Słownik prasłowiański, 400]. Drugi człon nazwy: góra – dziś może wy-
woływać zdziwienie, jako że największe wzniesienie położone w centralnej części 
Brzostowej Góry liczy sobie tylko 225 m n.p.m. i dziś przypomina raczej pagórek 
wyrastający ze wzgórza, na którym rozlokowana została najliczniej i najwcześniej 
zamieszkana część miejscowości, nazywana właśnie „wsią”. Inne wrażenie odnosił 
pewnie ten, kto trzysta lat temu nazywał to miejsce; ponieważ wtedy cała okolica 
była podmokła i zarośnięta puszczą – zwłaszcza mieszkańcy wcześniej zamiesz-
kałego Majdanu, wstępując na wzniesiony kilkanaście metrów wyżej pagór, mogli 

2 Na temat procesu zasiedlania Puszczy Sandomierskiej zob. m.in. Piórek 2005. Potażnia 
to manufaktura produkująca z drewna i węgla drzewnego potaż, półprodukt używany 
m.in. do wyrobu mydła, szkła i ceramiki.
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uznać, że wstępują na jakąś „górę”. A okolica była wtedy niezbyt przyjazna przy-
byszom. Twórcy tzw. mapy Miega, powstałej wszakże wtedy, gdy wieś była już od 
kilkudziesięciu lat zamieszkała, notowali: 

,,Leżący wokół las to młode, wysokopienne, gęsto podszyte drzewa świerkowe, 
poza drogami nie do przejścia. (…) Grzęzawiska wypływające od Komorowa stają 
się w tej okolicy tak zabagnione, że nie istnieje przez nie przejście. (…) Znajdujące 
się w połowie drogi (od strony Drozdowa) w kierunku Brzostowej Góry w dwóch 
miejscach bagno wypływa z leżących wokół małych wzgórze i ginie w strumieniu 
Rusinów”, [Galicja na józefińskiej…, s. 76–77].

Zdj. 2. Brzostowa Góra na tzw. mapie Miega. Litery oznaczają współczesną lokalizację: 
C – centrum wsi (skrzyżowanie z lokalną drogą do Krzątki); S – szkoła; R – skrzyżowanie 
dróg z Majdanu Królewskiego, Rusinowa i Woli Rusinowskiej. Ukośna prosta linia ozna-
cza miejsce połączenia arkuszy mapy.  Źródło: Mapa Miega

W pierwszych kilkunastu latach po utracie przez Rzeczpospolitą terenów na-
zywanych odtąd Galicją, powstały dwa niezwykle interesujące dokumenty, które 
umożliwiają m.in. rekonstrukcję procesu kształtowania się osadnictwa na tere-
nach Puszczy Sandomierskiej. Pierwszym z nich jest mapa Miega3, sporządzona 

3 Mapa Miega (przechowywana w Archiwum Wojennym w Wiedniu (Kriegsarchiv), 
sygn. BIXa.390), publikowana jest w wielotomowym dwujęzycznym wydawnictwie 
rozpoczętym w roku 2012. Brzostową Górę obejmuje tom Galicja na józefińskiej mapie 
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do celów militarnych w latach 1779–1783, zawierająca precyzyjny obraz Kró-
lestwa Galicji i Lodomerii. Drugi dokument – metryka józefińska, to pierwszy 
galicyjski kataster gruntowy zawierający spis nieruchomości, powstały w latach 
1785–1789 wyniku realizacji patentu cesarza Józefa II4. Obydwa dokumenty, dziś 
stosunkowo łatwo dostępne, są jednocześnie swoistym „bilansem zamknięcia” 
przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. W roku 1817 cesarz Franciszek II wydał patent 
o przeprowadzeniu kolejnego spisu katastralnego, nazwanego później metryką 
franciszkańską5.

W przypadku wsi Brzostowa Góra obydwie metryki to obszerne, mniej więcej 
stupięćdziesięciostronicowe dokumenty, zawierające informacje o bardzo różno-
rodnym charakterze. Ich ważną i obszerną część stanowi opisanie granic wsi z są-
siednimi miejscowościami; oto początek tej partii metryki:

,,Opisanie granic między wsią starościńską Brzostową Górą i wsią Rusinowem 
Ekonomii Sandomierskiej, poczynających się od kopców narożnych w Stawisku 
nad rzeką graniczną Muryn zwaną usypanych, jako to dla wsi Krządki, Rusino-
wa i Brzostowej Góry, od których to kopców granica między niniejszymi wsiami 
ciągnie się na zachód ponad rzeką Muryn, która się za granicę naturalną bierze, 
nad którą w odległości łokci 300 w łące Marcina Stępnia, gospodarza z Brzostowej 
Góry, usypany jest kopiec 1.

topograficznej 1779–1783 : faksymilia arkuszy 81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 
143 = Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783 : Faksimileblätter 
81–87, 94–101, 109–117, 126–132, 143, t. 4, Kraków 2012, cz. A i B. Wersję interneto-
wą mapy można natomiast znaleźć na stronie http://mapire.eu/en/ [dostęp 20.09.2016]. 
Na stronie tej istnieje możliwość nakładania na mapę Miega map współczesnych, 
dzięki czemu dość łatwo można lokalizować obecne położenie obiektów osiemnasto- 
wiecznych.

4 Metryka józefińska oraz późniejsza metryka franciszkańska znajdują się w Central-
nym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie (jest to dawne Ar-
chiwum Namiestnictwa, a w okresie międzywojennym Archiwum Państwowe). Zob. 
na ten temat: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie 2005; 
Pyrozhenko, Sivers’ka 1965; Frantsyskans’ka…, 1965 (publikacja w formie pliku PDF). 
Wszystkie miejscowości ujęte w obydwu metrykach można sprawdzać w powyższych 
wydawnictwach. Akta Brzostowej Góry znajdują się pod sygnaturą ЙV-275 (metryka 
józefińska) i ФV-130 (metryka franciszkańska). Na temat sposobu powstawania me-
tryki i rozmaitych szczegółów z tym związanych, zob. Filozof 2005, s. 109 i nast. oraz 
Wolski 2000.

5 Jak wynika z dokumentów dla Brzostowej Góry metryka józefińska sporządzona zosta-
ła około roku 1787, a metryka franciszkańska mniej więcej w latach 1820–1824.
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Zdj. 3. Początek Opisania granic… z Majdanem. Źródło: Metryka józefińska

Dalej idąc nieodmiennie jako wyżej na zachód uroczyskiem Stawisko zwa-
nym, w odległości łokci 180 ut supra [jak wyżej] nad rzeczoną graniczną rzekę 
Muryn, usypany jest kopiec n[ume]ro 2.

Idąc dalej ut supra w odległości łokci 270, usypany nad tąż rzeką kopiec in 
ordine 3”.

W ten sposób czytelnik metryki „oprowadzany” jest przez 78 kopców wyzna-
czających granice wsi. Tekst powyższy może być istotnym źródłem zarówno do 
badań zarówno terenowych, jak i analitycznych, w perspektywie językoznawczej 
i historycznej, ale także np. genealogicznej.

Odczytanie nazwisk z kart metryki jest dla badacza prawdziwą „drogą przez 
mękę”: wśród spisów posiadaczy sporządzanych przez kilku pisarzy (o czym 
świadczą różne charaktery pisma), często pojawiają się rozmaite wersje nazwisk. 
I tak: pod numerem 20 mieszka Stanisław, którego nazwisko zapisywano: Rembis, 
Ręmbisz lub Rębisz. Nazwisko Mateusza mieszkającego w domu nr 29 zapisywa-
no: Adamczyk, Dączik, Tomczyk. Pod numerami 34 i 35 mieszkali Wojciechowie, 
noszący nazwiska zapisywane kolejno: Syputa, Sypula, Szypuła i: Szwayka, Bayka, 
Bayek, Roiek. Niektóre z tych wersji wynikają pewnie z błędów pisarzy, którzy 
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przepisywali nazwiska usłyszane „w terenie”. Rozmaitość wariantów nazwisk jest 
także dowodem na to, że ich posiadacze na pewno nie posiadali dokumentu, który 
zawierałby wersję urzędową personaliów. W XVIII wieku nazwiska chłopskie czę-
sto dopiero się kształtowały; jak pisze Kazimierz Rymut – jeszcze „nie zakrzepły” 
[1991, 21].

Zdj. 4. Różne wersje zapisu nazwisk Marcina Pioruna, Wawrzyńca Rojka i Jakuba Cha-
ma, mieszkających pod kolejnymi numerami domów 42–44. W prawym dolnym rogu 
wersja „podpisana” krzyżykami przez gospodarzy. Źródło: Metryka józefińska 

Równie bezceremonialnie twórcy metryki franciszkańskiej obchodzili się 
z imionami zapisywanymi rozmaicie; częste były deminutywa: Wojtek, Franek, 
Wawrzek, Kuba, Sobek (obok urzędowych: Wojciecha, Franciszka, Wawrzyńca, 
Jakuba i Sebastiana).

Metryka józefińska odnotowuje 39 następujących nazwisk mieszkańców 
Brzostowej Góry: Bednarz (Szymon), Barnaś (Wojciech, Szymon), Cham (Ja-
kub), Chmielowiec (Wawrzyniec, Mateusz), Czachor (Mateusz, Krzysztof), Depa 
(Wojciech), Dyzia (Michał), Dziuba (Marcin), Firley (Stanisław), Fudali (Marcin), 
Furtak (Sebastian), Gil (Agnieszka, Antoni, Walenty), Gołąbek (Wojciech – dwie 
osoby o tym imieniu, Kacper), Gunia/Gonia (Stanisław), Kapusta (Maciej), Ko-
peć (Franciszek, Mateusz), Lasota (Józef), Libera (Tomasz), Lubocha (Sebastian), 
Machlarz (Franciszek), Mazgaj (Zofia, Walenty, Sebastian), Medocha/Madocha 
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(Andrzej), Noga (Sebastian), Ogonka (Jakub), Paduch (Jakub), Panek (Franciszek, 
Jan, Michał, Krzysztof, Mateusz), Piorun (Marcin) Reguła (Paweł), Rębisz (Stani-
sław), Rogala (Paweł, Jakub), Rojek (Wojciech, Wawrzyniec), Sałek (Jan, Wawrzy-
niec), Skura (Marek, Marcin, Jakub, Łukasz, Sebastian), Stępień (Stępień), Struż/
Stróż (Józef, Kazimierz), Sudoł (Wojciech), Sypuła/Szypuła (Marianna, Wojciech), 
Tomczyk (Mateusz), Wąsik (Jan), Zięba (Paweł)6. 

Zdecydowana większość z tych nazwisk ma polską etymologię7, co może 
świadczyć o tym, że pierwsi stali osadnicy pochodzili z ziem polskich. Kilka z nich 
występuje do dziś w ponadprzeciętnej reprezentacji na terenie powiatu kolbu-
szowskiego obejmującego Brzostową Górę8. Interesujące jest także to, że wśród 
posiadaczy gruntów odnotowane są trzy kobiety, których nazwiska podawano 
w formie odmężowskiej, z przyrostkiem oznaczającym bycie żoną (lub ewentual-
nie wdową): Zofia Mazgajka, Agnieszka Gilowa i Marianna Szypulina. Na osiem-
nastowiecznej galicyjskiej wsi kobiety mogły więc być posiadaczkami ziemi.

Czterdzieści lat później, w metryce józefińskiej nie znajdziemy 16 nazwisk 
z powyższej listy (Bednarz, Depa, Dyzia, Dziuba, Firley, Furtak, Kopeć, Libera, 
Lubocha, Machnarz, Noga, Ogonka, Piorun, Reguła, Rogala, Sałek), oraz 13 no-
wych (Baran, Bielecki, Boksa, Buczek, Czyż, Jurek, Krymski, Maciąg, Obara, Rze-
szutek, Sadecki, Waziński, Wilk). W tym czasie ilość gospodarstw zwiększyła się 
o sześć. Obydwie metryki podają numery domów, w których mieszkają poszcze-
gólni gospodarze. Porównując wspomniane dokumenty, w przypadku zmiany na-
zwiska związanego z posesją, można więc domniemywać, że miała miejsce sprze-
daż posiadłości lub przekazanie jej spadkobiercy (np. mężowi córki)9. Ponieważ 
numery domów zmienione zostały dopiero po drugiej wojnie światowej, dzięki 
metrykom i późniejszym księgom metrykalnym oraz innym dokumentom, moż-

6 W nawiasach podaję imiona osób noszących te nazwiska. Jak widać, zdarzało się, że 
kilka osób było posiadaczem tego samego nazwiska.

