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WPROWADZENIE

Informacje zawarte w biografii intelektualnej Jubilata wskazują przede wszystkim na mul- 
tidyscyplinamy charakter Jego naukowych dokonań. Znajdujemy tam bowiem opracowania 
skupione na zagadnieniach migracji, socjologii narodu i stosunków etnicznych czy też 
socjologii władzy i polityki. Dobrym punktem wyjścia do prezentacji 27 opracowań, sku
pionych w siedmiu częściach składających się na niniejszy tom, wydały się nam rozważa
nia Piotra Sztompki, poświęcone właśnie zagadnieniom relacji pomiędzy socjologią a in
nymi naukami społecznymi, jak również odniesieniom w obrębie samej socjologii pomię
dzy jej rozmaitymi subdyscyplinami. Stąd też tekst Piotra Sztompki zatytułowany Współ
czesna socjologia w obrębie innych nauk społecznych: burzenie murów i przekraczanie 
granic wydał się nam naturalnym rodzajem słowa wstępnego do treści prezentowanych 
w niniejszym opracowaniu. 

Piotr Sztompka w swoich rozważaniach koncentruje się przede wszystkim na proble
mach relacji socjologii z innymi naukami społecznymi. Obserwuje w jej obrębie swoistą, 
paradoksalną niejako tendencję polegającą z jednej strony na postępującym rozczłonkowa
niu i specjalizacji samej dyscypliny, a z drugiej na zbliżaniu się niektórych jej działów do 
innych dyscyplin. Następuje więc - jak pisze - stopniowa integracja zewnętrzna, między- 
dyscyplinama oraz ponaddyscyplinama nauk społecznych. W tym kontekście omawia ko
lejno zjawiska interdyscyplinarności, multidyscyplinamości, transdycyplinamości. Ten 
proces - jak to określa - „burzenia murów” idzie jednak dalej. Nauki społeczne podejmują 
próby integracji z naukami przyrodniczymi (przykładem jest socjolobiologia) czy wręcz 
wchodzą w przełom postscjentystyczny, usiłując łączyć refleksję poznawczą, aksjologię 
oraz dyspozycję do działania. Paradoks tego procesu polega jednak na tym, że jest to jed
noczesny powrót do XIX-wiecznych korzeni, do koncepcji wielkich klasyków socjologii, 
którzy - jak pisze Sztompka - uprawiali socjologię, „nie przejmując się podziałami, patrząc 
na społeczeństwo całościowo, nie obawiając się ani wartościowania, ani praktycznych zaleceń”. 

Część pierwsza prezentowanego tomu zatytułowana Naród i państwo w dobie globali
zacji grupuje teksty oscylujące wokół problematyki narodu oraz państwa w dobie współ
czesnych przemian. Mają one zróżnicowany charakter. Zawierają zarówno pytania natury 
teoretycznej, np. czy możliwa jest w ogóle socjologia narodu, jak i kwestię ograniczeń roli 
państwa narodowego oraz zagadnienia tożsamości tożsamości kulturowej i bezpieczeństwa 
narodowego. Łączy je jedno: próba odpowiedzi na pytanie, jak we współczesnym - pono- 
woczesnym i zglobalizowanym - społeczeństwie funkcjonują więzi etniczne i narodowe, 
jak się one zmieniają i jakiego nowego wymiaru nabierają zarówno one, jak i czynniki 
instytucjonalne upostaciowione w państwie.
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Część tę otwierają rozważania Jerzego Szackiego, mające na celu ustalenie, czy taka 
subdyscyplina socjologiczna, jak socjologia narodu w ogóle istnieje. Autor zauważa w tym 
kontekście charakterystyczne pęknięcie. Z jednej strony bowiem zaobserwować można 
nieobecność w wielu współczesnych publikacjach, szczególnie podręcznikach amerykań
skich, analiz przybliżających kategorię narodu jako grupy społecznej i równocześnie teo
retycznej kategorii analitycznej. Z drugiej jednak jesteśmy świadkami rosnącego zaintere
sowania problematyką narodu i formowania się nacjonalizmów typowych dla końca XX 
wieku. Autor stara się ten dylemat wyjaśnić, wskazując na koncentrację socjologii na spo
łeczeństwie jako takim, co stanowi przede wszystkim przedmiot dociekań teoretycznych, 
a jednocześnie zainteresowaniami na styku socjologii i polityki, odnoszącymi się szczegól
nie do państwa narodowego.

