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Europejski Sondaż Społeczny: 

do wiedzy przez porównania

Andrzej Rychard

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

To już 9. edycja badania „Europejski Sondaż Społeczny”, w którego realizacji IFiS 

PAN uczestniczy od samego początku, od roku 2002. To projekt unikalny nie 

tylko ze względu na możliwość porównań zarówno w czasie, jak i między krajami. 

Trzeba bowiem także podkreślić wysoką jakość danych zebranych i opracowanych 

dzięki rygorystycznym standardom metodologicznym, co od lat buduje w  śro-

dowisku nauk społecznych dobrą opinię o badaniu ESS. Warto o tym pamiętać 

szczególnie obecnie, w natłoku rozmaitych badań, również porównawczych.

Przedstawiane czytelnikom opracowanie jest oczywiście tylko niewielkim 
fragmentem informacji zebranych w ostatniej edycji. Autorzy opracowania sku-
piają się na ważnych kwestiach obecnych w polskim, a także szerzej – europej-
skim ‒ dyskursie ideowym: religijność, integracja europejska, postawy wobec 
mniejszości seksualnych, patriotyzm, imigranci, problemy starości, sprawiedliwe 
zarobki, wydarzenia rodzinne – to tematy opracowania. Niektóre z nich ogniskują 
bardzo żywe dyskusje nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Dlatego 
warto, aby te dyskusje były oparte na naukowym rozpoznaniu postaw i opinii 
społeczeństw europejskich. 

Zachęcamy do lektury, a także sięgania do pełnego zbioru danych i prowa-
dzenia własnych analiz.
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Europejski Sondaż Społeczny: 

ciągłość i aktualne problemy

Paweł B. Sztabiński 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN 

Narodowy koordynator ESS w Polsce 

Franciszek Sztabiński

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Realizowany od roku 2002 w  cyklu dwuletnim Europejski Sondaż Społeczny 

(ESS) łączy walory badania powtarzalnego (podłużnego) i  jednorazowego, do-

tyczącego spraw aktualnych. Część zadawanych pytań, dotycząca kluczowych dla 

społeczeństw europejskich zagadnień, powtarzana jest we wszystkich edycjach 

badania, co umożliwia obserwację zmian zachodzących w czasie. Chodzi o takie 

zagadnienia jak zaufanie do ludzi i różnych instytucji (krajowych i międzynarodo-

wych), zainteresowanie polityką i poczucie na nią wpływu, orientacje społeczno-

-polityczne i różne formy zaangażowania politycznego, religijność, dyskryminacja 

i wykluczenie społeczne. Jednak w każdej rundzie badania są uwzględniane rów-

nież pojawiające się nowe problemy, ważne w skali europejskiej czy nawet świa-

towej. Przykładem mogą być społeczne skutki kryzysu ekonomicznego w 2008 

roku, postawy wobec imigracji i imigrantów czy też percepcja zmian klimatycz-

nych. Niektóre z tych zagadnień, mające charakter przejściowy, pojawiają się tylko 

w jednej rundzie ESS, inne w kilku czy nawet kilkunastoletnich odstępach cza-

sowych, a jeszcze inne, trwałe i o szczególnym znaczeniu, badane są w skróconej 

formie w  każdej kolejnej rundzie, a  dodatkowo w  sposób pogłębiony w  odstę-

pach kilkuletnich. Oczywiście bywa i tak, że zagadnienia badane w sposób ciągły, 

w każdej rundzie, nabierają szczególnej aktualności w pewnym okresie, przynaj-

mniej w niektórych krajach. Tutaj przykładem może być religijność w kontekście 

ujawnianych skandali pedofi lskich księży, między innymi w Polsce. 

Niniejsza książka jest czwartą z kolei poświęconą prezentacji wybranych, 

najświeższych wyników ESS. Podobnie jak poprzednie publikacje z  serii „Pol-

ska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego” jest adresowana nie 

tylko do środowisk naukowych i  studentów, ale także do szeroko rozumianych 

decydentów szczebla krajowego i europejskiego (posłów, senatorów, europosłów, 
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administracji publicznej, samorządowców), organizacji pozarządowych, dziennikarzy 

oraz całego społeczeństwa. Wynikają z tego dwie konsekwencje. Po pierwsze, doko-

nując wyboru podjętych w książce zagadnień, skoncentrowaliśmy się na tych, które są 

obecne w debacie publicznej i mogą zainteresować szeroki krąg odbiorców z różnych 

środowisk. Po drugie, zamieszczone w książce artykuły, choć przygotowane przez 

naukowców – specjalistów w poszczególnych obszarach – napisane są w sposób przy-

stępny, bez użycia specjalistycznej terminologii. Choć niektóre z nich prezentują wy-

niki zaawansowanych analiz statystycznych, wnioski z tych analiz przedstawione są 

w sposób czytelny również dla osób spoza grona specjalistów. 

Książka zawiera osiem artykułów pokazujących, zgodnie z podtytułem, zmia-

ny zachodzące w  społeczeństwach europejskich w  ostatnich siedemnastu latach. 

Część podjętych w artykułach zagadnień była objęta badaniem ESS od pierwszej 

rundy w roku 2002, w innych okres ten jest krótszy, jeszcze inne zaś bazują na danych 

z dwóch tylko punktów czasowych lub też pochodzących z ostatniej rundy badania. 

Wszystkie teksty prezentują dane dla Polski na tle innych krajów europejskich. 

Pierwszy z  zamieszczonych w  książce artykułów, autorstwa Zbigniewa 

Mikołejki, pokazuje, jak po okresie względnej stabilizacji religijności w Europie, 

w ostatnich latach zaszły zaskakujące, gdyż niejednokierunkowe, zmiany. W na-

stępnym artykule Katarzyna Andrejuk oraz Marcin Zieliński analizują profi l nie 

tylko zwolenników i przeciwników przynależności do Unii Europejskiej, ale także 

osób niezdecydowanych, którzy w niektórych krajach stanowią znaczący odsetek 

mieszkańców, mogący przesądzić o wyniku ewentualnego referendum w sprawie 

członkostwa w tej organizacji. W artykule trzecim Dorota Hall pokazuje, że stosu-

nek do homoseksualności powiązany jest nie tylko z cechami społeczno-demogra-

fi cznymi, w szczególności z wiekiem i wykształceniem, ale także z deklarowanym 

wyznaniem i różnymi formami religijności. Patriotyzm w Polsce i innych krajach 

europejskich w szerokim kontekście przekonań politycznych, religijności, orienta-

cji europejskiej i oceny sytuacji w kraju pokazuje Katarzyna Andrejuk w kolejnym 

artykule. Obok uniwersalnych korelatów patriotyzmu wskazuje również specyfi ki 

krajowe.

Dwa kolejne artykuły dotyczą ważnych dla polityki społecznej etapów życia: 

opinii na temat wieku osiągania starości i przejścia na emeryturę oraz zamieszki-

wania z partnerem/partnerką, zawarcia małżeństwa i posiadania dzieci. Piotr Błę-

dowski, analizując dane dla poszczególnych regionów Europy, pokazuje, że w krajach 

postsocjalistycznych postrzegana granica osiągania starości i przejścia na emeryturę 

jest najniższa. Z kolei Ewa Krzaklewska pokazuje społecznie akceptowaną kolejność 

podejmowania ról związanych z „wejściem w dorosłość”, ale także zakres akceptacji 

pozostawania w  domu rodzinnym po osiągnięciu przez dzieci dorosłości. Wyniki 

analiz wskazują także, że w opiniach na temat wieku wchodzenia w dorosłość zaszły 

istotne zmiany w porównaniu z przekonaniami sprzed kilkunastu lat. 
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Aczkolwiek problem napływu imigrantów do Europy przestał już być przed-

miotem codziennych doniesień w mediach, to jednak okresowo staje się „gorącym 

tematem”, również z racji powracających w dyskursie publicznym narracji antyimi-

granckich. Zuzanna Brunarska, Paweł Kaczmarczyk i Aneta Piekut analizują posta-

wy wobec imigrantów w kontekście poczucia zagrożenia ekonomicznego, kulturowe-

go i ogólnego (kraj jako lepsze/gorsze miejsce dożycia) oraz akceptacji przyjmowania 

imigrantów. Analizy obejmują kilkanaście lat i prowadzone są dla krajów o zróżni-

cowanych tradycjach przyjmowania imigrantów: „starych” krajów imigracji, „nowych” 

oraz „przyszłych”, w tym Polski. 

Książkę zamyka artykuł Henryka Domańskiego i Dariusza Przybysza doty-

czący ważnego wymiaru postrzegania sprawiedliwości społecznej, mianowicie spra-

wiedliwej dystrybucji zarobków rozumianej jako ocena wysokości własnych zarob-

ków i postulowana ich wysokość. Problematyka ta nie była wcześniej podejmowana 

w ESS. Autorzy sprawdzają liczne hipotezy, w tym związek między poczuciem „nie-

dopłacenia” a miejscem w strukturze klasowej oraz płcią w związku ze znanym zjawi-

skiem ogólnie niższych zarobków kobiet. Wyniki analiz wskazują, że poczucie to jest 

powiązane z wieloma cechami badanych. Występują także różnice między krajami 

postkomunistycznymi a zachodnimi. 

Liczymy, że zamieszczone w tej publikacji artykuły zainteresują nie tylko śro-

dowiska akademickie, ale także inne grupy odbiorców, do których książka jest adre-

sowana.

Projekt Europejski Sondaż Społeczny, edycja 9. został sfi nansowany ze środ-

ków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, decyzja 

nr DIR/WK/2017/10.

Dostęp do danych ESS

Dane ze wszystkich edycji Europejskiego Sondażu Społecznego są dostępne bez żad-

nych ograniczeń na stronie http://www.europeansocialsurvey.org/data/. Można je ana-

lizować z wykorzystaniem najpopularniejszych programów statystycznych: SPSS, SAS 

i STATA. Dla osób, które nie mają dostępu do oprogramowania statystycznego, na stro-

nie zamieszczono bardzo prostą w obsłudze „przeglądarkę” wyników ESS, umożliwiają-

cą również prowadzenie prostych analiz. Podobna „przeglądarka”, lecz w języku polskim, 

jest dostępna na stronie projektu: http://www.ifi span.pl/przegladarkaess/. Prezentuje 

ona w formie grafi cznej rozkłady procentowe odpowiedzi na wszystkie pytania ESS, 

począwszy od pierwszej edycji (2002), dla wszystkich krajów uczestniczących w pro-

jekcie. Przeglądarka zawiera rozkłady odpowiedzi według płci, wieku, wykształcenia 

i wielkości miejscowości zamieszkania respondentów. 

Ofi cjalna strona ESS, zawierająca szczegółowe informacje o projekcie i do-

datkowe materiały ze zrealizowanych badań, znajduje się pod adresem https://

www.europeansocialsurvey.org/.
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Jak zmieniła się religijność 

Europejczyków. Przypadek 

katolicyzmu

Zbigniew Mikołejko

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Uwagi wstępne

Analiza religijności przeprowadzona na podstawie wyników poprzednich rund 

ESS ‒ a ściślej: na podstawie deklaracji osób z wybranych krajów o różnych tra-

dycjach wyznaniowych i kulturowych ‒ dowodziła, że obraz postaw religijnych, 

zwłaszcza jeśli chodzi o dynamikę przemian, jest bardzo niejednoznaczny zarów-

no w wymiarze najogólniejszym, globalnym, jak i „w rozpisaniu” na poszczególne 

państwa1. A chociaż w niektórych wypadkach pojawiały się wówczas jakieś bar-

dziej czytelne i bardziej jednoznaczne wskazania, miały one z reguły „dyskretny” 

czy też „subtelny” charakter. I na ogół nie wskazywały na procesy, które dokonywa-

łyby się gwałtownie, „skokowo” i odznaczałyby się radykalizmem. W każdym razie 

nie dało się z nich wyczytać nagłych i zasadniczych zwrotów, niespodziewanych 

przemian w  sprawach wiary i  praktyk religijnych, następujących pod wpływem 

doraźnych zdarzeń, również tych dramatycznych i poruszających pod względem 

moralnym. Wpływ ten, jeśli się w ogóle zaznaczał, niezależnie od dramatyzmu 

i znaczenia owych wypadków, rychło zazwyczaj ustawał, a procesy związane z ży-

ciem religijnym toczyły się zwykłym, powolnym rytmem.

Oznaczało to, że na najbardziej zatem ogólnym poziomie deklaracji reli-

gijnych nie było mowy o jakimś powszechnym procesie świecczenia społeczności 

szeroko pojętej (wraz z Izraelem i Rosją) Europy – i nic nie zdawało się świadczyć 

o dokonującej się sekularyzacji czy desakralizacji. Sytuacja w  latach 2002‒2012 

zdawała się więc absolutnie stabilna, a za religijnych miało się niezmiennie nieco 

1  Dokładniejszą charakterystykę uzyskanych wówczas wyników przedstawia tekst Mikołejko 
2014.

S ł o w a  k l u c z o w e: 

wiara, religijność, katolicyzm, 

dominicantes, sekularyzacja

Na najbardziej […] ogólnym 
poziomie deklaracji religijnych nie 
było mowy o jakimś powszechnym 
procesie świecczenia społeczności 
szeroko pojętej (wraz z Izraelem 
i Rosją) Europy – i nic nie zdawało 
się świadczyć o dokonującej się 
sekularyzacji czy desakralizacji. 
Sytuacja w latach 2002–2012 
zdawała się więc absolutnie 
stabilna.
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P r z y p a d e k  k a t o l i c y z m u

ponad dwie trzecie ogółu badanych (biorąc pod uwagę dane krańcowe, granicz-

ne ‒ między 67,8% w 2002 roku a 68,3% w 2006 roku). Przeobrażenia religijności 

nie miały więc powszechnego zasięgu i następowały, jeśli już, w przestrzeni lokal-

nej, ograniczonej do tego albo innego kraju – wyrażając się bądź to swoistym „wy-

mywaniem” czy też przynajmniej słabnięciem postaw oraz przekonań religijnych 

w  jakiejś określonej sferze egzystencji, bądź też, przeciwnie, ich „gęstnieniem”, 

intensyfi kacją.

Niezależnie jednak od tego, już wówczas ‒ przy niezmiennych w zasadzie 

od lat dziesięciu ogólnych deklaracjach co do tożsamości religijnej ‒ dokonywała 

się w prawie wszystkich badanych krajach powolna, lecz systematyczna sekulary-

zacja: słabły wszystkie podstawowe praktyki wiary. Dotyczyło to nawet Izraela, 

a także Polski. Wyjątek stanowiła jedynie Rosja, gdzie pojawiła się wyraźnie od-

wrotna tendencja, nie wiadomo jednak, na ile trwała2.

O  deklarowanej religijności ‒ trzeba się oczywiście zastrzec ‒ musimy 

mówić przy tym zawsze z pewną ostrożnością. Raz, dlatego właśnie, że to tylko 

deklaracje. Dwa, że na tym ogólnym poziomie autodefi nicji nie zawsze w przy-

znaniu się do wiary rzeczywiście tylko o wiarę chodzi. Byłoby zatem nieupraw-

nione niedostrzeganie w składanych deklaracjach na przykład czegoś, co można 

nazwać „katolicyzmem kulturowym” czy ‒ jak chce Olivier Roy (2013) ‒ „świętą 

nieświadomością” albo też nierozpoznawanie w niej głównego, a czasem jedynego 

znaku tożsamości zbiorowej, w  rodzaju tego, który jeszcze przed wojną Stefan 

Czarnowski (1956) określał mianem, właściwego zwłaszcza warstwie ludowej, 

„polskiego nacjonalizmu wyznaniowego”.

Paradoksalne i wymowne jest przy tym, dodam na marginesie, że ciekawsze 

być może od różnic pomiędzy poszczególnymi krajami byłyby różnice w ich obrę-

bie, potwierdzające zapewne insularne, wyspowe rzeczywistości wiary oraz kultu-

ry religijnej, bardzo nieraz, mimo tej samej przynależności państwowej, odrębne. 

Chodziłoby zatem na przykład w przypadku Włoch o „odwieczne” odmienności 

i napięcia między Północą a Południem, w przypadku Niemiec ‒ między katolicką 

Bawarią a Nadrenią czy Brandenburgią, Belgii ‒ między Flamandami a Walona-

mi, Ukrainy ‒ między greckokatolickim w większości Zachodem z jego galicyj-

skim mitem a centralnym i wschodnimi połaciami kraju, mocniej zateizowanymi 

i związanymi, przy całym jego rozdarciu wewnętrznym, z prawosławiem, Wielkiej 

Brytanii ‒ między katolikami z  Irlandii Północnej a  katolikami z  Anglii, Pol-

ski ‒ między gorliwymi uczestnikami obrzędów z południowego wschodu a wie-

rzącymi z innych obszarów itd. Bardzo interesujące byłyby też postawy religijne 

2  Z braku stosownych danych ‒ po 2012 roku Federacja Rosyjska nie brała bowiem udziału 
w Europejskim Społecznym.

Paradoksalne i wymowne jest 
przy tym […], że ciekawsze 

być może od różnic pomiędzy 
poszczególnymi krajami 

byłyby różnice w ich obrębie, 
potwierdzające zapewne 

insularne, wyspowe rzeczywistości 
wiary oraz kultury religijnej, 

bardzo nieraz, mimo tej samej 
przynależności państwowej, 

odrębne.
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społeczności islamskich w  chrześcijańskim kontekście kulturowym (we Francji, 

Belgii, Niemczech czy Austrii) i głęboko w sprawach wiary, polityki i obyczaju 

podzielonych wspólnot żydowskich, muzułmańskich i chrześcijańskich w Izraelu. 

Takich możliwości standardowy sondaż oczywiście nie daje, choć być może nale-

żałoby zaryzykować hipotezę, że te partykularne i wewnętrzne odmienności da-

wałyby bardziej dynamiczny, bardziej złożony i bardziej chyba dramatyczny obraz 

przemian religijno-kulturowych Europy niźli odmienności pomiędzy poszczegól-

nymi krajami. 

Zasada wyboru: dlaczego katolicyzm?

Obecna analiza ma odmienny, bardziej jednorodny charakter od poprzedniej 

i  skupia się, jeśli chodzi o  tożsamość religijno-kulturową, wyłącznie na krajach 

o tradycji katolickiej i takich, w których katolicy stanowią istotny odłam społecz-

ności (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Ukraina).

Wybór ten nie jest przypadkowy: zdecydowały o  tym doświadczane 

w Kościele katolickim głośne skandale ‒ nie tylko o  charakterze seksualnym, 

w  szczególności pedofi lskim ‒ i  związana z  nimi ostra krytyka tej instytucji, 

również w społeczeństwach (Irlandia, Polska) nader jednorodnych pod wzglę-

dem religijnym i o nienaruszalnym, zdawałoby się, przywiązaniu do katolicyzmu. 

Chodziło tu między innymi o sprawdzenie hipotezy amerykańskiego socjologa 

religii Andrew Greeleya ‒ sformułowanej jeszcze w połowie lat osiemdziesią-

tych minionego stulecia ‒ że konsekwencje wykorzystywania seksualnego dzieci 

przez osoby duchowne mogą być dla Kościoła tak wielkie jak reformy Lutra 

w XVI wieku3.

Hipoteza ta zdaje się w pewnej mierze potwierdzać w większości badanych 

krajów, niekiedy drastycznie. Mowa tu jednak o dłuższym procesie, nie o jednost-

kowych zdarzeniach skandalicznych. Te bowiem ‒ w swoim efekcie bezpośred-

nim i  w  krótkim wymiarze czasowym (jak stało się to w  Polsce po premierze 

Tylko nie mów nikomu, głośnego fi lmu dokumentalnego Tomasza Sekielskiego 

z 2019 roku o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich przez księży i ukrywaniu 

tych praktyk przez biskupów i inne środowiska kościelne4) ‒ wywołały niekiedy, 

3  Ks. prof. Andrew M. Greeley (1928‒2013) był nie tylko katolickim duchownym i socjolo-
giem, lecz także popularnym powieściopisarzem i publicystą. Swoją hipotezę, dotyczącą trau-
matycznej dla Kościoła katolickiego roli skandali pedofi lskich z udziałem księży, przedstawiał 
w rozmaitych wariantach w licznych publikacjach książkowych i prasowych, wystąpieniach pu-
blicznych i wywiadach.
4  W 2019 roku był to najpowszechniej oglądany polski fi lm na YouTube (Różalska 2019).

Chodziło tu między innymi 
o sprawdzenie hipotezy 
amerykańskiego socjologa 
religii Andrew Greeleya […], że 
konsekwencje wykorzystywania 
seksualnego dzieci przez osoby 
duchowne mogą być dla Kościoła 
tak wielkie jak reformy Lutra 
w XVI wieku. Hipoteza ta zdaje 
się w pewnej mierze potwierdzać 
w większości badanych krajów, 
niekiedy drastycznie. Mowa tu 
jednak o dłuższym procesie, nie 
o jednostkowych zdarzeniach 
skandalicznych.
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w spazmatycznym akcie obronnym, skutek paradoksalnie odwrotny, wzmacniając 

przejściowo postawy religijne, a nie je osłabiając5.

Problem takiej paradoksalnej reakcji obronnej tkwi przy tym najwyraź-

niej w głębokim zakorzenieniu u nas katolicyzmu nie jako „religii wyboru”, lecz 

„religii życia”, spełniającej się szczególnie w małych, prowincjonalnych parafi ach 

i „odwiecznie” stanowiącej w nich nierzadko jedyną postać życia społecznego (za-

kwestionowanie tam pozycji Kościoła to zatem zakwestionowanie w istocie całej 

prawie egzystencji zbiorowej).

Doświadczenie z fi lmem Tomasza Sekielskiego i, w ogólności, ze skanda-

lami pedofi lskimi w  polskim katolicyzmie ‒ lecz przecież nie tylko ono ‒ po-

twierdza zarazem, że w zderzeniu rzeczywistości z mocno zakorzenionym mitem 

zwycięża zwykle ów mit. Dochodzi do tego coś jeszcze ‒ to teza w moim przeko-

naniu nowa i bardzo ważna ‒ to mianowicie, że katolicka religijność i moralność 

jest w Polsce nie tyle empiryczną rzeczywistością, ile projekcją ‒ rzutowaniem na 

społeczny i indywidualny ekran egzystencji wyobrażeń, pragnień i właśnie mitów, 

które za ważniejsze i paradoksalnie bardziej rzeczywiste mają to, jakim się pragnie 

być, nie to, jakim się jest naprawdę. Słowem, wyidealizowanym, zakładanym jedy-

nie normom, wzorom i hierarchiom wartości przypisuje się tu znaczenie, trwałość 

i moc, której nie mają, z racji ich zanurzenia w zwykłą codzienność, ze wszystkimi 

jej, nierzadko dramatycznymi koniecznościami i trudami, próby realnego ich speł-

nienia, realnego życia wiarą.

Deklarowana religijność: poziom ogólny

Niezależnie więc od wyznania, katolickiego czy też innego, deklarowana religij-

ność6 (zob. wykres 1 i  tabelę A1 w Aneksie7) spadła gwałtownie od 2002 roku 

w następujących krajach: w Irlandii (z 82,7 do 67,8% w 2018 roku), na Węgrzech 

(z 63,1 do 49,6%), w Hiszpanii (z 78,2 do 67,4%), Portugalii (z 85,8 do 75,7%). 

5  W Polsce znamienna i bardzo radykalna pod tym względem stała się reakcja tak zwanego 
środowiska radiomaryjnego. O. Tadeusz Rydzyk, komentując dokument Tomasza Sekielskiego, 
powiedział zatem: „Czy to jest uczciwe, czy to jest troska? To jest walka z Kościołem, obliczona 
na jego zniszczenie”. I uznał, że z dramatu osób pokrzywdzonych zrobiono „przemysł pedofi li”: 
„Mieliśmy już maczugę antysemityzmu, nazizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, teraz wyciągnięto 
maczugę pedofi lii. Za tym wszystkim stoi nienawiść” (Falkowska 2019).
6  Porównywane są tu odsetki osób, które odpowiedziały twierdząco na pytanie „Czy uważa się 
P. za wyznawcę/wyznawczynię jakiejś religii lub czuje się związany/-a z jakimś Kościołem lub 
wyznaniem?”. 
7  Na tym i  kolejnych wykresach przedstawiono wyniki dla wybranych dwunastu krajów. 
W Aneksie natomiast można znaleźć dokładne wartości omawianych wskaźników dla większej 
liczby krajów. 

Katolicka religijność i moralność 
jest w Polsce nie tyle empiryczną 

rzeczywistością, ile projekcją – 
rzutowaniem na społeczny 

i indywidualny ekran egzystencji 
wyobrażeń, pragnień i właśnie 

mitów, które za ważniejsze 
i paradoksalnie bardziej 

rzeczywiste mają to, jakim się 
pragnie być, nie to, jakim się jest 

naprawdę.
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W innych krajach spadek ten był również zauważalny i wynosił: w Polsce (z 93,3 

do 87,2%), w Niemczech (z 60,9 do 56,8%), w Ukrainie (z 76,1 do 71,7% między 

2004 a 2012 rokiem), jak też w Szwajcarii. W mniejszym stopniu dotyczy to także 

Belgii (z 49,0 do 46,0%) oraz Wielkiej Brytanii (z 48, 7 do 46,0%). Są też jednak-

że kraje, gdzie religijność pozostaje nie tylko na dotychczasowym poziomie (Sło-

wacja), ale wręcz wzrasta: Słowenia (z 50,6 do 56,9%), Litwa (z 83,2 do 89,0%), 

Austria (z 71,4 do 76,4%), Francja (z 48,7 do 52,9%).

Osobnym przypadkiem jest na tym tle Holandia, gdzie spadek deklaro-

wanej religijności jest tak gwałtowny, że w istocie jest ona już krajem areligijnym.

Dziwić może na tym tle obecność Francji, uchodzącej zwykle za kraj radykal-

nie już zeświecczony, w którym ‒ w obiegowych stereotypach ‒ religijną żarliwość 

zwykło się przypisywać tylko rosnącej społeczności islamskiej. Badania tego nie po-

twierdzają: w Belgii, gdzie wskaźniki religijności mocno spadają, do wyznawania 

islamu przyznaje się bowiem aż 14,8% badanych, podczas gdy we Francji 10,6%.

Bardzo intersujące przy tym, że w  krajach, w  których deklarowana 

religijność rośnie (Austria, Francja), rośnie zarazem w ostatnich latach i stopień 

jej głębokości: coraz więcej osób uznaje się tam za głęboko ‒ lub przynajmniej 

głębiej ‒ religijne (zob. wykres 2 oraz tabelę A2 w Aneksie)8. Wskaźniki są tu 

8  Respondenci, odpowiadając na pytanie: „Niezależnie od swojej przynależności do konkretnej 
religii lub wyznania, jak określiłby/-aby P. stopień swojej religijności?”, posługiwali się skalą od 
0 do 10, gdzie 0 oznaczało „w ogóle niereligijny/-a”, a 10 ‒„bardzo religijny/-a”. Odsetki, analizo-
wane w tym rozdziale, odnoszą się do osób, które wskazały drugą z wymienionych odpowiedzi.

Wykres 1. Odsetki respondentów 

z wybranych krajów europejskich, 

którzy uważają się za wyznawcę/

wyznawczynię jakiejś religii lub 

czują się związani/e z jakimś 
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wprawdzie czasem stosunkowo niewielkie, ale jednak wymowne: w Austrii cho-

dziłoby o wzrost z 5,9% w 2002 roku do 6,7% w roku 2018 (choć w tym przypad-

ku wzrost ów nie jest istotny statystycznie), we Francji - z 3,3% aż do 10,6% (co 

być może ‒ ale tylko być może ‒ potwierdzałoby tezę, że katolicyzm w tym kraju 

wprawdzie kurczy się pod względem ilościowym, ale za to wiara jego wyznawców 

staje się bardziej intensywna i właśnie pogłębiona). Takie samo zjawisko występuje 

też niekiedy i w krajach, gdzie deklarowana religijność jest w miarę stabilna lub 

słabnie, ale rośnie liczba osób, które mają się za głęboko wierzące: to przypadek 

Hiszpanii, gdzie w 2002 roku za takich uważało się 3,0% badanych, natomiast 

w 2016 roku ‒ już 5,0%, Portugalii (wzrost z 7,7 do 10,9%), Słowenii (wzrost z 6,8 

do 9,1%), a także, bardzo już wprawdzie nieznacznie, Wielkiej Brytanii (wzrost 

z 3,1 do 4,0%).

Z podobną zależnością, tyle że biegnącą w przeciwnym kierunku, mamy 

też na ogół do czynienia w krajach, gdzie deklarowana religijność słabnie (zob. wy-

kres 3 i 4). Na ogół jednak spadek liczby osób deklarujących religijność najgłębszą 

jest nikły ‒ o nieco większej zmianie można mówić tylko w przypadku Węgier 

(z  6,7  do 4,0%), Polski (z  13,2 do 11,0%) i  ‒ bardzo już ostrożnie ‒ Słowacji 

(z 13,9 do 12,0% w 2012).

Wykres 2. Odsetki respondentów 

z wybranych krajów europejskich, 

którzy określają się jako 

„bardzo religijni”
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Deklarowana religijność: wiara młodych

Spadek deklarowanej religijności dotyczy przede wszystkim najmłodszych poko-

leń: w niektórych krajach osoby bezreligijne stanowią tu zatem mniej niż połowę 

najmłodszych pokoleń lub ‒ jak w Irlandii ‒ do tej połowy się zbliżają. 

Tak jest i w Polsce. Choć bowiem spadek deklarowanej religijności zazna-

cza się we wszystkich grupach wiekowych, jednak u osób powyżej 45. roku ży-

cia jest on relatywnie niewielki (około trzech, czterech punktów procentowych). 

Tymczasem w przypadku osób młodszych oscyluje już w granicach około 9‒10 

punktów procentowych: dla tych w wieku 35‒44 ‒ z  95,0 do 86,1%, dla tych 

w wieku 25‒34 lat ‒ z 91,3 do 81,4%, wreszcie dla tych w wieku 15‒24 lat ‒ 

z 91,6 do 82,1%.

Są jednak paradoksalne wyjątki: na Litwie i w Niemczech religijność wzra-

sta właśnie w  najmłodszych pokoleniach (w  tych ostatnich, w  przypadku osób 

w wieku 15‒24 lat z 50,1 do 56,3%). Nie wiadomo, czym tłumaczyć takie zjawisko.

Deklarowana religijność: 

praktykowanie wiary

Wspomniane tendencje zdają się potwierdzać deklaracje o częstotliwości udziału 

w praktykach religijnych (poza okazjami szczególnymi, takimi jak śluby i pogrze-

by) oraz częstotliwości modlenia się.

Jeśli chodzi o tę pierwszą sprawę (zob. wykres 3 i tabelę A3 w Aneksie), 

można tu mówić w istocie o dwóch grupach krajów.

Pierwsza grupa to Polska, Portugalia, Irlandia i w pewnej mierze Włochy, 

czyli państwa, w  których taka forma życia religijnego, mimo obniżenia się roz-

maitych wskaźników wiary, nadal jest stosunkowo wysoka. Mimo to jednak i  tu 

zaznacza się tendencja zniżkowa. By więc poprzestać na tym jednym bardzo istot-

nym wskaźniku ‒ procent dominicantes9, czyli uczestniczących w nabożeństwach co 

najmniej raz w tygodniu (na przykład w domyślną niedzielę)10 ‒ w Irlandii spadł 

on z 53,8 do 29,3%, w Portugalii ‒ z 30,1 do 27,7%, w Italii ‒ z 32,4 do 26,3%, 

9  Określenie dominicantes (uczestnicy nabożeństw niedzielnych) odnosi się w istocie wyłącznie 
do wyznawców religii chrześcijańskich (i to nie wszystkich), w przypadku natomiast konfesji 
niechrześcijańskich jest pojęciem metaforycznym, przydatnym w interpretacji jedynie w sensie 
„technicznym”, niemającym związku z rzeczywistym kalendarzem liturgicznym.
10  Konieczne jest tu pewne zastrzeżenie: w poprzednich turach sondażu chodziło tylko o tych 
badanych, którzy biorą udział w nabożeństwach raz w tygodniu, ostatnia natomiast tura posze-
rza zakres tej kategorii również o tych, którzy robili to częściej.

Spadek deklarowanej religijności 
dotyczy przede wszystkim 
najmłodszych pokoleń: 
w niektórych krajach osoby 
bezreligijne stanowią tu zatem 
mniej niż połowę najmłodszych 
pokoleń lub – jak w Irlandii – do 
tej połowy się zbliżają. Tak jest 
i w Polsce.
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w Polsce zaś ‒ z 56,8 do 46,1% (co i tak różni się nader wyraźnie od corocznych da-

nych statystycznych pallotyńskiego Instytutu Statystyki Kościelnej, gdzie wskaźnik 

ten długo oscylował wokół 40%, a ostatnio obniżył się do około 38%11).

Druga grupa krajów to takie, w których wskaźnik owych dominicantes waha 

się obecnie między 7,5% (Francja) a 12,0% (Słowenia), 14,2% (Hiszpania), 14,3% 

(Litwa). Jednak ‒ na przykład ‒ jest to jeszcze istotne w Austrii (10,7%), podczas 

11  Według ostatnich informacji w 2017 roku było ich 38,3%, w 2018 ‒ 38,2% (Instytut Staty-
styki Kościelnej SAC podaje dane, po ich przetworzeniu i analizie, z dwuletnim mniej więcej 
opóźnieniem). Zob. Chyż 2020.

Wykres 3. Odsetki respondentów 

z wybranych krajów europejskich, 

którzy uczestniczą we mszach, 

nabożeństwach lub spotkaniach 

religijnych co najmniej raz 

w tygodniu
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gdy w Niemczech (7,3%) oraz Belgii (8,5%) blisko tu już do granicy obrzędowej 

marginalizacji, która znamionuje Francję.

W  tym kontekście zwykło się mawiać nierzadko w  katolicyzmie o  dra-

macie „pustych kościołów Zachodu”, który zaczyna ogarniać także ‒ wprawdzie 

wyspowo ‒ i Polskę (nigdy jednak, nawet w diecezji warszawskiej, a także szcze-

cińsko-kamieńskiej, łódzkiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, sosnowieckiej i  zielono-

górsko-gorzowskiej ‒ czyli w tych o najniższych parametrach wspólnotowego życia 

obrzędowego ‒ wskaźnik dominicantes nie spada poniżej 20%, por. Chyż 2020).

Rozpoznanie to, również w świetle danych ESS, należałoby zapewne sko-

rygować. Słabnięcie życia religijnego w jego zewnętrznym wymiarze nie oznacza 

bowiem ‒ jak zauważył w 1965 roku w głośnej książce Saecular City baptystyczny 

pastor Harvey Gallagher Cox (1965) ‒ że mieszkaniec owego „miasta świeckiego” 

nie przestaje być wcale homo religiosus, „człowiekiem religijnym”. Tyle tylko, że 
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traci on zaufanie do instytucji kościelnej: według na przykład sondażu IBRIS dla 

„Rzeczpospolitej” w roku 2017 zdecydowanie ufało polskiemu Kościołowi kato-

lickiemu 29,9% badanych, w 2020 już tylko 15,7% (Nosowski 2020), a wiara jego 

dostępuje jakby przemieszczenia się w głąb, stając się ‒ jak mówią dziś jej socjolo-

gowie ‒ „religią prywatną” czy wręcz „intymną”.

Pozostaje to oczywiście w napięciu z potrzebą nowych, jak je określił José Ca-

sanova (2005), „religii publicznych”, a przynajmniej zbiorowych mitologii o quasi-

-religijnym charakterze, nierzadko o zabarwieniu radykalnie fundamentalistycznym, 

zwanych przez Gilles’a Kepela (2010) religiami „zemsty Boga” i mających raczej 

znamiona kontestacyjnych ideologii ekonomiczno-społecznych czy kulturowych. 