7 Wyjątkiem jest nazwisko Libera (z łac. liber – wolny).
8 Nazwiska te to: Cham, Chmielowiec, Czachor, Depa, Furtak, Kopeć, Paduch, Panek, 

Reguła, Rębisz, Skura, Stróż, Zięba. Popularność nazwisk w poszczególnych powia-
tach Polski można sprawdzić na stronie: http://www.moikrewni.pl/mapa/.

9 W ten sposób można np. ustalić, że w gospodarstwie nr 43, zamieszkałym w roku 1787 
przez Wawrzyńca Rojka, 40 lat później mieszka Stanisław Maciąg. Z przeprowadzonej 
przeze mnie kwerendy wynika, że najprawdopodobniej nie zachowały się księgi para-
fialne z tamtego okresu, które umożliwiałyby dokładniejszą i pewniejszą analizę losów 
mieszkańców.
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liwe jest dość precyzyjnie badanie losów poszczególnych posiadłości i zamieszku-
jących je rodzin. 

W kolejnej części metryki józefińskiej zawarty jest opis poszczególnych niw, 
czyli części wsi; oto charakterystyczny fragment:

Czwarta niwa od znajdujących się na niej wydmisków piaszczystych Łysą Górą 
nazwanych, zawiera w sobie nazwiska: pod Studniową Górą, Jasionką, Radzowskie, 
Załuże, przez poddanych zasiewane, ma w sobie miejscami grunt przy górach piasz-
czysty z kamieniami zmieszany, między którym zdrojowczyska moczarzyste wi-
dzieć się dają, przy nizinach jest zaś piaszczysto sapowaty, zimny i częstego gnojenia 
potrzebuje. Za staraniem właścicielów wciąż przez dwa lata znaczną część na zimę 
żytem, wreszcie na lato tatarką i owsem obsiewany, w trzecim ugorzy.

Piąta niwa Popielów z przyłączonymi nazwiskami pól: Stawisko, Rosocha 
i Bandysz ma w sobie same chłopskie pola; składa się całkiem z pola przy wyż-
szych miejscach piasku ostrego, z błotem pomieszanego, przy nizinach mokro sa-
powatej. Grunt ten jest cały płonny, wiele i często nawozu potrzebuje, powszechnie 
wszyscy właściciele pilnością gospodarską i pracowitym staraniem przez dwa lata 
na zimę żytem przez trzecią część, na wiosnę zaś jęczmieniem i owsem zasiewają 
go, w trzecim w odług wypuszczają go. Wysiewu według z gromady wybranych 
przysięgłych mężów zeznania, na mórg garcy 32 żyta, a jęczmienia garcy 40 tyleż 
owsa utrzymuje, a przychodu w ziarnie podług długiego doświadczenia rachując 
wysiew, dziesięcinę i poślednie zboże ziarn 3, jęczmienia 3, a owsa 4 w średniej 
ilości wydaje. Takowe wyznanie i zwierzchność dworska za rzetelne być sądzi. 

Fragment powyższy, podobnie jak i cała metryka, zawiera liczne przykłady 
wyrazów i form gramatycznych dziś już archaicznych lub całkowicie niezrozu-
miałych (przynajmniej bez pomocy słowników), nawet dla wykształconego Pola-
ka. Zapewne domyślimy się, że zdrojowczysko to „miejsce gdzie zdroje wytrysku-
ją” [Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 1923, s. 418], ale niewielu pewnie wie, że 
ziemia sapowata to „pełna sapów, błotnista, bagnista, mokra” [Karłowicz, Kryń-
ski, Niedźwiedzki 1909, s. 32].

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku toponimii Brzostowej Góry – licz-
nie wymienianych w metryce józefińskiej nazw części wsi. Oto ich lista: Jurowa 
Olszyna, Śpiący Bór, Okleczny Bór, Długi Bór, Frycowy Bór, Wójci Bór, Śpiący 
Bór, Bachnat, Łyse Góry/Łysa Góra, Pod Jasionką, Stadniowa Góra, Radzowskie, 
Żałuże, Popielów, Stawisko, Rosocha, Bandysz, Piekłowa Świerczyna, Rynna, Dą-
bek, Murynia.
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To, co jest szczególnie uderzające w powyższym zestawie, to duża ilość nazw 
kojarzących się lasem: bór występuje aż z sześcioma dookreśleniami, a oprócz tego 
mamy Jasionkę (od ‘jesiona’ lub od ‘Jasia’), Dąbek, Świerczynę i Dąbek. Kilka in-
nych miejsc określanych jest poprzez podkreślenie „dendrologicznych osobliwo-
ści”: rosocha to rozszczepione drzewo, Popielów to miejsce wypełnione popiołem 
(pewnie po spalonym lesie), a Łyse Góry zaznaczają swoją odmienność wynikającą 
z braku zadrzewienia.

Fragmenty puszczy wyróżnione w metryce franciszkańskiej mają także inne, 
bardziej zagadkowe dookreślenia. Przymiotnik Jurowa może się odnosić do ru-
sińskiego imienia Jur, ale także do pogardliwego określenia prawnika, jurysty. 
Przymiotnik okleczny to relikt staropolski, dziś już zupełnie niezrozumiały. Tym-
czasem nazwa ta wywodzi się ze staropolskiej terminologii bartniczej, w której 
oklecić oznacza ‘osadzić w górnej części barci᾽ [Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 
1902, s. 733]10. Bandysz to nazwa innej części Brzostowej Góry. Najprostsze wy-
jaśnienie etymologii tej nazwy odwołuje się do bandosa ‘robotnika sezonowego᾽, 
ale w języku ukraińskim występuje słowo бандос oznaczające ‘siekierę ciesielską’ 
[133]. Obydwie interpretacje wydają się odpowiadać puszczańskim zajęciom ów-
czesnych mieszkańców wsi.

Bachnat – las wyznaczający zachodnią granicę Brzostowej Góry, wziął swoją 
nazwę od słowa bachmat, które jest złożeniem arabskiego bahim oraz ogólnotu-
reckiego at – oba w oryginalnym znaczeniu ‘koń czystej rasy’. Bachmat to jednak 
w rzeczywistości koń silny i krępy, wykorzystywany w walce. Choć bezpośred-
nich dowodów na to nie ma, przesunięcie znaczenia (z konia rasowego na wy-
trzymałego, bojowego) nastąpiło najpewniej w środowisku tatarskim, skąd słowo 
to do nas dotarło. Obie te informacje potwierdza fakt, że – poza polszczyzną – 
bachmat występuje też w językach wschodniosłowiańskich, natomiast nie ma go 
w południowosłowiańskich, które nie miały kontaktów z Tatarami [Stachowski 
2014, s. 42–43]11. Na terenie wschodniej Słowiańszczyzny notowane są nazwy 
geograficzne podobne do majdańskiego Bachnatu12. Co ciekawe las ten oddziela 

10 Z tego samego źródła wywodzą się współcześnie używane słowa: sklecić, klecić w zna-
czeniu ‘wykonać coś byle jak, z byle czego’, a także słowo klatka. Por. Brűckner 1989, 
s. 232–233.

11 Słownik wyrazów obcych… [1995, s. 101] wywodzi etymologię słowa „bachmat” od 
staroruskiego bachmat, bachnat, z tureckiego bachn-at. Turkolodzy nie potwierdzają, 
aby w języku tureckim występowała wersja bachn-at. 

12 Folwark, wsie i uroczysko o nazwach: Bachmat, Bachmatki, Bachmatowce, Bachma-
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Brzostową Górę od Majdanu, siedziby gminy i parafii, a słowo majdan, również 
proweniencji tureckiej, a oznacza ‘plac we wsi, w obozie lub warowni’.

Wielu badaczy podkreśla obecność na terenach puszczańskich potomków osa-
dzonych tam niegdyś jeńców, także proweniencji turecko–tatarskiej. Ksiądz Woj-
ciech Michna w XIX wieku pisał o mieszkańcach puszczy: „Mówią niektórzy: »To 
twarze tatarskie«”13. Wiek później Franciszek Kotula dostrzegał także egzotyczną 
aparycję niektórych Lasowiaków, spośród których niektórzy mają taki wygląd, 
„jakby ich wczoraj przywieziono z Anatolii” [Kotula, 19]. Badacz ten przedstawia 
także pochodzenie nazw niektórych puszczańskich okolic: Rusinów, Szwedy, Mo-
skale. Bachnat, nazwa lasu oddzielającego Brzostową Górę od Majdanu, może być 
więc szczególnym dowodem takich egzotycznych związków dawnych mieszkań-
ców Puszczy Sandomierskiej. Inna możliwość – chyba jednak bardziej prawdopo-
dobna – to etymologia słowiańska: w języku ukraińskim бaxmaтий to m.in. ‘za-
nadto szeroki’14 [152–153]. Pamiętając o tym, że znacznie wcześniej od Brzostowej 
Góry zasiedlony był Majdan, wydaje się, że to mieszkańcy tej wsi pierwsi nazwali 
las otaczający ich miejscowość od wschodu. Dziś, gdy patrzymy na las Bachnat 
(i ulicę o tej nazwie) z centralnej części Majdanu, widzimy prostą, szeroko i jedno-
litą ścianę lasu. Z mapy Miega wynika, że bardzo podobnie było w XVIII wieku. 

Inny las, tym razem oddzielający Brzostową Górę od położonej bardziej na 
północny wschód Krzątki, nosi nazwę Rościeszek (w późniejszych, dziewiętna-
stowiecznych zapisach – Rościuszek). I tym razem nazwa jest wyjątkowa, jedy-
na w Polsce. Na pewno daje się ona objaśnić w obrębie etymologii słowiańskiej 
i można ją zasadniczo wyprowadzić z trzech źródeł: od imienia Rościesz, z hi-
potetycznego apelatywu słowiańskiego oznaczającego ‘nacios na drzewie’ lub od 
występującego w gwarach Zabajkala słowa rast’och (‘zacios na bierwionie kon-
strukcyjnym)15.

tówka, Bachmaty na wschodnich terenach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej notuje 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego… 1900, s. 63.

13 Cyt za: Kotula 1962, 16.
14 Termin bachmatowaty w znaczeniu ‘krępy’, ‘otyły’, ‘przysadzisty’ notują też polskie 

słowniki, np. Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki 1900, s. 80 i Arct 1914, s. 10. 
15 Bardzo obszerne objaśnia tej nazwy otrzymałem od dr hab. Zbigniewa Babika: „Me-

tryka przekazuje formę Rościeszek, natomiast późniejsze przekazy mają formę Ro-
ściuszek. Wydaje się, że objaśnienie formy młodszej ze starszej bezpośrednio nie jest 
możliwe, stają się one jednak zrozumiałe, jeśli przyjąć dwukrotne tworzenie formy 
deminutywnej od hipotetycznej pierwotnej formy zdrobniałej. Forma ta brzmiała-
by *Roś- ciesz na gruncie systemu polskiego języka ogólnego, a *Rościes na gruncie 
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Jeszcze bardziej tajemnicza jest nazwa jedynej rzeczki, a właściwie strugi, któ-
ra przepływa przez Brzostową Górę, na najdłuższym ze swoich odcinków, wy-
znaczając jednocześnie granicę wsi z Rusinowem. Murynia – bo taka jest nazwa 
tego strumienia, to nazwa jedyna w Polsce, w jej obecnych granicach; jest to także 
nazwa topograficzna o niejednoznacznej etymologii16. Sytuacja taka występu-
ję często w przypadku nazw geograficznych bardzo dawnych, nadanych przed  
tysiącleciami przez dawne kultury (tak jest w przypadku hydronimów dużych 
rzek: Wisła, Odra, Bug, San17). Nazwa Murynia pojawia się jednak dopiero 
w XVIII wieku. Wydaje się, że etymologia tej nazwy wywodzi się z prasłowiań-
skiego *murina [Ètimologičeskij slovar’ slavânskih Zykom 1994, s. 193], które jako 
nazwa brzostowogórskiej rzeczki użyta mogła być przez osadników pochodzenia 
ruskiego18. W języku ukraińskim słowo мyринa oznacza ‘niewielkie bagno po-
zostałe po powodzi’, a мyрлинa to ‘jezioro koło bagna᾽[Etymolohichnyĭ slovnyk 
ukraïns`koï movy, 1989, s. 538]. Wszystkie dawne opisy tej okolicy podkreślają jej 
podmokły, a miejscami bagienny charakter – wydaje się zatem, że taka interpre-
tacja rodowodu tej nazwy jest uzasadniona. Co ciekawe, nazwa ta występuje na 
wschodnich terenach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

Podsumowując powyższe uwagi na temat toponimii Brzostowej Góry, do-
strzec należy przede wszystkim obecność nazw o prawdopodobnej genezie 

mazurzącej gwary (a takie wyłącznie występują na tym obszarze, przy czym w XVIII 
w. i później mazurzenie nie ulega już wątpliwości). Starszą formą deminutywną od 
Rościesz jest niewątpliwie Rościeszek. Natomiast forma *Rościes może utworzyć de-
minutywum jako *Rościósek, zwłaszcza jeżeli wcześniej dokonałaby się przebudowa 
postaci podstawowej, np. z *Rościes (miejscownik *Rościesie) do *Rościos (skąd 
tylko krok do deminutywum *Rościósek, poprawionego graficznie i brzmieniowo na 
Rościuszek). (…) O ile podstawą byłoby imię *Rościesz, nazwa mogłaby powstać 
nieco później, już bez derywacji afiksalnej (nazwa lasu równa imieniu / nazwisku wła-
ściciela). Druga możliwość to dopatrywanie się tutaj śladu hipotetycznego apelatywu 
słowiańskiego o znaczeniu ‘nacios na pniu drzewa’. Byłaby to semantyka odpowiednia 
dla nazwy lasu. W gwarach rosyjskich Zabajkala występują apelatywy rast’ocha w zna-
czeniu ‘przerębel, której krawędzie załamały się’, a także szczególnie nas interesujący 
rast’och – ‘zacios na bierwionie konstrukcyjnym’. 