Tymi śladami podąża Daniel Markowski, koncentrując się na wpływie procesów globa
lizacji na myślenie o narodzie i państwie. Autor zwraca uwagę na wagę dokonujących się 
przemian idących w dwóch kierunkach: ograniczania roli państwa narodowego na rzecz 
organizacji i instytucji ponadnarodowych, a równocześnie wzrost aktywności państwowej 
zorientowanej na wytworzenie z instytucji „obywatela państwa” uczestnika „państwa naro
dowego”. Pierwsza tendencja jest charakterystyczna dla krajów gospodarczo rozwiniętych, 
najmocniej włączonych w procesy globalizacyjne. Tendencja druga jest obserwowalna 
w przypadku nowo powstałych państw narodowych, w których procesy narodotwórcze są 
jeszcze obecnie w toku.

Kolejny autor, Tadeusz Paleczny, również interesuje się procesami globalizacji. Jednak 
interesują go nie narody i państwa narodowe, lecz pojawiające się w wyniku ich oddziały
wania typy tożsamości kulturowej. Są one reakcją na zmiany, jakie zachodzą we współcze
snym społeczeństwie. Istotą tych zmian jest odchodzenie od więzi wspólnotowych do więzi 
zrzeszeniowych. Z kolei w przypadku struktury etnicznej konkretnych społeczeństw jest to 
odchodzenie od etnicznej homogeniczności do kulturowego pluralizmu.

Do problematyki wielokulturowości nawiązuje w swoich rozważaniach Jerzy J. Smo- 
licz, podejmując zasadniczy problem relacji pomiędzy globalizacją, suwerennością pań
stwową oraz właśnie wielokulturowością. Podstawową kwestią jest dla niego ustabilizowa
nie sytuacji państwa, które poddane jest z jednej strony homogenizacyjnym wpływom glo
balizacji, z drugiej zaś - rosnącej presji różnych mniejszości etnicznych i kulturowych, co 
stanowi swoiste drugie oblicze owej globalizacji. Autor rozważa ten problem w świetle 
rzeczywistości społeczeństwa australijskiego, którego polityka wielokulturowości, mimo 
rozmaitych zaburzeń i obaw, może jednak - jak podkreśla - być podstawą dialogu między- 
cywilizacyjnego. W ramach tych podkreślona zostaje rola wielokulturowości i wieloetnicz- 
ności, które jednak osadzone są wyraźnie w ramach uniwersalnych praw człowieka (oby
watelskich, gospodarczych, kulturowych, religijnych i językowych).

Z kolei artykuł Adama Daniela Rotfelda jest interesującą analizą polityka praktyka 
i uczonego, skoncentrowaną na problemach bezpieczeństwa narodowego we współczesnym 
świecie. Przedmiotem zainteresowania autora są procesy zamian, jakie zachodzą pod upad
ku muru berlińskiego i rozpadzie dwubiegunowego układu świata. Stara się on odpowie
dzieć na pytanie, jakie są w tym kontekście perspektywy stworzenia nowego ładu między
narodowego i jakie są w jego obrębie wyznaczniki sytuacji Polski.

Część druga prezentowanego tomu zawiera rozważania skupione przede wszystkim na 
rozmaitych wymiarach kwestii tożsamości etnicznej i kulturowej. Stanowią one - jak wi
dzimy - prostą kontynuację zagadnień państwa i narodu w dobie globalizacji, jaka zawarta 
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została w części pierwszej. Zatytułowana Tożsamość narodowa, etniczna i kulturowa, za
wiera cztery artykuły poświęcone właśnie tym zagadnieniom.

Interesujące są przede wszystkim dwa kolejne szkice podejmujące problem tożsamości 
narodowej. Pierwszy z nich, autorstwa Zbigniewa Bokszańskiego, stanowi próbę odpowie
dzi na pytanie: czy istnieje nowy typ takiej tożsamości, jaką jest tzw. tożsamość ponowo- 
czesna. Materiałem poddanym tutaj analizie są wyniki badań międzynarodowych zrealizo
wanych w ramach programu World Values Survey. Wzorem dla tego typu tożsamości są np. 
społeczeństwa Holandii i Szwecji, w których obywatele stosunkowo najmniej są przywią
zani do narodu rozumianego jako wspólnota społeczna oraz do państwa narodowego jako 
swoistej jej emanacji. Mamy tu raczej do czynienia z perspektywą identyfikacji jednostko
wej, a nie grupowej. Przeciwieństwem takiego podejścia jest typ tożsamości tradycyjnej, 
charakteryzującej np. badanych z Węgier i Polski.