Dodam więc jedynie, że sekularyzacja czy laicyzacja nie dokonuje się z na-

gła i na żądanie, nawet w okolicznościach dramatycznych i oczywistych moralnie ‒ 

dokonuje się wprawdzie z mocnym udziałem, by przywołać obiegowe już terminy 

Fernanda Braudela, „historii wydarzeniowej”, ale nade wszystko w procesie „dłu-

giego trwania” (1987) przez stopniowe „wymywanie” czy też „kruszenie się” form 

oraz wiary. Towarzyszą jej też zjawiska nawrotu, revivalu czy rekonkwisty, senty-

mentu czy nostalgii, nie tylko okazjonalnej. Nawet więc szczególnie drastyczne 

doświadczenia irlandzkie, związane z  pedofi lią duchownych i  innymi formami 

przemocy w kościelnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, jak ukazują to 

właśnie dane ESS, nie uczyniły ‒ i to w żadnej grupie wiekowej ‒ z tamtejszego 

katolicyzmu religii mniejszości.

O podziale na podobne dwie grupy krajów można też mówić w przypadku 

pytania o częstotliwość modlitwy (zob. wykres 4 i tabelę A4 w Aneksie). Dowodzą 

one przy tym między innymi, że w niektórych z państw obniżyła się gwałtownie 

codzienna praktyka modlitewna12 ‒ Węgry (odnotowały spadek z 21,5 w 2002 

roku do 10,2% w 2018 roku), Irlandia (spadek z 47,8 do 33,3%), Włochy (z 31,9 

do 22,2%), Polska (z 47,4 do 30,5%, to więc najbardziej radykalny przypadek), 

Słowacja (z 32,3 w 2004 roku do 23,3% w 2012 roku), Ukraina (z 35,1 do 22,8% 

w tym samym okresie). Jej odmawianie w innych krajach pozostało mniej więcej 

na dotychczasowym poziomie, czasem tylko nieznacznie się chwiejąc (w Szwaj-

carii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech) lub, przeciwnie, cokolwiek rosnąc 

(z reguły w granicach kilkunastu punktów procentowych). To oznaczałoby jednak, 

że ta forma pobożności ma się zgoła nieźle, przewyższając swą częstotliwością na 

przykład w zlaicyzowanej Francji prawie dwukrotnie ‒ co potwierdzałoby w ja-

kiejś mierze moje uwagi o „prywatyzacji wiary” ‒ częstotliwość udziału w cotygo-

dniowych nabożeństwach (13,1% przy 7,5%).

12  Wskaźnik dotyczy odsetka respondentów, którzy na pytanie: „Poza udziałem w mszach, na-
bożeństwach i  spotkaniach religijnych, jak często się P. modli – o  ile w ogóle się P. modli?”, 
odpowiadali, że modlą się codziennie.

Sekularyzacja czy laicyzacja 
nie dokonuje się z nagła i na 

żądanie, nawet w okolicznościach 
dramatycznych i oczywistych 
moralnie – dokonuje się […] 

przez stopniowe „wymywanie” 
czy też „kruszenie się” form oraz 

wiary. Towarzyszą jej też zjawiska 
nawrotu, revivalu czy rekonkwisty, 
sentymentu czy nostalgii, nie tylko 

okazjonalnej.
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Wiara i sieć

Interesująca jest też zależność między religijnością a  czasem spędzanym (licząc 

w minutach, „w typowym dniu”) w internecie. 

Na ogół zależność jest tu prosta: osoby deklarujące się jako niereligijne ko-

rzystają codziennie z internetu znacznie dłużej niż te uważające się za religijne. 

Tak więc ‒ dla przykładu ‒ osoby religijne z Austrii spędzają „w sieci” ponad 137 

minut dziennie13, niereligijne ‒ blisko 173 minuty, głęboko wierzące zaś ‒ trochę 

ponad 114 minut. A podobnie rzeczy się mają we Włoszech (odpowiednio ‒ 157, 

190, 163 minuty) czy w Polsce (odpowiednio blisko 178, prawie 200 i trochę po-

nad 121 minut).

Istnieje jednak ciekawe odstępstwo od tej normy: osoby uważające się za 

najgłębiej religijne nierzadko korzystają ‒ w  różnych krajach bywa to różnie ‒ 

bardziej intensywnie niż te niewierzące (to przypadek Węgier, Francji, Wielkiej 

Brytanii).

Danymi tymi może jednak mocno zachwiać pandemia covid-19, skazująca, 

z powodu rozmaitych restrykcji, na bardziej rozległe życie w rzeczywistości wir-

tualnej.

Nie tylko jednak o to chodzi. Z powodu wspomnianych restrykcji doszło 

przecież z konieczności do zaniechania albo też radykalnego ograniczenia udziału 

w obrzędach, do zaangażowania się duchowego ‒ jak to to określił ks. prof. An-

drzej Draguła (2020: 40–42) ‒ w „chrześcijaństwo bezliturgiczne”, wyrażające się 

w pozbawieniu wiernych „bezpośredniego udziału w liturgii Kościoła”. W sytuacji 

takiej rzeczywistość wiary właściwa dla „religii życia” z przypisanym jej rytuali-

zmem i nakazem osobistego, fi zycznego uczestnictwa w obrzędach nagle znalazła 

się w pustce i w znacznej mierze ujawniła swą bezradność, swą słabość. Supono-

wana przez Kościół jako wyraz tak zwanego kapłaństwa powszechnego „liturgia 

domowa” oraz internetowa konektywność (termin Derricka de Kerckhove’a, 2001) 

‒ jako nowy wymiar wspólnoty parafi alnej ‒ w wielu, zwłaszcza wiejskich, śro-

dowiskach była więc powodem rozgoryczenia, paniki moralnej, a czasami nawet 

swoistej rebelii przeciwko narzuconym regułom bezpieczeństwa.

13  Średnie dotyczą respondentów, którzy zadeklarowali, że korzystają z internetu przez więk-
szość dni lub codziennie. Pozostałe osoby zostały wyłączone z analizy.

Osoby deklarujące się jako 
niereligijne korzystają codziennie 
z internetu znacznie dłużej niż te 
uważające się za religijne.
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Próba konkluzji

Wypada dodać na koniec, nie wyciągając żadnych jeszcze ostatecznych wniosków, 

że pandemia oraz towarzysząca jej wspomniana panika moralna może ‒ lecz wcale 

nie musi ‒ skorygować mocno charakteryzowane tutaj postawy religijne ‒ jeśli 

deklaracje w sprawach wiary oddają jakoś w miarę jej empiryczną rzeczywistość. 

Tyle tylko, że nie wiadomo, w jakim kierunku (jesteśmy przecież w samym „sercu” 

dramatycznego procesu i  możliwe są z  tego względu, o  czym wiemy nie tylko 

z Dekamerona albo Dżumy Alberta Camusa, wszelkie „przewartościowania warto-

ści”). Równie bowiem dobrze może ujawnić się to poprzez zwątpienie czy wręcz 

skrajną negację wiary, jak i przez wzrost nastrojów fi deistycznych, ocierających się 

nierzadko o fundamentalistyczny mesjanizm i apokaliptykę.

Można zatem wyrazić jedynie przypuszczenie ‒ raczej intuicyjne i publi-

cystyczne niż kierujące się mową faktów ‒ że będziemy mieli w konsekwencji do 

czynienia z mocniej jeszcze rysującym się w sprawach wiary dualizmem. I  tam, 

gdzie była ona głębsza czy też szerzej zakorzeniona w atawistycznej „religii ży-

cia”, umocni się ona jeszcze bardziej. Tam natomiast, gdzie została już poważniej 

poddana sekularyzacyjnemu „wymyciu” czy „ogołoceniu”, stanie się bardziej jesz-

cze wyzuta z  intensywności czy wręcz fantomatyczna. Jak można podejrzewać, 

rozdarcie takie uwidoczni się zwłaszcza w  obszarach i  środowiskach w  istotny 

już sposób poddanych ciśnieniu „katolicyzmu politycznego” (Irlandia Północna, 

Polska) czy też innych postaci religii „zemsty Boga” (tak zwana trzecia generacja 

muzułmańskich imigrantów w Europie Zachodniej). W przypadku owego euro-

pejskiego „katolicyzmu politycznego” można zarazem podejrzewać, że paradok-

salnie bliższy mu będzie ‒ widoczne to już było dosyć wyraźnie przed nastaniem 

pandemii ‒ konserwatywny, walczący i „twardy” purytanizm amerykański niż ka-

tolicyzm rodzimej Europy, skłaniający się, zwłaszcza za pontyfi katu papieża Fran-

ciszka, ku postawom bardziej otwartym czy permisywnym.

Tak lub inaczej, jak zauważył Józef Tischner w czasie poprzedzającym inne 

wielkie przemiany dziejowe, „logika sceny jest nieubłagana” (1987: 42), a czas ‒ jak 

zawsze zresztą ‒ „spełnia rolę ogniowej próby wiary” (1982: 349).

Będziemy mieli w konsekwencji 
do czynienia z mocniej jeszcze 

rysującym się w sprawach wiary 
dualizmem. I tam, gdzie była 

ona głębsza czy też szerzej 
zakorzeniona w atawistycznej 

„religii życia”, umocni się ona 
jeszcze bardziej. Tam natomiast, 

gdzie została już poważniej 
poddana sekularyzacyjnemu 

„wymyciu” czy „ogołoceniu”, 
stanie się bardziej jeszcze wyzuta 

z intensywności czy wręcz 
fantomatyczna.
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Aneks

Kraj\Rok 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Austria 71,4 73,8 74,4 - - - 71,0 74,9 76,4

Belgia 49,0 45,4 43,5 43,7 41,9 40,3 40,1 45,5 46,0

Chorwacja - - - 80,6 80,9 - - - -

Francja 48,7 50,4 48,0 47,3 49,3 48,0 46,5 52,8 52,9

Hiszpania 78,2 74,4 69,9 72,3 68,7 65,8 66,3 67,4 -

Holandia 43,7 47,2 41,2 41,9 41,0 36,8 37,6 32,2 31,3

Irlandia 82,7 87,8 80,5 80,9 77,7 77,7 74,8 73,7 67,8

Izrael 74,3 - - 98,2 99,6 98,9 99,2 98,8 -

Litwa - - - - 83,2 87,4 84,1 89,0 -

Niemcy 60,9 61,3 63,6 60,5 62,4 62,8 61,0 60,6 56,8

Polska 93,3 92,2 92,9 92,6 91,1 89,9 90,8 91,4 87,2

Portugalia 85,8 87,2 86,0 87,7 87,0 83,6 76,2 75,7 -

Rosja - - 48,5 55,0 58,5 57,0 - 58,5 -

Słowacja - 75,2 76,1 78,0 80,1 75,4 - - -

Słowenia 50,6 69,6 50,2 55,6 54,5 55,6 57,5 61,7 56,9

Szwajcaria 62,5 70,4 70,8 69,0 68,1 64,2 63,6 61,4 57,4

Ukraina - 76,1 76,7 68,4 71,7 71,7 - - -

Węgry 63,1 55,6 58,5 61,2 59,3 48,7 50,5 52,4 49,6

Wielka Brytania 48,7 51,1 46,8 46,6 44,7 49,2 49,2 45,6 46,0

Włochy 77,3 - - - - 75,2 - 74,4 79,1

Tabela A1. Odsetki respondentów 

uważających się za wyznawcę/

wyznawczynię jakiejś religii lub 

czujących się związanych z jakimś 

Kościołem lub wyznaniem 

w wybranych krajach europejskich



24 Z b i g n i e w  M i k o ł e j k o

Kraj\Rok 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Austria 5,9 5,4 6,0 - - - 4,1 5,3 6,7

Belgia 7,4 6,2 5,6 5,9 5,4 6,4 6,4 5,8 7,1

Chorwacja - - - 10,1 10,2 - - - -

Francja 3,3 3,0 3,7 2,6 3,3 9,7 10,2 9,2 10,6

Hiszpania 3,0 5,3 3,7 4,2 3,7 6,3 4,2 5,0 -

Holandia 4,0 4,3 4,0 3,2 3,9 5,3 4,0 4,2 2,8

Irlandia 4,9 4,7 4,7 4,4 3,2 3,5 4,4 4,8 4,2

Izrael 7,3 - - 10,7 11,1 11,1 9,2 11,2 -

Litwa - - - - 7,9 4,2 5,6 7,4 -

Niemcy 3,3 3,2 3,6 3,8 3,8 4,7 3,1 3,9 3,9

Polska 13,2 12,2 11,6 9,6 8,3 10,1 12,4 12,3 11,0

Portugalia 7,7 5,4 3,8 6,0 3,7 5,9 9,3 10,9 -

Rosja - - 3,3 3,8 3,8 3,5 - 2,2 -

Słowacja - 13,9 12,6 14,5 15,1 12,0 - - -

Słowenia 6,8 4,7 6,5 5,9 5,0 7,1 6,1 5,9 9,1

Szwajcaria 5,9 8,7 7,5 7,3 6,8 6,7 6,6 6,0 5,9

Ukraina - 5,4 11,3 5,5 3,5 5,4 - - -

Węgry 6,7 5,4 6,7 7,7 6,6 4,2 3,9 4,4 4,0

Wielka Brytania 3,1 3,7 4,1 4,4 3,6 3,3 3,9 4,1 4,0

Włochy 10,8 - - - - 11,8 - 8,4 8,4

Tabela A2. Odsetki respondentów 

określających się jako „bardzo 

religijni” w wybranych krajach 

europejskich
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Kraj \ Rok 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Austria 19,2 15,5 16,9 - - - 13,7 10,5 10,7

Belgia 11,0 9,4 9,2 8,6 8,3 8,2 8,4 8,0 8,5

Chorwacja - - - 29,4 27,9 - - - -

Francja 7,7 6,4 6,6 5,6 7,2 5,2 7,0 6,2 7,5

Hiszpania 19,8 18,9 18,5 16,0 15,0 17,2 14,2 14,2 -

Holandia 12,2 13,8 13,5 13,7 12,9 11,3 10,4 8,8 10,0

Irlandia 53,8 55,6 46,2 43,2 38,4 37,8 37,2 35,8 29,3

Izrael 20,9 - - 21,5 20,2 21,9 24,8 24,8 -

Litwa - - - - 11,9 11,6 12,3 14,3 -

Niemcy 9,2 10,2 9,5 9,1 7,9 8,3 8,1 8,7 7,3

Polska 56,8 57,4 54,1 53,3 52,6 49,3 52,6 49,2 46,1

Portugalia 30,1 30,6 28,7 32,1 30,3 23,9 30,8 27,7 -

Rosja - - 4,7 5,5 4,9 8,4 - 6,0 -

Słowacja - 32,8 31,1 36,0 37,0 30,9 - - -

Słowenia 19,7 16,6 18,1 15,8 13,7 12,7 13,4 12,0 12,0

Szwajcaria 11,2 13,2 11,5 10,7 9,3 9,4 9,1 8,9 7,9

Ukraina - 15,2 19,3 12,7 11,1 16,0 - - -

Węgry 11,3 11,6 11,3 8,7 9,2 6,7 7,3 8,7 10,3

Wielka Brytania 12,6 14,3 12,7 12,0 11,5 14,1 13,1 11,7 12,3

Włochy 32,4 - - - - 29,5 - 24,9 26,3

Tabela A3. Odsetki respondentów 

uczestniczących we mszach, 

nabożeństwach lub spotkaniach 

religijnych co najmniej raz 

w tygodniu w wybranych krajach 

europejskich



Kraj\Rok 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Austria 19,4 18,2 18,0 - - - 13,9 12,3 17,6

Belgia 14,4 14,8 15,7 14,8 13,5 12,8 13,6 14,4 14,7

Chorwacja - - - 35,5 33,1 - - - -

Francja 12,2 11,1 9,6 9,0 11,5 11,0 11,7 10,8 13,1

Hiszpania 19,3 19,2 24,5 19,5 20,8 24,0 23,1 22,7 -

Holandia 25,9 25,6 24,1 23,2 23,1 22,7 19,5 18,6 19,0

Irlandia 47,8 50,5 42,6 44,5 34,4 33,6 33,7 31,2 33,3

Izrael 20,7 - - 22,4 25,3 24,2 30,3 30,8 -

Litwa - - - - 18,9 10,1 11,2 12,0 -

Niemcy 14,1 14,5 14,1 15,6 14,1 17,5 16,7 16,9 16,5

Polska 47,4 45,0 48,0 43,1 41,4 40,6 39,4 38,7 30,5

Portugalia 33,3 28,6 30,3 35,4 32,9 26,2 38,0 35,9 -

Rosja - - 13,6 13,6 14,2 15,4 - 9,9 -

Słowacja - 32,3 30,2 34,0 32,9 23,3 - - -

Słowenia 15,3 14,5 16,2 14,5 12,7 12,3 13,4 12,1 13,9

Szwajcaria 27,1 29,0 29,2 24,1 23,9 21,9 23,2 21,9 20,1

Ukraina - 35,1 38,5 24,3 23,0 22,9 - - -

Węgry 21,5 17,6 19,0 18,7 18,0 13,3 11,9 13,1 10,2

Wielka Brytania 19,1 18,6 18,1 17,9 17,5 17,6 18,3 17,8 16,7

Włochy 31,9 - - - - 31,8 - 22,6 22,2

Tabela A4. Odsetki respondentów 

deklarujących codzienną modlitwę 

w wybranych krajach europejskich
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Niezdecydowani są wyraziści

Zróżnicowanie opinii o członkostwie 

w Unii Europejskiej a podziały 

polityczno-ideologiczne 

Katarzyna Andrejuk

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Marcin W. Zieliński

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Uwagi wstępne

Unia Europejska postrzegana jest często jako immanentna część Europy, jednak 

jej istnienie ani też członkostwo w UE nie są ustalone raz na zawsze. Przykład 

Wielkiej Brytanii pokazał, że społeczeństwa krajów członkowskich mogą arty-

kułować poglądy eurosceptyczne podczas głosowań powszechnych i doprowadzić 

do wystąpienia państwa z UE. W związku z trudnym i pełnym wyzwań proce-

sem brexitu wzrosło zainteresowanie badaczy postawami wobec Europy oraz eu-

rosceptycyzmem w państwach Unii. Badania wykazują, że osoby eurosceptyczne 

i o poglądach proeuropejskich różnią się wieloma cechami społeczno-demogra-

fi cznymi, jak wiek, wykształcenie czy dochody. Eurosceptycy częściej są krytycz-

ni wobec demokratycznego defi cytu w UE, niezadowoleni z konkretnych reakcji 

politycznych UE na kryzysy oraz mniej emocjonalnie przywiązani do Europy 

(Spanje, Vreese 2011; Vasilopoulou 2016; Hobolt, Vries 2016; Rohrschneider, 

Loveless 2010; Fligstein 2008; McLaren 2007; Sanchez-Cuenca 2000). Euro-

sceptycyzm może mieć oczywiście różne postaci, zarówno „miękkie”, gdy wyraża 

konieczność reformy UE, jak i „twarde”, gdy neguje potrzebę jej istnienia (Szczer-

biak, Taggart 2008). Przytaczane badania opisywano jednak głównie w kontekście 

krajów Europy Zachodniej. Przypadek Polski jako kraju członkowskiego z Eu-

ropy Środkowo-Wschodniej jest tu ciekawy. W artykule zajmiemy się „twardym” 

S ł o w a  k l u c z o w e : 

eurosceptycyzm, Unia Europejska, 

elektoraty partyjne, lewica, 

prawica



28 K a t a r z y n a  A n d r e j u k ,  M a r c i n  W.  Z i e l i ń s k i

eurosceptycyzmem w postaci dążenia do wystąpienia kraju z Unii – oraz spraw-

dzimy, jakie poglądy i  zachowania polityczne są z  nim skorelowane. Analiza 

obejmie również poparcie dla określonych opcji politycznych. Popularność partii 

populistycznych (niezależnie od wyzwań defi nicyjnych związanych z  pojęciem 

populizmu – por. Gidron, Bonikowski 2013; Pappas 2016) oraz nastrojów nacjo-

nalistycznych są powiązane ze społecznym dystansowaniem się od instytucji euro-

pejskich. To wszystko sprawia, że socjologowie przyglądają się z uwagą nastrojom 

wobec Unii Europejskiej w poszczególnych krajach. W dziewiątej edycji Europej-

skiego Sondażu Społecznego pojawiło się pytanie, jak respondenci głosowaliby 

w przypadku ogłoszenia w ich kraju referendum na temat członkostwa w UE. Na-

szym celem jest analiza postaw pro- i antyeuropejskich deklarowanych w Polsce 

w przypadku potencjalnego referendum na tle innych społeczeństw europejskich, 

oraz wskazanie, jakie cechy socjodemografi czne, poglądy polityczne i zapatrywa-

nia na kwestie społeczne demonstrują zwolennicy, przeciwnicy członkostwa Polski 

w UE oraz osoby niezdecydowane. 

Zróżnicowanie poparcia dla UE 

w krajach europejskich

Społeczeństwa poszczególnych krajów Europy różnią się poziomem poparcia dla 

UE. Tabela 1 pokazuje, jaki odsetek respondentów deklarował głosowanie na „tak” 

lub „nie” w przypadku potencjalnego referendum w sprawie członkostwa w Unii 

Europejskiej. We wszystkich krajach Unii zdecydowanie przeważają zwolennicy 

pozostania w UE, natomiast w państwach pozaunijnych objętych sondażem sy-

tuacja jest bardziej skomplikowana. W krajach wysoko rozwiniętych przeważają 

przeciwnicy przystąpienia do Unii. Należy jednak podkreślić, że nie muszą to być 

osoby eurosceptyczne, a po prostu akceptujące status quo i popierające współpracę 

danego kraju z Unią na dotychczasowych zasadach (państwa takie jak Norwegia 

czy Szwajcaria od lat pozostają blisko związane z UE: oba należą do strefy Schen-

gen, a Norwegia ponadto również do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

W Serbii odsetek osób opowiadających się za członkostwem jest znacząco wyższy, 

co może oznaczać, że Unia jest postrzegana jako mechanizm wyrównywania mię-

dzykrajowych nierówności gospodarczych – mieszkańcy kraju rozwijającego się są 

bardziej zmotywowani do przystąpienia do UE. 

Kraje z najwyższym odsetkiem zwolenników UE to Belgia (gdzie mieści 

się większość unijnych instytucji), Irlandia, Niemcy oraz Polska. Kraje człon-

kowskie, w których najczęściej deklarowano chęć wystąpienia z UE, to – oprócz 

Kraje z najwyższym odsetkiem 
zwolenników UE to Belgia, 
Irlandia, Niemcy oraz Polska.
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Wielkiej Brytanii – Czechy, Włochy, Francja i Austria. Uwagę zwraca, że w nie-

których krajach istnieje duży odsetek respondentów niezdecydowanych, których 

głosy mogłyby znacząco wpłynąć na ostateczny wynik potencjalnego referendum. 

Największy procent respondentów niezdecydowanych (odpowiedzi „nie odda 

głosu” i „nie wie”) był z Bułgarii, Włoszech i Czechach, a zatem z krajów, gdzie 

odsetek eurosceptyków otwarcie deklarujących chęć wystąpienia z Unii i tak jest 

relatywnie wysoki. Najniższy odsetek przeciwników UE odnotowano w Polsce 

oraz Irlandii. 

Tabela 1. ESS9. Opinie na temat 

członkostwa poszczególnych 

państw w Unii Europejskiej według 

ich mieszkańców 

(odsetek odpowiedzi)

* Odmowa odpowiedzi, nieupraw-

niony do głosowania, odda pustą 

kartę, zniszczy kartę do głosowania. 

Źródło: opracowanie własne. Dane 

ważone zgodnie ze schematem 

doboru próby.

Pozostać Opuścić Nie odda głosu Nie wie Inne*

Belgia 87,7 8,3 0,6 1,5 1,9

Irlandia 86,2 5,6 1,8 3,4 3

Niemcy 85,1 8,4 1,7 1,7 3,1

Polska 82,9 4,5 4,1 4,1 4,4

Holandia 81,5 10,1 3 3,1 2,3

Finlandia 79 15 2,5 1,5 2

Słowenia 77,8 11,2 2,8 5,5 2,7

Cypr 72,5 13,9 1,3 7,6 4,7

Węgry 71,6 9,7 6,4 7,9 4,4

Francja 71,2 15,9 2,8 3,6 6,5

Austria 71,1 14,3 4,1 5,5 5

Bułgaria 57,4 8,9 10,1 17,5 6,1

Włochy 61,3 15,9 5,4 11,2 6,2

Czechy 60 19,2 8,4 9,1 3,3

Wielka Brytania 54 35,2 4,2 2,8 3,8

  Przystąpić Pozostać poza Nie odda głosu Nie wie Inne*

Szwajcaria 10,8 69,6 2,3 3,8 13,5

Norwegia 21,8 70,5 0,6 3,3 3,8

Serbia 49,8 27,5 8,3 8 6,4
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Euroentuzjaści, eurosceptycy 

i niezdecydowani w Polsce – profi l 

demografi czny i poglądy ideowe

W Polsce odpowiedzi na temat głosu w potencjalnym referendum były zróżnico-

wane według kryteriów społeczno-demografi cznych. Kobiety rzadziej niż męż-

czyźni opowiadają się stanowczo za lub przeciw Unii, częściej natomiast są nie-

zdecydowane. Wśród kobiet odsetek glosujący za pozostaniem wynosi 81,7 (5,1% 

odpowiedzi „nie wiem”, a 3,5% stanowiły przeciwniczki UE). Z kolei wśród męż-

czyzn prounijnej odpowiedzi udzieliło 84,3% (3,1% mężczyzn nie wiedziało, jak 

odpowiedzieć, a 5,6% było przeciwnikami UE). Według danych ESS zwolennicy 

pozostania w UE byli średnio w wieku 48 lat (mediana wieku to 47 lat). Respon-

denci opowiadający się za opuszczeniem UE byli średnio w wieku 44 lat (media-

na 42 lata), zatem były to osoby młodsze niż grupa proeuropejska. Wśród osób 

niezdecydowanych przeważają osoby w  starszym wieku (średnia wieku 54  lata, 

mediana 58 lat). 

Odpowiedzi posegregowano też według kryterium wykształcenia respon-

dentów, uwzględniając wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie 

(licealne lub techniczne), maturalne, pomaturalne oraz wyższe. W kontekście tego 

kryterium największy odsetek przeciwników UE jest w kategorii absolwentów li-

ceów, którzy nie uzyskali matury (7,9%), z kolei najwyższy odsetek zwolenników 

UE ‒ wśród osób z wykształceniem maturalnym (88,9%) lub tytułem magistra 

lub lekarza (88,2%). Odnotować należy, że wśród osób z ukończonym studium 

nauczycielskim lub doktoratem poparcie dla pozostania w Unii wynosiło 100%, 

jednak z zastrzeżeniem, że w tych kategoriach próba wynosiła odpowiednio tyl-

ko pięć osób oraz trzy osoby). Największy procent niezdecydowanych (12,1%) 

zaobserwowano w  kategorii absolwentów sześcioklasowych szkół podstawo-

wych. Odpowiedzi różnicowały się też w  poszczególnych kategoriach społecz-

no-zawodowych. Wśród osób wykonujących pracę odpłatną – najemną, na wła-

sny rachunek, w gospodarstwie rolnym – odsetek zwolenników UE wynosił 85,8 

(niezdecydowanych było 2,7%). W grupie osób, dla których główną aktywnością 

jest nauka (w szkole, na uczelni), 79,6% respondentów udzieliło odpowiedzi pro-

unijnej (niezdecydowanych było 1,6%, a  13,6% nie było jeszcze uprawnionych 

do głosowania ze względu na wiek). Wśród emerytów i  rencistów 81,7% opo-

wiadało się za pozostaniem w UE, 3,2% za wyjściem z UE, a 6,2% nie wiedziało, 

jak odpowiedzieć na pytanie. Najwięcej przeciwników UE, którzy zagłosowaliby 

za wyjściem Polski z Unii, było w grupie osób nieaktywnych z uwagi na trwałą 

chorobę lub niepełnosprawność (20,6% respondentów w tej kategorii opowiadało 

się za „pol exitem”). Najwięcej niezdecydowanych (odpowiedź „nie wiem”) było 

Wśród respondentów 
opowiadających się za 
opuszczeniem UE średnia 
wieku wynosiła 44 lata, były to 
wiec osoby młodsze niż grupa 
proeuropejska (średnia wieku 
48 lat).
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w grupie osób zajmujących się pracami domowymi i opieką nad dziećmi lub star-

szymi (8,8%) oraz w grupie bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy (6,5%).

Z kolei wśród osób, które pracowały za granicą, 82% oddałoby głos za po-

zostaniem w Unii, natomiast 3,6% za jej opuszczeniem. Kolejne 3,6% wskazało, 

że nie ma zdania. Pytanie dotyczyło pracy zarobkowej wykonywanej przez co naj-

mniej sześć miesięcy w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Nie wyszczególniało kraju, 

gdzie praca się odbywała, jednak wskazówką może być fakt, że po akcesji do UE 

w  2004 roku kraje Europy Zachodniej są głównym kierunkiem migracji Pola-

ków. Zatem respondenci mający doświadczenia imigracji zarobkowej do krajów 

UE w większości popierają pozostanie Polski w Unii (trzeba jednak zaznaczyć, 

że wśród tych, którzy nie pracowali za granicą, odsetek popierających pozostanie 

w UE jest nieznacznie wyższy). 

Pozostać w UE Opuścić UE Nie wie Inne Razem N

Prawo i Sprawiedliwość 79,4 7,7 5,9 7 100 375

Platforma Obywatelska 96,2 0,4 0,8 2,6 100 244

PSL 94,0 3,9 2,1 0 100 49

Nowoczesna 100 0 0 0 100 43

Kukiz’15 87,8 1,9 0 10,3 100 49

Zjednoczona Lewica 95,9 4,1 0 0 100 25

Partia Razem 92,5 0 0 7,5 100 13

KORWiN 62,5 21,3 8,1 8,1 100 13

Nie głosował 75,1 3,9 5,5 15,5 100 382

Tabela 2 pokazuje, jak rozkładały się głosy wśród wyborców poszczególnych 

partii politycznych. W ostatniej edycji ESS pytano o decyzje wyborcze podjęte 

w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, ponieważ badanie terenowe odbywało 

się jeszcze przed wyborami jesiennymi 2019 roku. Najczęściej za pozostaniem 

w Unii Europejskiej opowiadali się zwolennicy Nowoczesnej, Platformy Obywa-

telskiej, Zjednoczonej Lewicy. Powyżej 90% osób proeuropejskich było również 

wśród respondentów głosujących na Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Partię Ra-

zem. Stanowi to potwierdzenie wcześniejszych badań wskazujących na ponad-

przeciętne poparcie dla UE wśród zwolenników partii lewicowych (CBOS 2017). 

Z kolei za opuszczeniem UE opowiadali się najczęściej wyborcy partii KORWiN 

oraz Prawa i Sprawiedliwości. W tych partiach był też największy odsetek osób, 

które zadeklarowały niezdecydowanie w  badanej kwestii. Jednak najliczniejszą 

grupę respondentów stanowiły osoby, które w ogóle nie oddały głosu w poprze-

dzających wyborach parlamentarnych. W tej kategorii ponad 75% respondentów 

Tabela 2. ESS9 Polska. Opinie na 

temat członkostwa w UE wśród 

wyborców poszczególnych partii 

politycznych (odsetek odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne. 

Dane ważone.
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opowiedziało się za pozostaniem w Unii, a ponad 15% stwierdziło, że nie wie, jak 

zagłosowaliby w tej sprawie. Trzeba też dodatkowo zastrzec, że w próbie znalazło 

się tylko kilkunastu zwolenników Partii Razem i taka sama liczba zwolenników 

partii KORWiN, co ogranicza miarodajność wyników w odniesieniu do wybor-

ców tych opcji politycznych.

Pozostać w UE Opuścić UE Nie wie

Kontakty z politykiem 8,8 20,8 6,5 

Praca na rzecz partii 2,7 2,8 1,7 

Praca w innym stowarzyszeniu 7,5 7,6 3,2 

Noszenie znaczka 7,7 4,4 1,6 

Podpisanie petycji 15,3 15,0 6,5 

Udział w demonstracji 6,8 4,1 1,6 

Bojkot produktów 5,9 7,2 0

Posty o polityce 7,1 8,6 0

Grupą szczególnie interesującą, choć nieliczną, są niezdecydowani bądź 

niewyrażający swego zdania w  sprawie obecności Polski w  UE. Dane ogólne 

wskazujące na zdecydowaną większość popierającą pozostanie Polski w UE w sy-

tuacji zero-jedynkowego wyboru między deklaracją pozostania bądź opuszczenia 

tej organizacji czynią grupę niezdecydowanych ciekawą o tyle, że nie odnaleźli się 

oni z  jakichś powodów wśród większości, ale i mniejszości o poglądach zdecy-

dowanych i jednoznacznie wyrażanych w badaniu. Analizując strukturalne zróż-

nicowanie tej właśnie grupy i zestawiając je z grupami o poglądach wyrażanych 

i zdecydowanych, widać wyraźnie, że za postawami nieokreślonymi względem de-

cyzji o pozostaniu bądź opuszczeniu UE stoją osoby o dość specyfi cznych i cha-

rakterystycznych cechach. I tak, aż 63,2% niezdecydowanych to kobiety, 30,5% to 

osoby o wykształceniu co najwyżej gimnazjalnym (wśród zwolenników pozostania 

w UE osoby o tym wykształceniu stanowią zaledwie 16,3%, zaś wśród przeciw-

ników 20,6%) a jedynie 16,8% niezdecydowanych ma wykształcenie licencjackie 

bądź wyższe (25,0% wśród zwolenników UE i 20,6% wśród jej przeciwników). 

Co więcej, 13,5% z nich ma za sobą doświadczenie pracy za granicą, wobec 10,2% 

zwolenników i 8,8% przeciwników pozostania w UE. Aż 73,8% niezdecydowa-

nych to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, 12,3% zaś Platformy Obywatelskiej. 

Względem preferencji partyjnych ujawnianych w głosowaniu w wyborach, nie-

zdecydowani najbardziej przy tym przypominają zwolenników opuszczenia UE, 

z których 76,3% również stanowili wyborcy PiS. Śledząc strukturalne zróżnicowa-

nie niezdecydowanych oraz podobieństwa tej grupy do zwolenników bądź prze-

ciwników UE należy jednak brać poprawkę uwzględniającą fakt, że grupa ta jest 

Tabela 3. ESS9 Polska. Aktywności 

polityczne zwolenników 

i przeciwników pozostania w UE 

w ciągu ostatnich dwunastu 

miesięcy (odsetek odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne. Dane 

ważone zgodnie ze schematem 

doboru próby.
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w Polsce nieliczna. Jednocześnie jednak, samo w sobie stanowiąc o specyfi ce tej 

grupy, to właśnie tym bardziej wzmiankowane wyniki dowodzą o jej wyrazistości 

ujawniającej się pomimo niewielkiej jej liczebności. 

Zarówno zdeklarowani zwolennicy, jak i  przeciwnicy obecności Polski 

w UE charakteryzowali się sporą aktywnością w działaniach obywatelskich (tabe-

la 3). Osoby, które głosowałyby przeciwko UE, deklarowały kontakty z politykami 

(20,8% respondentów przeciwnych Unii) oraz podpisywanie petycji (15% respon-

dentów przeciwnych Unii). Te dwa typy aktywności obywatelskiej były również 

najczęściej wybierane przez zwolenników UE. Jednak przeciwnicy UE relatywnie 

częściej niż zwolennicy deklarowali zarówno wspomniane kontakty z  polityka-

mi, jak też bojkot produktów oraz zamieszczanie postów o polityce. Z kolei re-

spondenci proeuropejscy częściej niż eurosceptycy deklarowali, że nosili znaczki 

w obronie kwestii politycznych (7,7%) oraz udzielali się w demonstracjach (6,8%). 

