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Streszczenie rozprawy doktorskiej

Zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa, a tożsamość i spójność narodowa - analiza zjawiska 

na przykładzie południowo-wschodniej Ukrainy

Niniejsza praca dotyczy problematyki relacji pomiędzy zróżnicowaniem kulturowym 

społeczeństwa, a tożsamością i spójność narodową. Rozprawa stanowi studium przypadku 

badając dane zagadnienie na gruncie społeczeństwa południowo-wschodniej Ukrainy.

Główne pytania badawcze obejmują zagadnienia: 1) roli zróżnicowania kulturowego 

współczesnego społeczeństwa w formowaniu tożsamości i spójności narodowej, 2) relacji 

pomiędzy heterogenicznością kulturową, a tożsamością narodową oraz tożsamość regionalną 

obszarów kraju - jak heterogeniczność kulturowa wpływa na tożsamość narodową i regionalną, 

3) konsekwencji, które niesie dla współczesnego społeczeństwa zróżnicowanie kulturowe.

W celu udzielenia odpowiedzi na wskazane pytania badawcze autor jako metodę 

wiodącą zastosował studium przypadku. Jako metody badawcze w ramach omawianej 

rozprawy zastosowane zostały również: krytyczna analiza treści oraz ekspercki wywiad 

jakościowy ukierunkowany.

W ramach niniejszej pracy autor analizuje zjawiska i procesy związane z sytuacją 

etniczną, narodowościową i konfesyjną obecną na współczesnej Ukrainie. Analizie poddane 

zostają również procesy historyczne, które stanowiły genezę kształtowania się ukraińskiego 

tygla kulturowego. W pracy omówione zostaje ponadto zagadnienie wpływu Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę poprzez wykorzystywanie zróżnicowania kulturowego i etnicznego do 

realizacji celów z zakresu polityki zagranicznej. Analizie poddane zostaje również zagadnienie 

wpływu rosyjskich oraz sowieckich mitów politycznych na ukraińskie społeczeństwo. 

Badaniami objęto również problematykę konsekwencji ekspansji języka rosyjskiego w okresie 

sowieckim oraz poprzedzającym Rewolucję Godności (okres prezydentury Wiktora 

Janukowycza) dla spójności oraz tożsamości społeczeństwa ukraińskiego. Badania dotyczyły 

również podejścia ukraińskich elit politycznych do procesu kształtowania ukraińskiego modelu 

tożsamości. Ważnym elementem badań stała się również kwestia związana z ukazaniem różnic 



oraz analogii pomiędzy odcieniami tożsamości ukraińskiej występującej w regionach 

południowej i wschodniej Ukrainy.

Uzyskane dzięki badaniom wnioski wskazują m.in. na to, że wysoki poziom 

zróżnicowania etnicznego i kulturowego (m.in. językowe, religijne) nie stanowią same w sobie 

czynnika negatywnie wpływającego na stan spójności społecznej. Wysoki poziom 

zróżnicowania narodowościowego i kulturowego może natomiast stanowić narzędzie, które w 

przypadku wytworzenia odpowiednich warunków przez czynnik zewnętrzny, może zostać 

wykorzystane do destabilizacji sytuacji wewnętrznej w danym państwie. Uzyskane wnioski 

wskazują również na dezaktualizację poglądu dotyczącego istnienia „dwóch”, niejako 

przeciwstawnych Ukrain: wschodniej („prorosyjskiej”, silnie zróżnicowanej kulturowo i 

etnicznie) i zachodniej („proukraińskiej’’/„proeuropejskiej”, mniej zróżnicowanej kulturowo i 

narodowościowo w skali kraju). Uzyskane wnioski wskazują na to, że obecna na Ukrainie 

rzeczywistość, jest zdecydowanie bardziej złożona, niż ujmuje to koncepcja „dwóch Ukrain”, 

a ocena procesów społeczno-politycznych zachodzących w tym kraju z perspektywy bipolarnej 

uproszczą rzeczywistość mogąc doprowadzać do uzyskiwania częściowo błędnych wniosków.
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