16 Nazwę odnotowują prace dotyczące hydronimii, które potwierdzają jej wyjątkowość na 
ziemiach polskich [(np. Szulowska, Wolnicz-Pawłowska 2001].

17 Zob. na ten temat rozprawę Zbigniewa Babika [2001].
18 W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego… odnajdziemy dwór i folwark o na-

zwie Murynia w powiecie poniewieskim, w gminie Birże oraz kilka miejscowości o po-
dobnych nazwach (Muryn-Bor, Muryno, Muryny), również na terenach wschodniej 
Słowiańszczyzny [Słownik geograficzny… 1902, s. 362].
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wschodniosłowiańskiej (Murynia, Bachnat, ewentualnie także: Bandysz i Rościu-
szek). Biorąc pod uwagę, że są to nazwy miejsc bardzo dużych i łatwych do do-
strzeżenia (lasy, rzeka) wydaje się, że mogły być one nadane najwcześniej, przez 
pierwszych osadników, może jeszcze nie zamieszkujących na stałe tych okolic. 
Mogli być oni pochodzenia wschodniosłowiańskiego, np. rusińskiego. Byłby to 
zatem jeszcze jeden dowód – tym razem lingwistyczny – na pograniczny charak-
ter Puszczy Sandomierskiej.

Dla językoznawców na pewno bezcenne są różnorodne archaizmy; jeżeli 
w metryce dotyczącej jednej miejscowości odnaleźć można relikty językowe dziś 
już zupełnie zapomniane, to badając większy zbiór tych dokumentów na pewno 
można by znaleźć znacznie więcej takich osobliwości. 

Zdj. 5. Zakończenie opisania granic Brzostowej Góry ze wsią Rusinów. 
Źródło: Metryka józefińska

Obydwie metryki wnoszą także cenne uzupełnienia dla galicyjskiej heraldyki 
i sfragistyki. Jak wiadomo, w okresie tym każda miejscowość musiała posiadać 
pieczęć. Trudno powiedzieć, jakimi kryteriami kierowały się władze austriackie 
przydzielając herby: w godle pieczęci bardzo często pojawiały się np. narzędzie 
rolnicze, np. cepy, kosa, pług lub kojarzone także z pracą na roli: snop zboża lub 
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worek. Zdecydowanie rzadziej pojawiały się typowe herby szlacheckie. Herbem 
Brzostowej Góry w okresie galicyjskim był łuk z napiętą cięciwą. Herbarze po-
dają, iż bardzo często to insygnium nosili przedstawiciele rodzin tatarskich19 [np. 
Górzyński, Kochanowski 1990, s. 102]20. Pieczęć ta znana była w dotychczasowej 
literaturze, z tym że najstarszy jej odcisk pochodził z roku 1819. Tymczasem me-
tryka józefińska pozwala nam przesunąć jego powstanie o ponad 40 lat21. Podob-
ne uzupełnienia można wnieść do dziejów pieczęci miejscowości sąsiadujących 
z Brzostową Górą: Majdanu, Rusinowa i Krzątki 22.

Uwagi poczynione na temat możliwości wykorzystania metryk w badaniach 
wiążą się przede wszystkim z naukami o charakterze humanistycznym i społecz-
nym. Zasadniczy korpus obydwu dokumentów dotyczy jednak przede wszystkim 
gospodarki i ekonomii; w metrykach znajdziemy obszerne zestawienia powierzch-
ni gruntów, ich klasyfikacji oraz inne szczegółowe informacje, które umożliwiały 
wymiar podatków. Badając ten aspekt metryk można sformułować uzasadnione 
opinie na temat zamożności właścicieli, a porównując stan rzeczy na przestrzeni 
40. lat, można zauważyć zmiany pod tym względem. Aby więc powstało całościo-
we opracowanie dotyczące nawet jednej miejscowości, potrzebny jest zespół bada-
czy o różnorodnych kompetencjach23. 
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summary 

Formation and transformation of the village of Brzostowa Góra  
in the light of the Josephian Metric and the Franciscan Metric

The article is based on very detailed descriptions of the towns made during the 
reign of the Austrian emperors Joseph II and Francis II, at the end of the 18th and 
early 19th century. These materials, which are currently kept in the State Archives 
in Lviv, written in beautiful old Polish language, contain descriptions of the border 
of the village, censuses of the inhabitants (with names derived from several langu-
ages, as the Cossack, Tatar and Swedish prisoners were imprisoned there) Fields, 
forests, tax records. Brzostowa Góra, a village in the Kolbuszowa district, is a par-
ticularly gratifying material for interdisciplinary analysis (historical-linguistic-so-
ciological) on the basis of both metrics, since the village was just formed and hasn’t 
yet been the subject of such research.



Postać gen. Lucjana Żeligowskiego kojarzona jest najczęściej z przeprowa-
dzeniem w październiku 1920 roku, pod auspicjami Józefa Piłsudskiego, tzw. 
wyprawy wileńskiej. Jej rezultatem było utworzenie Litwy Środkowej, a dwa lata 
później włączenie państewka w obręb odrodzonej w 1918 roku państwowości 
polskiej. Realizacja wytycznych marszałka uczyniła ze wzmiankowanego zasłu-
żoną i nader popularną w kraju postać. Nie dziwi zatem, że w kolejnych latach 
pełnił on prestiżową funkcję inspektora II Armii w Warszawie (1922–1925), a na-
stępnie Ministra Spraw Wojskowych (1925–1926). Do „zasług” Żeligowskiego  
w tym czasie zapisać można przeprowadzenie zmian kadrowych w Sztabie 
Generalnym Wojska Polskiego (tzw. legionizacja) oraz organizację znamien-
nych manewrów rembertowskich, będących militarnym zapleczem dla przy-
gotowywanego przez obóz piłsudczykowski zamachu stanu. Równocze-
śnie był on członkiem Pełnej i Ścisłej Rady Wojennej oraz komendantem 
Centrum Wyższych Studiów Wojskowych. Po przewrocie majowym został 
z kolei przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej, zajmującej się normowaniem 
stosunków i rozładowaniem negatywnych emocji w polskich siłach zbrojnych.  
Ten właśnie okres w życiu generała wzbudzał do tej pory największe zaintereso-
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wanie historyków. Abstrahując od powyższego, warto jednak przyjrzeć się sylwet-
ce Żeligowskiego w późniejszych latach. Pozwala to z jednej strony na ukazanie 
mniej znanych i, trudno ukrywać, nie do końca popularnych słowiańskich, czy 
wręcz rusofilskich poglądów wspomnianego, z drugiej zaś obrazuje niektóre 
z aspektów działalności emigracji polskiej w czasie, jak i po zakończeniu drugiej 
wojny światowej. 

Wartym przybliżenia jest tu, że rdzeń ideologiczny myśli słowiańskiej sięga 
przełomu XVIII i XIX wieku, co pokrywa się z równoczesnym procesem kształ-
towania świadomości narodowej u większości grup słowiańskich. Kierunek, 
w którym podkreślano wzajemną łączność kulturową narodów wywodzących 
się z tego pnia etnicznego, był jednak przede wszystkim koncepcją geopolityczną, 
z jednoznacznie wykreślonym celem, jakim było zjednoczenie całej Słowiańsz-
czyzny. Charakterystycznym jest fakt, że idea ta odradzała się zazwyczaj w obliczu 
kryzysów politycznych, lub też w momentach zagrożenia podstaw suwerennego 
bytu narodów słowiańskich. W XIX wieku występowała pod pojęciem panslawi-
zmu, który stał się po wojnie krymskiej (1853–1856) oraz kryzysie bałkańskim 
(1875–1878) imperialną doktryną rosyjskiego caratu, popieraną jednocześnie 
przez Cerkiew Prawosławną1. W czasie drugiej wojny światowej ponownie do-
szło do jej wykorzystania przez Rosjan. Tym razem pod postacią tzw. nowego 
ruchu słowiańskiego, propagowanego jako innowacyjna, quasi demokratyczna 
i najbardziej postępowa faza rozwojowa idei2. Demagogiczne hasła władz radziec-
kich przesłonić miały rzeczywiste cele „odgrzebanej” koncepcji, tzn. skutecznej 
aktywizacji działań zbrojnych na terenach okupowanych przez wojska niemiec-

1 Relacje między nimi budzą jednak kontrowersje. Znawca tematu Andrzej Walicki nie 
daje tu jednoznacznej odpowiedzi przyznając, że „(…) słowianofilstwo było nieraz 
wręcz utożsamiane z panslawizmem, z wyraźną szkodą dla zrozumienia obu tych kie-
runków. Stosunek słowianofilstwa do panslawizmu jest relacją złożoną, występującą 
w różnych postaciach u różnych ideologów i w różnych okresach”. Pomijając mean-
dry sporu, należy przyjąć, że panslawizm powstał z rozkładu rosyjskiego słowianofil-
stwa, poprzez jego wulgaryzację i spłycenie zawartych w nim myśli [Walicki 2002,  
s. 399–340].

2 Najprawdopodobniej po raz pierwszy termin ten został użyty w 1942 roku przez Edvar-
da Beneša w artykule opublikowanym na łamach czasopisma „Slavjane”. Swoje reflek-
sje, dot. współpracy słowiańskiej czeski polityk powtórzył i rozwinął dwa lata później 
w broszurze pt. Úvahy o slovanství. Hlavní problémy slovanské politiky. Proponował 
w niej kształtowanie relacji zagranicznych na podstawie zasad równości wszystkich 
uczestników stosunków międzynarodowych, jak również nieingerowanie w ich we-
wnętrzne sprawy. [Beneš 1942, s. 12–13; Beneš 1947, s. 124–132].
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kie, a zamieszkałych przez Słowian. Odwoływanie się do wspólnoty etnicznej, 
jak i wykorzystanie wolnościowych haseł stanowić miały skuteczny oręż propa-
gandowy w toczącej się wojnie, której nadano charakter narodowowyzwoleń-
czy. Chcąc uniknąć skojarzeń z panslawizmem, kłamliwie akcentowano równo- 
uprawnienie wszystkich narodów słowiańskich, suwerenność terytorialną oraz 
prawo do samodzielnego decydowania o przyszłym ustroju społeczno-politycz-
nym [por. Gruszczyk 2012, s. 99–103]. 