Osoby niezdecydowane w  kwestii członkostwa Polski w  UE były jednocześnie 

najmniej aktywne w  sferze społeczno-politycznej. Najrzadziej kontaktowały się 

z politykami, pracowały na rzecz partii i innych organizacji, uczestniczyli w de-

monstracjach, podpisywali petycje. Nigdy nie bojkotowały produktów ani nie za-

mieszczały postów o polityce. 

Tabela 4 pokazuje postawy respondentów proeuropejskich, eurosceptycz-

nych i niezdecydowanych w różnych sprawach życia społecznego: po pierwsze, za-

ufanie do instytucji oraz uogólnione zaufanie do ludzi; po drugie, poglądy na zjawi-

sko imigracji; po trzecie, aspekty emocjonalne (przywiązanie emocjonalne do kraju 

i Europy, zadowolenie z życia i z rządów); po czwarte, usytuowanie ideologiczne. 

Wzięcie pod uwagę tych zmiennych pozwoli ustalić, czy postawy wobec Unii Eu-

ropejskiej są częścią jakiegoś szerszego profi lu ideologicznego eurosceptyków, eu-

roentuzjastów i niezdecydowanych – to znaczy, czy respondenci z poszczególnych 

wyodrębnionych kategorii podzielają poglądy również na inne kwestie polityczne 

i społeczne. Respondenci na każde ze wskazanych pytań odpowiadali, posługując 

się skalą od 0 do 10, gdzie 10 oznaczało najwyższą wartość (zaufania, zadowo-

lenia, przywiązania). Tabela ta pokazuje ciekawe prawidłowości, na przykład we 

wszystkich badanych grupach zaufanie do Organizacji Narodów Zjednoczonych 

jest znacznie wyższe niż zaufanie do organu Unii Europejskiej, czyli Parlamentu 

UE. Zaufanie do ONZ jest także wyższe niż zaufanie do polityków i partii. W tym 

przypadku nie sprawdza się często założenie, że ludzie mniej ufają instytucjom 

władczym, które są odległe od nich i na które nie mają wpływu poprzez bezpo-

średnie wybory. Tajemnicą wysokiego zaufania do ONZ może być fakt, że jest to 

instytucja o miękkich kompetencjach, wydająca głównie dokumenty o charakterze 

deklaratywnym i nieuczestnicząca w bieżącym życiu politycznym kraju, a zatem 

nieuwikłana w  aktualne ostre konfl ikty. Ponadto we wszystkich grupach ogólne 

zadowolenie z życia jest wyższe niż zadowolenie z rządów. Wszystkie wyróżnione 

Zaufanie do Organizacji Narodów 
Zjednoczonych jest znacznie 

wyższe niż zaufanie do Unii 
Europejskiej, Parlamentu UE, 

polityków i partii. Wyjaśnieniem 
może być fakt, że ONZ nie 

uczestniczy w bieżącym życiu 
politycznym kraju, a zatem jest 

nieuwikłana w aktualne ostre 
konfl ikty.
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grupy respondentów charakteryzują się również wysokim stopniem przywiązania 

emocjonalnego do kraju (w odpowiedziach na to pytanie wybierano wyższe war-

tości niż w odpowiedziach na pozostałe pytania). Oznacza to, że zarówno osoby 

popierające członkostwo w UE, jak też sprzeciwiające się przynależności Polski do 

tej organizacji lub niemające zdania na ten temat, deklarują duży patriotyzm. 

Analiza wariancji (zob. tabelę 5) pozwala stwierdzić, czy zaobserwowane 

różnice między poglądami na dane zagadnienie w trzech grupach są istotne sta-

tystycznie. Opowiadający się za pozostaniem, opuszczeniem UE oraz niemający 

w  tej sprawie zdania nie różnią się istotnie statystycznie, jeśli chodzi o poziom 

zaufania do systemu prawa, polityków oraz partii politycznych. Ponadto nie różnią 

Pozostać w UE Opuścić UE  Nie wie

średnia mdn SD średnia mdn SD średnia mdn SD

Zaufanie do ludzi* 4,05 4,00 2,459 3,54 3,58 2,361 3,00 3,00 2,345

Zaufanie do systemu 

prawa*

4,38 5,00 2,392 3,69 4,00 2,689 4,21 4,00 2,281

Zaufanie do polityków* 3,08 3,00 2,228 2,63 2,00 2,488 3,28 3,00 2,281

Zaufanie do partii 

politycznych*

3,13 3,00 2,234 2,66 2,00 2,413 3,43 3,00 2,191

Zaufanie do ONZ* 5,65 5,00 2,199 4,31 4,00 2,524 4,84 5,00 1,987 

Zaufanie do Parlamen-

tu Europejskiego*

4,91 5,00 2,296 2,01 1,00 2,028 3,66 4,00 2,206 

Imigracja korzystna dla 

gospodarki kraju**

5,87 6,00 2,323 4,47 5,00 2,748 4,35 5,00 2,291

Imigranci wzbogacają 

kulturę kraju**

5,86 6,00 2,378 4,39 5,00 2,359 3,88 4,00 2,445

Imigranci czynią kraj 

lepszym**

5,76 5,00 2,176 4,58 5,00 2,312 4,70 5,00 1,912

Przywiązanie emocjo-

nalne do kraju***

8,33 9,00 1,932 8,92 10,00 1,614 8,42 9,00 1,742

Przywiązanie emocjo-

nalne do Europy***

7,01 7,00 2,219 4,64 5,00 2,782 5,90 5,41 2,164

Ogólne zadowolenie 

z życia****

7,11 7,00 1,997 7,13 8,00 2,414 6,48 7,00 2,167

Zadowolenie z rządu 

w kraju****

4,50 5,00 2,708 5,09 5,00 3,027 5,81 6,00 2,197

Przekonania polityczne 

(lewicowe-prawico-

we)*****

5.62 5,00 2,485 6.93 7,00 2,489 6.74 6,41 1,989

Tabela 4. ESS9 Polska. Średnie 

wartości odpowiedzi respondentów 

opowiadających się za pozostaniem 

lub opuszczeniem UE 

Źródło: opracowanie własne. Dane 

ważone. Skale 11-punktowe (0-10).

* Skala: 0 – całkowity brak zaufania, 

10 – całkowite zaufanie. ** Skala: 0 – 

zdecydowanie negatywna opinia 

o mierzonym aspekcie imigracji, 

10 – zdecydowanie pozytywna 

opinia. *** Skala: 0 – Całkowity brak 

emocjonalnego przywiązania, 10 – 

duże emocjonalne przywiązanie. 

**** Skala: 0 – całkowity brak zado-

wolenia, 10 – duże zadowolenie. 

***** Skala: 0 – lewica, 10 – prawica.
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się istotnie statystycznie w zakresie odpowiedzi dotyczących zadowolenia z życia. 

Tym, co ich różniło, był natomiast poziom zaufania do ONZ, Parlamentu Euro-

pejskiego oraz zaufania międzyludzkiego, a także opinie na temat imigracji jako 

zjawiska korzystnego dla gospodarki i przekonanie, że imigranci czynią kraj lep-

szym miejscem do życia. Różnili się również pod względem deklarowanego przy-

wiązania emocjonalnego do własnego kraju i Europy, poziomu zadowolenia z rzą-

du w Polsce oraz poglądami politycznymi wyrażanymi na skali lewica–prawica. 

Tabela 5. ESS9, Polska. Istotność 

statystyczna różnic (wyniki testu 

ANOVA dla średnich odpowiedzi 

respondentów) w podgrupach 

opowiadających się za 

pozostaniem, opuszczeniem UE 

oraz niemających w tej sprawie 

zdania

Źródło: opracowanie własne. 

Dane ważone

Suma kwadratów Df Średni kwadrat

między 

grupami

wewnątrz 

grup

między grupami/

wewnątrz grup

między 

grupami

wewnątrz 

grup

F istot-

ność

Zaufanie do ludzi 78,45 8203,31 2 / 1367 39,22 6,00 6,54 0,001

Zaufanie do 

system prawa

30,23 7615,37 2 / 1319 15,12 5,77 2,62 0,073

Zaufanie do 

polityków

15,33 6679,64 2 / 1326 7,66 5,04 1,52 0,219

Zaufanie do partii 

politycznych

19,41 6665,96 2 / 1327 9,70 5,02 1,93 0,145

Zaufanie do ONZ 129,84 6031,67 2 / 1236 64,92 4,88 13,30 0,000

Zaufanie do Parla-

mentu Europej-

skiego

571,05 6688,11 2 / 1286 285,53 5,20 54,90 0,000

Imigracja korzyst-

na dla gospodarki 

kraju

219,20 7050,07 2 / 1281 109,60 5,50 19,91 0,000

Imigranci wzbo-

gacają kulturę 

kraju

317,95 7186,61 2 / 1268 158,98 5,67 28,05 0,000

Imigranci czynią 

kraj lepszym

133,96 5975,31 2 / 1264 66,98 4,73 14,17 0,000

Przywiązanie 

emocjonalne do 

kraju

22,69 4960,91 2 / 1360 11,34 3,65 3,11 0,045

Przywiązanie 

emocjonalne do 

Europy

404,53 6810,86 2 / 1349 202,27 5,05 40,06 0,000

Ogólne zadowo-

lenie z życia

21,86 5542,33 2 / 1350 10,93 4,11 2,66 0,070

Zadowolenie 

z rządu w kraju

105,00 9673,67 2 / 1320 52,50 7,33 7,16 0,001

Przekonania poli-

tyczne lewicowe-

-prawicowe

140,53 7001,62 2 / 1148 70,26 6,10 11,52 0,000
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Różnica średnich 

pozostać–

opuścić UE

 (błąd standardowy)

Różnica średnich 

pozostać w UE – 

nie wiem 

(błąd standardowy)

Różnica średnich 

opuścić UE – 

nie wiem 

(błąd standardowy)

Zaufanie do ludzi ns* 1,06 (0,32) ns

Zaufanie do system prawa - - -

Zaufanie do polityków - - -

Zaufanie do partii politycznych - - -

Zaufanie do ONZ 1,34 (0,29) 0,81 (0,33) ns

Zaufanie do Parlamentu 

Europejskiego

2,9 (0,29) 1,25 (0,33) -1,65 (0,43)

Imigracja korzystna dla gospodarki 

kraju

1,4 (0,3) 1,52 (0,34) ns

Imigranci wzbogacają kulturę kraju 1,47 (0,31) 1,98 (0,33) ns

Imigranci czynią kraj lepszym 1,18 (0,28) 1,06 (0,32) ns

Przywiązanie emocjonalne do kraju -0,59 (0,24) ns ns

Przywiązanie emocjonalne do Europy 2,37 (0,28) 1,12 (0,3) -1,25 (0,41)

Ogólne zadowolenie z życia - - -

Zadowolenie z rządów w kraju ns -1,31 (0,38)** ns

Przekonania polityczne lewicowe–

prawicowe

-1,31 (0,33) -1,12 (0,38) ns

Bliższe przyjrzenie się powyższym wynikom pozwala na określenie, czy 

zaobserwowane są istotne statystycznie różnice między osobami prounijnymi, an-

tyunijnymi i niezdecydowanymi (zob. tabelę 6). Obok ustalenia, czy opowiadający 

się za pozostaniem w UE różnią się od tych, którzy są zwolennikami jej opuszcze-

nia, ta analiza pozwala na określenie, czy nieposiadający w tej kwestii zdania po-

dobni są raczej do zwolenników secesji czy utrzymania status quo, czy też stanowią 

odrębną, niepodobną do powyższych grupę ludzi.

Zwolennicy pozostania w UE w większym stopniu niż ich oponenci obda-

rzali zaufaniem ONZ i Parlament Europejski. W większym stopniu uważali też, 

że imigranci sprzyjają gospodarce, wzbogacają polską kulturę oraz czynią Polskę 

krajem lepszym do życia. Jednocześnie też zwolennicy pozostania w UE czuli się 

mniej związani z Polską, bardziej zaś z Europą niż zwolennicy jej opuszczenia, 

deklarując też częściej posiadanie przekonań bardziej lewicowych.

Tabela 6. ESS9, Polska. Istotność 

statystyczna różnic. Wyniki testów 

porównań wielokrotnych post hoc

Źródło: opracowanie własne. Dane 

ważone. 

* ns – różnica nie istotna na 

poziomie α ≤ 0,05

** Z poprawką Gamesa-Howella 

dla nierównych wariancji; 

w pozostałych, nieoznaczonych 

przypadkach, stosowano poprawkę 

Bonferroniego dla równych 

wariancji 1.

1 Wybór poprawki (Bonferroniego lub Gamesa-Howella) uzależniony był od wyniku testu jed-
norodności wariancji Levene’a. Wyniki testu wskazywały, że jedynie w przypadku zadowolenia 
z rządu hipoteza o jednorodności wariancji została zweryfi kowana negatywnie, wskutek czego 
zastosowano test porównań wielokrotnych post hoc z poprawką Gamesa-Howella. We wszyst-
kich pozostałych porównaniach stosowano test z poprawką Bonferroniego.
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Interesującą, choć stosunkowo nieliczną grupą są osoby nieposiadające 

opinii w sprawie opuszczenia bądź pozostania w UE. Ogółem osób takich jest 

w  Polsce niespełna 5% a  wraz z  osobami deklarującymi udział w  referendum 

bez wskazywania swego głosu (podarcie bądź oddanie pustego głosu) oraz tymi, 

którzy odmówili odpowiedzi na pytanie i  deklarującymi, że w  referendum nie 

wzięliby udziału 11,5%. Biorąc pod uwagę opinie w  sprawach, o które pytano 

grupę zwolenników i przeciwników obecności Polski w UE, niezdecydowanym 

w  tej sprawie najbliżej jest do tych, którzy wprost opowiadali się za wystąpie-

niem z Unii Europejskiej. Nie istnieją istotne statystycznie różnice między grupą 

niezdecydowanych a przeciwnikami UE dotyczące poglądów na tematy związa-

ne z imigracją, poziomu zaufania do innych ludzi oraz ONZ oraz zadowolenia 

z rządu polskiego. Grupa ta podobnie też określała swoje poglądy polityczne na 

skali lewica‒prawica. Tym, co jednak różniło tę grupę od zwolenników opusz-

czenia UE, był poziom zaufania do Parlamentu Europejskiego oraz stosunek 

emocjonalny do Europy. Co ciekawe, nieposiadających zdania cechowało jeszcze 

niższe poczucie zaufania do Parlamentu Europejskiego i jeszcze słabsze przywią-

zanie do Europy niż zwolenników opuszczenia EU. Również w porównaniach 

strukturalnych, niezdecydowani lokowali się bliżej zwolenników opuszczenia 

UE, wykazując jednak jeszcze silniejsze wyakcentowanie tych cech, które dla 

nich właśnie były szczególnie charakterystyczne. Wynika z tego, że jest to grupa 

o generalnie jeszcze bardziej krytycznym stosunku do UE niż grupa ofi cjalnych 

zwolenników jej opuszczenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że moc przeprowadzo-

nych testów jest niska, to znaczy niewykluczone, że grupy te w populacji mogą 

się de facto różnić nieco bardziej – nie dysponujemy jednak wystarczająco dużą 

próbą, aby to wykryć. 

Podsumowanie

Mimo ogólnie pozytywnej percepcji Unii Europejskiej przez Polaków, bliższe 

przyjrzenie się postawom wobec członkostwa w  UE pozwala na dostrzeżenie 

pewnych znaczących szczegółów. Poglądy prezentowane na temat przynależności 

do UE stanowią składnik ogólniejszego „profi lu ideologicznego” jednostki: grupy 

respondentów prounijnych oraz antyunijnych złożone są z  osób podzielających 

również inne opinie wobec fundamentalnych zjawisk politycznych. Przeciwnicy 

i zwolennicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej są zróżnicowani pod wzglę-

dem profi lu społeczno-demografi cznego, ale też poglądów, które wyznają. Mają 

różny poziom zaufania do instytucji międzynarodowych oraz odmienne posta-

wy wobec kulturowych i gospodarczych aspektów migracji. Zwolennicy zarówno 

Osoby nieposiadające opinii 
w sprawie opuszczenia przez 

Polskę UE lub pozostania w tej 
organizacji to nieliczna, ale 

wyrazista grupa. W porównaniach 
strukturalnych osoby 

niezdecydowane lokowały się 
bliżej zwolenników wyjścia z Unii 

Europejskiej, demonstrując 
generalnie krytyczne postawy 

wobec UE.



pozostania, jak i opuszczenia UE, wykazują się podobną aktywnością społeczno-

-polityczną, choć tutaj w niektórych kategoriach (na przykład doświadczenie kon-

taktów z politykami) przodują respondenci antyunijni. Na tym tle dobitnie odróż-

niają się respondenci niezdecydowani, których aktywność społeczno-polityczna 

jest niższa niż w pozostałych grupach. Jest to jednocześnie grupa wyrazista pod 

względem poglądów na wiele kwestii, na przykład cechuje się niższym zaufaniem 

do instytucji europejskich i przywiązaniem do Europy niż osoby proeuropejskie, 

ale także niższym niż zwolennicy opuszczenia Unii. Grupa niezdecydowanych 

ma również kategorycznie negatywne poglądy na zjawisko migracji. Odsetek osób 

niezdecydowanych jest wyższy wśród zwolenników partii prawicowych niż wśród 

wyborców partii centrowych i  lewicowych. Wszystkie te czynniki wskazują, że 

w Polsce grupa niezdecydowanych, mogących przesądzić o wyniku potencjalnego 

referendum, w przypadku pójścia do lokali wyborczych będzie się skłaniać do gło-

sowania przeciwko członkostwu w Unii.
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Uwagi wstępne

Pytania dotyczące opinii społecznej na temat homoseksualności włączane są w roz-

maite badania sondażowe. W opracowaniu wyników zwraca się uwagę na trwałość 

uprzedzeń wobec gejów i lesbijek, zauważa się jednocześnie, że w ostatnich deka-

dach mamy do czynienia z osłabieniem postaw niechętnych. Ów trend tłumaczy się 

zwykle wzrostem poziomu wykształcenia w społeczeństwach, postępującą sekula-

ryzacją, ogólną zmianą kulturową oraz mobilizacją polityczną i efektywnością śro-

dowisk działających na rzecz emancypacji osób LGBT (Hooghe, Meeusen 2013).

Społeczno-kulturowa zmiana, która tworzy kontekst postaw wobec ho-

moseksualności, choć zarysowuje się w wyrazisty sposób w skali europejskiej, to 

w poszczególnych krajach przebiega według specyfi cznej trajektorii. Na przykład 

w Polsce, na tle Europy, obserwuje się stosunkowo słabe tendencje sekularyzacyjne 

(Pollack, Rosta 2015). Za to podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-

-Wschodniej, lecz inaczej niż w krajach Europy Zachodniej, mobilizacja eman-

cypacyjna środowisk LGBT zaczęła być zjawiskiem dostrzegalnym w przestrzeni 

publicznej dopiero u progu nowego millenium (Kulpa, Mizielińska 2011). Można 

się spodziewać, że tego rodzaju uwarunkowania kontekstowe znajdą odzwiercie-

dlenie w danych sondażowych dotyczących postaw wobec homoseksualności.

W Europejskim Sondażu Społecznym, we wszystkich rundach tego bada-

nia, pytano respondentów, na ile zgadzają się lub nie z następującym stwierdze-

niem: „Osoby o orientacji homoseksualnej, geje i lesbijki, powinny mieć swobodę 

układania sobie życia według własnych przekonań”. Uczestnicy sondażu umiejsca-

wiali swoją opinię na pięciopunktowej skali, od „zdecydowanie się zgadzam” do 

„zdecydowanie się nie zgadzam”. Poniższa prezentacja czyni z tego wskaźnika po-

staw wobec gejów i  lesbijek podstawę analiz. Pokazuje trendy na przestrzeni lat 

S ł o w a  k l u c z o w e: 

homoseksualność, Europa, 

Unia Europejska, Polska, Kościół 

rzymskokatolicki 
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oraz związki między otwarciem respondentów na homoseksualność a  ich płcią, 

wiekiem, poziomem wykształcenia i religijnością. Zwraca także uwagę na uwikła-

nie kwestii stosunku do gejów i  lesbijek w światopoglądy, które dotyczą szerszej 

problematyki niż akceptacja sposobów życia wykraczających poza seksualną normę.

Prezentacja postaw wobec homoseksualności uzupełniona jest danymi uzy-

skanymi dzięki ustosunkowaniu się respondentów do dwóch dodatkowych stwier-

dzeń: „Gdyby ktoś z mojej bliskiej rodziny był osobą homoseksualną – gejem lub 

lesbijką – byłoby mi wstyd” oraz „Pary jednopłciowe1, tzn. pary gejów oraz pary 

lesbijek, powinny mieć te same prawa do adopcji dzieci, co pary składające się 

z kobiety i mężczyzny”. Stwierdzenia te okazywano respondentom tylko w przed-

ostatniej i ostatniej rundzie ESS; poniższa analiza bierze pod uwagę najnowsze 

dane, z 2018 roku. Może ona nieco wzbogacić przedstawione wnioski, jednak nie 

w zakresie trendów obserwowanych na przestrzeni lat.

Warto dodać, że dane ESS wykorzystywano już w  rozmaitych publika-

cjach poświęconych stosunkowi społeczeństw europejskich do homoseksual-

ności. Można je polecić osobom zainteresowanym zaawansowanymi analizami 

statystycznymi. Prace te dotyczą nie tylko związków między postawami wobec 

gejów i  lesbijek oraz charakterystyką demografi czną respondentów (płeć, wiek 

itp.), ale także aspektów metodologicznych analiz prowadzonych na podstawie 

pytań z kwestionariusza ESS (Gromadzki 2019), jak również związków między 

opiniami o  homoseksualności i  prawem małżeńskim (Hooghe, Meeusen 2013; 

Hagen, Goldmann 2020), szerokim spektrum wartości, które wyznawane są przez 

jednostki i dominują w poszczególnych krajach, oraz ogólną sytuacją społeczno-

-prawną osób homoseksualnych w państwach Europy (van den Akker, van der 

Ploeg, Scheepers 2013; Kuntz et al. 2015; Donaldson, Handren, Lac 2017). Wciąż 

mamy jednak do czynienia z niedostatkiem analiz danych pochodzących z ESS 

lub innych międzynarodowych badań sondażowych, które wiązałyby opinię spo-

łeczną z dyskursami o homoseksualności i  dogłębnie komentowałyby specyfi kę 

postaw wobec gejów i  lesbijek w  krajach postkomunistycznych, w  kategoriach 

wykraczających poza oddelegowanie tych krajów na pozycję zacofania2. Poniższa 

prezentacja może stanowić zachętę do prowadzenia analiz w tym nurcie.

1  W tym miejscu, by zwiększyć czytelność pytania dla obiorców, w polskiej wersji kwestiona-
riusza zdecydowano się na sformułowanie „pary homoseksualne”. W niniejszym opracowaniu 
brzmienie stwierdzenia okazywanego respondentom we wszystkich krajach zostało ujednoli-
cone. Przyjęto określenie „pary jednopłciowe”, które jest powszechnie stosowane w literaturze 
akademickiej dotyczącej seksualności.
2  Ciekawym przykładem opracowania, które nie lekceważy uwikłania postaw wobec homo-
seksualności w debatę publiczną wokół szerszych zagadnień, jest artykuł Leona Freude i Núrii 
Vergés Bosch (2020) o tym, w jaki sposób dyskurs homonacjonalistyczny przekłada się na opi-
nię społeczną. Wykorzystuje on dane pochodzące z Europejskiego Sondażu Wartości (EVS).

Mamy do czynienia 
z niedostatkiem analiz danych 
z międzynarodowych badań 
sondażowych, które wiązałyby 
opinię społeczną z dyskursami 
o homoseksualności i dogłębnie 
komentowałyby specyfi kę postaw 
wobec gejów i lesbijek w krajach 
postkomunistycznych.
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Trendy w Europie

Wyniki ESS pokazują, że w Europie mamy do czynienia z postępującym wzro-

stem aprobaty dla homoseksualności. Podczas gdy w 2002 roku średnia europejska 

dla odpowiedzi na pytanie o swobodę układania sobie życia przez gejów i lesbijki 

wynosiła 3,82 (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza całkowity brak poparcia dla tej 

swobody, a 5 – całkowite poparcie), w 2018 roku sięgnęła już 4,123. Wskaźniki dla 

poszczególnych krajów europejskich istotnie się jednak od siebie różnią. Autorzy 

wcześniejszego opracowania danych ESS w przekonujący sposób powiązali tę róż-

nicę z zakorzenieniem demokracji (im więcej lat stabilnej demokracji w ostatnim 

stuleciu w danym kraju, tym wyższa akceptacja) oraz poziomem dobrobytu spo-

łecznego (im wyższe PKB per capita, tym wyższa akceptacja) (Hooghe, Meeusen 

2013). Dane ESS ze wszystkich rund tego badania pozwalają zatem wychwycić 

rozbieżność między aprobatą dla sposobu życia gejów i  lesbijek z  jednej strony 

w  krajach postkomunistycznych (Europa Środkowo-Wschodnia), z  drugiej zaś 

w  krajach, które półwiecza komunizmu nie doświadczyły (dalej określane one 

będą w uproszczeniu jako Europa Zachodnia). Te dwie części Europy charaktery-

zują się też inną dynamiką zmian w omawianym zakresie.

W Europie Zachodniej obserwujemy znacznie silniejszą aprobatę dla ho-

moseksualności niż w Europie Środkowo-Wschodniej, co pokazują dane na wykre-

sie 14. W 2018 roku najwyższą średnią wartość odnotowały Norwegia (4,56 punk-

ty) i Holandia (4,54), a zaraz za nimi Francja (4,49)5. Jednocześnie w większości 

krajów zachodnich miał miejsce stabilny wzrost. Największą dynamiką w  tym 

względzie wykazuje się Norwegia, dla której średnia w 2002 roku wynosiła 3,85.

3  Respondenci mieli do wyboru odpowiedzi na skali od 1 ‒ „zdecydowanie się zgadzam” do 5 ‒ 
„zdecydowanie się nie zgadzam”. Przy wyliczaniu średnich wartości te zostały odwrócone, tak więc 
wyższe wartości średnich oznaczają większą aprobatę dla swobody układania sobie życia przez 
gejów i lesbijki. Ponieważ mamy do czynienia ze zmiennymi mierzonymi na skali porządkowej, 
wyniki oparte na średnich należy traktować z pewną ostrożnością. Niemniej wnioski sformułowa-
ne w tym artykule znajdują potwierdzenie przy szczegółowej analizie odsetków. Podane właśnie 
średnie dla Europy w latach 2002 i 2018 zostały wyznaczone dla wszystkich krajów uwzględnio-
nych na wykresie 1. Przy wyliczaniu średnich wzięto pod uwagę wielkość danego kraju.
4  Kraje, które zostały uwzględnione przy obliczaniu średniej dla Europy Zachodniej i Europy 
Środkowo-Wschodniej, zostały wymienione przy wykresie. W doborze krajów kierowano się 
przede wszystkim tym, by uczestniczyły one w jak największej liczbie rund ESS. Nie wszystkie 
kraje uczestniczyły w każdej rundzie ESS. W  takich sytuacjach, przy wyliczeniach, brakują-
ce dane dla danego kraju uzupełniono uśrednioną wartością dla rund sąsiednich. Na przykład 
Czechy nie uczestniczyły w  rundzie trzeciej, w  2006 roku, dlatego przy wyliczaniu średniej 
dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej użyto uśrednionego wyniku dla tego kraju z rund 
drugiej i czwartej.
5  Brakuje danych z 2018 roku dla Szwecji i Danii, warto jednak dodać, że w ostatnich rundach 
ESS, w których kraje te brały udział, odnotowały one równie wysokie wartości aprobaty (Dania 
4,54 w 2014 roku, Szwecja 4,54 w 2016 roku).
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42 D o r o t a  H a l l

Wszystkie państwa Europy Zachodniej uwzględnione na wykresie 1 regu-

lują prawnie zawieranie związków jednopłciowych, przynajmniej w formie związ-

ków partnerskich (Szwajcaria6 i  Włochy), częściej jednak w  formie małżeństw 

(wszystkie pozostałe). Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po 

pierwsze, istnienie równości małżeńskiej, czyli takich samych regulacji prawnych 

dotyczących zawierania małżeństw jedno- i  różnopłciowych, w poszczególnych 

państwach koresponduje z ogólnym poparciem mieszkańców kraju dla swobody 

układania sobie życia przez gejów i lesbijki według własnych przekonań. Po dru-

gie, pomimo że w wielu państwach liberalizacji prawa małżeńskiego towarzyszył 

silny protest społeczny (vide wielotysięczne manifestacje we Francji około roku 

2013, kiedy decydowano się na nowe rozwiązania), zmiany prawne nie doprowa-

dziły w Europie Zachodniej do reakcji konserwatywnej, która byłaby uchwytna 

6  W grudniu 2020 roku szwajcarski parlament przyjął ustawę, która wprowadza małżeństwa 
dla par jednopłciowych. Jej oponenci zapowiedzieli ogólnokrajowe referendum w tej sprawie 
i w  chwili oddawania tekstu do druku wciąż mają czas na zebranie podpisów od obywateli, 
którzy popierają tę inicjatywę. Badania opinii społecznej wskazują jednak na to, że nawet jeśli 
referendum się odbędzie, nowe prawo wejdzie w życie (https://www.dw.com/en/switzerland-
same-sex-marriage-transgender-rights-move-a-step-forward/a-55994393).
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w  sondażu opinii (por. Hooghe, Meeusen 2013). Postępujący wzrost aprobaty 

społecznej dla homoseksualności po wprowadzeniu możliwości zawierania mał-

żeństw jednopłciowych może świadczyć o kulturotwórczej roli prawa, które w tym 

przypadku normalizuje zachowania i  style życia budzące pewne kontrowersje. 

Istnieją publikacje oparte na danych ESS, które wyraźnie sugerują tego rodzaju 

związek przyczynowy (np. Hagen, Goldmann 2020). Dokładne rozpoznanie siły 

i  charakteru oddziaływania prawa małżeńskiego na opinię publiczną wykracza 

jednak poza możliwości analiz opartych na danych sondażowych.

Żadne z państw Europy Środkowo-Wschodniej nie zdecydowało się do-

tychczas na rozwiązania prawne regulujące zawieranie małżeństw jednopłciowych, 

choć niektóre państwa – Czechy (2006), Węgry (2009), Chorwacja (2014), Słowe-

nia (2005 i 2016), Estonia (2016) i Czarnogóra (2020) – wprowadziły możliwość 

zawierania jednopłciowych związków partnerskich, co w  Europie Zachodniej 

okazało się etapem pośrednim do uznania równości małżeńskiej. Niższy poziom 

ochrony prawnej osób pozostających w  związkach jednopłciowych w  Europie 

Środkowo-Wschodniej niż w Europie Zachodniej koresponduje z  ogólnie niż-

szym poziomem aprobaty społecznej dla homoseksualności uchwytnym w ESS. 

W przypadku Europy Środkowo-Wschodniej trudno też mówić o dynamicznym 

wzroście akceptacji. W niektórych krajach mamy do czynienia tylko z minimal-

nym wzrostem aprobaty dla homoseksualności albo wręcz z jej spadkiem.
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Spadek odnotowały na przykład Węgry (z 3,21 punkta w 2002 roku do 

2,84 w 2016 i 2018 roku), co prawdopodobnie należy wiązać z ogólnym klimatem 

politycznym w tym kraju w ostatnich latach, zwłaszcza z erozją instytucji demo-

kratycznych, której towarzyszy stosunkowo słaby protest społeczny. W Czechach, 

które charakteryzują się zasadniczo wysokim poziomem aprobaty homoseksual-

ności, można obserwować względną stabilność postaw na przestrzeni lat. Słowe-

nia, inny kraj o wysokich wskaźnikach akceptacji, odnotowuje z kolei najbardziej 

dynamiczną w regionie zmianę w kierunku otwarcia społecznego na nienorma-

tywność seksualną (od 3,30 punktu w 2002 roku do 3,70 w 2018 roku). Na tle 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska sytuuje się mniej więcej pośrodku 

skali. Obserwujemy tu zasadniczo wzrost aprobaty dla homoseksualności – od 

3,12 punktu w 2002 roku i 3,01 w 2004 roku do 3,49 i 3,34 punktów odpowiednio 

w latach 2016 i 2018. Okresowo wzrost ten ulega spowolnieniom, być może pod 

wpływem aktualnych dyskusji publicznych. 

Warto w tym miejscu nieco rozszerzyć horyzont rozważań i umiejsco-

wić postawy wobec homoseksualności na tle dyskursów obecnych w debacie 

publicznej, które angażują inne kwestie niż sama w  sobie nienormatywność 

seksualna. Wypada zacząć od rzeczy doskonale rozpoznanej w  studiach nad 

seksualnością: koncepcja geja i  lesbijki jest stosunkowo nowa. To dopiero 

w XIX wieku, pod wpływem medykalizacji zjawiska homoerotyzmu, wytwo-

rzono w  kręgu euro-amerykańskim kategorię „osoby homoseksualnej”, któ-

ra wcześniej nie istniała w  ten sposób – istniały tylko pragnienia i  praktyki 

homoerotyczne, realizowane rozmaicie, na obrzeżach instytucji małżeństwa 

i poza nią (Foucault 2000). Wyemancypowana z poczucia wstydu tożsamość 

geja i lesbijki pojawiła się pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku w krajach 

Zachodu i  w  wyniku działań środowisk mniejszości seksualnych stopniowo 

zyskiwała społeczne uznanie.

Osoby odczuwające pragnienie homoerotyczne mogły odtąd ująć je w ka-

tegoriach tożsamościowych (gej, lesbijka), skorzystać z doświadczeń innych mar-

ginalizowanych grup, jak mniejszości etniczne, i domagać się szerokiej aprobaty 

swych dążeń, zwłaszcza swobody układania sobie życia według własnych przeko-

nań i w zgodzie z własnymi pragnieniami. Ich sukcesom w tej materii sprzyjała 

szersza zmiana w społecznych postawach i nastrojach, uruchomiona przez kontr-

kulturę lat sześćdziesiątych XX wieku i dowartościowująca ideę ekspresywnego 

wyrażania indywidualnych stylów życia i  tożsamości. W  rezultacie tej zmiany 

dostrzeżono, że kwestionowanie prawa osób realizujących się w relacjach homo-

erotycznych do samookreślenia jako gej czy lesbijka jest w gruncie rzeczy równe 

odbieraniu tym osobom podmiotowości. Utrwala ono również w tych osobach po-

czucie wstydu, ze wszystkimi degradującymi konsekwencjami psychicznymi, jakie 

życie we wstydzie przynosi jednostkom.

Na tle krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej Polska sytuuje 
się mniej więcej pośrodku 
skali. Obserwujemy tu 
zasadniczo wzrost aprobaty dla 
homoseksualności, okresowo 
wzrost ten ulega jednak 
spowolnieniom.
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Społeczna historia seksualności w XX i XXI wieku uległa dalszym prze-

obrażeniom, których przedstawienie wykracza poza ramy niniejszej prezentacji. 

Tutaj trzeba zauważyć, że pojawiające się w badaniach sondażowych pytanie o ak-

ceptację sposobu życia osób homoseksualnych wydaje się zarazem pytaniem o ak-

ceptację ujęcia homoseksualności w kategoriach tożsamościowych: gej i lesbijka. 