Nieco inaczej przedstawia to zagadnienie Edmund Lewandowski. Interesują go, zrekon
struowane na podstawie innego rodzaju materiału (mity, legendy, literatura piękna, ideolo
gia) symboliczne portrety narodów. W swoich rozważaniach prezentuje portrety Niemców, 
Rosjan, Żydów i Polaków. Tekst ten wyróżnia się przede wszystkim z uwagi na rodzaj 
użytego do analizy materiału. Rezultat nie ma charakteru wymiaru ilościowo- 
-weryfikacyjnego, jest jednak niezwykle interesujący. Stawia ponadto problem, jak trakto
wać tożsamość narodową: czy jako po prostu jednostkową autoidentyfikację, czy też jako 
wyobrażenia o społecznej istocie wspólnoty narodowej i jej odmienności w stosunku do 
innych?

Pokrewny problem podejmuje Andrzej K. Paluch, starając się pokazać elementy tożsa
mości etnicznej i religijnej oraz sposoby ich definiowania przez mieszkańców historycznej 
Galicji - Łemków, Żydów i Polaków. Dwie pierwsze wspólnoty są już tylko fenomenem 
historycznym, dzięki procesom wywołanym przez II wojnę światową. Jest to zatem w isto
cie próba rekonstrukcji stosunków etnicznych i religijnych z przeszłości, naznaczonych 
odmiennością religijną, kulturową i językową, a przerwanych brutalnie przez holocaust 
i akcję „Wisła”.

Ewa Nowicka zajmuje się w swoim artykule również wizerunkiem funkcjonujących we 
współczesnym polskim społeczeństwie - jak ich nazywa - „egzotycznych gości”, Wiet
namczyków. Analizując odpowiedzi na pytanie z ogólnopolskiego sondażu Jacy są Wiet
namczycy?, stara się zrekonstruować podstawowe cechy tej grupy widziane przez Polaków. 
Twierdzi, że mimo utrudnionego kontaktu, barier kulturowych jest ów wizerunek daleki od 
stereotypu, względnie bogaty i wskazujący na - w większym stopniu pozytywne niż nega
tywne - cechy członków tej „wyrazistej zewnętrznie” grupy etnicznej.

Z kolei Andrzej Kapiszewski przenosi zainteresowania czytelnika w egzotyczny dla 
Polaka, ale bardzo ważny obecnie region Zatoki Perskiej. Stara się pokazać procesy ludno
ściowe, jakie w nim zachodzą, stosunki między rdzenną ludnością arabską a imigrantami 
zarówno z krajów arabskich, jak i innych. Jednak najbardziej interesujący jest w tym kon
tekście problem kontaktu kulturowego i rezultatów, jakie rodzi on dla polityki społecznej 
tych krajów.

Kolejne trzy teksty, stanowiące zawartość części zatytułowanej Polonia - między ojczy
zną a krajem osiedlenia, poświęcone są zagadnieniom emigracji polskiej, żyjącej na ob
czyźnie. Dwa z nich - Grzegorza Babińskiego i Thaddeusa Gromady - koncentrują się na 
problematyce Polonii amerykańskiej. Szkic Grzegorza Babińskiego próbuje odpowiedzieć 
na pytanie, jak zmieniała się Polonia amerykańska na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. 
Stara się pokazać zmiany, jakie nastąpiły w zestawie cech Polaków amerykańskich, jak 
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awansowali i wtapiali się oni w amerykańskie otoczenie, jak tradycyjne polskie społeczno
ści lokalne stawały się punktami przystankowymi dla nowych imigrantów. Śledzi także 
proces częściowej rewitalizacji tych społeczności.

Thadeuss Gromada koncentruje się na podobnym procesie. Interesuje go bowiem pro
blem awansu społecznego Polaków w Stanach Zjednoczonych, procesów ich społecznej 
i politycznej aktywizacji i organizacji. Czyni to, przedstawiając sylwetkę lokalnego działa
cza polonijnego z New Jersey, Paula C. Supińskiego, prawnika i aktywisty Partii Demo
kratycznej. Jest to interesujący przykład prób mocniejszego zintegrowania Polaków z ich 
amerykańskim otoczeniem.