Lansowany przez Żeligowskiego na forum Rady Narodowej pomysł stwo-
rzenia federacji państw słowiańskich, pojawiający się dodatkowo w wydawanych 
przez generała publikacjach, budził żywe zainteresowanie radzieckich komuni-
stów. Nie jest jednak możliwe dokładne ustalenie, kiedy jego poglądy zwróciły 
uwagę Aleksandra Bogomołowa – radzieckiego ambasadora przy rządach emi-
gracyjnych w Londynie [Fabisz 2007a, s. 243–244; Fabisz 2007b, s. 323]. Można 
przypuszczać, że stało się to wkrótce po jego akredytacji, tj. jeszcze w 1941 roku3. 
Z początkiem tego roku ukazała się bowiem broszura autorstwa Żeligowskiego 
„O ideę słowiańską”, w której głosił on konieczność urzeczywistnienia tytułowego 
hasła. Proponował zjednoczenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej w postaci 
unii lub federacji słowiańskiej, „(…) w której nie będzie różnic między wielkimi 
i małymi. Lepszy będzie ten naród, który do ogólnej skarbnicy myśli wniesie wię-
cej wartości moralnych” [Żeligowski 1941, s. 23]. Uważał, że historia przewidziała 
tu szczególne miejsce i rolę dla Polski, która powinna „podnieść sztandar słowiań-
stwa”, aby stać się apostołem słowiańskiej idei zjednoczenia wszystkich Słowian. 
Warto również podkreślić, że autor propagował przy tym hasło ścisłej współpracy 
ze Związkiem Radzieckim, którego uważał za głównego partnera Polski. Głosząc 
konieczność rosyjsko-polskiego „pojednania i porozumienia”, nie określał jednak 
jego warunków, pomijając przy tym istotny problem uregulowania drażliwych 
kwestii terytorialnych [cyt. za: Żeligowski 1941, s. 24–25].

Wystąpienie Żeligowskiego zbiegło się w czasie ze wspomnianym wcześniej 
powrotem do instrumentalnego wykorzystania ideologii słowiańskiej dla celów 
toczącej się wojny. 31 lipca 1941 roku kierownictwo Radzieckiego Biura Informa-
cyjnego otrzymało od dyrektora centralnej agencji prasowej Związku Radzieckie-

3 W latach 1940–1941 A. Bohomołow był radcą radzieckiego przedstawicielstwa przy 
francuskim rządzie w Vichy. Kolejną placówką był Londyn, gdzie w latach 1941–1943 był 
posłem przy mocarstwach sojuszniczych. W 1944 roku na prawie sześć lat, do 1950 r., objął 
ambasadę we Francji.



Marcela Gruszczyk

182

go TASS – Jakowa Chawinsona list, w którym przedstawił on plan wykorzystania 
ruchu słowiańskiego dla konkretnych celów polityczno-wojskowych. Dotyczyły 
one intensyfikacji oporu przeciwko niemieckiej ofensywie, jak i sprzyjaniu po-
rozumieniu ZSRR z nieuznawanymi dotąd emigracyjnymi rządami krajów sło-
wiańskich. Dążąc do realizacji przyjętych założeń J. Chawinson zaproponował 
zorganizowanie w pierwszych dniach sierpnia międzynarodowej kampanii pro-
pagandowej pod hasłem „Jedność Słowian w walce z faszyzmem”. Akcja miała się 
składać z kilku etapów. Pierwszym z nich był, planowany w Moskwie, radiowy 
wiec przedstawicieli wszystkich narodów słowiańskich. Kolejnym – przeprowa-
dzenie szerokiej akcji propagandowej na rzecz ich zbliżenia ze Związkiem Ra-
dzieckim oraz zaangażowanie się w walkę ze wspólnym wrogiem4.

Jak łatwo skonstatować stanowisko pozostałych polskich działaczy emigra-
cyjnych nie korelowało z hasłami głoszonymi przez Żeligowskiego. Początkowo 
starano się je przemilczać, usprawiedliwiając generała podeszłym wiekiem, bra-
kiem realizmu politycznego, wieloletnią służbą w amii carskiej, czy wreszcie mał-
żeństwem z mającą polskie korzenie Rosjanką – Tatianą Pietrową [Fabisz 2007a,  
s. 244–245]. Sam Żeligowski był jednak przekonany, że uda mu się nakłonić przy-
najmniej część polskiego środowiska emigracyjnego do koncepcji zbliżenia naro-
dów słowiańskich. Idee zawarte we broszurze spotkały się z jednak ogólną krytyką, 
w tym także emigracyjnych polityków czeskich, których szczególnie mocno do-
tknęło twierdzenie, że kultura czeska ma niemieckie korzenie [Koźniewski 1946, 
s. 168]. Nie bez znaczenia był tu bowiem fakt, że wspomniana publikacja ukazała 
się w niespełna dwa miesiące po uroczystym podpisaniu wspólnej deklaracji pol-
sko-czechosłowackiej (11 listopada 1940 roku), dotyczącej wzajemnej współpracy 
oraz wejścia w ściślejszy związek polityczno-gospodarczy [Szymankiewicz 2013, 

4 Wiec przedstawicieli wszystkich narodów słowiańskich, nazywany też I Kongresem 
Wszechsłowiańskim, odbył się w dniach 10 i 11 sierpnia 1941 roku w siedzibie mo-
skiewskiej rozgłośni. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zostali także zaproszeni, 
przebywający wówczas w Związku Radzieckim, delegaci polskich i czechosłowackich 
władz wojskowych oraz reprezentanci placówek dyplomatycznych krajów słowiań-
skich. Wszystkie przemówienia koncentrowały się wokół kwestii zjednoczenia Słowian 
we wspólnej walce z germańskim najeźdźcą u boku Armii Czerwonej. Szczególnie 
mocno akcentowano zagrożenie, jakie dla podstaw suwerennego bytu narodów słowiań-
skich stanowił nazizm. Podkreślano, że jedyną drogą uniknięcia zniemczenia obszarów 
na wschód od granic III Rzeszy, jest współpraca mieszkańców tych ziem ze Związkiem 
Radzieckim [zob.: Gruszczyk 2012, s. 102–103; Hrozienčik 1967, s. 321–322].
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s. 173]. Na łamach „Wiadomości Polskich” polemikę z Żeligowskim podjęli m.in. 
Stanisław Cat-Mackiewicz oraz Zygmunt Nowakowski. Wartymi przytoczenia są 
tu słowa pierwszego ze wskazanych, nota bene także członka Rady Narodowej (do 
1941 roku): „Obecnie jednak jesteśmy w innym położeniu i dlatego nasz stosunek 
do idei słowiańskiej powinien być jednocześnie pozytywny i ostrożny. Pozytyw-
ny – gdyż ideał solidarności słowiańskiej powinien nam ułatwić porozumienie 
z ludami, które znalazły się w tym samym, co my położeniu, jak Czesi lub Jugo-
słowianie. Ostrożny – gdyż musimy się liczyć z tymi złudzeniami, które mimo 
wszystko panują w Anglii i w Ameryce w sprawie polityki sowieckiej, i dlatego 
musimy się bronić, aby hasłem solidarności słowiańskiej nie pokrywano jakichś 
żądań, skierowanych do nas, a dyktowanych interesami zaborczego imperium so-
wieckiego” [Kunert 2002, s. 51]. W podobnym tonie wypowiedział się Z. Nowa-
kowski stwierdzając, że są idee bez porównania ważniejsze i bliższe Polakom niż 
idea wzajemności słowiańskiej, jak np. „(…) idea wolności, tak obca Rosji i idea 
prawdziwej demokracji, tak niemożliwa do urzeczywistnienia w morzu rosyjskiej 
Słowiańszczyzny” [Kunert 2002, s. 118]. 

Tym samym, pomimo nacisków ze strony Żeligowskiego, Rada Narodowa nie 
była skłonna nadania idei jedności słowiańskiej rangi jednego z założeń polskiej 
polityki zagranicznej. Pojawienie się w niektórych jej dokumentach stwierdzeń, iż 
„Naród Polski należy do wielkiej Rodziny Narodów Słowiańskich”, miało jedynie 
znaczenie symboliczne, będąc zaledwie zdawkowym ukłonem w stronę generała, 
który z uporem godnym lepszej sprawy podnosił ów postulat na każdym niemal 
posiedzeniu wzmiankowanego gremium [cyt. za: Fabisz 2007a, s. 245–246]. Nawet 
po ujawnieniu zbrodni katyńskiej, co posłużyło władzom radzieckim za pretekst 
do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie w nocy 
z 25 na 26 kwietnia 1943 roku, domagał się on dialogu z nieuznającym polskich 
władz w Londynie Związkiem Patriotów Polskich. Uważał jednocześnie, że naj-
większym błędem sfer rządzących było odizolowanie Polski od rodziny narodów 
słowiańskich i związanie się z państwami zachodnimi, co w konsekwencji dopro-
wadziło do tego, że „(…) naród który był tarczą obronną dla całego słowiaństwa, 
(…) dzięki błędom swej elity i wpływom niemieckim stał się upokarzająco od-
osobnionym, bez żadnej idei przewodniej i drogowskazów na przyszłość” [KLŻ, 
4/1, 10.02.1945]. Domagał się ponownego nawiązania stosunków ze Związkiem 
Radzieckim, nawet gdyby ceną za to była rezygnacja Polski z Kresów Wschod-
nich. Poglądy te, jak i wsparcie udzielone przez Żeligowskiego budowanemu 
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w Polsce, przy asyście Armii Czerwonej, nowemu ustrojowi społeczno-politycz-
nemu, przysporzyły mu wielu wrogów, doprowadzając do jego izolacji w środowi-
sku powojennej emigracji polskiej. Skutkowało to dalszą intensyfikacją kontaktów 
z polskimi komunistami. 

Gwałtowną reakcję wywołała odezwa Żeligowskiego z 31 marca 1944 roku, 
w której, podkreślając zagrożenie ze strony III Rzeszy, postulował ponowne na-
wiązanie stosunków ze Związkiem Radzieckim. Wyraził w niej także swój podziw 
dla Armii Czerwonej, stanowiącej – jego zdaniem – jedyną zaporę dla żywiołu 
niemieckiego. Jednocześnie uznał w niej Rosjan za wyzwolicieli i sugerował ko-
nieczność ścisłej z nimi współpracy. Odezwa, jak i pismo skierowane do przewod-
niczącego Rady Narodowej – Stanisława Grabskiego, w którym tłumaczył swoje 
postępowanie biernością polskiego rządu w kwestii porozumienia ze Związkiem 
Radzieckim, wywołało ogromne poruszenie wśród jej członków. Część z nich za-
żądała nawet wykluczenia Żeligowskiego z jej składu i napiętnowania szkodliwej 
działalności [Fabisz 2007a, s. 245]. Miesiąc później Cat-Mackiewicz napisał arty-
kuł pt. Nekrolog za życia, w którym jednoznacznie podsumował szkodliwą dzia-
łalność sędziwego generała: „Żeligowski brnie w swoją «ideę słowiańską», plecie 
Bóg wie jakie potworności, skacze przez wieki tam i z powrotem, z odłamków 
wiadomości historycznych robi niesamowitą jakąś kaszę, co chwila wypowiada się 
to przeciw kulturze łacińskiej, to przeciw rzymskiemu katolicyzmowi, stale rzuca 
frazesy godzące w wierność wobec państwa polskiego, występuje przeciw zasadzie 
niepodległości Polski, a my wszyscy, jego koledzy z Rady Narodowej, ministrowie 
biorący udział w naradach, nie bierzemy tego na serio, dajemy mu się wygadać 
(…). Jaka szkoda, że gen. Żeligowski nie umarł w Wilnie. Nie byłoby wtedy mogi-
ły tak wysokiej, której by mu lud wileński nie usypał. Dziś czeka go grób wspólny 
z Wandą Wasilewską, Oskarem Lange i innymi agentami obcego nam rządu” [cyt. 
za: Cat-Mackiewicz, 2012, s. 172–174]. Autorowi dopisała intuicja, gdyż trzy lata 
później to właśnie władze komunistyczne wyprawiły mu pogrzeb państwowy.