Co więcej, uwikłane ono jest od razu w inne społeczne wyobrażenia, zwłaszcza 

na temat wartości tkwiących w ekspresywizmie, swobodnym wyrażaniu i reali-

zowaniu indywidualnych odczuć, uczuć i przekonań, oraz na temat relacji mię-

dzy „Wschodem” a  „Zachodem” – na naszym kontynencie to ostatnie dotyczy 

zwłaszcza krajów postkomunistycznych, które, skonfrontowane z pytaniem o ak-

ceptację dla sposobu życia gejów i lesbijek, mierzą się jednocześnie z pytaniem 

o granice akceptacji dla kulturowej dominacji krajów Zachodu, wyznaczających 

wzorce seksualnej emancypacji. Na uwikłaniu w to pytanie, charakterystyczne dla 

Europy Środkowo-Wschodniej, tracą osoby żywotnie zainteresowane społeczną 

aprobatą ich sposobu życia wykraczającego poza seksualną normę. Badania son-

dażowe prowadzone na próbach krajowych nie są jednak w stanie pochwycić ich 

perspektywy.

W  debacie publicznej i  dyskursie politycznym związki między kwestią 

homoseksualności a geopolitycznym umiejscowieniem kraju na osi Wschód–Za-

chód uwidoczniły się w Polsce w okresie przystępowania do Unii Europejskiej. 

W  przededniu akcesji, w  2003 roku, Kampania Przeciw Homofobii wystąpiła 

z pierwszym w polskiej historii projektem społecznym, mającym w zamierzeniu 

normalizować homoseksualność – akcją billboardową „Niech nas zobaczą”; zdjęcia 

przedstawiały trzymające się za ręce pary jednopłciowe. W  dyskusji publicznej 

toczonej wokół tego projektu oraz wokół organizowanych w owym czasie ma-

nifestacji, jak Parady Równości, zarysowało się silne przeciwstawienie między 

zwolennikami poszerzania praw osób homoseksualnych, którzy sprzyjali zarazem 

silnej integracji Polski z Unią Europejską, a ich eurosceptycznymi – i niechętnymi 

seksualnej emancypacji – oponentami (Hall 2016).

Wykorzystanie fi gury geja do artykulacji politycznych dążeń w kontekście 

Unii Europejskiej wyraźnie ujawniło się w 2008 roku, w telewizyjnym orędziu 

Lecha Kaczyńskiego, w  którym prezydent przedstawiał zagrożenia związane 

z podpisaniem traktatu lizbońskiego, posługując się obrazami dokumentującymi 

ślub homoseksualnych mężczyzn (Graff  2010). Aktualna debata wokół wstrzy-

mania przez instytucje unijne fi nansowania dla polskich gmin, które ogłosiły 

się „strefami wolnymi od LGBT”, niewątpliwie podtrzymuje szczególny status 

stosunku do homoseksualności jako czynnika organizującego postawy proeuro-

pejskie i  eurosceptyczne. Dane ESS z  2018 roku wskazują, że w  polskiej opi-

nii społecznej można obserwować związek między aprobatą homoseksualności 

i  poparciem dla idei silnie zintegrowanej wewnętrznie Unii Europejskiej – co 

Kraje postkomunistyczne, 
skonfrontowane z pytaniem 

o akceptację dla sposobu 
życia gejów i lesbijek, mierzą 
się jednocześnie z pytaniem 

o granice akceptacji dla kulturowej 
dominacji krajów Zachodu, 

wyznaczających wzorce seksualnej 
emancypacji.

W polskiej opinii społecznej można 
obserwować najsilniejszy na tle 
wszystkich krajów europejskich 

związek między aprobatą 
homoseksualności i poparciem 

dla idei silnie zintegrowanej 
wewnętrznie Unii Europejskiej.
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więcej, ów związek jest w  Polsce najsilniejszy na tle wszystkich krajów, które 

wzięły udział w badaniu7.

W Europie istnieje również zależność między akceptacją homoseksualno-

ści i otwarciem na przyjmowanie migrantów odmiennych rasowo lub etnicznie 

od społecznej większości – i dane ESS z 2018 roku wskazują, że owa zależność 

jest znów najsilniejsza w Polsce8. W większości krajów Europy, w tym w Polsce, 

związek między jednym a drugim umocnił się w okresie dwóch ostatnich rund 

ESS, w 2016 i 2018 roku, co można łączyć z wyraźnym zaistnieniem w debacie 

publicznej problematyki wzmożonej migracji z krajów Bliskiego Wschodu i Afry-

ki. Zmobilizowało to wielu Europejczyków do zajęcia konkretnego stanowiska 

w omawianej sprawie. Najbardziej otwarte na przybycie migrantów okazały się 

osoby otwarte również na seksualną nienormatywność, co wskazuje, że postawy 

wobec homoseksualności można widzieć jako część lub aspekt postaw wobec sze-

rzej rozumianej różnorodności społecznej.

O  sile i  charakterze związku między aprobatą dla homoseksualności 

i  otwarciem na migrantów wciąż decydują jednak krajowe konteksty i  lokalnie 

prowadzone debaty. W Polsce dość wyraźnie zarysowuje się napięcie między kon-

serwatystami, którzy są niechętni zarówno rozmaitym przejawom emancypacji 

seksualnej, jak i zwiększaniu różnorodności etnicznej kraju, a  ich oponentami – 

i to napięcie przełożyło się na uchwytną w badaniu ESS opinię społeczną. Do-

świadczeń Polski nie należy jednak uniwersalizować. W niektórych krajach Eu-

ropy Zachodniej obok artykulacji politycznych, które w jednym szeregu ustawiają 

poparcie dla emancypacji seksualnej i poparcie dla różnorodności etnicznej (oraz 

brak poparcia dla jednego i brak poparcia dla drugiego), wybrzmiewają bowiem 

głosy, które jedno drugiemu przeciwstawiają. 

W  wypowiedziach reprezentantów partii politycznych głównego nurtu 

i  środowisk aktywistycznych LGBT stosunkowo wysoki poziom aprobaty spo-

łecznej dla homoseksualności w  poszczególnych krajach konfrontowany bywa 

z  brakiem aprobaty widocznym w  społecznościach migranckich. Stosunek do 

7  W ESS respondenci proszeni są o usytuowanie swej opinii na skali rozpiętej między dwo-
ma skrajnymi poglądami: „Proces jednoczenia się krajów członkowskich i tak zaszedł już zbyt 
daleko” oraz „Proces jednoczenia się krajów członkowskich powinien postępować coraz dalej”. 
W ostatniej rundzie ESS, w 2018 roku, miernik korelacji rangowej tau-b między opiniami re-
spondentów na ten temat a opiniami o układaniu sobie życia przez osoby homoseksualne we-
dług własnych przekonań był w Polsce równy 0,202.
8  W ESS respondenci pytani są o to, czy należy zezwolić dużej liczbie osób należących do in-
nej rasy lub grupy etnicznej niż większość mieszkańców kraju na przyjazd i zamieszkanie, czy 
też pewnej liczbie osób z tej kategorii, czy nielicznym, czy nikomu. W ostatniej rundzie ESS, 
w 2018 roku, korelacja rangowa tau-b między opiniami respondentów na ten temat a opiniami 
o układaniu sobie życia przez osoby homoseksualne według własnych przekonań wyniosła dla 
Polski 0,341.

W Europie istnieje związek między 
akceptacją homoseksualności 
i otwarciem na przyjmowanie 
migrantów odmiennych rasowo 
lub etnicznie od społecznej 
większości. Ów związek jest 
najsilniejszy w Polsce.

O sile i charakterze związku 
między aprobatą dla 
homoseksualności i otwarciem 
na migrantów decydują krajowe 
konteksty i lokalnie prowadzone 
debaty.
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homoseksualności instrumentalizowany jest wówczas w  ten sposób, że staje się 

platformą do wyrażania niechęci do migrantów, którym przypisuje się zacofanie 

i  których napływ do kraju przedstawia się jako zagrożenie dla cennych warto-

ści europejskich wiązanych z ideami progresu i tolerancji. Obecność tego rodzaju 

dyskursu, określanego w literaturze akademickiej jako „homonacjonalizm” (Puar 

2007), opisywano na przykład dla Holandii (El-Tayeb 2012). Wyniki ESS wska-

zują wprawdzie, że w opinii społecznej tego kraju wciąż istnieje pozytywny związek 

między akceptacją homoseksualności a otwarciem na migrantów. Związek ten jest 

jednak znacznie słabszy niż w Polsce – co można tłumaczyć właśnie innym cha-

rakterem lokalnych debat angażujących problematykę seksualności i etniczności9.

Rozbieżność w  poziomie aprobaty homoseksualności w  krajach Europy 

Zachodniej i Środkowo-Wschodniej potwierdzona jest w ESS wynikami odpo-

wiedzi na zadane w 2018 roku pytania o poczucie wstydu związane z homoseksu-

alnością kogoś z bliskiej rodziny oraz o akceptację prawa do adopcji dzieci przez 

pary jednopłciowe (tabela 1).

ESS 2018 Europa Europa Zachodnia
Europa Środkowo-

-Wschodnia
Polska

„Osoby o  orientacji homo-

seksualnej, geje i  lesbijki, 

powinny mieć swobodę 

układania sobie życia we-

dług własnych przekonań”

79 85 50 54

„Gdyby ktoś z mojej bliskiej 

rodziny był osobą homo-

seksualną – gejem lub les-

bijką – byłoby mi wstyd”

13 9 34 33

„Pary jednopłciowe, tzn. 

pary gejów oraz pary lesbi-

jek, powinny mieć te same 

prawa do adopcji dzieci, co 

pary składające się z kobie-

ty i mężczyzny”

51 58 16 13

9  W 2018 roku wartość korelacji rangowej tau-b dla Holandii wynosiła 0,163 (podczas gdy dla 
Polski 0,341).

Tabela 1. Akceptacja 

homoseksualności w Europie 

i w Polsce. Odsetek respondentów 

zgadzających się z poszczególnymi 

stwierdzeniami*

*Odsetki odpowiedzi „zgadzam się” 

i „zdecydowanie się zgadzam” (dwie 

najwyższe pozycje w pięciopunk-

towej skali) dla poszczególnych 

stwierdzeń. Zestawieniem objęto 

kraje, które wzięły udział w ESS 

w 2018 roku. Ich lista tylko czę-

ściowo pokrywa się z listą krajów 

uwzględnionych na wykresie 1. 

Europa Zachodnia: Austria, Belgia, 

Finlandia, Francja, Irlandia, Holan-

dia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, 

Wielka Brytania, Włochy.

Europa Środkowo-Wschodnia: Buł-

garia, Czechy, Estonia, Polska, Serbia, 

Słowenia, Węgry.
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Zasadniczo w  sprawie otwarcia na homoseksualność Polska plasuje się 

w okolicach średniej dla krajów postkomunistycznych. Jednocześnie, z wartością 

13% poparcia, Polska należy do czołówki krajów niechętnych adopcji dzieci przez 

pary jednopłciowe na takich samych zasadach jak w przypadku par składających 

się z kobiety i mężczyzny. Zbliżone wyniki, najniższe w Europie, odnotowały Ser-

bia (10%) i Bułgaria (11%). Wskazuje to na niezwykle silne zakorzenienie hetero-

normatywnego modelu rodziny w polskiej wyobraźni społecznej.

Ogólnie rzecz biorąc, w  sprawie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe 

Europa jest o wiele bardziej podzielona niż w sprawie akceptacji homoseksualno-

ści mierzonej w inny sposób. O ile więc w ostatniej edycji ESS rozbieżność między 

krajami dla stwierdzenia o swobodzie układania sobie życia przez gejów i lesbijki 

rozpinała się między 34% (Węgry) a 94% (Norwegia i Holandia), a dla stwierdze-

nia dotyczącego wstydu – między 3% (Norwegia) a 53% (Serbia), o tyle w przy-

padku poparcia adopcji skrajne wartości wyniosły 10% (Serbia) i 81% (Holandia). 

Najwyższe wskaźniki odnotowują państwa o  najbardziej liberalnych rozwiąza-

niach prawnych w tym zakresie. Spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej 

uwzględnionych w ostatniej rundzie ESS jest to Słowenia (poparcie na poziomie 

31%), która dopuszcza możliwość adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, jednak 

na innych zasadach niż dla par składających się z kobiety i mężczyzny. Prawo to 

jest bowiem ograniczone do sytuacji, w której adoptowane jest dziecko partnera/

partnerki tej samej płci.

Płeć, wiek i wykształcenie 

We wszystkich krajach Europy postawy wobec gejów i lesbijek są zróżnicowane ze 

względu na płeć: kobiety charakteryzują się nieco wyższym poziomem akceptacji 

niż mężczyźni. Różnicę tę, powszechnie obserwowaną w badaniach postaw wobec 

homoseksualności, tłumaczy się zwykle tym, że od wczesnych lat życia chłopcy są 

silniej socjalizowani do ról męskich niż dziewczynki do ról kobiecych; w rezultacie 

mężczyźni odnoszą się z większą niż kobiety rezerwą do kwestionowania różni-

cy płci, którego wyrazem jest samorealizacja w jednopłciowej relacji partnerskiej, 

burzącej tradycyjny podział ról (Gato, Fontaine 2016). W badaniu ESS z 2018 

roku w Polsce rozbieżność w odpowiedziach między płciami okazała się nieistotna 

dla pytania o swobodę układania sobie życia przez gejów i lesbijki. Natomiast ze 

stwierdzeniem dotyczącym wstydu zgodziło się 30% kobiet i 36% mężczyzn, a ze 

stwierdzeniem dotyczącym adopcji – 15% kobiet i 10% mężczyzn.

Wiek silniej różnicuje postawy wobec homoseksualności. Tabela 2 przed-

stawia odsetki odpowiedzi „zgadzam się” i  „zdecydowanie się zgadzam” dla 

Polska należy do czołówki krajów 
niechętnych adopcji dzieci przez 
pary jednopłciowe na takich 
samych zasadach jak w przypadku 
par składających się z kobiety 
i mężczyzny.
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stwierdzenia dotyczącego swobody układania sobie życia przez gejów i  lesbijki 

według własnych przekonań oraz dla stwierdzenia dotyczącego adopcji w  po-

szczególnych segmentach wiekowych – w Polsce oraz w dwóch krajach Europy 

Zachodniej oraz dwóch krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które w badaniu 

z 2018 roku zanotowały ogółem najwyższe i najniższe wyniki w swym regionie.

ESS 2018 do 30 lat 31–45 lat 46–60 lat pow. 60 lat

„Osoby o orientacji homoseksualnej, tzn. geje i lesbijki, powinny mieć swobodę układania 

sobie życia według własnych przekonań”

Holandia 94 94 95 93

Włochy 83 76 77 58

Słowenia 78 73 71 65

Węgry 45 40 32 26

Polska 59 57 58 46

„Pary jednopłciowe, tzn. pary gejów oraz pary lesbijek, powinny mieć te same prawa do 

adopcji dzieci, co pary składające się z kobiety i mężczyzny”

Holandia 90 81 83 71

Włochy 47 28 23 17

Słowenia 47 36 25 23

Serbia 14 11 10 8

Polska 18 10 10 13

Przedstawione dane obrazują zmianę kulturową: w Europie postawa apro-

baty dla homoseksualności jest znacznie bardziej rozpowszechniona wśród osób 

młodszych niż starszych. W przypadku krajów najbardziej otwartych na homo-

seksualność, jak Holandia, różnica między pokoleniami się zaciera. Ujawnia się 

ona jedynie w pytaniu o adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, co koresponduje 

z faktem, że wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących adopcji na takich sa-

mych zasadach dla tych par jak dla par składających się z kobiety i mężczyzny 

jest najświeższą zdobyczą ruchu emancypacyjnego działającego na rzecz osób 

homoseksualnych. Jednocześnie w krajach o niższej na tle Europy akceptacji ho-

moseksualności, do których należą kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 

Polska, można obserwować dużą różnicę w postawach wobec gejów i lesbijek mię-

dzy osobami młodymi i w wieku średnim a osobami, które należą do najstarszego 

pokolenia. W przypadku pytania o adopcję ten próg pokoleniowy jest mniej wy-

raźny – i w krajach o niskim poziomie aprobaty bywa przesunięty w kierunku osób 

młodych. Na przykład w Polsce mamy do czynienia z uchwytną różnicą postaw 

między z jednej strony osobami, które należą do najmłodszego pokolenia, z dru-

giej zaś ‒ osobami w wieku średnim i najstarszymi. 

Tabela 2. Odsetek respondentów 

zgadzających się z poszczególnymi 

stwierdzeniami*

*Odsetki odpowiedzi „zgadzam się” 

i „zdecydowanie się zgadzam” (dwie 

najwyższe pozycje w pięciopunkto-

wej skali) dla obu stwierdzeń ujętych 

w tabeli.
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We wszystkich krajach Europy poziom wykształcenia jeszcze silniej różni-

cuje postawy wobec homoseksualności niż wiek. Z badań ESS przeprowadzonych 

w 2018 roku wynika, że w Polsce poparcie swobody układania sobie życia przez 

gejów i lesbijki według własnych przekonań wynosi 42% wśród osób z wykształce-

niem zasadniczym zawodowym i niższym, 69% zaś wśród osób z wykształceniem 

wyższym magisterskim. Dane dla poczucia wstydu w związku z homoseksualno-

ścią kogoś z bliskiej rodziny wynoszą odpowiednio 48% i 12%. Zależną od pozio-

mu wykształcenia rozbieżność w opiniach można obserwować także dla pytania 

o adopcję, tu różnica nie jest jednak duża (9% versus 14%), co wiąże się z ogólnie 

niskim poziomem aprobaty adopcji dzieci przez pary jednopłciowe w Polsce. 

Tradycja religijna i religijność indywidualna

W  ostatnich kilkudziesięciu latach, pod wpływem mobilizacji emancypacyjnej 

środowisk LGBT, rozmaite instytucje religijne, tradycyjnie odnoszące się z rezer-

wą wobec zjawiska homoerotyzmu, poczuły się zobowiązane do wyraźnego przed-

stawienia stanowiska w sprawie homoseksualności.

Kościół rzymskokatolicki swoje stanowisko silnie umocował w  doktry-

nie i w ofi cjalnych dokumentach potępił działalność organizacji pracujących na 

rzecz seksualnej emancypacji (Kongregacja Nauki Wiary 1986), uwzględnianie 

przesłanki orientacji seksualnej w ustawach antydyskryminacyjnych (Kongregacja 

Nauki Wiary 1992) oraz prowadzenie prac legislacyjnych zmierzających do ure-

gulowania sytuacji osób pozostających w związkach jednopłciowych (Kongregacja 

Nauki Wiary 2003). „Akty homoseksualne” uznał on za „z samej swojej wewnętrz-

nej natury nieuporządkowane”, a „skłonność homoseksualną” ocenił jako „obiek-

tywnie nieuporządkowaną” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1998). Choć Watykan 

dokonał rozróżnienia homoseksualnych „aktów” i „skłonności”, i w zasadniczym 

swym przesłaniu wciąż zaleca, by „potępiać grzech, a nie grzesznika”, to w prak-

tyce instytucjonalnej owo rozróżnienie okazuje się chwiejne. W ostatecznym roz-

rachunku wyrażana przez reprezentantów Kościoła krytyka, wzmacniana hasłami, 

takimi jak „ideologia LGBT”, uderza bowiem w osoby, które realizują się poza 

heteroseksualną normą.

Kościoły protestanckie charakteryzują się dużym zróżnicowaniem stano-

wisk wobec homoseksualności, co koresponduje z różnorodnością protestanckiej 

doktryny. W dodatku, jeśli weźmiemy pod uwagę konkretne denominacje pro-

testanckie (np. luteranie, kalwini), wciąż nie są one związane przekazem płyną-

cym z jednego ośrodka decyzyjnego, jak Watykan w przypadku Kościoła rzym-

skokatolickiego. Kościoły lokalne zachowują więc autonomię we wprowadzaniu 

W ostatnich kilkudziesięciu 
latach rozmaite instytucje 
religijne poczuły się 
zobowiązane do wyraźnego 
przedstawienia stanowiska 
w sprawie homoseksualności. 
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homoseksualnych „aktów” 
i „skłonności”, i w zasadniczym 
swym przesłaniu zaleca, by 
„potępiać grzech, a nie grzesznika”, 
ale w ostatecznym rozrachunku 
wyrażana przez reprezentantów 
Kościoła krytyka uderza 
w osoby, które realizują się poza 
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uregulowań na terenie objętym ich jurysdykcją. Pod wpływem zmiany kulturowej 

i debat prowadzonych w sferze publicznej i w łonie samych Kościołów, niektóre 

instytucje krajowe zdecydowały się na daleko posuniętą liberalizację, łącznie z do-

puszczeniem do ordynacji osób pozostających w związkach jednopłciowych oraz 

udzielaniem błogosławieństw parom jednopłciowym. Tego rodzaju otwarciem na 

homoseksualność charakteryzują się na przykład Kościoły luterańskie Szwecji, 

Danii i Norwegii, jak również Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD).

W prawosławiu kwestie związane z seksualnością nie podlegają uregulo-

waniom dogmatycznym, do dziś jednak żaden z Kościołów autokefalicznych nie 

zdecydował się na formalne zmiany idące w kierunku dowartościowania homo-

seksualności. 

Można by spekulować, że to, jakie wyznanie dominuje w danym kraju eu-

ropejskim, przekładać się będzie na społeczne postawy wobec gejów i  lesbijek. 

Wcześniejsze opracowanie danych ESS ujawniło jednak wyjątkowo słaby zwią-

zek między tradycją religijną dominującą w danym kraju i  poziomem aproba-

ty homoseksualności. Zaawansowane analizy statystyczne wykazały, że różnice 

w postawach wobec homoseksualności między krajami o wiele lepiej wyjaśniają 

różnice w zakorzenieniu demokracji w poszczególnych krajach i w poziomie do-

brobytu społecznego (Hooghe, Meeusen 2013). Uderzający jest fakt, że w obrę-

bie tych samych wyznań mamy do czynienia z dużą rozbieżnością postaw wobec 

homoseksualności w skali Europy. Z danych ESS z 2018 roku wynika na przy-

kład, że wśród osób identyfi kujących się z rzymskim katolicyzmem udział tych, 

które wyrażają poparcie dla swobody układania sobie życia przez gejów i lesbijki, 

sięga we Francji 90%, podczas gdy w Polsce – 52%. Podobne różnice obserwu-

jemy dla pytań dotyczących poczucia wstydu (8% versus 35%) i  adopcji (52% 

versus 10%). Pokazuje to różnorodność rzymskiego katolicyzmu warunkowaną 

lokalnymi czynnikami, z  którą mamy do czynienia niezależnie od tego, że od 

wyznawców oczekuje się podążania za uniwersalnym przekazem formułowanym 

przez Watykan.

Obserwacja, że tradycji religijnej, która dominuje na danym obszarze, nie 

należy używać do tłumaczenia różnic w poziomie aprobaty homoseksualności 

w poszczególnych europejskich krajach, nie zmienia tego, że na poziomie de-

klaracji poszczególnych osób wciąż istnieje silna zależność między afi liacją reli-

gijną a postawą wobec nienormatywności seksualnej. Niezależnie więc od tego, 

który kraj weźmiemy pod uwagę, wciąż zauważać będziemy różnice w poziomie 

aprobaty homoseksualności warunkowane przynależnością wyznaniową respon-

dentów.

W skali Europy spośród osób afi liowanych religijnie największą przychyl-

nością wobec homoseksualności wykazują się protestanci. W badaniu ESS z 2018 

roku ujawnili oni akceptację swobody układania sobie życia przez gejów i lesbijki 
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na poziomie 84%10. W przypadku rzymskich katolików poziom aprobaty wyno-

sił 74%, w  przypadku wyznawców islamu 55%, prawosławia zaś – 43%. Wciąż 

należy jednak pamiętać, że prawosławie, inaczej niż katolicyzm i protestantyzm 

oraz do pewnego stopnia islam, jest silnie ulokowane geografi cznie – w krajach 

o stosunkowo słabym zakorzenieniu demokracji i  stosunkowo niskim poziomie 

dobrobytu społecznego, z czym należy wiązać niski wskaźnik akceptacji homo-

seksualności wśród osób deklarujących związek z prawosławiem. Podobne różnice 

w  postawach między osobami afi liowanymi do poszczególnych wyznań można 

obserwować dla dwóch pozostałych pytań o homoseksualność, uwzględnionych 

w kwestionariuszu do ostatniej rundy badań ESS.

Dla wszystkich pytań dotyczących homoseksualności zadanych responden-

tom w  2018 roku istnieje też duża różnica w  odpowiedziach między osobami, 

które deklarują związek z jakimkolwiek Kościołem lub wyznaniem, a tymi, które 

takiego związku nie deklarują. Przykładowo w przypadku respondentów z pierw-

szej kategorii poziom aprobaty swobody układania sobie życia przez gejów i les-

bijki wynosi w skali europejskiej 74%, a w przypadku respondentów z kategorii 

drugiej 88%. Dla Polski wartości te wynoszą odpowiednio 52% i 68%. Wartą od-

notowania rozbieżność w odpowiedziach otrzymujemy w Polsce także dla pytań 

o poczucie wstydu (35% versus 18%) i adopcję (10% versus 28%).

Polska należy do krajów o największej rozpiętości postaw wobec homo-

seksualności, uzależnionej od tego, czy postawy te przyjmowane są przez osoby 

związane z  jakąkolwiek tradycją wyznaniową, czy też przez osoby nieafi liowane 

religijnie. Wydaje się to znowu korespondować z  debatą publiczną, zwłaszcza 

z faktem, że o ile wyrażane w publicznych sporach przeciwstawienie między re-

ligią a homoseksualnością jest fenomenem transnarodowym, o tyle w Polsce jest 

ono wyjątkowo silnie artykułowane i dotyczy religii większościowej.

Przeciwstawienie to z jednej strony od lat tworzone było i jest przez sam 

Kościół rzymskokatolicki, w wystąpieniach hierarchów i komentarzach publicy-

stów deklarujących przynależność do rzymskiego katolicyzmu. Z drugiej strony 

jest ono podtrzymywane przez aktywistów LGBT, którzy w zasadzie od początku 

swej pracy na rzecz emancypacji seksualnej w Polsce zmuszeni są konstruować 

swój przekaz w formie sprzeciwu względem ustalonego już wcześniej i wciąż od-

twarzanego w rozmaitych wystąpieniach stanowiska Kościoła (Hall 2016). Opo-

zycja między tym, co związane z  religią, a  tym, co dotyczy homoseksualności, 

utrwalona została w 2011 roku, kiedy to dwie osoby zaangażowane w aktywizm 

10  Tu i dalej w tym podrozdziale dane dotyczące Europy obejmują kraje uwzględnione w tabeli 1. 
Analogicznych danych na temat różnicy między wyznaniami nie można podać dla Polski, bo 
w naszym kraju znakomitą większość respondentów deklarujących związek z jakąkolwiek tradycją 
religijną stanowili rzymscy katolicy.
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LGBT, Robert Biedroń i Anna Grodzka, uzyskały mandat parlamentarny, startu-

jąc w wyborach z listy Ruchu Palikota, który w kampanii wyborczej odwoływał się 

do antyklerykalnych uczuć elektoratu. Opozycja ta do dziś rządzi wyobraźnią spo-

łeczną, pomimo starań środowisk wierzących osób LGBT, które usiłują przebić się 

do opinii publicznej z własną perspektywą11. Wyobrażenie o niekompatybilności 

religii i nienormatywności seksualnej przekłada się na postawy wobec homosek-

sualności przyjmowane z jednej strony przez tych, którzy z religią czują związek, 

z drugiej zaś przez tych, którzy wobec jakiejkolwiek religii się dystansują.

We wszystkich krajach europejskich poziom aprobaty dla homoseksualności 

uzależniony jest także od subiektywnej oceny religijności i częstotliwości udziału 

w zbiorowych praktykach religijnych, takich jak msze, nabożeństwa i spotkania re-

ligijne. Im wyżej respondenci oceniają stopień swej religijności i im częściej biorą 

udział w religijnych praktykach, tym silniej wyrażają dezaprobatę dla homoseksu-

alności – i tę zależność obserwować można nawet w krajach takich jak Norwegia, 

w których dominujący Kościół zdecydował się na liberalizację regulacji dotyczą-

cych nienormatywności seksualnej. Dane dotyczące praktyk religijnych dla Polski 

przedstawione są w  tabeli 3. Podobny rozkład wyników uzyskamy, gdy zamiast 

częstotliwości udziału we mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych weź-

miemy pod uwagę odpowiedź respondentów na pytanie o stopień własnej religijno-

ści, szacowany w oderwaniu od przynależności do konkretnej religii lub wyznania.

ESS 2018

Udział w praktykach religijnych

Raz w tygodniu 

lub częściej

Co najmniej raz 

w miesiącu, lecz 

rzadziej niż raz 

w tygodniu

Tylko z okazji 

szczególnych 

świąt lub rzadziej

„Osoby o orientacji homoseksu-

alnej, tzn. geje i lesbijki, powinny 

mieć swobodę układania sobie 

życia według własnych przekonań”

42 56 70

„Gdyby ktoś z mojej bliskiej 

rodziny był osobą homoseksualną 

– gejem lub lesbijką – byłoby mi 

wstyd”

42 33 21

„Pary jednopłciowe, tzn. pary gejów 

oraz pary lesbijek, powinny mieć 

te same prawa do adopcji dzieci, 

co pary składające się z kobiety 

i mężczyzny”

8 11 21

11  Reprezentowane są one przez grupę Wiara i Tęcza, https://www.wiaraitecza.pl/ (szerzej na 
ten temat zob. Hall 2016).

Tabela 3. Akceptacja 

homoseksualności a częstotliwość 

udziału w mszach, nabożeństwach 

lub spotkaniach religijnych 

w Polsce. Odsetek respondentów 

zgadzających się z poszczególnymi 

stwierdzeniami*

* Odsetki odpowiedzi „zgadzam się” 

i „zdecydowanie się zgadzam” (dwie 

najwyższe pozycje w pięciopunk-

towej skali) dla poszczególnych 

stwierdzeń.
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Ponieważ w Polsce, tak jak w innych krajach Europy, można obserwować 

związek między poziomem religijności a wiekiem (osoby starsze deklarują się za-

razem jako bardziej religijne niż młodsze) oraz poziomem wykształcenia (osoby 

nisko wykształcone deklarują się zarazem jako bardziej religijne niż osoby wy-

żej wykształcone), wykonano dalsze analizy. Miały one na celu sprawdzenie, czy 

różnica w poziomie aprobaty homoseksualności między osobami mniej i bardziej 

religijnymi w Polsce nie wynika przede wszystkim z różnicy w innych, wskazanych 

tu zmiennych demografi cznych. Innymi słowy, skoro wiadomo, że osoby starsze 

i nisko wykształcone charakteryzują się niższą od ogółu aprobatą homoseksual-

ności, to chodziło o ustalenie, czy może nie jest tak, że stopień zaangażowania 

religijnego tylko pozornie tłumaczy różnicę w postawach wobec gejów i lesbijek12. 

Okazało się jednak, że uwzględnienie wieku i poziomu wykształcenia responden-

tów w analizach nie zmienia głównych wniosków: wysoki poziom zaangażowania 

religijnego wciąż silnie wiąże się z dezaprobatą dla homoseksualności, niezależnie 

od tego, czy owo zaangażowanie dotyczy osób starszych czy młodszych, oraz tego, 

jak te osoby są wykształcone.

Podsumowanie

Dane ESS pokazują, że w  Europie mamy do czynienia ze wzrostem aprobaty 

homoseksualności, szczególnie wyraźnym w  Europie Zachodniej. Poszczególne 

kraje charakteryzują się jednak różnym stopniem otwarcia na homoseksualność, 

znacznie wyższym w Europie Zachodniej niż Środkowo-Wschodniej. Polska sy-

tuuje się mniej więcej pośrodku skali na tle państw swego regionu. Nasz kraj wciąż 

odnotowuje jednak wyjątkowo niskie poparcie zrównania prawa do adopcji dzieci 

między parami jednopłciowymi i parami składającymi się z kobiety i mężczyzny. 

Zarówno w skali europejskiej, jak i polskiej można obserwować silny związek mię-

dzy wiekiem, poziomem wykształcenia i zaangażowania religijnego a akceptacją 

homoseksualności: osoby młodsze, o wyższym poziomie wykształcenia i niereli-

gijne okazują się najbardziej otwarte na seksualną nienormatywność.

W związku z wymianą pokoleń, wzrostem poziomu wykształcenia i  po-

stępującą sekularyzacją można się spodziewać dalszej liberalizacji postaw wobec 

homoseksualności w Europie i w Polsce. Takie przewidywania należy jednak for-

mułować bardzo ostrożnie. W naszym kraju, choć możemy obserwować polary-

zację postaw wobec homoseksualności warunkowaną stopniem zaangażowania 

12  Wykonano analizy regresji liniowej i logistycznej z uwzględnieniem wymienionych cech re-
spondentów jako zmiennych niezależnych.
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religijnego, wciąż nie jest rozstrzygnięte, z  jaką siłą zamanifestują się tendencje 

sekularyzacyjne, z którymi wiązałby się wyraźny wzrost poparcia sposobów życia 

wykraczających poza seksualną normę. Jeszcze bardziej istotne dla jakichkolwiek 

przewidywań dotyczących zarówno Europy, jak i Polski, wydaje się to, że stosunek 

społeczeństw do gejów i lesbijek okazuje się powiązany z postawami światopoglą-

dowymi obejmującymi niezwykle szerokie spektrum opinii, na przykład w sprawie 

integracji europejskiej, migracji czy też wartości tkwiących w dawaniu jednostkom 

prawa do indywidualnej ekspresji. Dlatego też może on ulegać modyfi kacjom pod 

wpływem dalszego rozwoju europejskich i lokalnych polityk oraz debat na pierw-

szy rzut oka tylko luźno związanych z kwestią homoseksualności lub niezwiąza-

nych z nią wcale.
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Czy patriotyzm jest 

prawicowy? 

Przywiązanie emocjonalne 

do własnego kraju a deklaracje 

prawicowości, religijności i poparcia 

dla Unii Europejskiej

Katarzyna Andrejuk

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Uwagi wstępne

Żyjąc w zbiorowościach, jednostki wytwarzają mechanizmy identyfi kacji z nimi. 

Również same wspólnoty są zainteresowane wzmacnianiem tego poczucia 

przynależności, dzięki któremu łatwiej zarządzać grupą, a  ludzie chętniej wy-

konują obowiązki wynikające z  życia społecznego. Rozniecanie i  stymulowanie 

poczucia przynależności następuje za pośrednictwem na przykład powszechne-

go obowiązku szkolnego i  nauczania zestandaryzowanej historii kraju (Gellner 

1983) czy uczestnictwa w  kulturze masowej, narodowych rozgrywkach sporto-

wych, uroczystościach celebrujących ważne wydarzenia oraz zbiorową pamięć 

o nich, recepcji mediów nasyconych przekazem narodowym, choćby w banalny 

i  nieuświadomiony sposób („krajowe”, okrojone granicami prognozy pogody) 

(Billig 2008). Niektórzy badacze wskazują co prawda na spadek znaczenia wspól-

not narodowych, związany z  rozrostem kompetencji organizacji międzynarodo-

wych oraz rozwojem innych, ponadnarodowych form przynależności zbiorowej 

(Soysal 1994; Sassen 1996). Zwraca się jednak uwagę, że przeciwstawianie zjawisk 

globalizacji i nacjonalizmu jest fałszywe, bo państwo jako organizacja polityczna 

znacząco się wzmocniło w XX i XXI wieku, uzyskując więcej możliwości kontro-

li swojego terytorium, bardziej wszechstronne informacje o  własnych obywate-

S ł o w a  k l u c z o w e: patriotyzm, 

religijność, lewica, prawica



58 K a t a r z y n a  A n d r e j u k

lach oraz rozleglejszą niż wcześniej kontrolę fi skalną (Malesević 2013: 182‒185). 