Wreszcie tekst trzeci, autorstwa Longina Pastusiaka, prezentuje stanowisko władz pań
stwowych naszego kraju w stosunku do Polaków zamieszkałych za granicą. Skupia uwagę 
na roli, jaką odgrywa senat Rzeczpospolitej Polskiej i jego inicjatywach zorientowanych na 
podtrzymanie więzi z Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju.

Wspomnianą wyżej problematykę uzupełniają opracowania będące przysłowiowym 
przyczynkiem do charakterystyki globalnych procesów społecznych. Wszystkie trzy arty
kuły składające się na czwartą część tomu, zatytułowaną Historyczne ilustracje procesów 
społecznych, ujawniają fakty interesujące - na pozór - tylko wąskie grono specjalistów. 
Dotyczą bowiem spraw jak gdyby schowanych za fasadą wielkich procesów dziejowych. 
Mariusz Kulczykowski, penetrując zapoznane nisze dziejowe, odsłania niezmiernie ważny 
fakt. Ekonomiczna rola Podgórza, późniejszego krakowskiego suburbium, została wytwo
rzona przez „samych kupców krakowskich lokujących swoje interesy handlowe za Wisłą, 
w Podgórzu”. Gdy mówimy o studentach żydowskich w składzie dwudziestu pięciu kolej
nych roczników akademickich w UJ, odczuwamy, że ignorują oni administracyjne granice 
wytyczone przez zaborców. Co więcej, ze względu na swój skład według kategorii spo
łecznego uwarstwienia - „burżuazyjno-produkcyjny, pracownicy kwalifikowani i rzemiosło 
(...) wyróżniają się spośród wielu galicyjskich, miejskich społeczności żydowskich”. Ten 
skład pozwala wnioskować pośrednio o determinantach ówczesnego studiowania, które 
w wielu wymiarach pozostają do dziś aktualne, z wyjątkiem jednego, związanego silnie 
z obyczajowością. Autor pisząc o studentkach, konstatuje: „Na ogół wywodziły się one 
z rodzin dobrze sytuowanych, a sam fakt studiowania oceniany był szczególnie wysoko”. 
Był on dla młodej kobiety z bogatego domu sam przez się źródłem prestiżu, niezbędnym 
obyczajowo. Jego efekt końcowy - dyplom - nie był raczej brany pod uwagę. Dlatego też 
zazwyczaj studiów nie kończyły.

Pojęcie pogranicza zarówno politycznego, jak i kulturowego nasuwa myśl o dylematach 
tożsamości społecznej ludzi tam żyjących. Świadomy tego Andrzej Kwilecki opisuje postać 
wyrosłą w czasach drugiej wojny światowej na miarę persony z klasycznej tragedii grec
kiej. Jest to człowiek widywany w Poznaniu jesienią 1939 roku w mundurze nazistowskiej 
formacji Shutzstajfeln (SS), weteran wojny na froncie wschodnim. Jego poszukiwania spo
łecznego zakotwiczenia w czasach, gdy dylematy pogranicza zostały dramatycznie wy
ostrzone, musiały przebiegać w konflikcie motywów. Niemniej potrafił ocalić nie tylko 
ważną część majątku rodowego i przede wszystkim własne życie, lecz także to, co szcze
gólnie cenił - pamiątki polskości. Zadanie to spełnił w sposób nienaganny. Jednak po woj
nie, pozostając przy niemieckości, dowiódł, że pogranicze nie jest tyglem wytwarzającym 
amalgamat tożsamości społecznej, a przynajmniej nie spełnia tej funkcji dla ludzi o wyrazi
stej i bogatej osobowości.

Odmienną niszę historyczną penetruje Andrzej Pilch. Jego dociekania ogniskują się 
wokół tożsamości politycznej zatomizowanego zbioru displaced persons w Austrii po dru
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giej wojnie światowej. To, co nazywa „aktywnością organizacyjną”, socjolog odniósłby do 
działalności zrzeszeniotwórczej. Opracowanie traktuje o sposobach wyartykułowania pod
miotowości politycznej przez losowo dobrany zbiór ludzi na podłożu terytorialnym. Tym 
razem teoria „tygla” dowiodła swojej użyteczności, ale tylko w odniesieniu do formalno- 
-normatywnej postaci Centralnego Związku Organizacji Obcojęzycznych Uchodźców 
w Austrii, a także Związku Polaków w Austrii. Dziś wiedzą o tym wąsko wyspecjalizowani 
historycy, a socjolog może w poczynaniach związkowych upatrywać znany mechanizm 
nabywania podmiotowości w trybie procesów grupotwórczych.