Pomimo ataków polskich środowisk emigracyjnych, oderwany od realiów 
politycznych Żeligowski, nadal angażował się na rzecz promowania zbliżenia 
narodów słowiańskich wokół ZSRR, łudząc się jednocześnie, że Polska będzie 
mogła w nowym powojennym porządku odegrać doniosłą rolę. W tym czasie 
coraz ważniejsi stawali się dla niego nowi partnerzy polityczni, m.in. członkowie 



w służBie idée fixe. proBlematyka słowiańska w myśli politycznej

185

Komitetu Wszechsłowiańskiego w Wielkiej Brytanii5. Żeligowski mocno zabie-
gał o dopuszczenie go do głosu podczas Zjazdu Słowiańskiego, który zaplanowa-
ny był na wieczór 25 maja 1944 roku w londyńskim Kingsway Hall. W zebraniu 
uczestniczyć miało około 2 tys. osób, a jego obrady transmitować miała BBC oraz 
akredytowana przy niej radiostacja radziecka. Tym niemniej nawet członkowie 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, należący do zagorzałych zwolenników ruchu 
nowosłowiańskiego, obawiali się nieprzewidywalnych zachowań ze strony gene-
rała, co zdają się potwierdzać słowa: „(…) dzielny staruszek może zechcieć odbiec 
od przygotowanego przemówienia i wprowadzić w kłopot cenzora i spowodować 
wyłączenie przebiegu obrad z anteny” [PRM, 154, 9.05.1944]. Ostatecznie zapro-
szono go w charakterze honorowego gościa, koniecznie w mundurze generalskim, 
jednak bez prawa głosu. Wśród mówców znaleźli się przedstawiciele różnych na-
rodów słowiańskich, m.in.: Ivan Petruščák, Mihailo Petrovič, Josef David oraz Jan 
Jagodziński – wykładowca języka polskiego na Uniwersytecie Londyńskim [MSW, 
A9E/63, 05.1944]. Ukłon w stronę polskiego generała widoczny był w przemó-
wieniu wygłoszonym przez przedstawiciela Zawiązku Radzieckiego, niejakiego 
Jaroszenki [imienia nie ustalono – M.G.]. Stwierdził on bowiem, że generał jest 
człowiekiem trzeźwo myślącym, który należycie rozumie źródło zagrożenia dla 
pokoju w Europie [MSZ, A.11.17/1, 09.06.1944]. 

Szczególnym wydarzeniem w dziejach ruchu nowosłowiańskiego był Kongres 
Słowiański, który odbył się w dniach 8–11 grudnia 1946 roku w Belgradzie. Jego 
zadaniem było autoryzowanie sojuszu wszystkich Słowian ze Związkiem Radziec-
kim, umożliwiającym mu ponadto ingerencję w wewnętrzne sprawy poszczegól-
nych państw. Propagandowo udowadniał, że ścisła współpraca narodów słowiań-
skich jest jednym z filarów pokojowej egzystencji, a komunistyczne mocarstwo 
jedynym gwarantem utrzymania status quo w Europie Środkowo-Wschodniej. 

5 W dniu 5 października 1941 roku w Moskwie, w Biurze Politycznym KC WKP(b), od-
było się zebranie przedstawicieli społeczności narodów słowiańskich, w którym udział 
wzięli uczestnicy wspomnianego wcześniej wiecu, a także Aleksandr Gundorow, Ana-
tolij Ławrientiew oraz Sałomon Łozowski. Efektem spotkania było powołanie Komite-
tu Wszechsłowiańskiego (KW), a więc centrum ruchu solidarności słowiańskiej. Prze-
wodniczącym nowopowstałej struktury wybrany został gen. A. Gundorow. W ramach 
KW istniała m.in. specjalna komórka ds. kontaktów zagranicznych, która zajmowała 
się propagowaniem ideologii słowiańskiej poza granicami Związku Radzieckiego, jak 
i organizacją sieci narodowych Komitetów Słowiańskich (KS), które po 1941 roku za-
częły powstawać m.in. Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Bułgarii, Jugosławii 
i Polsce [Gruszczyk 2012, s. 104; Fertacz 1991, s. 65–72].
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Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszono liczną reprezentację narodów 
słowiańskich, a także przedstawicieli emigracji ze Stanów Zjednoczonych, Kana-
dy, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii [por. Gruszczyk 2014, s.163–169]. 

Sam Kongres, jak i wszystkie wydarzenia towarzyszące, były szeroko komen-
towane w radiu oraz w prasie partyjno-rządowej krajów uczestniczących. Audycje 
i artykuły przesączone były entuzjazmem dla głoszonych w stolicy Jugosławii idei. 
W tym duchu nadawało Radio Belgrad, czy publikował belgradzki dziennik „Bor-
ba”. Analogicznie działały redakcje zagraniczne, których korespondenci zostali 
akredytowani przy Zjeździe. Równie entuzjastyczne komentarze znalazły swój 
wyraz na łamach organów prasowych narodowych Komitetów Słowiańskich6.

Odmienne stanowisko zajęło środowisko emigracji polskiej w Wielkiej Bry-
tanii. Szczególnie widoczne było to w relacjach najpopularniejszego wówczas 
pisma – „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Kongres opisano jako 
wielką manifestację „(…) służalczości satelitów rosyjskich wobec Sowietów, pod 
hasłem równości praw, «obrony» pokoju i «walki» o osiągnięcie wspólnych ce-
lów” [„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 10.12.1946, s. 1]. Podkreślono też 
brak różnic pomiędzy panslawizmem a ideą jedności słowiańskiej, propagowa-
ną przez moskiewski Komitet Wszechsłowiański. [„Dziennik Polski i Dziennik 
Żołnierza” 13.12.1946, s. 1]. Co nie dziwi odstępstwem było tu jedynie stanowi-
sko zajęte przez gen. Żeligowskiego, który wystosował na ręce przewodniczącego 
Prezydium Zjazdu list, sławiący braterstwo narodów słowiańskich. Dokument 
ten został później wykorzystany przez propagandę komunistyczną jako przykład 
poparcia idei jedności słowiańskiej przez polską emigrację polityczną w Wielkiej 
Brytanii [„Polska Zbrojna” z 06.12.1946, s. 2]. Został on odczytany podczas wiecu 
sprawozdawczego z obrad Kongresu, który odbył się w Warszawie 2 stycznia 1947 
roku. Pośpiech towarzyszący tym działaniom związany był z terminem wyborów 
do Sejmu Ustawodawczego, który wyznaczono na dzień 19 stycznia tego roku. 
Tym samym akcja popularyzowania haseł Zjazdu Słowiańskiego w Belgradzie 
została połączona z kampanią wyborczą Bloku Stronnictw Demokratycznych 
[KSwP, 43, 10.01.1947]. Z tej okazji, gen. L. Żeligowski wystosował również spe-
cjalny list otwarty do Polaków, w którym krytykował rządy sanacyjne oraz wzy-
wał do głosowania w zbliżających się wyborach na koalicję wyborczą PPR, PPS, 

6 Czasopisma „Życie Słowiańskie” i „Slovanský Přehled” poświęciły temu wydarzeniu 
całość numerów styczeń–luty z 1947 roku, a miesięcznik „Slavjane” zamieścił obszer-
ną, bogato ilustrowaną relację w trzech pierwszych numerach z 1947 roku. 
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SD i SL. Wyrazem wdzięczności dla generała był list wystosowany do niego przez 
prezydenta Krajowej Rady Narodowej – Bolesława Bieruta, w którym wyraził swe 
uznanie za wsparcie oraz gratulował mu odwagi w propagowaniu idei jedności 
słowiańskiej na emigracji [Fabisz 2007a, s. 250–251]. 

Decyzja o powrocie do Polski była tym samym dla Żeligowskiego logiczną 
konsekwencją wcześniejszego wyboru politycznego. Podjął ją w kwietniu 1947 
roku, w obliczu mocno pogarszającego się już stanu zdrowia. Do Polski wrócić 
miał statkiem „Batory” w drugiej połowie lipca. Śmierć w londyńskim szpitalu 
9. miesiąca uniemożliwiła mu spełnienie ostatniego z marzeń. Uroczystości ża-
łobne zorganizowane przez ambasadę polską w Londynie – przy asyście jedynie 
angielskiej kompanii honorowej odbyły się sześć dni później. Tylko jedna gazeta – 
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” poświęciły temu wydarzeniu kilka wersów 
[Fabisz 2007a, s. 252]. Zwłoki generała, zgodnie z jego wolą, zostały z wojskowymi 
honorami przywiezione do kraju. Samolot z ciałem wylądował na warszawskim 
lotnisku 17 lipca o godzinie 16.00. Pogrzeb odbył się następnego dnia na Cmenta-
rzu Wojskowym na Powązkach. Poza rodziną, w ostatniej drodze generała uczest-
niczyli przedstawiciele wojska i najważniejszych władz państwowych. W materiale 
Polskiej Kroniki Filmowej podkreślano, że gen. L. Żeligowski był „(…) szczerym 
i trzeźwym patriotą, który na emigracji głosił wiarę w Polskę demokratyczną i so-
jusz narodów słowiańskich” [Polska Kronika Filmowa, PKF47/31]. 

Według Józefa Kuropieski, który w latach 1946–1947 był attache wojskowym 
przy ambasadzie polskiej w Londynie, Żeligowski miał dwie idée fixe, tj. ideę jed-
ności słowiańskiej, której urzeczywistnienie miało doprowadzić do zjednoczenia 
całej Słowiańszczyzny i zapewnienia jej należytej pozycji w świecie oraz ideę lnu, 
czyli „(…) błogosławieństw wynikających z wykorzystania bielizny i odzieży lnia-
nej” [Kuropieska 1981, s. 332–333]. Być może poświęciwszy się tej drugiej nie 
budziłby tylu kontrowersji. Faktem jest, że początkowo ostrożny w kontaktach 
z dyplomatami radzieckimi, w obliczu osamotnienia a być może właśnie przez 
nie podjął propozycję współpracy, stając się cennym sojusznikiem dla kreatorów 
nowego reżymu politycznego w Polsce.
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summary 

In service idée fixe. Slavic issues in political thought General Lucjan  
Zeligowski in the 1940s

For general Zeligowski, at the outbreak of IIWW, the unity of Slavic countries 
was the most important determinant of the national security. He was emphasizing 
the importance of close collaboration between the Slavic countries i.e. at the par-
liamentary speeches. During emigration in France and London, he was a strong 
supporter of the Slavic unity, and of making it the main objective of Polish foreign 
policy. At the beginning members of National Council of Poland were ignoring 
general’s notions, as in their eyes he was lacking realism and was too old. In 1943 as 
a result of broke off diplomatic relations between Soviet Union and Government 
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of the Republic of Poland in exile in London, the members exacerbated their views 
of L. Zeligowski. Part of the National Council of Poland even opted for excluding 
him from the members, and criticized him openly for his detrimental actions. The 
more general was isolated from the immigrants’ community, the more intense his 
relations with Polish communist authorities were. It is a known fact that at the 
beginning L. Zeligowski was very careful while speaking with soviet diplomats. 
However as his voice grew more solitary in London, general unconsciously let the 
communists use him in their propaganda actions. His support for the idea of Sla-
vic unity was of a great benefit for the communists. Until his death L. Zeligowski 
was uncritical of the idea of Slavic unity, and did not perceive it being used as a tool 
for brutal Stalinization of Poland and neighboring countries.

kreatywność 
jako przeDmiot 
racHunku ekonomicznego



wprowaDzenie 

Pierwsza mapa sektorów kreatywnych powstała w 1998 roku w Wielkiej Bry-
tanii. Wtedy okazało się, że branża skupia 8% ogólnej działalności gospodarczej 
i zatrudnia około 7–8% ludności czynnej zawodowo. Powtórne mapowanie miało 
miejsce w 2001 roku, aby ostatecznie dwa lata później doprowadzić do sprecyzo-
wania 13. elementów tego sektora wskazujących na dwie główne gałęzie gospo-
darki kreatywnej tj. tradycyjne przemysły kultury oraz nowe sektory oparte na 
wiedzy, które z nich wyrosły. Wśród wyodrębnionych przez Ministerstwo Kultury, 
Mediów i Sportu sektorów znajdują się: reklama, architektura, sztuka i rynek anty-
ków, rzemiosło, design, moda, film, interaktywne oprogramowanie rozrywkowe 
(gry video), sztuki sceniczne, muzyka, działalność wydawnicza, oprogramowanie 
oraz radio i telewizja. Granice kreatywnej gospodarki ciągle się jednak zmieniają 
i nie jest istotne którędy tak naprawdę przebiegają. Najważniejsze jest to, aby świa-
domość jej doniosłego znaczenia dotarła do rządów, twórców prawa, naukowców, 
menedżerów i ludzi u progu kariery zawodowej. Sama kreatywność jest postrze-
gana i rozumiana na wiele sposobów. W zdecydowanej większości kojarzona jest 
ze zdolnością człowieka do twórczego wykorzystywania potencjału umysłowego 
przy tworzeniu oryginalnych pomysłów, przy czym zdolność ta nie wiąże się – 
w gruncie rzeczy – z żadną konkretną dziedziną, ale jest cechą i postawą w poj-
mowaniu, tworzonej na nowo, rzeczywistości [Sobczyk, Skrzypek 2009, s. 431]. 

kreatywność 
jako przeDmiot 
racHunku ekonomicznego
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B. Mikuła [2006, s. 67–68] stwierdza, iż kreatywność jest szczególną zdolnością 
organizacji inteligentnej i można jej przypisać takie właściwości jak: płynność, 
giętkość, oryginalność, wrażliwość na problemy, tolerancja niejednoznaczności, 
ambitne cele, gotowość do podejmowania ryzyka, itd. M. Sobczyk i E. Skrzypek 
[2009] podają takie określenia jak: łączenie różnych pomysłów w oryginalny i uni-
katowy sposób, przyjmowanie nowych założeń, widzenie rzeczy z nowej perspek-
tywy, niezwykłe kojarzenie różnych myśli i poglądów, rezultat dojrzałości intelek-
tualnej, emocjonalnej, warsztatu działania oraz wiedzy. 