Zwłaszcza najnowszy kryzys związany z pandemią koronawirusa i strategie walki 

z nim pokazują, jak państwa zyskały na sile, przywracając kontrolę własnych gra-

nic oraz regulując drobiazgowo życie obywateli. Dlatego mechanizmy przywiąza-

nia do państwa narodowego są tym bardziej warte zbadania. 

Przywiązanie do wspólnoty o  charakterze politycznym, geografi cznym 

i  kulturowym od dawna jest przedmiotem zainteresowania studiów narodowo-

ściowych. Jest to temat kontrowersyjny również ze względu na niejasności poję-

ciowe, upolitycznienie i  silnie wartościujący wydźwięk stosowanej terminologii. 

Koncepcje, jak nacjonalizm czy patriotyzm, są używane zarówno w  badaniach 

akademickich (np. Hobsbawm 1990; Breuilly 1994), jak też  aksjologicznie zaan-

gażowanych dyskursach politycznych. Porządkując terminy na potrzeby poniższej 

analizy, przyjmuję, że patriotyzm oznacza tutaj przywiązanie emocjonalne do kra-

ju. Może, lecz nie musi wiązać się z postawami zachowawczości oraz zamknięcia 

się na inne wspólnoty. Celem artykułu jest ustalenie, na ile przywiązanie do wła-

snego kraju jest powiązane z  poglądami prawicowymi, czyli konserwatywnymi, 

oraz z religijnością. Po drugie, celem analizy jest odpowiedź na pytanie, na ile pa-

triotyzm jest skorelowany z postawami otwartości wobec Unii Europejskiej, czyli 

innego niż państwo typu wspólnoty, obejmującego wiele krajów członkowskich. 

Jaki odsetek Polaków deklaruje patriotyzm?

Pytanie o  przywiązanie emocjonalne do własnego kraju jest nowością w  bada-

niu. Zadawano je jedynie w  dwóch ostatnich edycjach ESS (2016 oraz 2018). 

Pytanie nie odnosi się do państwa jako instytucji politycznej ani do narodu (co 

mogłoby sugerować odwołanie do koncepcji etnicznych czy wspólnoty warto-

ści). W  kwestionariuszu użyto bardziej neutralnego sformułowania „związanie 

ze swoim krajem”, które nie jest tak mocno nasycone treściami politycznymi czy 

ideologicznymi. Samo sformułowania nie jest oczywiście ideologicznie obojętne, 

odzwierciedla bowiem oczekiwanie, że między jednostką a  pewną abstrakcyj-

ną wspólnotą, w której żyje, wytworzy się więź uczuciowa. Większość Polaków 

jest silne przywiązana emocjonalnie do swojego kraju. Średnia deklarowanego 

przywiązania wyniosła 8,29, a mediana 9. Najczęściej zaznaczane były odpowiedzi 

z krańca skali oznaczające bardzo mocne uczuciowe związanie z Polską (niemal 

40% respondentów wybrało odpowiedź 9 wybrało 10, 15% , a około 18% udzieliło 

odpowiedzi 8). Jednocześnie odpowiedzi z  drugiego końca skali były zdecydo-

wanie rzadsze. Niespełna 1% respondentów z Polski stwierdził, że nie jest wcale 

przywiązana do kraju (zsumowane odpowiedzi 0 lub 1). 

Większość Polaków jest silnie 
przywiązana emocjonalne do 
własnego kraju. Najczęściej 
zaznaczane były odpowiedzi 
z krańca skali oznaczającego 
bardzo mocne uczuciowe 
związanie z Polską.
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Dynamika prawicowości, religijności oraz 

poparcia dla Unii Europejskiej na przestrzeni lat

Nowość pytania o patriotyzm uniemożliwia przeprowadzenie analizy odpowie-

dzi w dłuższej perspektywie. Inne pytania dają natomiast szersze możliwości po-

równania, jak zmieniały się odpowiedzi udzielane przez respondentów z Polski 

w przekroju czasowym, poczynając od pierwszej fali sondażu w 2002 roku. 

Zestawienie średnich dotyczących ulokowania respondentów na skali le-

wica‒prawica pokazuje, że Polacy na przestrzeni szesnastu lat zaczęli skłaniać się 

nieco bardziej w stronę poglądów prawicowych. W 2002 roku średnie umiejsco-

wienie wynosiło 5,11, podczas gdy w 2018 roku już 5,8. Najbardziej prawicowe 

poglądy reprezentowali respondenci w edycji badania z 2016 roku, czyli wkrótce 

po wyborach parlamentarnych i prezydenckich wygranych przez Prawo i Spra-

wiedliwość (5,86). Można to interpretować przez pryzmat zjawiska, zgodnie 

z którym indywidualne subiektywne umiejscowienie na skali lewica‒prawica jest 

mocno powiązane z identyfi kacją partii politycznych wybieranych przez jednostki 

(Kwiatkowska i in. 2016). Mimo tej wyraźnej skłonności do artykułowania postaw 

bardziej prawicowych, średnie deklaracji wskazują na poglądy umiarkowane, czyli 

centrowe (centroprawicowe). Zarówno w 2002 roku, jak i w 2018 mediana odpo-

wiedzi wyniosła 5. Jednocześnie odchylenie standardowe nieco się zwiększyło, co 

oznacza, że odpowiedzi respondentów są bardziej zróżnicowane wokół średniej. 

Są mniej spójne i częściej ukierunkowane na radykalne krańce skali. 

Wykres 1. Przywiązanie 

do własnego kraju wśród 

respondentów z Polski w ESS 

2018 (% odpowiedzi od 0 do 10, 

gdzie 0 to brak przywiązania, 

a 10 to największe emocjonalne 

przywiązanie)*

* Nie uwzględniono odpowiedzi 

„nie wiem” oraz odmów odpowiedzi. 

Źródło: wszystkie tabele 

opracowanie własne; dane ważone 

zgodnie ze schematem doboru 

próby. 
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Należy przy tym odnotować, że same pojęcia prawicy oraz lewicy są niejed-

noznaczne, mogą nieść różny ładunek ideologiczny w rozmaitych krajach, a nawet 

dla różnych mieszkańców tego samego kraju. W Polsce ramy ideologiczne podzia-

łu między lewicą a prawicą podlegały modyfi kacjom w latach dziewięćdziesiątych 

XX wieku i w XXI wieku (Kwiatkowska i in. 2016), rozróżnienie to bywało też 

krytykowane jako mało adekwatne w opisie polskiego kontekstu (zob. Lipiński 

2017 i  cytowana tam literatura). Na podstawie danych ESS można stwierdzić, 

że subiektywne deklaracje poglądów prawicowych w Polsce są związane przede 

wszystkim z kwestiami kulturowymi, szczególnie z postawami wobec społeczności 

LGBT, to jest brakiem zgody na to, by geje i lesbijki układali sobie życie według 

własnych przekonań (korelacja rangowa Spearmana 0,294**, istotna na poziomie 

0,01). Ponadto identyfi kacja prawicowa Polaków jest również skorelowana z kon-

serwatywnym podejściem do innych kwestii obyczajowych: a) silną religijnością 

(korelacja Spearmana 0,232**, istotna na poziomie 0,01); b) postawami wobec 

imigrantów, to znaczy brakiem zgody na to, aby imigranci z biednych pozaeu-

ropejskich krajów przyjeżdżali do Polski (korelacja rangowa Spearmana 0,221**, 

istotna na poziomie 0,01). W przeciwieństwie do większości krajów objętych ba-

daniem w  Polsce autodeklaracje prawicowe nie są powiązane z  liberalnym po-

dejściem do wolnego rynku: nie są skorelowane z przekonaniem o potrzebie lub 

braku potrzeby działań rządu zmierzających do zmniejszenia różnic w dochodach. 

To ustalenie pozostaje w zgodzie z dotychczasowymi analizami, które wskazują, 

że kwestie ekonomiczne jako potencjalne wymiary podziału lewica‒prawica mają 

niewielkie znaczenie dla Polaków (Pająk-Patkowska 2010: 95). 

Na przestrzeni badanych lat 2002‒2018 zmniejszała się z kolei deklaro-

wana przez polskich respondentów religijność. Analizowane tu pytanie kwestio-

nariusza dotyczy subiektywnie deklarowanego poziomu religijności, niezależnie 

Wykres 2. Umiejscowienie na skali 

lewica (0) – prawica (10) – średnie 

arytmetyczne autodeklaracji 

Polaków z lat 2002–2018

Źródło: opracowanie własne. Dane 

ważone zgodnie ze schematem 

doboru próby.
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2010
ESS5
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2014
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2016
ESS8

2018
ESS9

rednia 5,11 5,42 5,78 5,75 5,62 5,67 5,79 5,86 5,80
odchylenie standardowe 2,39 2,28 2,20 2,19 2,21 2,39 2,34 2,44 2,48
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od uczestnictwa w zinstytucjonalizowanych praktykach religijnych i bez podziału 

na poszczególne wyznania. Podczas dziewięciu edycji sondażu najwyższą średnią 

wartość osiągnęła na początku badania (6,61), podczas gdy najniższą średnią reli-

gijność Polaków odnotowano w ostatniej rundzie z 2018 roku. Jest to interpreto-

wane jako odzwierciedlenie procesów laicyzacji, które następują również w innych 

krajach europejskich. Znaczny spadek w porównaniu z poprzednią edycją stanowi 

również rezultat kryzysów, z którymi borykał się w ostatnich latach zinstytucjona-

lizowany Kościół w Polsce. 

Wykres 3. Religijność Polaków. 

Średnie arytmetyczne z lat 

2002–2018 – w skali od całkowicie 

niereligijny (0) do bardzo religijny 

(10)

Źródło: opracowanie własne.  Dane 

ważone zgodnie ze schematem 

doboru próby.

2002
ESS1

2004
ESS2

2006
ESS3

2008
ESS4

2010
ESS5

2012
ESS6

2014
ESS7

2016
ESS8

2018
ESS9

6,61 6,58 6,56 6,46 6,20 6,25 6,41 6,40 6,10
o chyl  st 2,40 2,39 2,33 2,36 2,45 2,59 2,57 2,59 2,68
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Wykres 4. Poparcie dla dalszej 

integracji unijnej w Polsce. Średnie 

arytmetyczne z lat 2004–2018 – 

w skali od opinii, że proces integracji 

zaszedł zbyt daleko (0), do pełnego 

poparcia dalszego jednoczenia (10) 

Źródło: opracowanie własne. Dane 

ważone zgodnie ze schematem 

doboru próby. 

 

2004 ESS2 2006 ESS3 2008 ESS4 2012 ESS6 2014 ESS7 2016 ESS8 2018 ESS9
rednia 6,66 6,72 6,48 5,71 5,53 5,60 6,11

odchylenie standardowe 2,47 2,40 2,38 2,62 2,61 2,55 2,61
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Z  kolei pytanie o  popieranie dalszej integracji w  ramach Unii Europej-

skiej zadawane było siedmiokrotnie, począwszy od 2004 roku. Najwyższe warto-

ści odnotowywano na początku członkostwa Polski w UE, to jest w latach 2004 

oraz 2006. Najniższa akceptacja dla dalszego jednoczenia się państw unijnych 

była deklarowana w latach 2012‒2016; średnia wynosiła wówczas od 5,5 do 5,7. 

Ten spadek poparcia zbiegł się z kryzysami dotykającymi Unię: fi nansowym oraz 

uchodźczym. W najnowszej edycji ESS poparcie pogłębiania integracji UE znów 

wzrosło (do średniej powyżej 6,1). Należy przy tym odnotować, że poparcie dal-

szej integracji w ramach UE dotyczy kwestii centralizacji władzy w Europie, ujed-

nolicania i  zbliżania praw państw członkowskich; nie dotyczyło geografi cznego 

rozszerzania Unii o kolejne kraje. Między 2004 a 2018 rokiem wartość odchylenia 

standardowego wzrosła, co oznacza, że deklaracje respondentów mocniej odstają 

od średniej arytmetycznej, cechuje je większa niejednolitość.  

Średnie zaufanie do Parlamentu Europejskiego w  Polsce jest znacznie 

niższe niż średnie poparcie pogłębiania integracji unijnej. Ta prawidłowość 

zachodziła we wszystkich edycjach, w których zadawano oba te pytania (2004, 

2006, 2008, 2014, 2016 oraz 2018). Jednak w  obu przypadkach odnotowano 

podobną tendencję spadkową w  latach 2012‒2016 (średnia zaufania do Euro-

parlamentu była najniższa w 2014 roku, kiedy wyniosła 3,65). Przyczyny mogą 

być zbliżone, związane z kryzysami gospodarczymi i społeczno-politycznymi oraz 

percepcją tego, jak zarządzano nimi na poziomie Unii. Z kolei w sondażu z 2018 

roku, analogiczne jak w omawianym wyżej przypadku, zaufanie do Parlamentu 

UE się zwiększyło. 

Wykres 5. Zaufanie do Parla-

mentu Europejskiego w Polsce – 

średnie z lat 2004–2018

Źródło: opracowanie własne. 

Dane ważone zgodnie ze 

schematem doboru próby.

2004 ESS2 2006 ESS3 2008 ESS4 2012 ESS6 2014 ESS7 2016 ESS8 2018 ESS9
rednia 4,26 4,80 4,52 4,22 3,65 3,91 4,64

odchylenie standardowe 2,40 2,36 2,30 2,51 2,49 2,42 2,41
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Korelaty postaw patriotycznych w krajach 

europejskich – podobieństwa i różnice 

Pytanie zadane w tytule dąży do ustalenia, z jakimi postawami i poglądami wiąże 

się przywiązanie do własnego kraju. Poszczególne europejskie społeczeństwa róż-

nią się między sobą pod tym względem, choć łączą je również znaczące podobień-

stwa. Najpowszechniejsze jest powiązanie między patriotyzmem a  religijnością, 

niezależnie od deklarowanego przez respondenta wyznania. Istotną statystycznie 

korelację zaobserwowano w osiemnastu krajach, zarówno tych zdominowanych 

przez katolików, jak i różne odłamy protestantyzmu. Wyjątek od reguły stanowią 

jedynie Czesi, którzy są ogólnie społeczeństwem mało religijnym. (Analizy poka-

zują również, że czeski ateizm można wręcz historycznie powiązać z nacjonali-

zmem; był cechą narodowych elit w XIX wieku i wyrazem sprzeciwu wobec kato-

lickiej monarchii austrowęgierskiej – por. Hamplová, Nešpor 2009: 595). Z kolei 

najrzadziej – w próbie badanych krajów – występuje związek między patrioty-

zmem a zaufaniem do Parlamentu Europejskiego. Korelacja istotna statystycznie 

(choć o niewielkiej sile) pojawiła się w jedenastu krajach – zostanie to omówione 

poniżej.

W  większości (trzynastu) państwach objętych analizą zaobserwowano 

istotną statystycznie, choć niewielką korelację między patriotyzmem a deklara-

cjami prawicowości. Oznacza to, że bardziej prawicowi mieszkańcy danego kra-

ju nieco częściej deklarują emocjonalne przywiązanie do niego. Ta prawidłowość 

wystąpiła również w Polsce. Korelacja ta jest raczej słaba, ale statystycznie istotna. 

Najsilniej zaznacza się w Szwajcarii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W próbie nie 

zaobserwowano krajów, w których patriotyzm byłby powiązany w sposób istotny 

statystycznie z poglądami lewicowymi. Z kolei w sześciu krajach (Belgii, Bułgarii, 

Cyprze, Czechach, Włoszech, Serbii) nie istnieje żadna statystycznie istotna kore-

lacja między autodeklaracją na skali lewica‒prawica a patriotyzmem. 

Dużo bardziej uchwytny jest związek między patriotyzmem a zadowole-

niem z sytuacji w kraju. Wskazuje to, że poczucie dobrobytu mieszkańców bar-

dziej niż ich konkretne usytuowanie na skali ideologiczno-politycznej wiąże się 

z patriotyzmem. W szesnastu państwach objętych analizą przywiązanie do kra-

ju było pozytywnie skorelowane z  zadowoleniem z  funkcjonowania demokracji 

w danym kraju (najwyraźniej w Niemczech, Estonii, Wielkiej Brytanii, Serbii). 

Ponadto w piętnastu krajach patriotyzm był dodatnio skorelowany z zadowole-

niem ze stanu narodowej gospodarki – najbardziej w Niemczech, Wielkiej Bry-

tanii, na Węgrzech. Te dwa czynniki są wyraźniejszymi korelatami przywiązania 

emocjonalnego do kraju niż prawicowość – również w przypadku Polski. Bieżąca 

sytuacja polityczno-społeczna i  ekonomiczna, a  przede wszystkim jej percepcja 

Poczucie zadowolenia 
mieszkańców ze stanu gospodarki 

i z funkcjonowania demokracji 
w danym kraju wiąże się 

z patriotyzmem wyraźniej niż ich 
konkretne usytuowanie na skali 

lewica–prawica.
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przez mieszkańców bardziej rzutuje na poziom ich patriotyzmu niż deklarowana 

prawicowość czy lewicowość. Poczucie emocjonalnej przynależności jest mocniej-

sze, gdy ludzie przychylnie oceniają sytuację gospodarczą i sposób rządzenia kra-

jem. Patriotyzm Polaków jest przy tym silniej skorelowany z satysfakcją z sytuacji 

ekonomicznej niż z  satysfakcją z  jakości demokracji w państwie (podobnie jest 

też w Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Słowenii i na 

Węgrzech). 

Nie istnieje uniwersalna prawidłowość dotycząca korelacji między patrio-

tyzmem a nastawieniem do Unii Europejskiej i jej instytucji. W ośmiu państwach 

emocjonalne przywiązanie do własnego kraju jest związane z większym zaufaniem 

do Parlamentu UE. Jest to istotna korelacja, choć – ponownie – nie jest ona zbyt 

silna. Jednak w Serbii, Czechach i Wielkiej Brytanii respondenci, którzy deklarują 

postawy patriotyczne, relatywnie częściej od innych wskazują niski stopień zaufa-

nia do  Europarlamentu. W ośmiu krajach – w tym Polsce – nie ma powiązań mię-

dzy tymi dwoma zjawiskami. W przypadku postaw wobec dalszego wzmacniania 

integracji państw członkowskich UE wyniki sondażu również okazały się niejed-

Tabela 1. ESS9 (2018). Związek 

między poziomem patriotyzmu 

a autodeklaracjami prawicowości, 

religijności, satysfakcją z polityki 

państwa i postawami wobec UE 

Rho Spearmana. ** Korelacja istotna 

na poziomie 0,01 (dwustronnie). 

* Korelacja istotna na poziomie 0,05 

(dwustronnie). 

Źródło: opracowanie własne. Dane 

ważone zgodnie ze schematem 

doboru próby.

Emocjonalne 

przywiązanie 

do kraju

Skala lewica–

prawica
Religijność

Zadowolenie 

z gospodarki 

w kraju

Zadowolenie 

z demokracji 

w kraju 

Poparcie 

integracji 

UE

Zaufanie do 

Parlamentu 

UE

Austria 0,155** 0,169** 0,150** 0,171** -0,085** 0,008

Belgia -0,015 0,183** 0,047 0,169** 0,069** 0,115**

Bułgaria -0,023 0,186** 0,018 0,008 0,111** 0,086**

Cypr 0,074 0,293** -0,054 0,045 0,132** 0,123**

Czechy 0,031 0,007 0,179** 0,090** -0,146** -0,044*

Estonia 0,088** 0,079** 0,152** 0,194** 0,108** 0,095**

Finlandia 0,159** 0,263** 0,086** 0,097** -0,060* 0,031

Francja 0,124** 0,204** 0,105** 0,173** 0,032 0,016

Irlandia 0,051* 0,178** 0,073** 0,064** -0,023 0,019

Holandia 0,065* 0,109** 0,165** 0,181** 0,100** 0,051*

Niemcy 0,196** 0,188** 0,241** 0,188** 0,080** 0,082**

Norwegia 0,086** 0,178** 0,134** 0,110** -0,060* 0,015

Polska 0,085** 0,232** 0,150** 0,104** 0,042 0,018

Serbia -0,006 0,200** 0,115** 0,191** -0,033 -0,118**

Słowenia 0,099** 0,211** 0,080** 0,032 0,109** 0,020

Szwajcaria 0,247** 0,190** 0,125** 0,178** -0,134** -0,027

W. Brytania 0,218** 0,229** 0,229** 0,193** -0,146** -0,050*

Węgry 0,146** 0,176** 0,199** 0,155** -0,008 0,084**

Włochy -0,022 0,164** -0,023 0,132** -0,002 0,075**



65
C z y  p a t r i o t y z m  j e s t  p r a w i c o w y ?  P r z y w i ą z a n i e  e m o c j o n a l n e 

d o  w ł a s n e g o  k r a j u  a  d e k l a r a c j e  p r a w i c o w o ś c i ,  r e l i g i j n o ś c i …

noznaczne. W sześciu krajach (Austrii, Szwajcarii, Czechach, Finlandii, Wielkiej 

Brytanii, Norwegii) dostrzeżono istotną, choć niezbyt silną korelację między pa-

triotyzmem a oczekiwaniem, że jednoczenie się państw członkowskich nie będzie 

się już pogłębiać. W siedmiu krajach (Belgii, Bułgarii, Cyprze, Niemczech, Esto-

nii, Holandii, Słowenii) zaobserwowano słabą, choć statystycznie istotną korelację 

dodatnią: oznacza to, że im silniej mieszkańcy tych państw deklarują przywiązanie 

emocjonalne do swojego kraju, tym bardziej popierają dalszą integrację unijną. 

Z  kolei w  sześciu krajach nie zaobserwowano żadnej istotnej korelacji między 

poparciem dalszej integracji europejskiej a przywiązaniem do własnego kraju. Do 

tej ostatniej grupy zalicza się również Polska. Dane te wskazują zatem, że polski 

patriotyzm nie jest proeuropejski w tym sensie, że nie jest związany z większym 

zaufaniem do Europarlamentu czy popieraniem integracji. Mimo to inne dane 

dziewiątej rundy ESS (zbadane dodatkowo, nieprzedstawione w tabeli) pokazują, 

że patriotyzm polski jest skorelowany dodatnio z przywiązaniem emocjonalnym 

do Europy (korelacja rangowa Spearmana 0,369**, istotna na poziomie 0,01).

Podsumowanie 

Polacy są silnie przywiązani emocjonalnie do swojego kraju. Jednocześnie określa-

ją swoje poglądy jako bardziej prawicowe niż lewicowe, a ich tendencja do dekla-

rowania własnej prawicowości wzmocniła się w latach 2002‒2018. Sprawdzenie, 

czy postawy w tych kwestiach są ze sobą skorelowane, pomaga unaocznić charak-

ter polskiego patriotyzmu, jego wielowymiarowość i  złożoność. Odpowiedź na 

pytanie tytułowe brzmi: patriotyzm jest raczej prawicowy. Jednak powiązania mię-

dzy prawicowością a przywiązaniem uczuciowym do swojego kraju należy uznać 

za dość słabe (choć istotne statystycznie). Dużo bardziej wyraźne jest powiązanie 

między patriotyzmem a religijnością: osoby bardziej religijne są również bardziej 

patriotyczne. Osoby religijne oraz identyfi kujące się z  prawicą defi niują wspól-

notowość inaczej niż jednostki niereligijne oraz identyfi kujące się z wartościami 

lewicowymi. Ci pierwsi wydają się bardziej utożsamiać z koncepcją przywiązania 

emocjonalnego do wspólnoty politycznej, podczas gdy wśród osób mało religij-

nych o poglądach lewicowych komponent emocjonalny jest mniejszy. 

Porównania międzykrajowe przeprowadzone powyżej pokazują kontekstu-

alność zjawiska emocjonalnego przywiązania do własnego kraju. Niektóre korelaty 

postaw patriotycznych są dość uniwersalne i wspólne dla wielu społeczeństw euro-

pejskich (zwłaszcza religijność). Inne z kolei zmieniają się zależnie od uwarunko-

wań narodowych i lokalnej specyfi ki; występują w niektórych krajach, podczas gdy 

w innych nie wiążą się z poczuciem bycia patriotą. Na przykład w niektórych kra-

Patriotyzm jest raczej prawicowy. 
Ale dużo bardziej wyraźne jest 

powiązanie między patriotyzmem 
a religijnością: osoby bardziej 

religijne są również bardziej 
patriotyczne.



jach Europy patriotyzm krajowy jest również prounijny: wiąże się z popieraniem 

instytucji Unii Europejskiej oraz dalszej integracji (ponownie jednak nie jest to 

silna korelacja). Z kolei patriotyzm polski – choć skorelowany pozytywnie z uczu-

ciowym przywiązaniem do Europy – cechuje brak tego prounijnego wymiaru. Nie 

występuje korelacja przywiązania do kraju z zaufaniem do instytucji europejskich 

i pochwalaniem głębszej integracji UE. 
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Czas jest względny 

Wybrane aspekty starości 

z perspektywy przebiegu życia

Piotr Błędowski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Instytut Gospodarstwa Społecznego 

Uwagi wstępne

Odwołanie się w tytule do słów Alberta Einsteina wcale nie wynika z nadmier-

nych ambicji autora niniejszego opracowania. Idea genialnego fi zyka pokazuje 

względność czasu zależnie od punktu odniesienia. Niniejsze opracowanie ma na 

celu wykazanie, że zależnie od uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i kul-

turowych w różnych społeczeństwach przydaje się pewnym wydarzeniom zwią-

zanym z osiąganiem mierzonych wiekiem kolejnych etapów życia różne wartości. 

Jednym słowem, czas, a właściwie jego postrzeganie, jest względne.

We współczesnych społeczeństwach do wydarzeń tych należą między in-

nymi osiągnięcie umownej granicy starości i przejście na emeryturę. Już od dawna 

nie są to wydarzenia równoznaczne. Wyrażane w tej samej jednostce, mianowicie 

w  latach: wiek kalendarzowy służący ustaleniu konwencjonalnej granicy staro-

ści, mierzony pełnieniem określonych ról wiek społeczny oraz wyznaczany przez 

zmianę statusu zawodowego i zaprzestanie aktywności zawodowej wiek ekono-

miczny, różnią się między sobą coraz bardziej1. W badaniu, którego wyniki są tu 

prezentowane, różnice te są dostrzegalne nie tylko między poszczególnymi kra-

jami, ale również w ich obrębie, zależnie od regionu, rodzaju wykonywanej pracy, 

samooceny stanu zdrowia, poziomu wykształcenia czy wreszcie – wieku respon-

denta. Im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy skłonni przesuwać granice staro-

ści. Postępujemy tak nie tylko dlatego, że sami nie chcemy jeszcze być zaliczani 

1  Związki między wiekiem a rozmaitymi rolami społecznymi są przedmiotem analizy od dzie-
sięcioleci. Zob. na przykład Worach-Kardas 1983.

S ł o w a  k l u c z o w e : 

starość, emerytura, wiek 

społeczny, wiek ekonomiczny

Wiek kalendarzowy, wiek 
społeczny oraz wiek ekonomiczny 

różnią się między sobą coraz 
bardziej.
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do zbiorowości seniorów2, ale również dlatego, że z wiekiem przekonujemy się, 

że wyniesiony z wcześniejszych okresów życia obraz starości nie przystaje do nas 

samych, naszych aspiracji i planów oraz do naszego otoczenia. 

Wskazane czynniki zostały uwzględnione w omawianym badaniu, które-

go celem jest ustalenie, jaki wiek respondenci uznali za najlepszy, by można było 

mówić o osiągnięciu granicy starości, oraz o wydarzeniach związanych z zaprze-

staniem lub ograniczeniem aktywności zawodowej. Jako zmienne wyjaśniające 

przyjęto wiek respondentów, ich płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie i sa-

moocenę stanu zdrowia. Zebrane odpowiedzi zostaną przedstawione dla Polski 

oraz ‒ dla ilustracji – w ujęciu międzynarodowym. 

Opinie polskich respondentów na temat 

granicy starości i wieku emerytalnego

Uczestnicy rundy dziewiątej badania Europejski Sondaż Społeczny byli pytani 

między innymi o wiek, w którym osiąga się granicę starości (człowiek staje się 

stary) i  idealny (z  punktu widzenia respondenta) wiek do przejścia na emery-

turę. Odpowiedzi na te pytania pozwalają na uchwycenie różnic w traktowaniu 

starości zależnie od cech społeczno-demografi cznych respondenta. Ponadto byli 

proszeni o wskazanie wieku, do którego człowiek jest zbyt młody, by zaprzestać 

aktywności zawodowej i zacząć korzystać z uprawnień emerytalnych, oraz wieku, 

w którym jednostka nie powinna już pracować w wymiarze większym niż 20 go-

dzin tygodniowo (czyli – upraszczając – pół etatu). Te cztery pytania pozwalają na 

zweryfi kowanie opinii na temat granicy starości i wieku, w którym może dojść do 

ważnych dla jednostki wydarzeń związanych z zaprzestaniem lub ograniczeniem 

aktywności zawodowej. Jakkolwiek indywidualny punkt widzenia w  tych spra-

wach pozostaje najczęściej w kolizji z podejściem makroekonomicznym, wiedza 

na temat preferencji społecznych w tym zakresie ma kluczowe znaczenie dla spo-

sobu prowadzenia polityki emerytalnej3. 

W  Polsce respondenci usytuowali granicę starości średnio na poziomie 

65,5 dla kobiet i 66,9 roku dla mężczyzn. Wyniki zebrane w tabeli 1 pokazują, że 

2  W niniejszym tekście terminy: osoba starsza i senior używane są zamiennie. 
3  Z puntu widzenia gospodarki podnoszenie wieku emerytalnego jest nie tylko wskazane, ale 
coraz bardziej potrzebne, tymczasem indywidualne preferencje pracowników podążają w od-
miennym kierunku. Dowiodły tego w  ostatnich latach liczne i  stanowcze protesty społecz-
ne przeciw planom podnoszenia wieku nabycia uprawnień emerytalnych, między innymi we 
Francji i Niemczech, a w Polsce – poparcie wyborców dla PiS, głoszącego potrzebę odejścia od 
podwyższanej stopniowo przez rząd PO granicy wieku emerytalnego. 

W Polsce respondenci usytuowali 
granicę starości średnio na 
poziomie 65,5 roku dla kobiet 
i 66,9 roku dla mężczyzn.
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postrzeganie tej granicy i wieku emerytalnego uzależnione jest od wieku respon-

dentów. Najmłodsi z nich są bardziej skłonni sytuować granicę starości i wieku 

osiągnięcia praw emerytalnych na niższym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że 

dystans dzielący respondentów z  tej grupy wieku od umownej starości jest naj-

większy w porównaniu z pozostałymi grupami wieku uczestników badania. Jed-

nocześnie młody wiek respondentów może wiązać się z  brakiem doświadczeń 

i obserwacji na temat starości, toteż niższe granice wiekowe wydają się zrozumiałe. 

Ciekawe jest porównanie tych opinii z wypowiedziami respondentów w wieku 80 

i więcej lat, a więc tymi, którzy ponad wszelką wątpliwość przekroczyli już umow-

ną granicę starości. Otóż respondenci, dysponujący zupełnie innym doświadcze-

niem, wyznaczali granice starości o  ponad 3,5 roku wyżej w  przypadku kobiet 

i prawie trzy lata w przypadku mężczyzn.

Wiek 

respon-

dentów

Granica 

starości

Idealny wiek 

do przejścia 

na emeryturę

Osoba jest zbyt 

młoda, by przejść 

na emeryturę

Osoba jest zbyt stara, by 

pracować 20 lub więcej 

godzin tygodniowo

Przeciętny wiek w latach

Kobiety Ogółem 65,5 57,6 48,1 61,8

15–24 63,3 56,7 43,5 60,6

25–44 64,7 57,7 48,2 62,3

45–64 66,0 57,7 50,6 61,6

65–79 66,8 58,5 47,0 62,1

80+ 66,8 54,5 47,7 62,5

Mężczyźni Ogółem 66,9 62,4 52,1 66,2

15–24 64,3 60,7 49,6 65,6

25–44 66,2 62,7 51,7 66,3

45–64 68,0 62,7 54,0 66,7

65–79 68,1 63,2 52,0 64,9

80+ 67,2 59,8 48,6 66,2

Polscy respondenci wyraźnie odróżniają umowną granicę starości od ide-

alnego wieku przejścia na emeryturę, lokując tę pierwszą niemal w każdym przy-

padku powyżej obowiązującego obecnie wieku osiągnięcia ustawowych uprawnień 

emerytalnych. Idealny wiek kobiet i mężczyzn do przejścia na emeryturę określa-

ny jest przez respondentów z poszczególnych grup wieku w sposób podobny jak 

granica starości4. Oznacza to, że najmłodsi respondenci wskazują na niższy wiek, 

4  Średnie wartości dotyczące idealnego wieku przejścia na emeryturę nie uwzględniają nie-
wielkiej grupy respondentów wyrażających pogląd, iż nigdy nie powinno się przechodzić na 
emeryturę. 

Tabela 1. Przeciętny wiek kobiet 

i mężczyzn, w którym osiągana 

jest granica starości, oraz możliwe 

wydarzenia związane z przejściem 

na emeryturę według grup wieku 

respondentów (dane dla Polski).

Źródło: European Social Survey 

2018. Opracowanie własne. Dane 

ważone zgodnie ze schematem 

doboru próby.
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a osoby liczące 65‒79 lat (a więc te, które zmianę statusu zawodowego mają już 

za sobą) – na relatywnie najwyższy. Najstarsi z kolei sugerują, iż optymalny wiek 

opuszczenia rynku pracy jest najniższy (poniżej 55 lat dla kobiet i poniżej 60 lat 

dla mężczyzn). Nie sposób ustalić na podstawie posiadanych danych motywów tej 

odpowiedzi, ale być może pewien wpływ na wskazania najstarszych badanych ma 

fakt, iż w Polsce główny ciężar wsparcia dla coraz mniej sprawnych seniorów spo-

czywa na rodzinie i gdyby możliwa była wcześniejsza pełnowymiarowa emerytura, 

to sytuacja najstarszych uległaby – według ich oczekiwań – poprawie5. Interpre-

tację utrudnia również fakt, że liczba respondentów w najstarszej grupie wieko-

wej była mniejsza (około 70 osób). Jednym słowem, trudno ustalić, czy najstarsi 

respondenci mieli na myśli optymalny wiek przejścia na emeryturę z perspektywy 

kończących pracę czy swojej6. 

W Polsce istnieje dość duże społeczne przyzwolenie na wcześniejsze przej-

ście na emeryturę. W rezultacie przeciętny wiek, kiedy w opinii badanych kobieta 

nie jest już za młoda, by przejść na emeryturę, jest niższy o 9,5 roku od idealnego 

wieku przejścia na emeryturę (i aż prawie 12 lat od ustawowej granicy). W przy-

padku mężczyzn różnice są jeszcze większe i  wynoszą odpowiednio ponad 10 

i niemal 13 lat. Duże zdziwienie budzi to, że relatywnie bardzo „hojni” są naj-

młodsi respondenci, według których granica wieku, poniżej którego człowiek jest 

zbyt młody, by korzystać z emerytury, wynosi 43,5 roku dla kobiet i 49,6 roku dla 

mężczyzn. Biorąc pod uwagę zapowiadane często w ofi cjalnych wypowiedziach 

polityków obniżenie wartości świadczenia emerytalnego i osłabienie jego siły na-

bywczej w następstwie znacznego spadku wartości stopy zastąpienia, należałoby 

oczekiwać, że najmłodsi – których udziałem zapewne będzie ta sytuacja – będą 

raczej dążyli do wydłużenia okresu pracy i  opłacania składki na ubezpieczenie 

społeczne. Być może wskazuje to dodatkowo na potrzebę intensyfi kacji edukacji 

ekonomicznej polskiego społeczeństwa. 