Kolejna część prezentowanego tomu skupia się na zagadnieniach tożsamości pokole
niowej. Zatytułowana Religijne i polityczne wymiary tożsamości pokoleniowej zawiera trzy 
opracowania poświęcone tej właśnie problematyce. Międzygeneracyjne różnice światopo
glądu najczęściej rozpatrywane są jako pochodne różnicy doświadczenia wyniesionego 
z aktywności w określonej historycznie dobie. Z tego między innymi powodu młodzież jest 
dla badaczy szczególnie interesująca. Jako bezosobowa kategoria społeczna ogniskuje ona 
zjawiska, z których można odczytać trendy modernizacji szerszych całości społecznych. 
Musimy w związku z tym podkreślić, że nasza wiedza o tożsamości pokoleniowej ma luki 
empiryczne, choć badania światopoglądu młodzieży próbująje wypełnić.

Wierzenia religijne bez wątpienia leżą u fundamentów światopoglądu. Ich dynamika ma 
więc mocny walor wskaźnikowy dla wszelkiej mobilności myśli i przekonań. Dlatego, 
czytając artykuł księdza Janusza Mariańskiego, odczuwamy, że opis wierzeń religijnych 
współczesnych Polaków mówi bardzo dużo o zjawiskach na pozór niezwiązanych z religią, 
a przynajmniej legitymujących się inną niż religijna genezą. Gdy mowa o selektywnych 
postawach wobec wiary, synkretyzmie religijnym, a zwłaszcza o przekształceniu się reli
gijności dziedziczonej w religijność z wyboru, jasne jest, że dotyka to ogólnych prawidło
wości dynamiki światopoglądowej w dzisiejszej dobie nie tylko w Polsce. Ksiądz Janusz 
Mariański pisze w jednej z konkluzji: „Pluralistycznej strukturze wartości i norm w życiu 
społecznym odpowiada w indywidualnej świadomości «przymus wybierania». Swoją toż
samość osobową jednostka musi budować i utrzymywać we własnym zakresie. «Przymus 
wybierania» dotyczy także tożsamości religijnej i moralnej”. Dodajmy, że ów przymus jest 
składnikiem imperatywu strukturalnego współczesnych społeczeństw, który nazwano „im
puls indywidualizacyjny”. Religijność młodzieży opisywana w artykule na tle wiary reli
gijnej ogółu Polaków zdaje się pozostawać w największym stopniu pod wpływem indywi
dualizacji i dlatego - jak pisze Autor - „polska młodzież prezentuje stosunkowo niskie 
wskaźniki deklarowanych wierzeń religijnych”. Czy świadczy to o kształtowaniu się toż
samości pokoleniowej? Niewykluczone.

Populacja studentów wyższej uczelni technicznej opisywana w kolejnym artykule nie 
może, niestety, reprezentować całej kategorii młodzieży, ale Julian Bugiel wcale nie chce 
generalizować w tym kierunku. Interesuje się raczej efektem zmian religijności rejestrowa
nej serią pomiarów opinii w trzydziestoletnim odcinku czasu. Zakłada milcząco, że moty
wacja do studiów i mechanizmy selekcji kandydatów są w tym czasie constans, podobnie 
jak społeczna proweniencja studentów, zatem nie mają one wpływu na wyniki pomiarów 
jako zmienne pośredniczące. Tym, co posiada wpływ istotny, jest różnica doświadczeń, 
z którymi młodzież przychodzi na studia i których nabywa w życiu studenckim. Empiria 
ujawniła dwie bardzo interesujące cechy. Frakcja studentów określających się jako „głębo
ko wierzący i systematycznie praktykujący” dała w kolejnych pomiarach rozkład normalny, 
którego pik przypadł na rok 1988, rozpoczął się w 1981 i skończył w 1993. Najniższe 
punkty krzywej rozkładu są w roku 1970 i 1999, a różnica między nimi sprawia wrażenie 
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nieistotnej statystycznie. Brakuje zatem trendu wyraźnie ukierunkowanego, chyba że fluk
tuację poczytamy jako trend. Po drugie, frakcja studentów „wierzących, ale praktykujących 
nieregularnie” ujawniła najniższe notowania w latach 1988-1993. Trzeba więc koniecznie 
zapytać, czego szczególnego mogli doświadczyć studenci w tych latach, kiedy deklaracje 
religijności osiągnęły swój punkt najwyższy? Odpowiedź narzuca się sama, a rozwinięcie 
znajdujemy w kolejnym artykule tej części, ale tu wkraczamy na obszar inny: w sferę 
światopoglądu politycznego.