Już sama abstrakcyjność wymienionych określeń sugeruje, iż pomiar kreatyw-
ności jest trudnym zadaniem. Dla potrzeb zarządzania organizacją najczęściej sto-
suje się kwestionariusze (samoopisowe) i testy (Guilforda, odległych skojarzeń) 
[Zaręba 2007], jednak prawdziwą wartość z punktu widzenia organizacji miałby 
pomiar kreatywności nie dla celów rekrutacyjnych lecz dla celów sprawozdaw-
czych, gdzie ujawniony kapitał kreatywności mógłby zostać włączony do bilansu 
majątkowego. 

Niniejszy artykuł, przedstawia, weryfikuje i ocenia model pomiaru kreatyw-
ności wypracowany na gruncie analizy kapitałowej M. Dobii1, gdzie kapitał kre-
atywności „wkomponowany” zostaje do modelu kapitału ludzkiego, określonego 
formułą: 

1 Teoria pomiaru kapitału ludzkiego ma bogatą literaturę (Dobija, Cieślak, Kozioł, Ren-
kas). M. Dobija w wielu pracach rozwinął teorię kapitału, która zawiera uzasadnie-
nie angażujące fundamentalne zasady (paradygmaty), którym podlega rzeczywistość. 
Wśród nich znajduje się: zasada dualizmu → konkretne aktywa są równe co do warto-
ści homogenicznemu kapitałowi, który jest w nich ucieleśniony; prawo systemów au-
tonomicznych → systemy działają we własnym interesie i są zdolne do utrzymywania 
się w równowadze funkcjonalnej; zasada minimalnego działania → więcej osiągają 
ci, którzy mniejszym nakładem środków ekonomicznych i mniejszym nakładem cza-
su osiągają wyznaczone cele. Brak poszanowania dla zasady minimalnego działania 
prowadzi do zubożenia i trudności z samodzielnym utrzymaniem się, a organizacje do 
utraty konkurencyjności, braku zysków i w efekcie nierzadko do bankructwa; zasada 
zachowania → kapitał nie powstaje z niczego; w zamkniętym systemie nie da się stwo-
rzyć ani zniszczyć energii, a jej ilość pozostaje taka sama; II zasada termodynamiki → 
rola pracy polega na niwelacji wpływu termodynamicznej strzałki czasu, a rozwój za-
sobów ludzkich należy do głównych procesów antyentropijnych. Spontaniczne rozpra-
szanie się potencjału jest źródłem ryzyka ekonomicznego (niepewności) natomiast pra-
ca i rozwój prowadzą do koncentracji energii i pomnażania kapitału; stała ekonomiczna 
potencjalnego wzrostu → tempo pomnażania kapitału jest wartością deterministyczną 
równą 8%.
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H(T) = K + E + D(T)

gdzie H(T) – wartość kapitału ludzkiego; K – skapitalizowane koszty utrzymania; 
E – skapitalizowane koszty edukacji; D(T) – wartość kapitału z doświadczenia

przemysł kreatywny – aFirmacja i aprecjacja2 

Pierwsza definicja sformułowana przez rząd brytyjski w 1998 roku dotycząca 
branż kreatywnych głosiła, iż opierają się one na kreatywności, zdolnościach i ta-
lencie człowieka oraz mają potencjał powiększania bogactwa i tworzenia nowych 
miejsc pracy poprzez generowanie i wykorzystywanie własności intelektualnej 
[Newbigin 2010, s. 17].

Raport UNCTAD [2008], dotyczący gospodarki kreatywnej, zaproponował 
bardziej globalną definicję sektorów kreatywnych, określając je jako płaszczyznę, 
na której stykają się: kreatywność, kultura, ekonomia oraz technologia, charakte-
ryzująca się zdolnością tworzenia i rozpowszechniania kapitału intelektualnego 
oraz możliwością generowania zysku, nowych miejsc pracy i dochodów z ekspor-
tu, a jednocześnie działająca na rzecz włączenia społecznego, różnorodności kul-
turowej i rozwoju człowieka [tamże, s. 24].

Pojęcie branż kreatywnych oraz idee badania zjawisk ekonomicznych w ich 
obrębie spotykają się na ogół ze sceptycyzmem środowisk akademickich, niemniej 
jednak, istnieje grono badaczy [Schulz 1990, Magyari-Beck 1990, Karwowski 
2009, Lipka 2012] rozwijających pogląd o konieczności wyjścia twórczości poza 
analizę psychologiczną, gdyż integruje się ona z wieloma dziedzinami, w tym z na-
ukami ekonomicznymi. Zachodzi zatem konieczność multidyscyplinarnej i wie-
lopoziomowej analizy twórczości, którą określa się mianem kreatologii. Celem 
analizy twórczości powziętej w niniejszym opracowaniu jest ukazanie kreatyw-
ności w perspektywie ekonomicznej. W „przestrzeni” kreatywności, obok pojęć: 
„kreatywność”, „kreatologia”, szczególną uwagę autor poświęca branży/sektorowi 

2 Kompendium wiedzy na temat przemysłu kreatywnego stanowią opracowania British 
Council [2010], które oprócz systematyki branż i rozwiązania problemów definicyj-
nych zawierają także prezentacje wyników badań dotyczących znaczenia sektora kre-
atywnego we wzroście gospodarczym, porównanie działalności sektora kreatywnego 
z innymi gałęziami gospodarki oraz prawne, polityczne i biznesowe tło sektora oraz 
prezentują przedsiębiorstwa noszące miano kreatywnych.



Agnieszka Giszterowicz

194

kreatywnemu, klasie kreatywnej, wreszcie gospodarce kreatywnej, aby następnie 
skupić się na rachunkowościowym ujęciu niematerialnego zasobu jakim jest ukie-
runkowanie twórcze. Kreatywność ściśle wiąże się z własnością intelektualną, a ta 
uznawana jest za katalizator przemysłu kreatywnego.

W. Wierżyński [2015] stwierdza, że przemysły kreatywne należy postrzegać 
jako stały komponent postindustrialnej gospodarki, w obrębie której, ich znacze-
nie stało się niepodważalne. Sektor kreatywny jest już powszechnie utożsamiany 
z innowacyjnością, rozwojem i wzrostem gospodarczym. Umiejętność łączenia 
sztuki, kultury, nowoczesnych technologii i biznesu jest podstawową przewagą 
konkurencyjną krajów, których gospodarki już dawno przestały być konkuren-
cyjne cenowo. Do tego grona powoli dołącza Polska. W tym kontekście oczywiste 
staje się, że rozwój przemysłów kreatywnych jest sprawą priorytetową i stanowi 
strategiczny cel społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Przykładem dążenia do 
realizacji tegoż celu jest chociażby porozumienie podpisane przez władze Kra-
kowa i władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dotyczące utworzenia 
międzyuczelnianego (AGH, ASP, PK, UEk) Centrum Kreatywności i Dizajnu, 
którego działalność nastawiona będzie na współpracę uczelni i firm, na podnie-
sienie świadomości przedsiębiorców na temat znaczenia kreatywności i dizajnu 
w rozwoju firm i na tworzenie interdyscyplinarnych projektów [PAP 2015].

Gospodarcze znaczenie przemysłów kreatywnych odzwierciedlają dane za-
warte w tabeli 1. W wielu krajach liczba osób pracujących w kulturze i branżach 
kreatywnych stanowi znaczący odsetek wszystkich zatrudnionych. Co więcej, ge-
nerują oni niebagatelną część PKB.

Tab. 1. Przemysły kreatywne w Polsce i wybranych krajach UE (2014)

Liczba osób pracujących 
w przemysłach 
kreatywnych (w tys.)

Udział wśród 
wszystkich zatrudnio-
nych (w %)

Udział
w PKB
(w %)

Niemcy 772 3,3 2,35

Wielka Brytania 1300 3,1 9

Polska 635 4,6 4,15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Wierżyński 2015] 
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Polski przemysł kreatywny zarówno pod względem liczby zatrudnionych, jak 
i udziału w tworzeniu dochodu narodowego znajduje się na poziomie zbliżonym 
do innych państw europejskich. W zestawieniu tym ponad przeciętność wybija się 
Wielka Brytania, która – jak informuje British Council – biorąc pod uwagę war-
tości bezwzględne, jest największym na świecie eksporterem dóbr i usług kultu-
ralno-kreatywnych, wyprzedzając pod tym względem nawet Stany Zjednoczone. 
Brytyjski model rozwoju przemysłów kreatywnych dla większości krajów, w tym 
Polski, może być wzorem. Chodzi jednak nie tylko o samą wielkość tej części go-
spodarki mierzoną liczbą pracujących w niej ludzi, ale także o traktowanie prze-
mysłów kreatywnych jako istotnego elementu systemu innowacyjności. Podmioty 
działające w branżach kreatywnych pod względem tworzenia i wdrażania inno-
wacji produktowych, procesowych, organizacyjnych czy marketingowych, nale-
żą do najbardziej aktywnych na rynku. W tym kontekście można je postrzegać 
jako awangardę zmian – lepiej niż przedsiębiorstwa innych sektorów gospodarki 
potrafią definiować trendy rynkowe i na nie odpowiadać. To właśnie przemysł 
kreatywny pierwszy zwrócił uwagę na wzornictwo jako element przewagi kon-
kurencyjnej. 

W raporcie Creative Economy [UNCTAD 2008] oszacowano, że w latach 
2000–2005 światowy handel towarami i usługami kreatywnymi rósł rocznie śred-
nio o 8,7%. Zaznaczono też, że ten pozytywny trend zaobserwowano we wszyst-
kich regionach i grupach krajów [Newbigin 2010, s. 16]. 

Sektory kreatywne nie dają się zmierzyć tak łatwo jak pozostałe gałęzie gospo-
darki. Chociaż określenie rozmiaru i wartości sektorów takich jak moda czy re-
klama jest względnie łatwe – liczby te nie obejmują wielu osób czy grup wykonu-
jących kreatywną pracę w sektorach innych niż twórcze. Dodatkowo, sami twórcy 
niejednokrotnie nie utożsamiają się z jakimkolwiek sektorem gospodarki. Raport 
brytyjskiej organizacji NESTA (National Endowment for Science Technology and 
Arts) wprowadza termin „ukrytego pracownika kreatywnego” i zamiast skupić 
uwagę na kreatywnych sektorach, skupia się na kreatywnych pracownikach i dzie-
li osoby zatrudnione w przemyśle kreatywnym na trzy kategorie: artyści, osoby 
kreatywne i zawodowo zajmujące się pracą twórczą w sektorze kreatywnym; per-
sonel pomocniczy (menedżerowie, pracownicy sekretariatu, administracji i księ-
gowości) w sektorach kreatywnych oraz pracownicy kreatywni „ukrywający się” 
w pozostałych sektorach [tamże, s. 16–17]. 
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R. Florida [2010] wprowadza pojęcie „klasy kreatywnej” – będącej głównym 
źródłem rozwoju postindustrialnych miast i dzieli ją na dwie grupy: superkre-
atywny rdzeń, który posiada 15% udziału w całej klasie kreatywnej (naukowcy, in-
żynierowie, programiści, artyści, aktorzy, filmowcy, projektanci, architekci, poeci, 
pisarze oraz przedstawiciele środowisk opiniotwórczych dzisiejszego społeczeń-
stwa, np. wydawcy, dziennikarze, postacie świata kultury, analitycy czy analitycy 
think-tanków, czyli osoby całkowicie zaangażowane w proces twórczy) oraz twór-
czych profesjonalistów posiadających 85% udziału w klasie (do tej grupy zaliczani 
są ludzie, którzy pracują w obszarach działalności wymagających wysokospecja-
listycznej wiedzy, np. w branży wysokich technologii, służbie zdrowia, zawodach 
prawniczych, sektorze finansowym czy biznesowym; tego typu praca odnosi się 
m.in. do lekarzy, prawników, techników, menedżerów). 