Pewien margines działania dla polityki gospodarczej i emerytalnej sugerują 

odpowiedzi na pytanie o wiek, w którym człowiek jest już zbyt stary, by pracować 

w  wymiarze większym niż pół etatu. Wskazany wiek jest o  około czterech lat 

wyższy od uznanego za idealny do przejścia na emeryturę dla obu płci i o rok, dwa 

wyższy od ustawowego wieku emerytalnego. Istnieje zatem pewne przyzwolenie 

społeczne na kontynuowanie pracy zarobkowej i odłożenie w czasie momentu jej 

defi nitywnego zakończenia. 

5  Wiele badań pokazuje jednak, że przejście na emeryturę nie zawsze traktowane jest jako oka-
zja do podjęcia nowych form aktywności, zob. Krzyżowski i in. 2007. Ponadto wiele osób wręcz 
dąży do jak najwcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Potwierdzają to badania 
empiryczne. Zob. Dezaktywacja 2008.
6  Samo postrzeganie granicy wieku emerytalnego zależy nie tylko od wieku respondenta, ale 
i jego cech społecznych i demografi cznych. Zob. Timoszyk-Tomczak, Bugajska 2012.

W Polsce istnieje dość duże 
społeczne przyzwolenie na 
wcześniejsze przejście na 
emeryturę, ale zarazem pewna 
społeczna akceptacja dla 
kontynuowania pracy zarobkowej 
i odłożenie w czasie momentu jej 
defi nitywnego zakończenia.
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W przeciwieństwie do wieku respondentów, ich płeć nie miała istotnego 

wpływu na rozkład odpowiedzi. Jedynym, ale symptomatycznym, jak się wydaje, 

wyjątkiem była struktura odpowiedzi na pytanie o granice starości. Otóż w tym 

przypadku mężczyźni wyznaczali dla kobiet granicę starości na poziomie o 2,5 

roku niższym niż dla swojej płci. Ich zdaniem kobieta osiąga umowną starość 

przeciętnie w wieku 64,1 roku, podczas gdy mężczyzna – w wieku 66,6 roku. Zda-

niem kobiet natomiast granica starości dla obu płci jest bardzo zbliżona. Wynosi 

ona odpowiednio 66,6 oraz 67 lat. Wydaje się zatem, że mężczyźni są bardziej 

wyrozumiali w stosunku do siebie i zachodzących z wiekiem zmian, a kobiety po-

strzegają procesy starzenia się w sposób bardziej uniwersalny7. 

Na opinie polskich respondentów dotyczące granicy starości nie wpływa 

w istotny sposób samocena stanu zdrowia8. W przypadku kobiet zarówno respon-

denci oceniający swoje zdrowie bardzo dobrze, jak i  źle wskazywali na 65. rok 

życia, w przypadku mężczyzn granica przebiegała między 66. a 67. rokiem życia9. 

Można było się spodziewać, że najlepiej oceniający swoje zdrowie respondenci 

będą skłonni podnosić granice starości i wieku emerytalnego. Okazuje się jednak, 

że inne zmienne odegrały większą rolę.

7  Nie chciałbym używać określenia „męski szowinizm” jako dyskusyjnego na gruncie nauko-
wym, ale jak widać, różnice w opiniach o granicy starości są dość znaczące. Zob. Brons 2016. 
8  W niektórych badaniach najczęściej reprezentowany jest przez seniorów pogląd, że starość 
zaczyna się wówczas, gdy nasilają się kłopoty ze zdrowiem. Por. Halicka, Halicki 2011.
9  Ze względu na bardzo małe liczebności nie uwzględniono odpowiedzi respondentów ocenia-
jących stan swojego zdrowia jako bardzo zły. 

Wykres 1. Idealny wiek przejścia 

na emeryturę kobiet i mężczyzn 

według poziomu wykształcenia 

respondentów w Polsce (w latach)

Źródło: European Social Survey 2018. 

Opracowanie własne. Dane ważone 

zgodnie ze schematem doboru 

próby.

55,0 

56,3 
57,1 

58,4 58,1 
57,5 

59,6 

57,6 

62,1 
61,2 61,5 

63,0 63,3 63,4 
63,9 

62,4 

50

52

54

56

58

60

62

64

66

ES-ISCED I,
poni ej
redniego

ES-ISCED II,
ni ze rednie

ES-ISCED IIIb,
rednie I

opnia

ES-ISCED IIIa,
rednie II

opnia

ES-ISCED IV,
ponad rednie

zawodowe

ES-ISCED V1,
w ze I

opnia

ES-ISCED V2,
w ze II

opnia

Ogó em

kobi m czy ni



72 P i o t r  B ł ę d o w s k i

Zmienną istotnie różnicującą opinie badanych na temat różnych aspektów 

zaprzestania aktywności zawodowej i samej starości jest poziom wykształcenia10. 

Można dostrzec, że im wyższy poziom wykształcenia, tym wyżej respondenci sy-

tuują wiek, w  którym zakończenie aktywności zawodowej byłoby uzasadnione, 

człowiek jest zbyt stary, by pracować w wymiarze przekraczającym pół etatu lub 

osiąga umowną granicę starości. Najbardziej widoczne jest to w przypadku roz-

kładu opinii na temat idealnego wieku przejścia na emeryturę, co pokazano na 

wykresie 1. 

Opinie respondentów w porównaniu 

międzynarodowym

Wyniki dotyczące Polski warto zestawić z rezultatami tego samego badania w in-

nych krajach. Dla lepszej przejrzystości kraje uczestniczące w  badaniu zostały 

podzielone na cztery grupy: południowe, zachodnie, postsocjalistyczne i nordyc-

kie. Należy podkreślić, że podział ten jest bardzo uproszczony i wynika przede 

wszystkim stąd, że ogólna liczba krajów, z których wywodzili się respondenci, wy-

niosła tylko dziewiętnaście, a  ich przestrzenne rozmieszczenie było bardzo nie-

równomierne. Do grupy krajów południowych zaliczono Włochy i Cypr. W skład 

grupy krajów zachodnich wchodzą: Austria, Belgia, Francja, Holandia, Szwajcaria, 

Niemcy, Wielka Brytania oraz Irlandia. Grupę krajów postsocjalistycznych tworzą 

Bułgaria, Czechy, Estonia, Polska. Serbia, Słowienia i  Węgry. Wreszcie kraje 

zaliczone do grupy nordyckich to Finlandia i Norwegia. Jakkolwiek podział ten nie 

jest równomierny, został przyjęty, by uwypuklić różnice między poszczególnymi 

grupami krajów. Wynikają one ze zróżnicowanych uwarunkowań historycznych, 

religijnych, kulturowych i  gospodarczych (zob. na przykład Ziębińska 2019). 

Utrzymujące się różnice wywierają wpływ na postawy ludności, kształtowanie się 

opinii publicznej, poglądy w podstawowych kwestiach, również tych dotyczących 

10  Stosowane w badaniu kategorie można odnieść do polskiego systemu edukacji w następujący 
sposób: ES-ISCED I: poniżej średniego (w Polsce nieukończona szkoła podstawowa ‒ 6 klas 
lub mniej); ES-ISCED II: niższe średnie (w Polsce ukończona szkoła podstawowa ‒ 7 lub 8 
klas), gimnazjum lub zasadnicza szkoła zawodowa; ES-ISCED IIIb: średnie I stopnia (w Polsce 
ukończona szkoła średnia ‒ liceum, technikum, liceum zawodowe ‒ bez matury; ES-ISCED 
IIIa: średnie II stopnia (w Polsce ukończona szkoła średnia ‒ liceum, technikum, liceum za-
wodowe ‒ z maturą, ES-ISCED IV: ponadśrednie zawodowe (w Polsce szkoła pomaturalna, 
policealna, studium nauczycielskie); ES-ISCED V1: wyższe I stopnia (w Polsce dyplom licen-
cjacki lub inżynierski); ES-ISCED V2: wyższe II stopnia (w Polsce dyplom magistra, lekarza 
lub stopień/tytuł naukowy).

Im wyższy poziom wykształcenia 
mają respondenci, tym wyżej 
sytuują wiek, w którym człowiek 
jest zbyt stary, by pracować 
w wymiarze przekraczającym pół 
etatu lub osiąga umowną granicę 
starości.
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pełnienia ról społecznych i funkcjonowania najważniejszych instytucji życia spo-

łecznego. 

W  krajach postsocjalistycznych granica starości i  optymalnego wieku 

przejścia na emeryturę sytuowana jest na najniższym poziomie. Wśród możliwych 

objaśnień tego faktu warto zwrócić uwagę na dwa. Po pierwsze, ludność w krajach 

postsocjalistycznych może być nastawiona w  stosunku do władz bardziej rosz-

czeniowo i mając za sobą okres klientelizmu społecznego, kiedy świadczenia spo-

łeczne były między innymi instrumentem rozwiązywania konfl iktów społecznych 

i napięć politycznych, oczekuje utrzymania rozmaitych uprawnień niezależnie od 

zmian sytuacji społeczno-demografi cznej i ekonomicznej. Po drugie, okres trans-

formacji, który był udziałem tych krajów, pokazał, że przy niestabilnej sytuacji na 

rynku pracy stosunkowo najpewniejszym źródłem dochodu są świadczenia spo-

łeczne, toteż możliwie niska granica wieku emerytalnego (niekiedy utożsamiana 

z granicą starości) zwiększa szanse na zachowanie bezpieczeństwa dochodowego. 

Jak pokazano na wykresie 2, różnice w postrzeganiu granicy starości między re-

spondentami z poszczególnych grup krajów są znaczne i wynoszą prawie siedem 

lat w przypadku kobiet oraz ponad sześć i pół roku w przypadku mężczyzn. 

Najwyżej usytuowana została granica starości w krajach Europy Południo-

wej. Jakkolwiek preferowany w krajach skandynawskich model starości uznawany 

jest za bardzo aktywny, a sama starość ma być bezpieczna pod względem socjalnym, 

jej granica została ulokowana przez respondentów nieco niżej. Jedynie w dwóch 

grupach krajów, polaryzujących pod względem opinii na temat umownej granicy 

starości badaną populację, ujawniają się większe różnice między granicą starości 

Wykres 2. Granica starości kobiet 

i mężczyzn w opinii respondentów 

według grup krajów (w latach)

Źródło: European Social Survey 

2018. Opracowanie własne. Dane 

ważone zgodnie ze schematem 

doboru próby.
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dla kobiet i mężczyzn. Największe (niemal półtora roku) zanotowano w grupie re-

spondentów z krajów postsocjalistycznych, co zapewne ma związek z utrzymują-

cym się silnym zróżnicowaniem ustawowego wieku emerytalnego zależnie od płci. 

Poglądy respondentów na temat granicy starości uzależnione są nie tyl-

ko od czynników kulturowych i historycznych, o których wspomniano powyżej. 

Dużą rolę odgrywa także sytuacja życiowa respondentów, a przede wszystkim ich 

wiek. Czynnik ten ma znaczenie uniwersalne: różnicuje w podobny sposób odpo-

wiedzi respondentów we wszystkich grupach krajów, ale podlega modyfi kacji ze 

względów kulturowych. Mimo że osoby na przedpolu starości11 lub należące do 

populacji seniorów sytuują jej granicę wyżej niż respondenci w młodszych grupach 

wieku, średnie między grupami krajów kształtują się na odmiennych poziomach. 

Pokazano to na wykresie 3. Jak można dostrzec, średnia granica starości obliczo-

na dla kobiet w krajach Europy Południowej i postsocjalistycznych na podstawie 

odpowiedzi badanych w wieku 15–24 lata różni się aż o siedem lat. Rzeczywiście, 

w sferze społecznej czas ma charakter względny.

Wbrew dość powszechnemu przekonaniu, że postrzeganie granicy starości 

i  aktywności zawodowej zmienia się z  poziomem wykształcenia, okazało się, że 

taka silna zależność ujawnia się jedynie w krajach postsocjalistycznych, a w Europie 

Zachodniej występuje, ale już nie z takim dużym nasileniem. Jak można odczytać 

11  Granicę przedpola starości przyjmuje się w gerontologii najczęściej na poziomie 65 lat. Zob. 
Mossakowska i in. (red.) 2012.

Wykres 3. Granica starości kobiet 

i mężczyzn w opinii respondentów 

według grup krajów i wieku 

respondentów (w latach)

Źródło: European Social Survey 

2018. Opracowanie własne. Dane 

ważone zgodnie ze schematem 

doboru próby.
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z wykresu 4, zarówno w krajach nordyckich, jak i południowych zależność ta prak-

tycznie się nie pojawia. To zatem inne czynniki, a nie wykształcenie i  związana 

z tym pozycja na rynku pracy, decydują o społecznym postrzeganiu granicy starości. 

Na wykresie 5 zaprezentowano z kolei zbiorcze opinie respondentów z czte-

rech grup krajów na temat optymalnego wieku przejścia na emeryturę kobiet i męż-

czyzn. W tym przypadku czynnikiem różnicującym odpowiedzi okazała się płeć: 

w każdej grupie krajów idealny wiek przejścia na emeryturę był niższy dla kobiet. 

Wykres 4. Granica starości 

kobiet i mężczyzn w opinii 

respondentów według 

grup krajów i wykształcenia 

respondentów (w latach)

Źródło: European Social Survey 

2018. Opracowanie własne. Dane 

ważone zgodnie ze schematem 

doboru próby.
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Wykres 5. Idealny w opinii 

respondentów wiek do przejścia 

na emeryturę według grup krajów 

(w latach)
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Nadal najbardziej skwapliwie z uprawnień emerytalnych korzystaliby respondenci 

w krajach postsocjalistycznych, a za nimi – w najbardziej licznej w badaniu grupie 

krajów zachodnioeuropejskich. Warto podkreślić, że na postrzeganie kalendarzo-

wej granicy starości i optymalnego wieku przejścia na emeryturę może wpływać 

obowiązująca w poszczególnych krajach ustawowa granica wieku emerytalnego. 

Najwyższy wiek jako optymalny na zakończenie aktywności zawodowej 

wskazali respondenci z krajów nordyckich, a więc tych, gdzie poziom dobrobytu 

materialnego jest relatywnie najwyższy. Dla Finlandii średnie wyniosły 63,2 roku 

dla kobiet) i 63,5 roku (mężczyźni), a dla Norwegii odpowiednio: 65,2 i 65,9 roku. 

Warto przypomnieć, że we wszystkich grupach krajów idealny wiek rozpo-

częcia emerytury był niższy niż wyznaczona przez respondentów granica starości. 

Największe różnice zaobserwowano w krajach Europy Południowej (ponad dwa-

naście lat w przypadku kobiet i dziesięć i pół roku dla mężczyzn). Najmniejsze – 

w krajach nordyckich (odpowiednio ponad pięć lat i ponad cztery i pół  roku). 

Może to wskazywać, że etos pracy, właściwy społeczeństwom skandynawskim, 

wyraźnie kształtuje postawy w  tym zakresie. Wskazuje na to również struktura 

odpowiedzi na pytanie o  wiek, w  którym człowiek jest zbyt młody, by przejść 

na emeryturę. Odpowiedzi respondentów z grupy krajów nordyckich wskazywa-

ły średnio na ponad 54 lata. Był to wiek kobiet o pięć do sześciu lat wyższy niż 

w innych grupach krajów, a w przypadku mężczyzn – wyższy o dwa do trzech lat. 

Z kolei pytani o wiek, powyżej którego nie powinno się pracować więcej niż 20 

godzin w tygodniu, respondenci ze Skandynawii wskazywali średnio na 66 lat dla 

kobiet i 67,4 roku dla mężczyzn. Było to o trzy do sześciu lat więcej niż w przy-

padku innych grup krajów. 

Podobnie jak Polsce, we wszystkich grupach krajów ujawniły się różnice 

między opiniami na temat granicy starości według płci uczestników badania. Ko-

biety sytuują ją wyżej, zarówno w odniesieniu do nich samych, jak i do mężczyzn. 

Różnice są dość znaczne, a największe w grupie krajów nordyckich, gdzie – zda-

niem respondentek – granica starości dla kobiet przypada średnio na 71,6 roku, 

podczas gdy mężczyźni określają ją na poziomie 67,4. W przypadku mężczyzn 

w tej grupie krajów różnica jest mniejsza i wynosi 2,2 (odpowiednio 70,4 i 68,2 

roku). Zbliżone różnice zanotowane zostały w przypadku odpowiedzi responden-

tów z krajów zachodnich. W opinii respondentek granica starości kobiet przypada 

o 3,9 roku później niż w opinii mężczyzn. Granicę starości mężczyzn respondent-

ki lokują o dwa lata wyżej niż sami mężczyźni. 

Najbardziej zgodni w swoich opiniach byli uczestnicy badania z krajów po-

łudniowych, gdzie średnia granica starości defi niowana jest na relatywnie najwyż-

szym poziomie. Kobiety były skłonne lokować ją o półtora roku wyżej w odnie-

sieniu do nich samych oraz o 0,6 roku wobec mężczyzn niż mężczyźni z tej grupy 

krajów. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy chodzi o opinie na temat idealnego 

We wszystkich grupach krajów 
idealny wiek rozpoczęcia 
emerytury był niższy niż 
wyznaczona przez respondentów 
granica starości. Największe 
różnice zaobserwowano 
w krajach południowej Europy, 
a najmniejsze – w krajach 
nordyckich. Może to wskazywać, 
że etos pracy, właściwy 
społeczeństwom skandynawskim, 
kształtuje postawy w tym zakresie.
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wieku przejścia na emeryturę. Tu rozbieżności między respondentami według płci 

są znacznie mniejsze i nie zawsze kobiety wykazują aspiracje do pracy przez okres 

dłuższy w porównaniu z opiniami formułowanymi przez mężczyzn. 

Miejsce zamieszkania, jak się okazuje, nie jest czynnikiem, który istotnie 

różnicuje poglądy respondentów na temat granicy starości i  zmian aktywności 

zawodowej związanych z wiekiem. Wprawdzie mieszkańcy gospodarstw rolnych 

określali najczęściej idealny wiek zaprzestania aktywności zawodowej na poziomie 

nieco niższym niż mieszkańcy miast i pozostali mieszkańcy terenów wiejskich, ale 

nie były to duże różnice. Powyżej średniej lokowała natomiast ta grupa respon-

dentów wiek, kiedy jest się zbyt młodym, by przechodzić na emeryturę. Może to 

wynikać z charakteru pracy i życia w gospodarstwie domowym, będącym zarazem 

gospodarstwem rolnym, gdzie praca zawodowa wykonywana jest na ogół dłużej 

niż w przypadku pracy poza rolnictwem, a szczególnie – pracy najemnej. Wyraź-

nie potwierdza to struktura odpowiedzi na pytanie o wiek, powyżej którego nie 

powinno się pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo. W trzech grupach krajów 

(poza nordyckimi) wiek ten został wyznaczony na najwyższym poziomie właśnie 

przez mieszkańców gospodarstw związanych z rolnictwem. 

Podsumowanie

Mimo coraz bardziej powszechnej tendencji do podnoszenia umownej granicy 

starości, polscy respondenci sytuują ją na stosunkowo niskim poziomie (średnio 

65,5 roku dla kobiet i 66,9 roku dla mężczyzn). W przypadku mężczyzn grani-

ca ta jest zbliżona do granicy starości ekonomicznej, związanej ze zmianą głów-

nego źródła utrzymania na świadczenie społeczne. Granica starości przesuwana 

jest w jednak górę, im bliżej niej znajdują się sami respondenci. Wiek uznawany 

za idealny do przejścia na emeryturę kształtuje się na jeszcze niższym poziomie. 

Jest to około 2,5 roku poniżej ustawowej granicy wieku emerytalnego dla kobiet 

i mężczyzn. Wskazuje to na przewagę postaw charakteryzujących się gotowością 

do możliwie najwcześniejszego opuszczenia rynku pracy. Biorąc pod uwagę proce-

sy demografi czne i makroekonomiczne, trzeba uznać, że społecznie bardziej pożą-

dane byłyby zachowania charakteryzujące się większą akceptacją pracy zawodowej 

w późnym wieku. 

Czynniki społeczne, historyczne i kulturowe mają wpływ na opinie respon-

dentów pochodzących z różnych grup krajów na temat wieku, kiedy człowiek staje 

się stary, oraz wieku, w  którym są dopuszczalne lub powinny nastąpić zmiany 

związane z utrzymywaniem aktywności zawodowej. O ile w przypadku umownej 

granicy starości respondenci z  krajów południowych sytuują ją najwyżej, o  tyle 

Granica starości przesuwana jest 
w górę, im bliżej niej znajdują się 

respondenci.



właściwy północnoeuropejskim społeczeństwom etos pracy i uwarunkowania kul-

turowe wpływają na relatywnie najwyżej lokowane granice wieku emerytalnego 

oraz wiek, poniżej którego nie należy przechodzić na emeryturę i powyżej którego 

nie należy pracować w wymiarze przekraczającym 20 godzin tygodniowo. Takie 

czynniki jak wykształcenie, miejsce zamieszkania, a przede wszystkim wiek mo-

dyfi kują nieco strukturę odpowiedzi. Czas jest względny, toteż wiek uznawany 

za granicę starości czy najlepszy do przejścia na emeryturę postrzegany jest na 

znacznie niższym poziomie przez ludzi młodych, podczas gdy starsi respondenci, 

którym do tych wydarzeń znacznie bliżej lub wręcz mają je za sobą, lokują je na 

osi czasu znacznie wyżej. 

Symbolem uwarunkowań historycznych jako czynnika wpływającego na 

postrzeganie wieku przejścia na emeryturę czy osiągnięcia umownej granicy sta-

rości są niskie wartości wieku przypisywanego dożyciu starości i przejściu na eme-

ryturę w krajach postsocjalistycznych. 
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Wchodzenie w dorosłość 

w opiniach Polaków 

Oczekiwania w stosunku 

do najlepszego wieku 

dla wydarzeń rodzinnych1

Ewa Krzaklewska 

Instytut Socjologii UJ

Uwagi wstępne

Rozważania o tym, jak planować życie czy o idealnej ścieżce życiowej, to bardzo 

ważny obszar badań socjologicznych, ale także sfera osobistych decyzji, zwłaszcza 

osób u progu dorosłości. Osoby młode rozważają, jak zaplanować swoją ścieżkę 

życia: Kiedy założyć rodzinę? Jaki jest najlepszy moment na posiadanie dzieci? 

Kiedy nadchodzi czas, by wyprowadzić się z domu rodzinnego? Celem socjologii 

przebiegu życia jest badanie, jak ludzie kształtują swoją biografi ę, jaki jest przebieg 

życia kobiet i mężczyzn w różnych społecznościach oraz jakie są społeczne ocze-

kiwania co do czasu występowania danych wydarzeń życiowych. 

W  artykule, wykorzystując dane z  Europejskiego Sondażu Społecznego 

(ESS), przyjrzę się oczekiwaniom w  stosunku do czasu wystąpienia wybranych 

wydarzeń rodzinnych. Jaki jest według Polaków najlepszy czas na wspólne za-

mieszkanie z partnerem/partnerką bez formalizacji związku (kohabitację), mał-

żeństwo, rodzicielstwo oraz wyprowadzkę z domu rodzinnego?

W  ramach ESS problematyka wchodzenia w  dorosłość po raz pierwszy 

została poruszona w roku 2006 (Billari et al. 2005) i była analizowana przez mnie 

w kontekście przemian ról kobiet i mężczyzn (Krzaklewska 2011). W badaniu 

w roku 2018 pytania te zostały powtórzone, co daje możliwość porównania da-

nych z obu edycji (Billari et al. 2018). 

1  Dziękuję dr. Piotrowi Brzyskiemu za przeprowadzenie analiz statystycznych.

S ł o w a  k l u c z o w e: 

wchodzenie w dorosłość, normy 

wieku, socjologia przebiegu 

życia, przejścia rodzinne

Celem socjologii przebiegu życia 
jest badanie, jak ludzie kształtują 

swoją biografi ę, jaki jest przebieg 
życia kobiet i mężczyzn w różnych 

społecznościach oraz jakie są 
społeczne oczekiwania co do 
czasu występowania danych 

wydarzeń życiowych.
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Badanie wchodzenia w dorosłość – kiedy jest 

najlepszy czas na usamodzielnienie?

Socjologia przebiegu życia skupia się na analizie tego, jak konstruowane są ścieżki 

życiowe, jak typowy przebieg życia różni się między grupami, na przykład kobie-

tami i mężczyznami, co warunkuje czas występowania danych wydarzeń w prze-

biegu życia, podkreślając uwarunkowania kulturowe, strukturalne i instytucjonal-

ne (Giele, Elder 1998; Diewald, Mayer 2008). Jednym z czynników potencjalnie 

wpływających na strukturę przebiegu życia są oczekiwania społeczne w stosunku 

do danych wydarzeń życiowych (Marini 1984). Jak wskazuje Billari et al. (2005), 

normy te mogą dotyczyć: samego faktu wystąpienia danego wydarzenia (czy na 

przykład osoba powinna się wyprowadzić z domu rodzinnego), jak często powinny 

wystąpić dane wydarzenia (czy na przykład związek małżeński można zawrzeć je-

dynie raz), w jakim porządku powinny one wystąpić (czy na przykład przyjście na 

świat dziecka musi następować po zawarciu związku małżeńskiego), czy powinny 

współwystępować (czy na przykład zawarcie związku małżeńskiego powinno na-

stąpić równocześnie z wyprowadzeniem się z domu rodzinnego) i kiedy powinny 

nastąpić (jaki jest najlepszy wiek na dane wydarzenie). W tym artykule skupię się 

przede wszystkim na tym ostatnim aspekcie. 

Przemiany w  obrębie procesów wchodzenia w  dorosłość – wydłużanie 

się czasu pozostawania w edukacji, współzamieszkiwanie z rodzicami dorosłych 

dzieci po zakończeniu edukacji, odraczanie czy nawet rezygnację z  zakładania 

rodzin przez młodych ludzi, a także upowszechnianie się kohabitacji – obserwo-

wano i diagnozowano na przełomie XX i XXI wieku (zob. na przykład Galland 

1990; Du Bois-Reymond 1998; Shanahan 2000; Billari 2001). W Polsce opóź-

nianie wchodzenia w dorosłość szczególnie intensywnie analizowane było w la-

tach 2000‒2010 (zob. na przykład Sińczuch 2002; Slany 2006; Wrzesień 2009; 

Krzaklewska 2011). Młodzi ludzie w tamtym okresie dokonali swoistej rewolucji 

w przebiegu życia – wejście w dorosłość reprezentantów tego pokolenia nastąpiło 

znacznie później niż w przypadku pokolenia ich rodziców, stało się zindywiduali-

zowane, a młodych charakteryzowała refl eksyjność wobec tego, kiedy i czy należy 

podjąć dane role społeczne (Krzaklewska 2016). Co charakterystyczne, pokole-

nie to odraczało w  czasie małżeństwo, rodzicielstwo oraz częściej pozostawało 

w domu rodzinnym mimo zakończenia edukacji. Kwestionowano normy wieku, 

dając sobie więcej czasu na dane wydarzenia (Krzaklewska 2016). Wyjaśniając te 

przemiany, badacze zwracali uwagę na aspekty ekonomiczne takich decyzji życio-

wych (między innymi trudną sytuację na rynku pracy, wysokie bezrobocie), spo-

łeczne (jak skutki transformacji systemowej, wejście Polski do Unii Europejskiej, 

wzrost mobilności i migracji), ale też kulturowe (jak napływ nowych stylów życia, 

W Polsce opóźnianie wchodzenia 
w dorosłość szczególnie 
intensywnie analizowane było 
w latach 2000–2010. Młodzi 
ludzie w tamtym okresie dokonali 
swoistej rewolucji w przebiegu 
życia.
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wzrost konsumpcjonizmu, odejście od wizji rodziny nuklearnej i pojawianie się 

nowych wzorów życia rodzinnego) (na przykład Kwak 2005; Slany 2007; Roma-

niszyn 2007; Wrzesień 2009; Krzaklewska 2019). 

Metodologia

Wchodzenie w dorosłość w badaniu ESS jest defi niowane jako proces podejmowa-

nia nowych ról społecznych, które tradycyjnie przypisywane są osobom dorosłym 

i są związane z życiem zawodowym i rodzinnym, na przykład pracownika, partnera/

partnerki, współmałżonka, rodzica (Billari 2001). W kontekście wchodzenia w do-

rosłość badanych jest najczęściej pięć kluczowych wydarzeń, nazywanych przejścia-

mi dorosłości (Settersten 2007; dyskusja takiego podejścia Krzaklewska 2014):

• opuszczenie domu rodzinnego 

• zakończenie edukacji

• podjęcie pracy zawodowej 

• małżeństwo, zamieszkanie z partnerem lub partnerką (kohabitacja)

• zostanie rodzicem.

W  artykule zaprezentuję oczekiwania w  stosunku do najlepszego czasu 

na wydarzenia rodzinne (kohabitację, małżeństwo, rodzicielstwo) w Polsce oraz 

przyjrzę się oczekiwanemu momentowi wyjścia z  domu rodzinnego. Następnie 

porównam dane z Polski z danymi z wybranych krajów europejskich. 

Należy podkreślić, że w badaniach przebiegu życia ścieżki kobiet i męż-

czyzn analizowane są zawsze osobno, gdyż oczekiwania w  stosunku do kobiet 

i  mężczyzn różnią się znacząco (zob. Krzaklewska 2011). Z  tego też względu 

w badaniu ESS połowę respondentów badania zapytano o wyobrażenia na temat 

wchodzenia w dorosłość mężczyzn, drugą zaś – kobiet. 

Prezentowane wyniki odnoszą się do następujących pytań kwestionariusza 

ESS: „A teraz zadam P. kilka pytań dotyczących najlepszego wieku dla dziewcząt 

i kobiet (chłopców i mężczyzn) na określone doświadczenia życiowe, a następnie 

tego, kiedy są one zbyt młode (młodzi) oraz kiedy mają zbyt wiele lat na te do-

świadczenia. W każdym przypadku proszę o podanie przybliżonego wieku. 

• Jaki jest P. zdaniem najlepszy wiek dla dziewczyny lub kobiety (chłopca 

lub mężczyzny), aby zamieszkać z kimś bez ślubu, w wolnym związku?

• Jaki jest P. zdaniem najlepszy wiek dla dziewczyny lub kobiety (chłopca 

lub mężczyzny) na to, aby wyjść za mąż?

• Jaki jest P. zdaniem najlepszy wiek dla dziewczyny lub kobiety (chłopca 

lub mężczyzny) na to, aby zostać matką (ojcem)?

W badaniach przebiegu życia 
ścieżki kobiet i mężczyzn 

analizowane są zawsze osobno, 
gdyż oczekiwania w stosunku 

do kobiet i mężczyzn różnią się 
znacząco.
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• Po osiągnięciu jakiego wieku kobieta (chłopiec lub mężczyzna) ma 

P. zdaniem zbyt wiele lat na to, aby wciąż mieszkać z rodzicami?”

W analizie najlepszego wieku (wykresy 1‒3), aby zachować jasne odniesie-

nie do okresu wchodzenia w dorosłość, a także zadbać o jakość danych, uwzględ-

niono jedynie odpowiedzi z zakresu od 15 do 40 lat.

Zanim skończę 25 lat… Najlepszy czas 

na przejścia rodzinne

Przypatrzymy się opiniom zebranym w roku 2018. Pierwszym wydarzeniem w ra-

mach wizji ścieżki rodzinnej było zamieszkanie z  partnerem lub partnerką bez 

formalizacji związku (tak zwana kohabitacja, w badaniu ESS „wolny związek”). 

W  zebranych w  roku 2018 opiniach Polaków średni najlepszy wiek na 

kohabitację to 22,6 lat dla kobiet i 24 lata dla mężczyzn (wykres 1). Ważne po-

zostają tu dwie cezury ‒ 20 lat i  25 lat – były to najczęściej wskazywane od-

powiedzi, respondenci rzadko wskazywali na wiek powyżej 25 lat. Dodatkowo 

wielu respondentów odmówiło wskazania konkretnego wieku: 21% w stosunku 

do kobiet i 19% odnosząc się do ścieżek życia mężczyzn, stwierdziło, że nie ma 

w  tym przypadku najlepszego wieku. Należy zaznaczyć, iż część respondentów 

nie akceptowała współzamieszkiwania partnerów bez formalizacji związku – 13% 

respondentów uważało, iż taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, odnosząc się 

do przebiegu życia kobiet, 15% zaś ‒ do przebiegu życia mężczyzn. Mimo iż nie 

Wykres 1. Najlepszy wiek na 

kohabitację, małżeństwo i zostanie 

rodzicem w stosunku do kobiet 

i mężczyzn w opinii Polaków 

w 2018 (średnie)

Źródło: opracowanie własne na 

podstawie danych ESS 2018.
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jest to forma związku akceptowana przez wszystkich, wśród młodszego pokolenia 

akceptacja kohabitacji jest wyższa niż wśród osób starszych (CBOS 2019). 

W związek małżeński według respondentów powinno się wstępować śred-

nio około dwa lata po rozpoczęciu kohabitacji. Jako najlepszy wiek jego zawar-

cia wskazywano dla kobiet średnio 24,4 lata, dla mężczyzn zaś – 26 lat. Badania 

jakościowe wskazują, iż kohabitacja staje się „przedsionkiem” małżeństwa i  jest 

przede wszystkim postrzegana jako etap poprzedzający czy też przygotowawczy 

do formalizacji związku (Mynarska, Bernardi 2007; Krzaklewska 2016). Najlep-

szego wieku nie wskazało 15% respondentów.

Trzecim wydarzeniem w ramach trajektorii rodzinnej jest podjęcie się roli ro-

dzica. Najlepszy wiek zostania matką to w opinii respondentów ESS średnio około 

25 lat, ojcem zaś – prawie 27 lat. Jeśli przyjrzymy się zakładanemu odstępowi czasu 

między małżeństwem i rodzicielstwem, dane sugerują, iż rodzicielstwo jest następ-

stwem małżeństwa i występuje około roku od formalizacji związku. W przypadku 

małżeństwa jedynie 11% respondentów, który wypowiadali się na temat przebiegu 

życia kobiet, nie wskazało najlepszego wieku, w porównaniu z 15%, tych, którzy 

wypowiadali się na temat mężczyzn. Biologiczny aspekt reprodukcji ma szczególne 

znaczenie w przypadku kobiet – większość respondentów wskazało na wiek do 25 

lat jako najlepszy na zostanie matką. Około jednej trzeciej respondentów wybrało tu 

wiek 25 lat, co prawdopodobnie wskazuje również na rolę edukacji – jako że kobiety 

w Polsce bardzo często podejmują studia wyższe, taki wiek dawałby im możliwość 

pogodzić studia i wejście na rynek pracy z założeniem rodziny. W przypadku ojca 

wiek ten jest nieco wyższy, jakkolwiek też nie powinien przekroczyć „trzydziestki”.

Analizując dane, obserwujemy różnice w oczekiwaniach wobec mężczyzn 

i kobiet – omawiane powyżej wydarzenia  powinny wystąpić wcześniej w przy-

padku kobiet niż mężczyzn (por. Krzaklewska 2011), co jest trendem europej-

skim (Spéder et al. 2014). Warto podkreślić różnice w opiniach między kobietami 

i mężczyznami, którzy brali udział w badaniu – kobiety rezerwują zarówno dla 

kobiet, jak i mężczyzn więcej czasu na przejścia rodzinne (około sześciu miesię-

cy). Najbardziej znaczącym czynnikiem pozostaje edukacja – osoby z wyższym 

wykształceniem (ES-ISCED V wg International Standard Classifi cation of Edu-

cation) lokowały idealny czas na przejścia później niż osoby z  wykształceniem 

średnim (ES-ISCED III-IV) i niższym niż średnie (ES-ISCED I-II). W przy-

padku małżeństwa i  rodzicielstwa różnica wynosiła około 1,5‒2 lat (pomiędzy 

ES-ISCED V a ES-ISCED I-II), co wskazuje, iż w przebiegu życia „zarezer-

wowano” więcej czasu na edukację czy wejście na rynek pracy. Jeśli chodzi o inne 

cechy społeczno-demografi czne, osoby z dużych miast w porównaniu z tymi z te-

renów wiejskich, jak i osoby młodsze w porównaniu ze starszymi respondentami, 

wskazywały na późniejszy wiek wejścia w związek małżeński i rodzicielstwo (ta-

kiej zależności brakuje w przypadku kohabitacji). 