Wszelka radykalna, nagła zmiana, nawet jeśli była upragniona, ale nieoczekiwana, po
zostawia głęboki ślad w treściach światopoglądu jednostek, które jej doświadczyły. Ślad 
tym głębszy, im większy zakres aktywności życiowej ludzi został ogarnięty taką zmianą. 
Dlatego Maria Zielińska może w sposób oczywisty pytać, czy istnieją w Polsce ludzie wy
wodzący swą dzisiejszą tożsamość społeczną z doświadczenia uczestnictwa w tej histo
rycznej już przemianie oraz czy ludzi tych łączy podobieństwo miejsca w określonej formie 
uwarstwienia społecznego, którą nazywa „kohortami demograficznymi”. Dokumentując 
empirycznie to, co określa jako „pokoleniowe zróżnicowanie percepcji zmian społecznych, 
akceptacji dla zmian oraz ocen własnych możliwości działań”, stwierdza określoną rolę 
postaw w budowaniu tożsamości społecznej zgodnie z podziałami pokoleniowymi. Wyróż
niając „pokolenie polityczne”, przypisuje mu „umiejętność szybkiego dostosowania się do 
zmian, labilność opinii i ocen, koniunkturalizm i oportunizm”. Świadoma niedostatków 
etycznych takiej charakterystyki, upatruje jej przyczyny w „subordynacji politycznej” tego 
pokolenia w czasach Polski Ludowej. Sądzimy, że w zbiorze przyczyn znajduje się jeszcze 
inny czynnik. Opisana kategoria społeczna złożona jest z jednostek, które usiłują sprostać 
impulsowi indywidualizacyjnemu, rewitalizując w nowej rzeczywistości te treści swojej 
tożsamości społecznej, które są postrzegane jako zgodne z wymaganiami indywidualizacji. 
Widocznie jest to dla nich łatwiejsze niż budowanie od podstaw.

Kolejna część tomu poświęcona jest zagadnieniom Władzy, społeczeństwa i kultury po
litycznej. Składa się na nią sześć opracowań.

W swoim artykule Jerzy J. Wiatr, nawiązując do badań Hieronima Kubiaka, podejmuje 
kwestię alienacji władzy w społeczeństwie polskim. Analiza historyczna tego zjawiska 
prowadzi go do stwierdzenia, że nie jest to problem w świetle naszych (i nie tylko naszych) 
doświadczeń. Jest on bowiem trwalszy aniżeli określony system polityczny (autorytarny 
model państwa w II Rzeczpospolitej po 1926 roku; państwo ograniczonej suwerenności 
powstałe po II wojnie światowej czy wreszcie współczesna III Rzeczpospolita). Jedyną 
drogą przezwyciężania tego negatywnego politycznego dziedzictwa jest - zdaniem Autora 
- reformowanie państwa, przeciwstawianie się negatywnym zjawiskom (nepotyzm, korup
cja, itp.), prowadzące jeśli nie do całkowitego wyeliminowania, to przynajmniej ogranicza
nia tych negatywnych aspektów życia publicznego.

W kolejnym eseju Władysław Markiewicz próbuje ocenić aktualny stan kultury poli
tycznej polskiego społeczeństwa. Ocena ta jest zdecydowanie krytyczna, przede wszystkim 
z uwagi na kilka zasadniczych elementów, określających charakter tej kultury, takich jak: 
eurosceptyczne i antyglobalizacyjne nastawienie, obecne przede wszystkim w prawicowych 
oraz populistycznych nurtach życia politycznego, wskazujące na spodziewaną utratę naro
dowej tożsamości po wejściu do Unii Europejskiej, tendencje do łamania prawa i obcho
dzenia norm moralnych, obecne zarówno w społeczeństwie, jak i wśród członków elit po
litycznych oraz utrzymującą się wciąż jeszcze w środowiskach prawicowych mentalność 
zorientowaną na dekomunizację i rozliczanie tzw. okresu minionego, bez wyraźnej indywi
dualizacji winy i odpowiedzialności za popełnione wówczas czyny.
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Jean Michel De Waele w artykule Polski krajobraz partyjno-polityczny: między odręb
nością a konwergencją prezentuje punkt widzenia zewnętrznego obserwatora zmian, jakie 
zaszły w pejzażu politycznym krajów Europy Środkowo-Wschodniej po roku 1989. Stara się 
jednak, jak deklaruje, odejść od podejścia, które nazywa „orientacją prozachodnią”, polegają
cego na przykładaniu do opisu i analizy procesów politycznych, jakie zachodziły w tej części 
Europy, modeli i teoretycznych kategorii analitycznych wypracowanych na gruncie analiz 
zachodniej rzeczywistości politycznej. Stara się też nie popełnić błędu typowego dla badaczy 
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, który nazywa partykularyzmem, polegającego na 
przypisywaniu szczególnych właściwości poszczególnym narodom i ich systemom politycz
nym. W rezultacie otrzymujemy interesującą analizę mechanizmu wyłaniania się nowych 
systemów partyjnych oraz podobieństw i odrębności, jakie w nich można znaleźć.