W Polsce do superkreatywnego rdzenia zalicza się ponad pół miliona osób, 
z czego 46 tys. stanowią zatrudnieni artyści. Warto przy tym zauważyć, że wśród 
osób z superkreatywnego rdzenia przeważają mężczyźni, którzy stanowią 62% tej 
kategorii, natomiast pozostała grupa obejmuje 2,9 mln osób [Krapiński 2014, s. 29]. 

Istotne jest, aby wyodrębnienia klasy kreatywnej nie utożsamiać z podziałem 
ludzi na kreatywnych i niekreatywnych, można założyć bowiem, że każdy człowiek 
jest kreatywny3. Niemniej jednak nie od każdego wymagana jest kreatywna praca. 
Członkowie tej klasy angażują się w prace kreatywne (superkreatywny rdzeń) lub 
twórczego rozwiązywania konkretnych problemów (twórczy profesjonaliści) re-
gularnie i są za nią wynagradzani. Taki rodzaj pracy wiąże się, na ogół, z wyższym 
wykształceniem i wymaga wysokiego poziomu kapitału ludzkiego [tamże, s. 30], 
stąd też równolegle do dyskusji nt. tożsamości sektora kreatywnego toczy się 
dyskusja na temat operacjonalizacji kapitału intelektualnego [Mesjasz 2016]. Po-
wszechny stał się nacisk na menedżerów, aby w procesie zarządzania organizacją, 
skupiali się nie tylko na tym, co wymierne (tzn. na działaniach i kosztach), ale tak-
że na tym, co nieuchwytne, abstrakcyjne (kreatywne). Ukierunkowanie twórcze to 
postawa wskazywana jako niezbędna do przyjęcia przez pracowników w ramach 
wszystkich współczesnych koncepcji zarządzania. Jest podstawą tworzenia nowej 
wiedzy i kapitału intelektualnego, elastyczności i proaktywnych zachowań organi-
zacyjnych wobec otoczenia, podnoszenia jakości produkcji i świadczonych usług 

3 Przejście pojęcia „kreatywności” z fazy elitaryzmu (kreatywność jako cecha przypisy-
wana jednostkom wybitnie uzdolnionym, a w szczególności artystom) w fazę egalita-
ryzmu (aktywność umysłowa dostępna wszystkim ludziom).
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[Mikuła 2006, s. 219]. Okazuje się jednak, że narzędzia, jakimi dysponuje aktual-
nie rachunkowość, pozwalają przede wszystkim mierzyć to, co wymierne (aktywa 
materialne). Natomiast w niewielkim stopniu są przydatne do pomiaru zasobów 
niematerialnych wygenerowanych w przedsiębiorstwie, z których znaczna część 
ma charakter nieuchwytny i niewymierny [Michalczuk 2012, s. 110], a pojawienie 
się nowych, nieuchwytnych jeszcze aktywów związanych z intelektem ludzi i or-
ganizacji powoduje, że tradycyjne sprawozdania finansowe, zwłaszcza bilans, na 
podstawie którego szacuje się wartość jednostki, poważnie odbiegają od wartości 
kształtowanych przez rynek [Dobija 2003, s. 11]. Pomiar jest najtrudniejszą czę-
ścią całego złożonego procesu zarządzania kapitałem ludzkim. O ile istnieje ogól-
nie przyjęte podejście do wyceny aktywów finansowych czy materialnych, o tyle 
wszystkie próby wyceny kapitału ludzkiego mają na razie charakter pionierski, 
a stosowane narzędzia wyceny nie są powszechnie znane i akceptowane [Wyrzy-
kowska 2008, s. 168]. 

Weryfikowany w kolejnej części opracowania model, określony został przez 
samego twórcę [Dobija 2005, s. 356] „surowym” narzędziem. Niemniej jednak, 
powzięcie badań empirycznych i stosowanie zestawu zróżnicowanych parame-
trów mogą przyczynić się do jego pełnego uzasadnienia. 

 

moDel kapitału luDzkiego i BaDania empiryczne

Mija już pięć wieków istnienia rachunkowości podwójnej, opartej na funda-
mentalnej identyczności, w której konkretne, heterogeniczne aktywa są równe 
co do wartości homogenicznemu i abstrakcyjnemu kapitałowi, który jest w nich 
ucieleśniony, tj.: 

A0 = K0

gdzie: A0 – wartość aktywów w momencie początkowym (0); K0 – wartość 
kapitału w momencie początkowym (0).

Wielu autorów nie dostrzega abstrakcyjności kategorii kapitału, postrzegając 
go jako aktywa, zasoby, pieniądze. Zalicza się do nich autor bestsellera pt. Kapitał 
w XXI wieku – T. Piketty [cyt. za: Dobija 2016, s. 21–25]. Jednak rachunkowość 
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podwójna, która pozwala zmierzyć ilość kapitału początkowego w danym okresie 
gospodarowania, nie pozostawia wyboru. Samochód pozostający do dyspozycji 
przedsiębiorstwa zaliczany jest do aktywów (majątku), natomiast jego zdolność 
do jeżdżenia jest kapitałem. Kapitałem ludzkim jest zatem ludzka zdolność do 
wykonywania pracy. Kapitał intelektualny jest natomiast oparty na pracy umysłu, 
a kapitał kreatywności jest zdolnością do wykonywania pracy twórczej.

Fundamentalnym założeniem modelu kapitału jest zauważenie, że kapitał ten 
nie powstaje z niczego. Jest on pewnego pochodzenia, które umożliwia jego wyce-
nianie w jednostkach pieniężnych. To samo tyczy się kapitału ludzkiego, mającego 
postać:

H(t) = (K + E) x [1 + Q(t)]

gdzie: H– wartość kapitału ludzkiego; K – wartość kosztów utrzymania; E – war-
tość kosztów edukacji zawodowej; Q(t) – wartość doświadczenia uzyskanego od 
dnia zatrudnienia do momentu t, wyrażona procentem.

Wyrażony powyższą formułą kapitał ludzki może mieć swoje źródło w skapi-
talizowanych nakładach, które są niezbędne do wytwarzania potencjału ekono-
micznego, do wykonywania pracy. Tym potencjałem dysponuje człowiek. Przede 
wszystkim ma to związek z kosztami ponoszonymi na profesjonalną edukację za-
wodową. Są one dodatkowo powiększane o koszty utrzymania. Poniesienie tych 
kosztów jest nieuniknione i konieczne, aby przygotować fizyczny nośnik kapita-
łu ludzkiego. Nakłady te są ponoszone w jakimś czasie, który jest niezbędny, by 
w pełni przygotować człowieka do pracy. Jest to czas od momentu urodzenia aż 
do osiągnięcia wieku, w którym możliwe staje się podjęcie pracy. Zwykle nakła-
dy te finansowane są zarówno przez rodzinę jak i resztę społeczeństwa, jednak 
właścicielem tak wytworzonego kapitału będzie osoba, na rzecz której te wydatki 
zostały poniesione. Reasumując, kapitał ludzki powstaje dzięki ponoszonym na-
kładom w związku z odpowiednim przygotowaniem do pracy, dlatego też wartość 
kapitału ludzkiego przedstawiona jest jako suma kwot na utrzymanie oraz eduka-
cję, które to stanowią o możliwości wykonywania danego rodzaju pracy. Ponad-
to, możliwości wykonywania pracy będą doskonalić się wraz ze wzrostem stażu 
pracy. Przyrost ten reprezentuje funkcja doświadczenia Q (t,w), zależnego od lat 
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pracy (t) oraz parametru uczenia się (w)4 przypisanego danej osobie [Dobija 2014, 
s. 160].

Istnieją trzy kluczowe oddziaływania środowiska wpływające na kapitał: ka-
pitał przyrasta w na skutek pracy oraz dobrego zarządzania; przyrasta on także 
w wyniku oddziaływania stałej ekonomicznej oraz ulega naturalnemu rozpły-
wowi na skutek działania ryzyka. Powyższe oddziaływania powodują, iż zmienia 
się jego wartość początkowa. Czynnik czasu będzie określał zakres tych oddzia-
ływań, dlatego wymagane jest zastosowanie rachunku dyskontowego [Dobija, 
2011 s. 50]. Wybór nazwy przedstawionej w modelu kapitału miary wartości jest 
niejako uzasadniony przez naturę tej miary. Zmienne (K) oraz (E) są wartościami 
skapitalizowanymi określonymi wzorami:

                                                         oraz 

gdzie: k – jednoroczne koszty utrzymania; e – jednoroczne koszty kształcenia;  
n – wiek; m – liczba lat edukacji

Wybór stopy kapitalizacji zdeterminowany jest przez teorie risk-return i od-
powiednie badania empiryczne5, które potwierdzają, iż wielkość ta kształtuje się 
na poziomie 8%.

W literaturze przedmiotu, oprócz modelu kapitału, na który składa się skapi-
talizowana suma nakładów na utrzymanie (K) i edukację (E), która przyrasta wraz 

4 Parametr wpływa na przyrost doświadczenia. Jeśli wartość parametru równa się 0,1 
to oznacza to, że pracownik, wykonując tą samą pracę w roku następnym wykona ją  
o 10% łatwiej, krócej i taniej. Zakres parametru mieści się w przedziale [0–0,2]. Q (t,w) 
jest zmodyfikowaną krzywą uczenia.

5 Jeden ze sposobów weryfikacji opiera się na obliczaniu płac minimalnych ustanawia-
nych zgodnie z prawem państwowym, inny na badaniu płac w sytuacjach strajkowych. 
Statystyczną weryfikację hipotezy o deterministycznej premii za ryzyko manifestującej 
się w przedsiębiorczości przeprowadza także B. Kurek [2011], badając sprawozdania 
finansowe 1500 amerykańskich spółek giełdowych z okresu 20. lat. 
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ze wzrostem doświadczenia zawodowego zilustrowanego funkcją doświadczenia 
Q(t), funkcjonuje model będący sumą trzech składników:

H(t) = K + E + D(t)

D(t) jest wartością kapitału z doświadczenia określonego naturalnie jako różnicę 
między kapitałem łącznym a kapitałem na progu kariery zawodowej.

Pracownik na progu kariery zawodowej, udostępnia pracodawcy kapitał wy-
tworzony z kosztów utrzymania i profesjonalnej edukacji, zatem wartość kapitału 
z doświadczenia zawodowego można określić wzorem:

D(t) = [(K + E) x (1 + Q)] – (K + E)

Syntetyczny model pozwala na badanie każdego aspektu kapitału ludzkie-
go, w szczególności na określanie kosztu kapitału ludzkiego, czyli formułowanie 
modeli płacowych [Dobija 2003, s. 163]. Najprostszy model placowy jaki można 
stworzyć z użyciem modelu kapitału ludzkiego ma postać:

W = r x H(t)

gdyż składnikiem w największej mierze decydującym o wysokości płac jest skład-
nik obrazujący wielkość zgromadzonego kapitału ludzkiego. Płaca wyznaczona jest 
przy pomocy procentu od kapitału (pracownik realizujący umowę o pracę udostęp-
nia tę wartość kapitału przedsiębiorcy w wyznaczonym czasie pracy, resztę czasu 
wykorzystuje na regenerację sił, dokształcanie, konieczny odpoczynek i opiekę nad 
dziećmi), a jego wielkość powinna wynosić tyle, ile wynosi wielkość premii za ryzy-
ko, aby zachowany został kapitał pracownika6 [Dobija, 2005 s. 35–35]. Pracodawca 
ma możliwość kształtowania wielkości wynagrodzenia poprzez branie pod uwagę 
wzrostu doświadczenia pracownika7. Fizyczny kapitał ludzki można uznać za naj-

6 Immanentną cechą kapitału jest dążenie do pomnażania się w odpowiednim tempie, 
bowiem jeśli kapitał nie osiąga odpowiednio wysokiego tempa wzrostu, wartość akty-
wów, w których jest ulokowany, obniża się poniżej jego kosztów nabycia lub wytwo-
rzenia. Następuje deprecjacja kapitału [Dobija 2003, s. 163].