W związek małżeński według 
respondentów powinno się 

wstępować średnio około dwa 
lata po rozpoczęciu kohabitacji. 

Jako najlepszy wiek jego zawarcia 
wskazywano dla kobiet średnio 

24,4 lata, dla mężczyzn zaś – 26 lat.

Najlepszy wiek zastania matką 
to w opinii respondentów ESS 

średnio około 25 lat, ojcem zaś 
prawie 27 lat. 

Warto podkreślić różnice 
w opiniach między kobietami 

i mężczyznami, którzy brali udział 
w badaniu – kobiety rezerwują 

zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn 
więcej czasu na przejścia rodzinne.
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Pozostawanie w domu rodzinnym – 

czy to już najwyższy czas na wyprowadzkę? 

Autonomia mieszkaniowa pozostaje ważnym wyznacznikiem dorosłości, jakkol-

wiek jego znaczenie zależy szczególnie od sytuacji ekonomicznej, kontekstu kul-

turowego i polityk społecznych. W przypadku wyprowadzki z domu rodzinnego 

w badaniu ESS nie pytano o najlepszy czas wyjścia z domu rodzinnego, lecz o górną 

granicę wiekową zamieszkiwania z rodzicami: „Po osiągnięciu jakiego wieku kobie-

ta/mężczyzna ma P. zdaniem zbyt wiele lat na to, aby wciąż mieszkać z rodzicami?”. 

Podobnie jak w przypadku wydarzeń rodzinnych, również tutaj mamy do czynienia 

z różnymi oczekiwaniami wobec kobiet i mężczyzn – większe jest przyzwolenie na 

bezterminowe zamieszkiwanie w domu rodzinnym dorosłych córek (31,7% bada-

nych). W stosunku do mężczyzn takie przyzwolenie było rzadsze ‒ wyraziło je 27% 

respondentów. W wyjaśnianiu takiej postawy z jednej strony możemy się odwołać 

do tradycji rodzin wielopokoleniowych i do wzajemnego wsparcia w ramach da-

nego układu rodzinnego, ale także do kwestii fi nansowych, związanych z kosztami 

utrzymania czy trudnościami w zakupie własnego mieszkania (zob. Piszczatow-

ska-Oleksiewicz 2014; Krzaklewska 2017).

Wśród respondentów, którzy wskazali granicę wieku dla współzamieszki-

wania, granica ta wyniosła 28 lat dla kobiet, dla mężczyzn zaś – 28,3 lat. Poja-

wia się tutaj nowa cezura – „trzydziestka”, najwięcej respondentów wskazało na 

wiek 30 lat jako górną granicę zamieszkiwania w domu rodzinnym w odniesie-

niu zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Drugim najczęstszym wskazaniem jest 

wiek 25 lat. Co ciekawe, wskazana górna granica lokuje się blisko szacowanego 

średniego wieku wyprowadzenia się z domu rodzinnego, który wyniósł w Polsce 

dla kobiet 26,3 lat, a dla mężczyzn – 28,8 (Eurostat 2017).

Warto jednak dodać, iż granica ta traktowana może być symbolicznie, to 

znaczy może ona oznaczać raczej moment usamodzielnienia niż rzeczywistej wy-

prowadzki. Przykładowo w  przypadku osób, które zawarły związek małżeński, 

istnieje społeczne przyzwolenie na zamieszkiwanie w domu rodziców jednego ze 

współmałżonków. Przypatrując się pojawiającej się tutaj cezurze 30 lat, można 

zaryzykować tezę, iż wyznacza ona górną granicę również dla przejść rodzinnych 

omawianych w rozdziale wcześniejszym. Chociaż tam wskazywano jako najlepszy 

wiek wcześniejszy, w świadomości społecznej, jak i w opiniach młodych ludzi jest 

zgoda na to, iż nie zawsze jest możliwa realizacja przejść w tym wskazanym jako 

najlepszy czasie czy to ze względu na czynniki zewnętrzne, czy z własnego wyboru 

(Krzaklewska 2016). Również tu warto pokreślić, że wielu respondentów (każdo-

razowo kilkanaście procent) wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć/nie wiem” 

w relacji do najlepszego wieku dla poszczególnych wydarzeń w przebiegu życia. 

Większe jest przyzwolenie na 
bezterminowe zamieszkiwanie 
w domu rodzinnym dorosłych 
córek (31,7% badanych). 
W stosunku do mężczyzn takie 
przyzwolenie było rzadsze – 
wyraziło je 27% respondentów.

Najwięcej respondentów 
wskazało na wiek 30 lat jako górną 
granicę zamieszkiwania w domu 
rodzinnym w odniesieniu za-
równo do kobiet, jak i mężczyzn.

W świadomości społecznej, jak 
i w opiniach młodych ludzi jest 
zgoda na to, iż nie zawsze jest 
możliwa realizacja przejść w tym 
wskazanym jako najlepszy czasie 
czy to ze względu na czynniki 
zewnętrzne, czy z własnego 
wyboru.
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Coraz dłuższe wchodzenie w dorosłość? 

Przypatrzmy się teraz różnicom w opiniach pomiędzy dwiema edycjami badania 

ESS. Porównanie danych na przestrzeni 12 lat ‒ między rokiem 2006 a 2018 – 

potwierdza tezę o przemianie, choć powolnej, oczekiwań w stosunku do procesów 

zakładania rodziny i akceptacji coraz późniejszego wchodzenia w role rodzinne. 

W edycji ESS 2018 wskazano na wyższy wiek w stosunku do wszystkich bada-

nych wydarzeń rodzinnych. W  przypadku kohabitacji, w  porównaniu z  rokiem 

2006, w 2018 wskazano na późniejszy wiek dla obu płci o nieco ponad pół roku. 

Większe przesunięcie obserwujemy natomiast w przypadku najlepszego czasu na 

małżeństwo ‒ średni wiek podniósł się w stosunku do 2006 roku o 1,5 roku dla 

kobiet i  1,2 roku dla mężczyzn. Wydłuża się więc okres pomiędzy początkiem 

kohabitacji a  małżeństwem. Rosnące przyzwolenie na kohabitację pozwala nie 

spieszyć się z formalizacją związku; z drugiej strony Polacy coraz częściej akceptu-

ją jego odkładanie w czasie, a nawet rezygnację z małżeństwa (CBOS 2019). Co 

do rodzicielstwa, wydarzenie to oczekiwane jest później w porównaniu z rokiem 

2006 – mediana wzrosła dla kobiet i mężczyzn o jeden rok. 

W  przypadku oczekiwań związanych z  górną granicą zamieszkiwania 

w domu rodzinnym nie obserwujemy zmian, jeśli chodzi o średni wiek wskazywa-

ny przez respondentów – podniósł się on jedynie nieznacznie w stosunku do ko-

biet. Jakkolwiek zmniejszyła się znacząco liczba respondentów, którzy akceptowali 

bezterminowe zamieszkiwanie w domu rodzinnym. 

Wykres 2. Najlepszy wiek 

na kohabitację, małżeństwo 

i zostanie rodzicem w stosunku 

do kobiet i mężczyzn w opinii 

Polaków w ramach badań ESS 

w 2006 i 2018 (średnie)

Źródło: opracowanie własne na 

podstawie ESS 2006, 2018.
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W edycji ESS 2018 wskazano 
na wyższy wiek w stosunku do 

wszystkich badanych wydarzeń 
rodzinnych.

Zmniejszyła się znacząco liczba 
respondentów, którzy akceptowali 

bezterminowe zamieszkiwanie 
w domu rodzinnym. W roku 

2006 takie przyzwolenie dawało 
dorosłym córkom aż 41,8% 

respondentów w porównaniu 
z 31,7% w roku 2018.
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W roku 2006 takie przyzwolenie dawało dorosłym córkom aż 41,8% re-

spondentów w porównaniu z 31,7% w roku 2018. W stosunku do dorosłych sy-

nów spadek ten nie był aż tak znaczący: w  roku 2006 ‒ 32,7% respondentów 

wyrażało taką opinię w stosunku do 27% w edycji badania z 2018 roku.

Warto podkreślić jeszcze jedną ważną zmianę na przestrzeni dwóch edycji 

badania. Jak wskazywałam, omawiając powyższe dane, w  poszczególnych pyta-

niach o najlepszy wiek danego wydarzenia rodzinnego część respondentów od-

mawiało takiego wskazania. Najwięcej odmów pojawiło się w przypadku pytań 

o kohabitację (21% w stosunku do kobiet i 19% w stosunku do mężczyzn), ale 

także o małżeństwo (15%) i najlepszy wiek na zostanie ojcem (15%). Co znaczące, 

liczba osób odmawiających takiego wskazania wzrosła znacząco w ciągu dwuna-

stu lat między dwiema edycjami badania w przypadku wszystkich wydarzeń ro-

dzinnych, wyłączając pytanie o górną granicę zamieszkiwania w domu rodzinnym 

przez dorosłe dzieci. W roku 2006 jedynie kilka procent respondentów nie wska-

zywało najlepszego czasu małżeństwa i rodzicielstwa, około 10% zaś nie wskazało 

najlepszego wieku na kohabitację. 

Wzory wchodzenia w dorosłość w Polsce 

na tle innych krajów europejskich

Przyjrzę się teraz Polsce na tle innych krajów, które brały udział w badaniu ESS. 

Wzory wchodzenia w dorosłość różnią się między krajami, również w Europie, 

ze względu na różną organizację systemu edukacji i  rozpowszechnienie w  nim 

udziału, zinstytucjonalizowane systemy wsparcia dla młodych ludzi, na przykład 

stypendia edukacyjne czy dofi nansowanie samodzielnego zamieszkiwania, ale tak-

że ze względu na czynniki kulturowe, na przykład normy życia rodzinnego czy 

zawodowego (zob. Fussell 2002; Walther 2006).

Polska lokuje się wśród tych krajów europejskich, w których wejście w role 

rodzinne oczekiwane jest relatywnie wcześnie – na wykresie 3 kraje uszeregowano 

według oczekiwanego czasu zawarcia związku małżeńskiego przez kobiety. Oma-

wiam poniżej opinie w stosunku do najlepszego wieku dla kobiet ze względu na 

ograniczoną długość artykułu.  Jak widać na wykresie, oczekiwania w stosunku do 

mężczyzn to około 1‒2 lata później.

W  pierwszej grupie krajów, w  których oczekiwane jest wczesne wejście 

w role rodzinne, znajduje się Polska wraz innymi krajami regionu, to jest Bułgarią 

i Węgrami, oraz Finlandią i Wielką Brytanią. W tej grupie krajów małżeństwo i ro-

dzicielstwo oczekiwane są kolejno około 24. i 25. roku życia. Co ciekawe, różne jest 

podejście w tych krajach do kohabitacji – w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

W pierwszej grupie krajów, 
w których oczekiwane jest 
wczesne wejście w role rodzinne, 
znajduje się Polska, wraz innymi 
krajami regionu, to jest Bułgarią 
i Węgrami, oraz Finlandią i Wielką 
Brytanią. W tej grupie krajów 
małżeństwo i rodzicielstwo 
oczekiwane są kolejno 
około 24. i 25. roku życia. 
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powinna ona właściwie współwystępować lub poprzedzać małżeństwo (Mynarska, 

Bernardi 2007). W Finlandii pomiędzy kohabitacją a małżeństwem średni odstęp 

wyniósł prawie cztery lata. Taki trend – odseparowania tych dwóch przejść ‒ wi-

doczny jest praktycznie we wszystkich pozostałych krajach (z wyjątkiem Słowenii), 

których dane przedstawia wykres – zakłada się trzy, cztery lata między tymi wyda-

rzeniami. W grupie środkowej – Belgii, Austrii, Norwegii i Słowenii – uważa się, że 

kobieta powinna mieć około 25 lat w momencie małżeństwa i około 26 w momen-

cie urodzenia pierwszego dziecka. W trzeciej grupie krajów taki wiek lokuje się już 

po „ćwierćwieczu” – według respondentów z tych krajów najlepiej, gdyby kobieta 

zawierała małżeństwo około 26 lat, pierwsze dziecko zaś miała w  wieku około 

27‒28 lat. We wszystkich analizowanych krajach małżeństwo i  rodzicielstwo to 

dwa blisko występujące ze sobą wydarzenia, natomiast zamieszkanie z partnerem 

czy partnerką (poza niektórymi krajami z grupy pierwszej) „odrywa” się od nich,  

stając się instytucją „osobną” od małżeństwa. 

Warto zaznaczyć, iż wydłużanie procesów wchodzenia w dorosłość to trend 

obecny również w  powyżej przedstawionych krajach europejskich. Jeśli porów-

namy dane z roku 2006 i 2018, idealny wiek na podjęcie się ról rodzinnych jest 

coraz późniejszy oraz występuje we wszystkich analizowanych krajach. W więcej 

niż połowie krajów najlepszy wiek dla kobiet na zawarcie związku małżeńskiego 

podniósł się o ponad półtora roku. 
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Jeśli porównamy dane z roku 2006 
i 2018, idealny wiek na podjęcie 

się ról rodzinnych jest coraz 
późniejszy oraz występuje we 

wszystkich analizowanych krajach.
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Na koniec przyjrzyjmy się oczekiwaniom związanym z wyprowadzeniem 

się z domu rodzinnego. Należałoby podkreślić silne zróżnicowanie norm zwią-

zanych z  tym konkretnym przejściem w Europie – akceptacja bezterminowego 

współzamieszkiwania dorosłych dzieci i rodziców nie jest zjawiskiem powszech-

nym, lecz zależnym od uwarunkowań kulturowych, strukturalnych i  instytucjo-

nalnych (Walther 2006). W niektórych krajach jest to rzadko akceptowane – wy-

mienić tu możemy Niemcy, Francję, Norwegię i Cypr (zob. tabelę 1). W krajach, 

gdzie akceptowane jest długie pozostawanie w domu rodzinnym dorosłych dzie-

ci, zakłada się szybkie wejście w role rodzinne – są to kraje Europy Środkowo-

-Wschodniej i Wielka Brytania, jednak bez Finlandii, ale też Irlandia czy Austria 

(kraje katolickie). Warto dodać, że oczekiwania te różnią się w stosunku do kobiet 

i mężczyzn; w większości krajów kobiety mają częstsze przyzwolenie na beztermi-

nowe pozostawianie w domu rodzinnym (w tabeli 1 kolorem szarym zaznaczono 

kraje, w których występują statystycznie istotne różnice w oczekiwaniach w zależ-

ności od płci). 

2006 2018

W stosunku 

do kobiet

W stosunku 

do mężczyzn

W stosunku 

do kobiet

W stosunku 

do mężczyzn

Niemcy 10,6 8,1 7,2 4,7

Norwegia 5,8 5,2 7,2 4,7

Słowenia 33,5 23,3 8,2 7,7

Cypr 24,5 18,5 8,5 6,1

Francja 3,6 2,4 8,9 5,2

Finlandia 18,9 11,5 8,9 7,1

Belgia 13,9 12,4 11,1 7,9

Holandia 14,1 8,6 11,9 7,9

Węgry 43,0 35,3 15,2 11,7

Szwajcaria 15,1 9,1 18,5 8,2

Austria 27,2 19,6 23,4 18,4

Estonia 40,6 28,3 24,5 13,8

Irlandia 42,5 32,2 25,4 18,3

Wielka Brytania 29,0 19,6 25,4 12,2

Polska 41,8 32,7 31,7 27,0

Bułgaria 56,0 49,2 35,8 33,9

W  kontekście zmian między dwiema edycjami badania w  latach 2006 

i 2018, obserwujemy znaczące różnice w poziomie akceptacji – prawie we wszyst-

kich badanych krajach takie przyzwolenie jest rzadsze, a w niektórych krajach taki 

spadek jest znaczący, na przykład w Słowenii czy na Węgrzech. Lepsza sytuacja 

Tabela 1. Odsetek respondentów 

deklarujących, że kobieta lub 

mężczyzna nigdy nie ma zbyt 

wielu lat na to, aby wciąż mieszkać 

z rodzicami

Źródło: opracowanie własne na 

podstawie ESS 2006, 2018.

Akceptacja bezterminowego 
współzamieszkiwania dorosłych 
dzieci i rodziców nie jest 
zjawiskiem powszechnym, lecz 
zależnym od uwarunkowań 
kulturowych, strukturalnych 
i instytucjonalnych.

W krajach, gdzie akceptowane 
jest długie pozostawanie w domu 
rodzinnym dorosłych dzieci, 
zakłada się szybkie wejście w role 
rodzinne.
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ekonomiczna w Europie w momencie prowadzenia badania zapewne wpływa na 

większą presję na niezależność mieszkaniową, często związaną z sytuacją fi nanso-

wą i możliwością samodzielnego utrzymania się, ale być może oznacza także po-

jawienie się nowych stylów życia czy polityk publicznych wspierających na przy-

kład zakup mieszkania (jak program Mieszkanie dla Młodych). Zmiana ta jest 

znacząca w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a też na przykład na Cyprze 

czy w Irlandii.

Podsumowanie

Społeczna wizja przebiegu życia zakłada linearną kolejność takich wydarzeń ro-

dzinnych jak zamieszkanie z  partnerem/partnerką, małżeństwo i  rodzicielstwo. 

Wydarzeniem, które w  opinii respondentów badania ESS powinno wystąpić 

pierwsze, jest zamieszkanie z partnerem lub partnerką, które coraz silniej odry-

wa się od małżeństwa i rodzicielstwa. W planowaniu życia ważne są dwie cezu-

ry wiekowe: 25 lat oraz zyskująca na znaczeniu „trzydziestka”, są to symboliczne 

momenty w życiu, kiedy presja na wchodzenie w dorosłość rośnie (Krzaklewska 

2016).

Co znaczące, wiek, który respondenci podają jako „najlepszy”, jest dość ni-

ski. Idealny wiek dla wydarzeń rodzinnych w Polsce odbiega znacząco – o kilka 

lat – od tego, w którym rzeczywiście są one realizowane. Przykładowo, najlepszy 

czas na małżeństwo dla kobiet wyniósł w badaniu ESS średnio 24,4 lata, reali-

zowany zaś to średnio 27,3 lat (Eurostat 2017). W  przypadku mężczyzn było 

to średnio prawie 30 lat (Eurostat 2017), mimo iż najlepszy wskazany wiek to 

średnio 26 lat. Jeśli chodzi o posiadanie dzieci, średni wiek matki w momencie 

urodzenia pierwszego dziecko to 27,3 lat (Eurostat 2017). Pokazuje to, iż szyb-

kie wejście w dorosłość to kulturowa norma, która, mimo iż nie jest realizowana, 

pozostaje w świadomości społecznej ważnym punktem odniesienia w kontekście 

planowania życia (Krzaklewska 2016). 

Obserwujemy dalsze przesunięcie w czasie oczekiwania momentu wystą-

pienia analizowanych wydarzeń rodzinnych. Idealny moment przesuwa się w cza-

sie w  porównaniu z  deklaracją sprzed dwunastu lat. Jako czynniki wpływające 

na podniesienie się oczekiwanego czasu na przejścia rodzinne można wymienić 

zmianę norm kulturowych w kontekście alternatywnych form życia rodzinnego 

i rosnące przyzwolenie na zamieszkiwanie z partnerem lub partnerką bez ślubu 

(kohabitację) (CBOS 2019). Wydłużanie się wchodzenia w dorosłość wiąże się 

też ze zmianą ról genderowych ‒ inwestycje w edukację oraz doświadczenie zawo-

dowe przez kobiety przed podjęciem się roli rodzicielskiej powodują, iż założenie 

W planowaniu życia ważne są 
dwie cezury wiekowe, jak 25 lat 

oraz zyskująca na znaczeniu 
„trzydziestka”, są to symboliczne 

momenty w życiu, kiedy presja na 
wchodzenie w dorosłość rośnie.

Najlepszy czas na małżeństwo 
dla kobiet wyniósł w badaniu ESS 
średnio 24,4 lata, realizowany zaś 

to średnio 27,3 lat.
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rodziny odkładane jest na później (Mynarska 2011; Krzaklewska 2010). Co do 

pozostawania w domu rodzinnym, maleje przyzwolenie na bezterminowe pozo-

stawanie dorosłych dzieci w domu rodzinnym. 

Możemy stwierdzić, że „trzydziestka” to ważna cezura, moment zakończe-

nia procesu wchodzenia w dorosłość. Wyprowadzka z domu rodzinnego to swo-

iste zwieńczenie tego procesu. Rośnie równocześnie ambiwalencja w stosunku do 

najlepszego czasu na decyzje życiowe i coraz większa liczba kobiet i mężczyzn nie 

sugerowała najlepszego czasu w kontekście analizowanych wydarzeń. Wskazuje to 

na rosnącą akceptację zindywidualizowanych wzorów biografi cznych oraz bardziej 

relatywnego podejścia do norm wieku.
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Uwagi wstępne

Wydarzenia tak zwanego kryzysu uchodźczego (czy raczej: migracyjnego) lat 

2015–2016 w istotny sposób wpłynęły zarówno na skalę, jak i strukturę procesów 

migracyjnych w Europie. Co prawda w dłuższej perspektywie masowy napływ po-

szukiwaczy azylu nie oznacza zmiany trendów migracyjnych, a jedynie wzmacnia 

tendencje obserwowane od wielu lat, jednak pewne cechy tego procesu sprawiły, 

że jest on postrzegany jako zjawisko o wyjątkowym charakterze. W naszej oce-

nie wynika to przede wszystkim z nierównomiernego obciążenia różnych krajów 

europejskich kosztami i  ryzykami związanymi z napływem osób poszukujących 

opieki. W największym stopniu mierzyły się – i wciąż mierzą – z tego typu napły-

wem kraje południowej Europy, co jest pochodną ich położenia geografi cznego. 

Niemcy z kolei zdecydowały się na śmiałą decyzję polityczną, która sprawiła, że 

1  Prezentowane analizy są między innymi efektem prac badawczych w projekcie NCN „Inte-
gracja ekonomiczna imigrantów w kraju w przejściowej fazie cyklu migracyjnego – Polska na tle 
wybranych krajów UE” (UMO-2014/14/E/HS4/00387).

S ł o w a  k l u c z o w e : 

imigracja, postawy, 

cykl migracyjny, zintegrowana 

teoria zagrożenia, ESS
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skala imigracji do tego kraju zwiększyła się znacząco w bardzo krótkim czasie. 

Co istotne, proces ten od samego początku skupiał uwagę mediów – tych trady-

cyjnych i  społecznościowych ‒ co sprawiło, że w niespotykany dotychczas spo-

sób kwestie imigracji stały się tematem dyskusji i sporów na różnych poziomach, 

w tym również w przestrzeni publicznej i politycznej.

Wspominamy o tych wydarzeniach nie bez powodu, ponieważ według ba-

dań Eurobarometru (European Commission 2019) od roku 2015 to właśnie kwe-

stia imigracji jest postrzegana przez obywateli UE jako najważniejsze wyzwanie, 

z jakim mierzy się Unia. Oczywiście można wskazać różnice w tychże postawach 

w zależności od tego, czy traktujemy ją jako wyzwanie dla całej Wspólnoty, danego 

kraju czy indywidualnych respondentów, dodatkowo, waga tego czynnika zmniej-

szyła się istotnie w latach 2018–2020. Nie zmienia to jednak faktu, że warunki 

kryzysu dały asumpt do tego, by kwestie napływu do Europy zaczęły być prezen-

towane przez polityków i media w silnie sekurytyzacyjnym kontekście („migracja 

jako zagrożenie”) (Triandafyllidou 2018). Nawet w Polsce, która doświadcza imi-

gracji od stosunkowo niedawna, doprowadziło to do włączenia retoryki antyimi-

granckiej do debaty politycznej (Krzyżanowski 2018). Najbardziej aktualne dane 

Europejskiego Sondażu Społecznego (2018) sugerują, że obraz jest o wiele bar-

dziej zniuansowany i wymaga pogłębionych analiz, by było możliwe zrozumienie 

podłoża europejskich, w tym polskich, postaw wobec imigracji i imigrantów. 

W tym kontekście naszym celem jest wykorzystanie zarówno starszych, jak 

i najbardziej aktualnej fali ESS i zbadanie, jak zmieniały się postawy wobec imi-

grantów i w jaki sposób można te postawy tłumaczyć. Na poziomie koncepcyjnym 

odwołujemy się przede wszystkim do zintegrowanej teorii zagrożenia (Integrated 

Th reat Th eory, ITT). Ponieważ przedmiotem naszego zainteresowania uczynili-

śmy między innymi Polskę i inne kraje Europy, źródeł inspiracji szukać będziemy 

również w koncepcji przejścia migracyjnego, wskazującej na wagę historii migracji, 

a w szczególności momentu, w którym dany kraj stał się krajem imigracji netto – 

a więc krajem, w którym napływ ludności z zagranicy przewyższa odpływ za gra-

nicę. Stawiamy hipotezę, że to właśnie miejsce w owym cyklu migracyjnym po-

zwala tłumaczyć różnice między krajami w postrzeganiu imigrantów, a konkretnie 

w poziomie niechęci/wrogości wobec przybyszów z zagranicy (por. Gorodzeisky, 

Semyonov 2018; Semyonov, Raijman, Gorodzeisky 2006). Poszukując odpowiedzi 

na pytanie o indywidualne uwarunkowania postaw wobec imigrantów, twierdzimy, 

że kluczową rolę odgrywają zarówno realne, jak i wyobrażone zagrożenia związane 

z obecnością imigrantów, a te z kolei mogą się różnić w przypadku kontekstów 

instytucjonalnych właściwych danej fazie cyklu migracyjnego.

Rozdział ma następującą strukturę. W pierwszej części przybliżamy teo-

retyczne inspiracje, które stanowią podstawę naszych rozważań empirycznych. 

W  części drugiej analizujemy kilka fal ESS, by wskazać zmiany postaw wobec 

Ostatnie lata to czas, gdy retoryka 
antyimigrancka została włączona 

do debaty publicznej, a kwestie 
napływu do Europy zaczęły być 
prezentowane przez polityków 

i media w silnie sekurytyzacyjnym 
kontekście („migracja jako 
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postawy wobec imigrantów 
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zagrożenia związane z obecnością 

imigrantów, a te z kolei mogą się 
różnić w przypadku kontekstów 

instytucjonalnych właściwych 
danej fazie cyklu migracyjnego.
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imigrantów. Część trzecia skupia się na najnowszych dostępnych danych (ESS 9, 

2018) i zmierza do odpowiedzi na pytanie, jakie są indywidualne uwarunkowania 

negatywnych postaw wobec imigrantów w wybranych krajach reprezentujących 

różne fazy cyklu migracyjnego.

Inspiracje teoretyczne i empiryczne

W  dyskursie naukowym dotyczącym postaw wobec imigrantów podkreśla się 

mnogość czynników, które mogą tłumaczyć negatywny stosunek do przybyszów 

z  innych krajów. Zwraca się uwagę, że te negatywne postawy mogą być wyni-

kiem poczucia zagrożenia o charakterze ekonomicznym (pozycja na rynku pracy, 

koszty i korzyści związane z uczestnictwem w systemie zabezpieczenia społecz-

nego – por. między innymi Mayda 2006), realnych lub wyobrażonych zagrożeń 

dla tożsamości narodowej (Sniderman, Hagendoorn, Prior 2004), religii większo-

ściowej (McDaniel, Nooruddin, Shortle 2011), sfery wartości (Fetzer 2000) czy 

też kombinacji czynników o charakterze ekonomicznym i społeczno-kulturowym 

(Hellwig, Sinno 2017). Badania na poziomie indywidualnym, obok aspektów 

związanych z postrzeganiem ryzyka dla własnej pozycji ekonomicznej oraz sfe-

ry wartości, zwracają również uwagę na doświadczenia kontaktu z  przedstawi-

cielami grup mniejszościowych, w tym imigrantów (Ceobanu, Escandell 2010). 

Zgodnie z hipotezą kontaktu osoby, które posiadają imigrantów wśród znajomych, 

współpracowników czy sąsiadów, będą nastawione przychylniej do imigracji, po-

nieważ bezpośredni kontakt zmienia „nieznanego obcego” – który jest postrzegany 

w kategoriach zagrożenia – w zwyczajnego znajomego/kolegę/sąsiada (Kokkonen, 

Esaiasson, Gilljam 2015; Piekut, Valentine 2016). Coraz liczniejsze grono bada-

czy podkreśla również, że postawy wobec imigrantów mogą być silnie zależne 

od uwarunkowań o charakterze kontekstowym, wynikających ze specyfi ki danego 

kraju/regionu/społeczności (Coenders et al. 2008). Na przykład nawet gdy sy-

tuacja materialna danej osoby nie jest zła i  nie postrzega ona imigrantów jako 

konkurentów na rynku pracy, badania pokazują, że postawy są średnio bardziej 

negatywne w krajach, w których sytuacja ekonomiczna ulega pogorszeniu (Meu-

leman, Davidov, Billiet 2009).

Biorąc pod uwagę mnogość możliwych podejść, jako teoretyczną inspirację 

wybraliśmy zintegrowaną teorię zagrożenia, która pozwala na integrację przynaj-

mniej części wątków wskazanych w poprzednim akapicie. W oryginalnej wersji 

zakładała ona, że istnieją cztery zasadnicze typy zagrożeń, które miałyby być od-

powiedzialne za negatywny stosunek wobec imigrantów: zagrożenia realistyczne 

(realistic threats), zagrożenia symboliczne (symbolic threats), negatywne stereotypy 

Negatywne postawy wobec 
imigrantów mogą być wynikiem 
poczucia zagrożenia o charakterze 
ekonomicznym, realnych bądź 
wyobrażonych zagrożeń dla 
tożsamości narodowej, religii 
większościowej, sfery wartości czy 
też kombinacji tychże. Postawy 
wobec imigrantów mogą być też 
silnie zależne od uwarunkowań 
o charakterze kontekstowym, 
wynikających ze specyfi ki danego 
kraju/regionu/społeczności.
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(negative stereotypes) oraz niechęć międzygrupowa (integroup anxiety) (Stephan, 

Stephan 1985, 1996; Ward, Masgoret 2006). Bardziej aktualne podejście sugeruje 

istnienie dwóch zasadniczych typów zagrożeń (Stephan, Stephan 2017):

1. Zagrożenia o charakterze realistycznym, które wiążą się z obawą o ko-

nieczność rywalizacji (z imigrantami, przedstawicielami grup mniejszościowych) 

o  ograniczone zasoby; w  tym przypadku kluczowe znaczenie ma postrzeganie 

możliwości wystąpienia konkurencji o zasoby ekonomiczne, zwłaszcza na pozio-

mie rynku pracy, czyli o miejsca pracy. 

2. Zagrożenia o charakterze symbolicznym, które z kolei są pochodną dy-

stansu pomiędzy grupą większościową i  mniejszościowymi na poziomie norm 

i wyznawanych wartości; w tym sensie pojawienie się nowej odmiennej grupy mo-

głoby wywołać poczucie zagrożenia dla obowiązujących norm właściwych przed-

stawicielom grupy większościowej. 

Testy empiryczne koncepcji ITT polegały przede wszystkim na analizie 

czynników, które mogą przybliżać oba wymiary zagrożeń i w praktyce sprowadza-

ły się do wykorzystania dość „klasycznego” zestawu zmiennych, obejmującego po-

ziom wykształcenia (ze szczególną uwagą skierowaną na osoby ze skrajnymi po-

ziomami wykształcenia, to jest podstawowym i wyższym), status na rynku pracy, 

sytuację ekonomiczną mierzoną poziomem dochodu (jednostkowego albo gospo-

darstwa domowego) lub subiektywnym odczuciem sytuacji materialnej, miejsce 

zamieszkania (miasto czy wieś), zestaw zmiennych społeczno-demografi cznych 

(wiek, płeć, sytuacja rodzinna) oraz przybliżających sferę norm i wartości, na przy-

kład deklarowane wyznanie (Coenders, Scheepers 2003; Kunovich 2004; Quillian 

1995; Schneider 2008) czy uprzedzenia wobec innych grup mniejszościowych 

(Zick, Wolf et al. 2008).

Niektórzy autorzy odwoływali się do zmiennych odnoszących się do sfery 

postaw politycznych, siły związku ze wspólnotą na poziomie lokalnym/regional-

nym/narodowym, pokazując, że zarówno zagrożenie realistyczne, jak i symbolicz-

ne, odpowiadające za postawy antyimigranckie, częściowo napędzane są przez po-

lityczny konserwatyzm (Vala, Pereira, Ramos 2006). Zagrożenie symboliczne jest 

mechanizmem silniej regulującym postawy osób o wartościach konserwatywnych 

oraz postawy respondentów w krajach, w których autonomia jednostki jest niżej 

ceniona (Davidov et al. 2020). Inne badania pokazały, że poczucie zagrożenia re-

alistycznego może skutkować przeszacowywaniem wielkości grupy mniejszościo-

wej (Herda 2013; Piekut, Valentine 2016).

Niezależnie od tego, że większość przytaczanych przez nas badań skupia 

się na efektach indywidualnych, coraz powszechniejsze jest przekonanie, że uwa-

runkowań postaw wobec imigrantów należy poszukiwać również na poziomie 

kontekstowym. Stąd postulaty, by modele empiryczne uwzględniały informacje 

na temat wielkości i struktury grup mniejszościowych (na przykład imigrantów), 
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polityk migracyjnych i niemigracyjnych (ale oddziałujących na sytuację imigran-

tów i populacji rodzimej), czy wreszcie sytuacji ekonomicznej, na przykład miejsce 

w  fazie cyklu koniunkturalnego (Mayda 2006; Zick, Pettigrew, Wagner 2008). 

To ostatnie podejście jest szczególnie istotne w kontekście tego rozdziału i na-

szej propozycji, by analizy postaw wobec imigrantów uwzględniały doświadczenia 

imigracyjne, wynikające z miejsca danego kraju w cyklu migracyjnym.

Ze względu na ograniczenia objętości tego tekstu, nie będziemy przedsta-

wiać szczegółowo wyników dostępnych badań empirycznych. Chcielibyśmy jed-

nak zwrócić uwagę na wybrane wnioski, które mają znaczenie dla naszej analizy.

1. Pomimo oczywistego zróżnicowania warunków strukturalnych (w tym 

doświadczeń migracyjnych i  polityk migracyjnych) negatywne postawy wobec 

imigrantów są nie tylko powszechne, ale i zaskakująco podobne dla różnych kra-

jów (Ceobanu, Escandell 2010; Zick, Pettigrew et al. 2008).

2. Powyższy wniosek nie jest jednak tożsamy z tym, że mechanizm powsta-

wania tych postaw jest homogeniczny (Burgoon, Rooduijn 2020).

3. Badania oparte na eksperymencie sondażowym ESS z 2014 roku po-

kazały, że poziom postaw negatywnych i pozytywnych znacząco różni się wśród 

krajów europejskich. Wyróżniono trzy grupy krajów różniące się podejściem do 

imigracji (Heath, Richards 2020):

a) kraje, w  których dominuje nastawienie restrykcyjne w  stosunku do 

wszystkich grup imigrantów, np. Czechy, Estonia, Węgry;

b) kraje, w których podobnie liczna jest populacja nastawiona restrykcyjnie 

i selektywnie (preferowani są imigranci wykształceni, a nieakceptowani o odmien-

nej religii), tu znalazła się Polska, Wielka Brytania, kraje śródziemnomorskie;

c) kraje bardziej otwarte na każdy rodzaj imigracji, na przykład Szwecja, 

Norwegia i Dania.