Natomiast w artykule Plemienność, modernizacja i kryzys tożsamości politycznej 
w Wielkiej Brytanii? George Stanford kwestionuje wyjątkowość brytyjskich rozwiązań 
prawno-politycznych i ich możliwość służenia jako wzorców dla krajów Europy Środko
wo-Wschodniej, które po roku 1989 weszły w okres transformacji. Autor formułuje tezę 
o obecności elementów plemiennych w systemie społeczno-politycznym Wielkiej Brytanii. 
Szeroko prezentuje tło historyczne, umożliwiając czytelnikowi prześledzenie źródeł i roz
woju plemienności. Według Stanforda, podejmowane od lat 80. XX wieku próby moderni
zacji kraju spowodowały kryzys tożsamości politycznej Brytyjczyków. Próby te wiązały się 
m.in. z rewizją sensu tradycyjnych instytucji brytyjskich.

Z kolei Jacek Wódz w swoich rozważaniach nawiązuje do idei obywatelstwa lokalnego. 
Przeciwstawia je ukształtowanej od okresu oświecenia i funkcjonującej w nowoczesnym 
rozumieniu polityki idei obywatelstwa państwowego, rozumianej przede wszystkim w sposób 
normatywny, jako zestaw praw i w mniejszym stopniu zobowiązań członka nowoczesnej 
społeczności państwowej. Obywatelstwo lokalne bowiem to idea społeczna, to przejaw zaan
gażowania w sprawy publiczne we własnej społeczności, to partycypacja w przejawach jej 
życia publicznego. Realizacja tej idei wymaga nie tylko stworzenia określonych form komu
nikacji społecznej, które Autor określa mianem forum obywatelskiego, ale też zmiany postaw 
członków elit lokalnych, tak aby postrzegali sens swego funkcjonowania nie w wypowiadaniu 
się „w imieniu społeczności” czy narzucaniu jej członkom określonych rozwiązań konkret
nych problemów, ale w przewodzeniu publicznej debacie i publicznemu zaangażowaniu 
wszystkich mieszkańców społeczności. Autor wyraża nadzieję, że tendencje te zostaną 
wzmocnione w wyniku wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, w której zasada subsy- 
diamości została podniesiona do rangi jednej z naczelnych zasad życia społecznego.

Natomiast Grażyna Skąpska koncentruje się przede wszystkim na problematyce two
rzenia instytucji demokratycznych w dawnych komunistycznych krajach Europy Środko
wo-Wschodniej. Zasadnicza jej teza sprowadza się do stwierdzenia, że konstrukcja samych 
instytucji demokratycznych stanowi zaledwie część procesu przeobrażeń. Niemniej bowiem 
ważne stają się zagadnienia przemian norm i wartości, które powinny wyznaczać obszar 
pamięci społeczeństwa, standardy oceny ich przeszłości oraz fundament kultury obywatel
skiej. W tym więc sensie proces zmiany społecznej jest także procesem konstrukcji nor
matywnych podstaw nowo powstającego porządku społecznego.

Wreszcie część siódma zatytułowana Problemy społeczne i polityka społeczna zawiera 
trzy opracowania, skoncentrowane na konkretnych przejawach współczesnych kwestii 
społecznych.