7 Ze względu na niewielkie doświadczenie, każdy pracownik u progu swojej kariery za-
wodowej, niezależnie od wykształcenia i nakładów na utrzymanie zarabia mniej niż 
doświadczony pracownik.
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bardziej powszechny, kapitał edukacyjny jest bardziej elitarny, a doświadczenie (np. 
kierownicze) można uznać za kapitał najbardziej ekskluzywny [tamże, s. 35].

Istnieją przypadki, w których mogą się pojawić kwalifikacje czy zdolności 
wykraczające poza ramy prezentowanego modelu. Ich źródłem może być kapitał 
kreatywności. 

W ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy świadkami eskalacji kreatywności na 
całym świecie, w tym także w Polsce. Wzrastają inwestycje w prace badawczo- 
-rozwojowe, działania twórcze i innowacyjność stają się głównym nurtem współ-
czesnej gospodarki. Łączenie innowacji technologicznych, nasycenia kreatywno-
ści, budowania atrakcyjnego klimatu i koncentracji talentów staje się obecnie ol-
brzymią siłą napędową rozwoju społeczno-gospodarczego [Krapiński 2014, s. 25]. 

Kapitał kreatywności objawia się i jest tworzony przez ludzi wykształconych, 
którzy dzięki swojej kreatywności zwiększają wartość dodaną. Może ujawniać się 
on na efektownych rynkach i identyfikuje zwiększoną produktywność. W prak-
tyce wiąże się to z tym, że osoba ludzka, która posiada taki kapitał może liczyć 
na wynagrodzenie znacznie przewyższające to, które jest jej wypłacane obecnie 
i stanowi wartość godziwą dla jego kwalifikacji, które nabyła w procesie kształce-
nia i zdobytego doświadczenia [Dobija 2014 s. 164]. Kapitał kreatywności mógłby 
zatem zostać wkomponowany do modelu kapitału ludzkiego i mieć postać:

H(t) = K + E + D(t) + R

gdzie: R – kapitał kreatywności, a jego wartość można obliczyć na podstawie róż-
nicy między płacą realną a płacą godziwą obliczoną za pomocą kapitału ludzkiego

Mimo przekonania, że twórczość jest „dobrem” zarezerwowanym dla nielicz-
nych, wyjątkowych ludzi, którzy zostali nią obdarowani w procesie dziedziczenia, 
okazuje się, że twórczy może być każdy, kreatywność jest cechą ciągłą, to znaczy 
pracownicy mogą być twórczy na różnym poziomie, a samą kreatywność można 
rozwijać. Kreatywności nie można się nauczyć, można natomiast szukać sposo-
bów aktywizacji tego potencjału w odniesieniu do ludzi, którzy już go posiadają, 
jednak z różnych powodów zaniedbują, nie doceniają, nie korzystają z niego w ta-
kim stopniu, w jakim by mogli [Moczydłowska 2012, s. 72–73].

S. Waszczak [2012] potwierdza, iż twórczość (kreatywność) jest cechą wła-
ściwą wszystkim ludziom, lecz w różnym stopniu oraz że największy udział  
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w aktywności twórczej mają składniki i procesy poznawcze. Z praktycznego punk-
tu widzenia oznacza to, że każdy pracownik dysponuje określonym potencjałem 
intelektualnym oraz twórczym. Potencjał ten – jeśli zostanie zidentyfikowany i bę-
dzie właściwie rozwijany – przyczyni się do podwyższenia wartości kapitału ludz-
kiego oraz zwiększenia konkurencyjności organizacji. 

Jako że pojęcie kreatywności przeszło z fazy elitaryzmu (kreatywność jako 
cecha przypisywana jednostkom wybitnie uzdolnionym, a w szczególności arty-
stom) w fazę egalitaryzmu (aktywność umysłowa dostępna wszystkim ludziom) 
weryfikację modelu można przeprowadzać w oparciu o dane pozyskane z przed-
siębiorstw niezaklasyfikowanych do sektora kreatywnego (chociaż identyfikacja 
i zmierzenie tego potencjału właśnie dla tego sektora powinny mieć doniosłe  
znaczenie). 

Badania empiryczne, tj. weryfikacja modelu kapitału ludzkiego z wkompono-
wanym w ten model czynnikiem kreatywności, dotyczą przedsiębiorstwa dzia-
łającego w branży IT, którego skrócony profil zaprezentowano poniżej. Wybór 
przedsiębiorstwa zdeterminowały trwające obecnie badania nad kapitałem inte-
lektualnym tejże organizacji oraz wyniki sugerujące, iż firma uchroniła się przed 
nieodłącznym ryzykiem prowadzenia działalności dzięki szczególnym umiejęt-
nościom zarządzających i zatrudnionych. Weryfikacja modelu kapitału ludzkiego 
i kapitału kreatywności pozwoli zatem wskazać możliwe kierunki badań (kapitał 
intelektualny pracowników a kapitał intelektualny organizacji), a dla potrzeb ni-
niejszego opracowania, odpowiedzieć na pytania: czy model pomiaru kreatyw-
ności wypracowany na gruncie analizy kapitałowej posiada doniosłe znaczenie 
z punktu widzenia zarządzania organizacją oraz czy potencjał twórczy ma wpływ 
na wysokość wynagrodzenia?

Organizacja to przede wszystkim doświadczona kadra techniczna i mene-
dżerska, z branżą IT związana od połowy lat 90. XX wieku. Zasoby personalne 
firmy to około 30. pracowników, tworzących pięć grup zawodowych i płacowych 
jednocześnie (zarząd, dział handlowy i administracja, dział produkcji, dział maga-
zynowania i logistyki oraz pion instalacyjny). 

Tabela 2, oprócz rozważanych wielkości, zawiera także wszystkie potrzebne 
dane do obliczeń, które zaczerpnięte zostały z dokumentów kadrowo-płacowych 
przedsiębiorstwa. 
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Tab. 2. Pomiar kapitału kreatywności pracowników przedsiębiorstwa
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Wartość kapitału kreatywności [zł] poszczególnych pracowników przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowannie własne

poDsumowanie i wnioski

Kapitał ludzki to z definicji zdolność człowieka do wykonywania pracy. W mo-
delu przedstawione jest w jaki sposób kapitał ludzki powstaje, jak wyceniane są 
jego poszczególne elementy, a także na jakich zasadach może on być opłacany. 
Dodatkowo, w modelu można odnaleźć wyjaśnienie sytuacji materialnej pracow-
nika, który jest posiadaczem kapitału ludzkiego. Model pozwala zatem na ustale-
nie relacji pomiędzy powstającą w gospodarce wartością a jej podziałem, a zatem 
uwzględnia on zasadę zgodności płacy z wartością pracy wykonanej.

W badanym przypadku, oprócz „typowych” składowych kapitału ludzkiego, 
ujawnia się dodatkowy czynnik mający wpływ na wielkość wynagrodzenia. Może 
on zostać określony mianem twórczego potencjału. Przeprowadzone badanie do-
wodzi także, iż model pomiaru kreatywności wypracowany na gruncie analizy ka-
pitałowej jest cennym narzędziem sterowania ekonomicznego z uwagi na szereg 
informacji, które dostarcza zarządzającym. Analiza wartości otrzymanych z za-
stosowania modelu wykazała, że przy określonych parametrach, kapitał kreatyw-
ności jest właściwością wszystkich grup zatrudnionych w przedsiębiorstwie, nie-
zależnie od wieku, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Dodatkowo, 
badanie potwierdza zasadność użytej stopy kapitalizacji mającej wartość premii 
za ryzyko, kształtującej się na poziomie 8% dla określonych parametrów takich 
jak: koszty utrzymania muszą być w rozmiarze kosztów niezbędnych, pozwalają-
cych na wykształcenie się zdrowej, prawidłowo ukształtowanej osoby (w badaniu 
wykorzystano dane Forbes dotyczące wysokości „minimum socjalnego”); pra-
cownik wykonuje pracę zgodną z jego kwalifikacjami, a przynajmniej posiadane 
wykształcenie jest mu niezbędne do wykonywania pracy; koszty edukacji dla osób 
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z wyższym wykształceniem wynikają z wyboru modelu studiów płatnych (zaocz-
nych) na rzecz zdobywania doświadczenia zawodowego; przyrost doświadczenia 
obliczany jest zgodnie z ilością lat pracy w zawodzie lub branży (doświadczenie 
zdobyte w innej dziedzinie nie podlega pomiarowi); współczynnik uczenia ustala-
ny jest w zależności od poziomu wykształcenia danej osoby (10% – wykształcenie 
wyższe, 5% – wykształcenie średnie i zawodowe, <10% – pracownicy naukowi); 
przedsiębiorstwo (organizacja) posiada jakieś określone tradycje płacowe i zasady 
dotyczące podziału i wielkości wynagrodzeń.

Przy parametrze uczenia się, ustalonym na poziomie 10% dla grup pracowni-
czych: instalatorzy oraz pracownicy produkcji, niezależnie od wykształcenia, ka-
pitał kreatywności stanowiłby wartość ujemną dla wybranych grup, co mogłoby 
świadczyć o zachodzącym zjawisku deprecjacji kapitału.

Poziom płac w badanym przedsiębiorstwie jest adekwatny do poszczególnych 
składników kapitału ludzkiego, niemniej jednak, możliwym staje się po pierwsze 
badanie istniejących proporcji oraz dywagacja na temat ich pożądanych relacji, 
czyli wskazywanie na potrzebę podniesienia wielkości jednego kapitału, kosztem 
drugiego, lub odwrotnie, po drugie stałe weryfikowanie czy kapitał ludzki po-
szczególnych grup zawodowych nie pomnaża się kosztem innych pracowników. 

Obserwacja wyników uzyskanych z implementacji modelu kapitału ludzkiego 
pozwala ponadto na odpowiedni do „zdolności finansowych” przedsiębiorstwa 
dobór pracowników, którzy jednocześnie byliby usatysfakcjonowani otrzymywa-
nym wynagrodzeniem (badania dowodzą, iż stopień opłacenia kapitału poniżej 
8% prowadzi do sytuacji strajkowych) oraz ułatwiłoby powzięcie decyzji o za-
trudnieniu wysoko wyspecjalizowanej kadry zarządczej (po studiach MBA lub 
z doktoratem w dziedzinie nauk o zarządzaniu) lub utworzeniu centrum badań 
i rozwoju, a także rezygnację z pracowników z wyższym poziomem wykształcenia 
na rzecz pracowników z dłuższym stażem pracy lub odwrotnie. 

Najwyższy poziom kapitału kreatywności prezentuje zarząd, najniższy zaś 
pracownicy produkcji oraz instalatorzy. Może się to wiązać w sposób naturalny 
z rodzajem wykonywanych podczas pracy czynności (produkcja i montaż – czyn-
ności powtarzalne, praca odtwórcza; zarządzanie –konieczność reagowania na 
zmiany, podejmowanie kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji). Dodatkowo, 
zarząd przedsiębiorstwa, ma prawie o połowę krótszy okres zwrotu nakładów, 
a stopień opłacenia ich kapitału wynosi ponad 17%. 



kreatywność jako przeDmiot racHunku ekonomicznego

207

Przyjęta miara wartości nawiązuje do realnych bieżących kosztów utrzymania 
i kształcenia, stanowi zatem istotną informację, która ujęta w bilansie może przy-
czynić się do ochrony kapitału ludzkiego i poprawy rozrachunku między firmą 
a pracownikami.

Weryfikacja modelu pomiaru kapitału kreatywności wkomponowanego w mo-
del kapitału ludzkiego oprócz rozwiązania sformułowanych problemów badawczych 
doprowadziła do kolejnego już naukowego uzasadnienia tego „surowego” narzędzia.
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summary

Creativity as the subject of economic calculus
UK authorities’ suggestion to extract the creative sector from other industries 

and subsequently a separation so-called creative class by the American sociologist 
and economist Richard Florida has become a prerequisite for further research in 
the field of quantification of the intellectual capital characteristics, which includes 
the creativity. Many researchers indicate that creativity, even though it is an abs-
tract concept, it can become a measurable value. The main aim of this article is 
to present, analyze and empirically verify the creativity measurement model, in 
which creativity (creative activity) is understood as the ability to use of the imagi-
nation or original ideas that will benefit both the individual and society. From the 
organization’s management perspective: has the creativity measurement model 
developed on the basis of the capital analysis a great importance? Is creative poten-
tial an impact on the amount of wages? These are the research problem formulated 
for the execution of the abovementioned aims.