W swoich rozważaniach Krzysztof Frysztacki zastanawia się nad najnowszymi wątka
mi, jakie pojawiają się we współczesnych dyskusjach na problematyką welfare. Jest to 
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oczywiście ważny nurt debaty, jaka pojawia się w kontekście kryzysu dotychczas wypra
cowanych form państwa socjalnego zarówno w wysoko rozwiniętych społeczeństwach 
kapitalistycznych, jak i w społeczeństwach postkomunistycznych, które wystartowawszy ze 
złudnej sfery „socjalistycznego państwa dobrobytu”, lądują dziś w twardej rzeczywistości 
globalnego kapitalizmu. Dodajmy od siebie, że globalny kapitalizm bywa raczej nieprzy
chylny dla państw słabiej rozwiniętych czy też rozwijających się. Zasadniczy wątek - jak 
podkreśla w swoich analizach Autor - jaki w tej dyskusji dominuje, to próba wypracowania 
nowej formuły realizowania we współczesnych społeczeństwach zadań z zakresu proble
matyki, określanej właśnie mianem welfare, przy dużo większym jednak zaangażowaniu 
różnych aktorów społecznych i nieograniczonej tylko do działalności państwa czy innych 
wielkich instytucji społecznych (np. kościołów).

Z kolei w swojej wypowiedzi Andrzej Marian Świątkowski rozważa zagadnienia for
mowania się europejskiego prawa pracy. Zasadniczym wątkiem prowadzonej przez niego 
analizy jest wskazanie przede wszystkim na niedostatki procesu tworzenia europejskiego 
prawa regulującego stosunki pracy i podstawowe zasady polityki społecznej w systemie 
negocjacji pomiędzy partnerami społecznymi, tj. organizacjami pracodawców i pracobior
ców (związkami zawodowymi), sprzyjają one bowiem usztywnieniu rynku pracy. Propo
nowana w to miejsce - jak pisze autor - „otwarta metoda koordynacji” jest polityką two
rzenia przede wszystkim prawa pracy przez państwa członkowskie Unii na podstawie wy
pracowanych na spotkaniach przywódców państw celów społecznych. Wskazują one obec
nie na konieczność uelastycznienia europejskich rynków pracy, przy zachowaniu jednak 
podstawowych zasad bezpieczeństwa socjalnego, do których właśnie w Europie przywią
zuje się tradycyjnie dużo większą wagę aniżeli np. w Stanach Zjednoczonych.

Do ważnej dla zainteresowań naukowych Jubilata problematyki migracji międzynaro
dowych nawiązuje w swoich rozważaniach Krystyna Siany. W interesujący sposób Autorka 
próbuje powiązać zagadnienia współczesnych (u progu XXI wieku) wzorów i trendów 
migracyjnych z problemami aksjologicznymi, rozpatrywanymi w kontekście relacji pomię
dzy emigrantami, ludnością kraju rodzimego emigrantów oraz jego polityką emigracyjną, 
jak również imigrantami, ludnością rodzimą kraju przyjmującego oraz jego polityką ¡mi
gracyjną. W rezultacie swoich rozważań Autorka z niepokojem zauważa, że polityka ¡mi
gracyjna krajów przyjmujących, z reguły krajów wysoko rozwiniętych, nabiera coraz bar
dziej restryktywnego wobec potencjalnych oraz aktualnych imigrantów charakteru.

Niezwykle interesującym esejem jest opracowanie Janusza Tazbira pt. Wielka rewizyta 
kontynentów. Stanowi ono - w naszym przekonaniu - swoiste podsumowanie, całości za
wartych w prezentowanym tomie rozważań. Wybitny historyk tym razem w niezwykle 
syntetycznej formie próbuje wskazać na najważniejszą - Jego zdaniem - przemianę, jaka 
nastąpiła w świecie na przestrzeni kilkuset ostatnich lat. Zmiana ta polega - Jego zdaniem - 
na odwróceniu ról odgrywanych przez przedstawicieli społeczeństw reprezentujących roz
maite cywilizacje i zamieszkujących różne regiony (kontynenty) współczesnego świata. 
Otóż tak jak dawniej Europejczycy poznawali i podbijali świat, wypychali z Europy przed
stawicieli niechrześcijańskich religii i cywilizacji, podporządkowywali sobie ludność nie
chrześcijańską, zamieszkującą kontynenty poza Europą, tak obecnie w pewnym sensie role 
uległy odwróceniu. To właśnie Europa (czy szerzej obszar cywilizacji europejskiej) stała 
się obiektem migracji przedstawicieli odmiennych religii i kultur, przybierającej coraz 
ostrzejsze formy, do ataków terrorystycznych włącznie, symbolizowanych przez „czarny 
wtorek” 11 września 2001 roku.
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