4. Element, który łączy kraje o różnych „profi lach migracyjnych”, to ogólne 

podejście do kwestii migracyjnych, zwłaszcza zaś konsekwencja tak zwanej ideologii 

modernistycznej (normatywne postrzeganie procesów rozwoju i wskazywanie roz-

wiązań zachodnioeuropejskich jako modelowe) oraz metodologicznego nacjonali-

zmu (badania prowadzone w kontekście państw narodowych i obciążenia z tego wy-

nikające), które doprowadziły do powszechnej tendencji, by w przestrzeni publicznej 

prezentować mobilność i imigrację jako „problem” (Triandafyllidou 2018).

5. Istotną wartością dodaną są badania realizowane na poziomie regional-

nym, w przypadku których łatwiej kontrolować realny poziom i zmienność cha-

rakterystyk kontekstowych – wskazują one na wagę uwarunkowań o takim wła-

śnie charakterze w procesie wyjaśniania zróżnicowania postaw wobec imigrantów 

(Markaki, Longhi 2013; Meuleman et al. 2009).

6. Opublikowane wyniki badań uwidoczniły jednocześnie, jak istotne 

są ograniczenia natury teoretycznej i  metodologicznej. Dotyczyły one przede 



97
P o s t a w y  w o b e c  i m i g r a n t ó w  w  „ s t a r y c h ” i  „ n o w y c h ” k r a j a c h 

i m i g r a c y j n y c h .  C z y  h i s t o r i a  i m i g r a c j i  m a  z n a c z e n i e ?

wszystkim: a) niejednoznaczności terminologicznej na poziomie formułowania 

pytań sondażowych i prezentacji wyników badań (na przykład etniczna dyskrymi-

nacja, ksenofobia, uprzedzenia wobec imigrantów); b) niejasności, na ile wychwy-

tywane w badaniach ilościowych efekty odnoszą się do postaw wobec imigrantów 

(jako jednostek i grup), na ile zaś do imigracji jako zjawiska społecznego o okre-

ślonej konotacji nadawanej na przykład przez media i klasę polityczną (Ceobanu, 

Escandell 2010; Meuleman et al. 2009); c) wątpliwości dotyczących tego, kto jest 

defi niowany i postrzegany jako imigrant (na przykład koncepcja „imigracji wy-

obrażonej”, Blinder 2015); d) problemu z uzyskaniem koncepcyjnej równoważno-

ści pomiaru, czyli takiego stanu, w którym mamy pewność, że pytania w różnych 

krajach mierzą to samo (Davidov et al. 2014).

W kontekście porównawczych badań międzynarodowych zasadne jest py-

tanie, dlaczego w danym kraju postawy wobec imigracji stają się bardziej pozy-

tywne, podczas gdy w innym ‒ bardziej negatywne. Czy zmiany te są wynikiem 

aktualnej sytuacji w danym kraju, obejmującej między innymi koniunkturę gospo-

darczą, sytuację polityczną, dynamikę migracji, na co wskazują badania skupiają-

ce się na efektach kontekstowych? Skupiając się na dość krótkim wycinku czasu 

przed i w trakcie pomiaru sondażowego, niezwykle trudno uchwycić całościowy 

obraz. Dlatego w tym badaniu proponujemy wydłużyć tę perspektywę i spojrzeć 

na postawy wobec imigracji przez pryzmat długofalowego cyklu migracyjnego.

Koncepcja przejścia migracyjnego ma długą historię w badaniach nad pro-

cesami migracyjnymi. Decydującą rolę w procesie przejścia przypisywano czyn-

nikom demografi cznym lub stricte ekonomicznym, zwłaszcza tym związanym 

z procesami rynku pracy. Najpełniej została ona przedstawiona w książce pod re-

dakcją Okólskiego (2012), która, analizując doświadczenie migracji europejskich, 

łączy dwie koncepcje: przejścia migracyjnego (jako zmiany statusu migracyjnego 

danego kraju) oraz cyklu migracyjnego (składającego się z  trzech faz: przewagi 

emigracji, fazy przejściowej oraz fazy dominacji imigracji). Analizując historyczne 

doświadczenia migracyjne krajów europejskich, autorzy odwołują się wprost do hi-

potezy Chesnais (1986), który postulował istnienie związku między (pierwszym) 

przejściem demografi cznym a natężeniem zjawiska emigracji (z około dwudzie-

stoletnim opóźnieniem). W praktyce oznaczałoby to istnienie swoistej substytucji 

między procesami śmiertelności oraz (e)migracji. O  silnej zależności pomiędzy 

procesami demografi cznymi a  natężeniem (i  kierunkiem) migracji przekonuje 

wiele analiz o charakterze globalnym (por. między innymi Hatton, Williamson 

1998), ale wskazuje się również na istotne odstępstwa od prostych zależności 

(Okólski 2012). W praktyce bowiem można wskazać całą gamę czynników, które 

blokowały bądź przyspieszały proces przejścia migracyjnego i sprawiały, że relacje 

między zmianami demografi cznymi a migracją netto nie były oczywiste. Należą 

do nich: rozwój technologiczny i  zmiany kosztów transportu, fazy koniunktury 

Koncepcja przejścia migracyjnego 
tłumaczy mechanizm zmiany 

statusu migracyjnego danego 
obszaru (kraju), odwołując się do 
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ekonomicznej i instytucjonalnej.
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gospodarczej, dynamika i zróżnicowanie stawek płac, struktura gospodarki w uję-

ciu globalnym, krajowym i  regionalnym, obecność i  siła sieci migracyjnych czy 

wreszcie polityki publiczne, zwłaszcza migracyjne.

Formą dyskusji z  koncepcją zaproponowaną przez Chesnais (1986) były 

dwie inne propozycje, które rozszerzały zakres analizy o dwie grupy czynników: 

zmiany strukturalne w  gospodarce oraz kwestie polityki migracyjnej (i  szeroko 

rozumianych instytucji). Fields (1994) zaproponował schemat koncepcyjny, któ-

rego celem było wyjaśnienie charakteru transformacji kilku gospodarek Azji Po-

łudniowo-Wschodniej (Hongkong, Korea Południowa, Singapur i Tajwan), które 

w relatywnie krótkim czasie z pozycji eksportera siły roboczej stały się importe-

rami cudzoziemskich pracowników. Centralnym punktem koncepcji Fieldsa jest 

rynek pracy, a w zasadzie jego transformacja warunkowana określonym modelem 

uczestnictwa w handlu zagranicznym (export-led growth). Bogata literatura na te-

mat zmian w gospodarkach krajów tego regionu wskazuje na istotną rolę strategii 

eksportowej w poważnym zwiększeniu zatrudnienia (i popytu na pracę). W isto-

cie sukces eksportowy wybranych sektorów (przede wszystkim przemysłu cięż-

kiego oraz tekstylnego) doprowadził do istotnego zwiększenia popytu na pracę, 

co z kolei spowodowało presję na przedsiębiorców zmuszonych do poszukiwania 

ekonomicznie uzasadnionych (i  efektywnych) rozwiązań. Fields (1994) zwraca 

uwagę, że wraz z rosnącą presją na wzrost płac przedsiębiorcy podejmowali dzia-

łania prowadzące do realokacji aktywności ekonomicznej w kierunku regionów/

krajów z nadwyżkami zasobów pracy oraz znanej także z doświadczeń europej-

skich rekrutacji pracowników z zagranicy i to właśnie ten element miałby być od-

powiedzialny za zmianę na poziomie migracji netto. Z kolei King i Black (1997) 

poddali analizie powojenną sytuację migracyjną krajów południa Europy. Zwrócili 

oni uwagę, że o ile w pierwszej fazie (1950–1970) kraje te stanowiły obszar dostar-

czający siłę roboczą dla krajów wyżej rozwiniętych, o tyle już w kolejnym okresie 

(1970–1980) na ich rynkach pracy pojawiały się niedobory siły roboczej i związana 

z nimi presja płacowa. Ich zdaniem zasadnicze znaczenie dla zmiany statusu mi-

gracyjnego miała postępująca dualizacja gospodarki, tj. różnicowanie się sektorów 

na te o niskim poziomie zaawansowania technologicznego i takie, które bazują na 

niskowykwalifi kowanej pracy, przy czym rodzimi pracownicy zaczęli preferować 

(i koncentrować się) w sektorach o wysokiej produktywności, lepszych warunkach 

pracy i wyższych płacach. Dodatkową rolę odegrały rozwiązania w sferze zabez-

pieczenia społecznego, które skutecznie zniechęcały bezrobotnych do poszukiwa-

nia (i podejmowania) zatrudnienia. W fazie trzeciej (1980–1990) można mówić 

o wykształconych już segmentach rynku pracy, a zwłaszcza dynamicznym rozwoju 

pracochłonnych sektorów drugorzędnych (czyli sektorów traktowanych jako wy-

raźnie gorsze na poziomie oferowanych warunków zatrudnienia a  jednocześnie 

w dużej mierze opierających się na wykorzystaniu niskowykwalifi kowanej pracy), 
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które generowały silny popyt na niewykwalifi kowaną i niskopłatną siłę roboczą, 

popyt, który był zaspokajany głównie poza granicami kraju.

W tym kontekście nie jest zaskakujące, że analizy odnoszące się do krajów 

(regionów) znajdujących się w różnej fazie wspomnianego powyżej cyklu migra-

cyjnego wskazywały raczej na inne niż demografi czne uwarunkowania owej zmia-

ny. Fassmann i Reeger (2012), odnosząc się do „starych” krajów imigracji w UE, 

zwracają uwagę, że czynnikami napędzającymi dynamikę imigracji są te o cha-

rakterze demografi cznym i ekonomicznym. Zmniejszająca się dynamika demo-

grafi czna (spadek liczby urodzeń, wydłużanie czasu trwania życia) prowadzi do 

zmniejszenia liczby osób wchodzących na rynek pracy i w określonej perspektywie 

czasowej do starzenia się zasobów siły roboczej, co w dwójnasób kreuje popyt na 

cudzoziemską siłę roboczą. Popyt ten jest dodatkowo wzmacniany przez zmiany 

ekonomiczne – wzrost gospodarczy oraz specyfi kę rozwoju gospodarczego (po-

stępująca segmentacja rynku pracy, czyli różnicowanie się rynku pracy na sektory 

oferujące zróżnicowane warunki pracy i cechujące się różną atrakcyjnością dla pra-

cowników rodzimych), które z kolei oddziałują na polityki migracyjne. Podkreślają 

oni jednak, że o ile wpływ zmiennych demografi cznych jest widoczny wyłącznie 

w długim okresie, to w okresie średnim i krótkim decydującą rolę odgrywają czyn-

niki ekonomiczne. W przypadku Holandii (ale i Francji, i innych krajów) dodat-

kową rolę odegrały powiązania kolonialne (Engbersen 2012). W krajach południa 

Europy silny związek między procesami imigracji a rynkiem pracy wynikał z sze-

regu dodatkowych czynników, wśród których wymienić należy zmiany koniunk-

turalne po akcesji do UE, rozwój oparty na sektorach pracointensywnych (czyli 

wykorzystujących relatywnie więcej pracy niż kapitału), sezonowym charakterze 

wielu z nich, silnej segmentacji rynku pracy oraz zakresie gospodarki nieformal-

nej. Efekty te były dodatkowo wzmacniane przez rozwiązania z obszaru polityki 

migracyjnej, w szczególności zaś cyklicznie przeprowadzane akcje regularyzacyjne 

(Peixoto et al. 2012). Co ciekawe, w tym przypadku wpływ czynników demogra-

fi cznych ujawnił się z dużą siłą dopiero w końcowej fazie, wraz z postępującym 

procesem starzenia się populacji i  silnym wzrostem popytu na określone usługi 

(zwłaszcza usługi osobiste).

W  kontekście niniejszego tekstu kluczowe znaczenie mają spostrzeżenia 

Drbohlava (2012), który, analizując sytuację krajów Europy Środkowej (Czechy, 

Polska i Węgry), podkreśla rolę czynnika politycznego (izolacja w okresie powojen-

nym) oraz transformacji do gospodarki rynkowej (zwłaszcza „ujawnienia” się nad-

wyżek zasobów siły roboczej), której częścią były rewolucyjne zmiany w zakresie 

reżimu migracyjnego. Ciekawe jest wreszcie to, że doświadczenia badawcze pole-

gające na porównaniu modeli przejścia i cyklu migracyjnego krajów Europy dopro-

wadziły do wniosku, że są one w dużej mierze specyfi czne, co wynika z doraźnych 

oraz historycznie zakorzenionych uwarunkowań strukturalnych (Okólski 2012).
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Niezależnie od dyskusji na temat uwarunkowań procesu przejścia migracyj-

nego analiza doświadczeń migracyjnych krajów europejskich wskazuje na zasad-

ność przyjęcia tej perspektywy w analizach współczesnych procesów migracyjnych. 

Górny i Kaczmarczyk (2019), bazując na danych ONZ i odnosząc się do kategorii 

przepływów netto, wskazali, że kraje Europy Zachodniej przekształciły się w kraje 

imigracji netto już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. W przypadku 

krajów południa kontynentu stało się to dopiero w latach dziewięćdziesiątych lub 

na początku tego stulecia, przy czym przez krótki czas to kraje takie jak Włochy 

i  Hiszpania były najważniejszymi celami migracyjnymi w  Europie. Na tym tle 

kraje Europy Środkowej odgrywały jedynie marginalną rolę w europejskim syste-

mie migracyjnym (jako kraje przyjmujące), a relacje między rozmiarami emigracji 

(zwłaszcza po 2004 roku) oraz imigracji kazałyby je określać raczej jako „przyszłe 

kraje imigracji” (por. wykres 1).

Sam – dość mechaniczny na poziomie statystyk – podział nie wydaje się 

jednak jeszcze wystarczająco istotny w kontekście tego rozdziału. To, co kluczo-

we, to fakt, że kraje lokujące się w różnych fazach przejścia migracyjnego cechują 

zupełnie odmienne wyzwania związane z imigracją. W przypadku „starych” kra-

jów imigracji w ostatnich latach kluczowym tematem stał się kryzys tak zwanej 

wielokulturowości (abstrahując w  tym momencie od zasadności stosowania tej 
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Koncepcja przejścia migracyjnego 
to nie tylko klucz do typologii 
krajów europejskich. Sugeruje 
również, że kraje lokujące się 
w różnych fazach przejścia 
migracyjnego cechują zupełnie 
odmienne wyzwania związane 
z imigracją.
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kategorii w przypadku krajów europejskich) i rosnące zagrożenie wykluczeniem 

społecznym imigrantów i drugiego a nawet trzeciego pokolenia przybyszów. Kraje 

południa Europy od momentu zmiany swojego statusu migracyjnego borykają się 

z kwestią przekształcania się migrantów czasowych w osiedleńczych i ze związa-

nymi z tym praktykami integracyjnymi. To ta część kontynentu została najsilniej 

skonfrontowana z wydarzeniami tak zwanego kryzysu migracyjnego minionej de-

kady. W przypadku krajów naszej części kontynentu otwarta pozostaje kwestia, 

czy stały się one już sferą imigracji netto – dotyczy to zwłaszcza takich krajów jak 

Polska czy Słowacja, które doświadczyły masowego odpływu swoich obywateli 

w okresie poakcesyjnym. Kluczowy w kontekście tego tekstu wydaje się jednak 

przede wszystkim fakt, że w większości z nich obecność imigrantów była – przy-

najmniej do niedawna – zjawiskiem stosunkowo rzadkim, a  brak doświadczeń 

imigracyjnych wiązał się między innymi z brakiem albo niskim poziomem roz-

woju polityk publicznych związanych z  imigrantami, w  tym polityk integracyj-

nych. Stawiamy hipotezę, że to zróżnicowanie doświadczeń i wyzwań związanych 

z imigracją powinno się przenosić na poziom postaw wobec imigrantów i mecha-

nizmów je kształtujących. Dlatego w dalszej części tekstu będziemy się odnosić 

do trzech zidentyfi kowanych powyżej grup krajów i analizować postawy wobec 

imigrantów wśród mieszkańców wybranych „przedstawicieli” każdej z nich.

Zmiany postaw wobec imigracji w krajach 

w różnej fazie cyklu migracyjnego – wnioski 

z danych ESS

Zanim przejdziemy do analizy różnic i podobieństw dotyczących mechanizmów 

kształtujących postawy wobec imigracji w krajach reprezentujących różne fazy cy-

klu migracyjnego, prześledźmy, jak zmieniały się postawy mieszkańców tych kra-

jów w ostatnich latach. W każdej rundzie ESS – od 2002 do 2018 roku – badanym 

zadawano sześć pytań dotyczących ich stosunku do imigracji i różnych grup imi-

grantów. Pytania dotyczące zagrożeń były sformułowane w następujący sposób:

1. Zagrożenie ekonomiczne/realistyczne – „Czy P. zdaniem to, że ludzie 

z innych krajów przyjeżdżają, aby żyć w Polsce2, jest ogólnie biorąc korzystne, czy 

też niekorzystne dla polskiej gospodarki?”. Respondenci odpowiadali, posługując 

się 11-punktową skalą, gdzie 0 oznaczało „niekorzystne dla gospodarki”, a 10 – 

„korzystne dla gospodarki”.

2  Pytania dla innych krajów były sformułowane w sposób analogiczny.

Stawiamy hipotezę, że 
zróżnicowanie doświadczeń 

i wyzwań związanych z imigracją 
powinno się przenosić na poziom 

postaw wobec imigrantów 
i mechanizmów je kształtujących.
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2. Zagrożenie kulturowe/symboliczne – „Czy P. zdaniem to, że ludzie 

z  innych krajów przyjeżdżają, aby żyć w  Polsce, ogólnie biorąc, szkodzi życiu 

kulturalnemu w Polsce, czy też je wzbogaca?”. Respondenci umieszczali swoje 

odpowiedzi na jedenastostopniowej skali, gdzie 0 oznaczało „szkodzi życiu kul-

turalnemu” a 10 – „wzbogaca życie kulturalne”.

3. Zagrożenie ogólne – „Czy w  wyniku tego, że ludzie z  innych krajów 

przyjeżdżają do Polski i żyją tutaj, Polska stała się gorszym czy lepszym miejscem 

do życia?”. Odpowiedzi respondentów umieszczone były na jedenastostopniowej 

skali, gdzie 0 oznaczało „stała się gorszym miejscem do życia” a 10 – „stała się 

lepszym miejscem do życia”.

Postawy wobec imigrantów były mierzone za pomocą trzech pytań:

1. „Proszę powiedzieć, w jakim zakresie P. zdaniem państwo polskie powin-

no zezwalać ludziom należącym do tej samej rasy lub grupy etnicznej co większość 

mieszkańców Polski, na przyjazd i zamieszkanie w Polsce? Czy Polska powinna:

1=zezwalać dużej liczbie osób na przyjazd i zamieszkanie w Polsce;

2=zezwalać pewnej liczbie osób;

3=zezwalać tylko nielicznym;

4=nie zezwalać nikomu”.

2. „A jeśli chodzi o ludzi należących do innej rasy lub grupy etnicznej niż 

większość mieszkańców Polski?” – te same możliwości odpowiedzi.

3. „A jeśli chodzi o ludzi z biedniejszych krajów spoza Europy?” – te same 

możliwości odpowiedzi.

Wybraliśmy kilka krajów reprezentujących poszczególne fazy cyklu migra-

cyjnego a  jednocześnie takich, które mają duże znaczenie na europejskiej mapie 

migracyjnej, by prześledzić, jak zmieniały się postawy ich mieszkańców w latach 

2002–2018. Zmienne mierzące poziom zagrożeń zostały przekodowane w  taki 

sposób, by wyższe wartości oznaczały wyższy poziom odczuwanego zagrożenia. 

Wykresy 2 i 3 prezentują odpowiednio: średnie wartości przekodowanych w ten 

sposób odpowiedzi na powyższe trzy pytania dotyczące zagrożeń i odsetek osób 

niechętnych imigrantom (skumulowane odpowiedzi „zezwalać nielicznym” i „nie 

zezwalać nikomu” na pytania dotyczące postaw wobec imigrantów) dla wybranych 

krajów po wykluczeniu z próby respondentów, którzy nie posiadali obywatelstwa 

danego kraju3. Jest to standardowa praktyka w badaniach postaw wobec imigran-

tów, gdyż osoby bez obywatelstwa mogą same być imigrantami, a inne mechanizmy 

kształtują nastawienie wobec grupy własnej (Meuleman, Davidov, Billiet 2009)4. 

3  We wszystkich analizach do ważenia obserwacji zastosowaliśmy wagi poststratyfi kacyjne.
4  Dodatkowo, w ten sposób uzyskujemy pewną porównywalność między krajami z różnym „do-
świadczeniem” migracyjnym, na przykład w przypadku krajów Europy Środkowej wciąż trudno 
mówić o znaczącej liczebności przedstawicieli drugiego pokolenia imigrantów.
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Wykres 2. Poczucie zagrożenia 

wynikające z obecności imigrantów 

(0 = brak zagrożenia, 10 = najwyższy 

poziom zagrożenia)

Źródło: opracowanie własne na 

podstawie ESS, 2002–2018.
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W  przypadku „starych” krajów imigracji poczucie zagrożenia ze strony 

imigrantów w ostatnich latach się zmniejszało (wykres 2). Trend ten był bardziej 

widoczny w Wielkiej Brytanii (zwłaszcza po 2014 roku) i Holandii, podczas gdy 

w Niemczech i Francji zmiana ta miała o wiele bardziej łagodny charakter. Podob-

ne tendencje odnosiły się do negatywnych postaw wobec imigrantów (wykres 3).
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Również w przypadku „nowych” krajów imigracji (poza Włochami) ob-

serwujemy, że nastawienie do imigracji w ostatnich latach stało się bardziej przy-

chylne. Inaczej niż w „starych” krajach imigracji, spadek ten nie był wszędzie sys-

tematyczny – poczucie zagrożenia okresowo wzrastało (wykres 2). We Włoszech, 

mimo że poczucie zagrożenia spadło w ostatniej rundzie ESS, było ono wyższe 

w 2018 niż w 2002 roku (kraj ten nie uczestniczył w ESS w latach 2004–2010 

i  2014 roku, stąd nie jest możliwe pełne prześledzenie zmian towarzyszących 

postawom jego mieszkańców). W wypadku Irlandii i Portugalii spadek postaw 

antyimigranckich był bardziej wyraźny, począwszy od odpowiednio 2010 i 2012 

roku (wykres 2 i 3). Przypadek Włoch jest jednak o tyle zrozumiały, że kraj ten 

znalazł się w grupie państw najsilniej dotkniętych tak zwanym kryzysem migra-

cyjnym i jego skutkami.

Postawy mieszkańców „przyszłych” krajów imigracji kształtowały się 

w zgoła odmienny sposób. Poczucie zagrożenia, zwłaszcza kulturowego/symbo-

licznego, wzrastało we wszystkich czterech krajach, na których się tu skupiamy – 

w  Czechach, Polsce, na Węgrzech i  Słowacji (wykres 2). W  Polsce po okresie 

stabilnej opinii w latach 2006–2012 (kiedy to tematyka migracji nie była obecna 

w debacie publicznej) nastąpiło wyraźne pogorszenie postaw wobec imigrantów 

począwszy od 2014 roku (wykres 3), mimo że poczucie zagrożenia ekonomiczne-

go/realistycznego malało od 2014 roku (i ogólnie zmalało w całym okresie obję-

tym sondażem).

Warto na koniec tej części wspomnieć, że ESS umożliwia spojrzenie na 

postawy wobec imigracji w  stosunkowo krótkim okresie. Nie jesteśmy zatem 

w stanie na jego podstawie stwierdzić, jak te postawy zmieniały się w ostatnich 

dekadach, kiedy to poszczególne kraje przechodziły przez kolejne fazy cyklu mi-

gracyjnego. Zmiany postaw mogą być efektem nie rzeczywistej poprawy lub po-

gorszenia postaw konkretnej populacji, lecz wymiany kohort, gdy osoby bardziej 

uprzedzone (lub bardziej tolerancyjne) umierają, a do populacji dołącza pokolenie 

bardziej tolerancyjne (lub uprzedzone) (McLaren, Paterson 2020). Niemniej, jak 

wskazaliśmy powyżej, dynamika postaw w  latach 2002–2018 w  trzech grupach 

krajów – „starych”, „nowych” i „przyszłych” krajach imigracji – jest odmienna, co 

skłania nas do postawienia pytania, czy mechanizmy kształtujące te postawy rów-

nież się różnią. O tym traktuje kolejna część naszego tekstu.

Analiza danych ESS wskazuje, 
że w przypadku „starych” krajów 
imigracji poczucie zagrożenia ze 
strony imigrantów w ostatnich 
latach się zmniejszało. Podobne 
tendencje obserwuje się 
w „nowych” krajach imigracji (poza 
Włochami). Poczucie zagrożenia – 
zwłaszcza kulturowego/
symbolicznego – wzrastało 
natomiast wśród mieszkańców 
„przyszłych” krajów imigracji.
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Czy miejsce w cyklu migracyjnym tłumaczy 

postawy wobec napływu imigrantów?

By odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule tego podrozdziału, przeprowa-

dziliśmy prostą analizę, w której zestawiliśmy wyniki modeli regresji5 identyfi -

kujących czynniki wyjaśniające postawy wobec imigrantów mieszkańców wybra-

nych trzech krajów reprezentujących odmienne fazy cyklu migracyjnego: Polski, 

Niemiec i  Włoch. Wśród potencjalnych czynników determinujących postawy 

uwzględniliśmy zmienne wspomniane wcześniej w  przeglądzie empirycznym, 

w tym poczucie zagrożenia symbolicznego i realistycznego (wykres 4, operacjona-

lizacja zmiennych kontrolnych – zob. Aneks). 

Zestawione na wykresie 4 wyniki dziewięciu modeli regresyjnych (trzy 

zmienne zależne razy trzy kraje) sugerują, że na poziomie mechanizmów kształ-

tujących postawy wobec imigrantów nie są widoczne wyraźne różnice między kra-

jami znajdującymi się w różnej fazie cyklu migracyjnego. Kierunek i siła efektów 

są relatywnie zbliżone dla Polski, będącej przedstawicielem „przyszłych” krajów 

imigracji, Niemiec („stary” kraj imigracji) i Włoch („nowy” kraj imigracji). 

5  Na wykresie 4 dla uproszczenia prezentujemy wyniki regresji liniowej. Ze względu na charakter 
zmiennych zależnych (4 poziomy) bardziej poprawne jest zastosowanie regresji porządkowej – 
jej wyniki (nieodbiegające od prezentowanych tu wyników regresji liniowej) zamieszczamy 
w aneksie na końcu rozdziału.

Wykres 4. Czynniki wyjaśniające 

poziom niechęci wobec 

zezwolenia imigrantom na przyjazd 

i zamieszkanie w danym kraju 

docelowym – wyniki regresji 

liniowej (niestandaryzowane 

współczynniki)

Źródło: opracowanie własne na 

podstawie ESS, 2018.
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Na poziomie mechanizmów 
kształtujących postawy wobec 

imigrantów nie są widoczne 
wyraźne różnice między krajami 

znajdującymi się w różnej fazie 
cyklu migracyjnego.
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W szczególności postrzegane zagrożenie kulturowe/symboliczne i ekono-

miczne/realistyczne zdaje się w podobny sposób (pozytywnie) powiązane z nega-

tywnymi postawami wobec imigrantów. 

Jest to wynik zaskakujący, ponieważ można by oczekiwać istotnie wyższego 

poczucia zagrożenia (zwłaszcza realistycznego) w przypadku krajów doświadcza-

jących masowego napływu imigrantów niż w przypadku Polski, gdzie imigracja 

wciąż nie jest zjawiskiem powszechnym, a dodatkowo ma ona niemal wyłącznie 

charakter czasowych migracji pracowniczych. W powiązaniu z wynikami omawia-

nymi w poprzednim podrozdziale oznaczałoby to również, że krótkoterminowe 

zjawiska („szoki”) mogą mieć o wiele większy wpływ na postawy wobec imigran-

tów niż kompleks procesów opisywanych przez koncepcję cyklu migracyjnego. 

Ograniczona obecność imigrantów w  danym kraju zmniejsza nasilenie różne-

go typu konfl iktów, ale również ogranicza możliwość bezpośredniego kontaktu. 

Analizowany przez nas przypadek Polski wskazuje być może, że w takiej sytuacji 

o wiele większe znaczenie mogą mieć wyobrażone lęki, często świadomie podsy-

cane przez narracje antyimigranckie.

Szczegółowa analiza danych ESS i  oszacowanych modeli wskazuje, że 

wnioski powinny być bardziej zniuansowane. Wykres 5 przedstawia szacowane 

wartości dla zmiennych mierzących niechęć wobec napływu różnych grup imi-

grantów i obrazuje zależność między niechęcią wobec napływu imigrantów a po-

czuciem zagrożenia kulturowego/symbolicznego (górny wiersz) i ekonomiczne-

go/realistycznego (dolny wiersz)6. Na przykład w Polsce niechęć wobec napływu 

imigrantów innej rasy lub grupy etnicznej i z biedniejszych krajów spoza Europy 

jest na poziomie około 2,5 (na skali pomiaru 1–4) dla osób z zerowym poczuciem 

zagrożenia kulturowego/symbolicznego, a  dla deklarujących bardzo wysoki po-

ziom poczucia zagrożenia (10) – niechęć wobec napływu imigrantów wzrasta do 

około trzech (a więc o pół punktu pomiaru). Skala tej zmiany, to jest zależności od 

poziomu obu analizowanych zagrożeń, jest bardziej wyraźna w Niemczech i we 

Włoszech – na przykład w przypadku zagrożenia symbolicznego zanotowano od-

powiednio zmianę z poziomu 1,8 do 2,8 i z 1,9 do 3. Oznacza to, że reakcja na po-

czucie zagrożenia jest silniejsza w przypadku krajów z większymi doświadczeniami 

migracyjnymi, niż ma to miejsce w Polsce. Jednocześnie jednak – i jest to zapewne 

wynik najbardziej uderzający – w przypadku Polski i osób, które nie były klasyfi -

kowane jako takie, które odczuwały zagrożenie (któregokolwiek rodzaju), poziom 

niechęci wobec napływu cudzoziemców był nieproporcjonalnie wysoki. Oznacza 

to, że należy poszukiwać innych czynników, które pozwoliłyby tłumaczyć stosunek 

do imigrantów w tej części świata. 

6  Wszystkie pozostałe zmienne w modelach zostały utrzymane na poziomie wartości średnich.

Wykres 5. Szacowane wartości 

niechęci wobec napływu 

imigrantów na podstawie modeli 

regresji liniowych (95% przedziały 

ufności)

Źródło: obliczenia własne 

na podstawie ESS, 2018.

Niezależnie od tego, czy 
mowa o „starym”, „nowym” czy 
„przyszłym” kraju imigracji, 
postrzegane zagrożenie 
kulturowe/symboliczne 
i ekonomiczne/realistyczne 
zdaje się być w podobny sposób 
powiązane z negatywnymi 
postawami wobec imigrantów.
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Niezależnie od zmiennej mierzącej poczucie zagrożenia modele wskazu-

ją na pewne różnice, ale – co ważne – nie są one duże. Trudności ekonomiczne 

doświadczane przez respondentów zdają się odgrywać rolę jedynie w przypad-

ku Niemiec, ale nie w odniesieniu do postaw wobec imigrantów z biedniejszych 

krajów Europy. Prawicowe wartości miały znikomy wpływ na deklarowane po-

stawy wobec imigrantów, ale widoczny jest pewien związek postaw z  ogólnym 

zainteresowaniem polityką – dotyczy to zwłaszcza Polski oraz Niemiec, chociaż 

w przypadku tego drugiego kraju ponownie nie w odniesieniu do postaw wobec 

imigrantów z biedniejszych krajów Europy. W przypadku Polski negatywne po-

stawy wobec cudzoziemców są stosunkowo silnie (negatywnie) skorelowane z po-

ziomem wykształcenia. Wreszcie, to właśnie w Polsce osoby deklarujące niechęć 

wobec imigrantów cechowały się również brakiem tolerancji wobec osób LGBT – 

bez dodatkowych testów metodologicznych można jednak mówić jedynie o kore-

lacji, bez prób oceny przyczynowości. 

Podsumowanie

Najnowsze dane ESS wskazują, że w większości krajów europejskich zmniejsza 

się poczucie zagrożenia wynikające z obecności imigrantów. Podobnie, zwłaszcza 

w ostatnim czasie, maleje deklarowany poziom niechęci wobec przybyszów – co 

ciekawe, obserwacja ta dotyczy postaw wobec osób o różnych cechach rasowych/

pochodzeniu etnicznym i  przybywających z  różnych obszarów geografi cznych. 

Tendencja ta nie dotyczy jednak wszystkich krajów kontynentu. Kraje Europy 

Środkowej wyróżniają się negatywnie na tle pozostałych krajów Unii, zarówno 

biorąc pod uwagę poczucie zagrożenia, jak i deklarowaną gotowość do przyjmo-

wania imigrantów (a raczej jej brak). 

Wyniki te, wbrew naszym oczekiwaniom, nie dostarczają jednoznacznych 

dowodów na poparcie lub odrzucenie hipotezy, że faza cyklu migracyjnego ma 

znaczenie dla przewidywania negatywnych postaw wobec imigrantów. W szcze-

gólności wniosek ten uzasadniają wyniki analizy na poziomie jednostkowym, któ-

ra wskazała na niewielkie różnice w odniesieniu do realistycznego i symboliczne-

go zagrożenia jako czynników pozwalających wyjaśnić poziom ogólnej niechęci do 

imigrantów. Zasugerowano jednak, że w przypadku Polski można zaobserwować 

ogólnie wyższy poziom niechęci wobec imigrantów i to niezależnie od poczucia 

zagrożenia. 

Dodatkowo brak jednoznacznych konkluzji może być pochodną niedosko-

nałości natury metodologicznej. Po pierwsze, podobnie jak w wielu innych podob-

nych analizach można mieć poważne wątpliwości co do uniwersalnego charakteru 

Przedstawione wyniki nie 
dostarczają jednoznacznych 
dowodów na poparcie lub 
odrzucenie hipotezy, że faza cyklu 
migracyjnego ma znaczenie dla 
przewidywania negatywnych 
postaw wobec imigrantów. Może 
to być pochodną niedoskonałości 
natury metodologicznej, przede 
wszystkim jednak skłania do 
uwzględnienia w analizie kwestii 
prezentacji tematyki imigracji 
i imigrantów w przestrzeni 
publicznej. 
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kategorii wykorzystywanych w badaniu w różnych krajach. W szczególności od-

nosi się to do bardzo zróżnicowanego postrzegania takich kategorii jak rasa czy 

grupa etniczna w analizowanych krajach. Nie uzyskaliśmy potwierdzenia hipotez 

odnoszących się do cyklu migracyjnego, ale efekt ten może być pochodną tego, że 

w trzech analizowanych przez nas grupach krajów kluczowe kategorie imigranc-

kie, którymi się posługujemy (imigranci tej samej rasy/grupy etnicznej, innej rasy/

grupy etnicznej, z biedniejszych krajów spoza Europy), mogą być różnie rozumia-

ne. Po drugie, w zaprezentowanej analizie skupiliśmy się jedynie na udzielonych 

odpowiedziach. Tymczasem dostępne testy metodologiczne sugerują, że brak 

odpowiedzi na poszczególne pytania może być równie wartościową informacją 

i tłumaczyć pewne paradoksy obserwowane na poziomie danych zagregowanych/

danych z brakami odpowiedzi (Piekut 2019). Po trzecie, wyniki analizy zaprezen-

towanej powyżej traktujemy jako pierwszy etap badań prowadzący do bardziej 

zaawansowanych analiz. Dalsze badania mogłyby objąć większą grupę krajów niż 

tylko wybranych przedstawicieli każdej z faz cyklu, co umożliwiłoby przetestowa-

nie w statystycznie bardziej rygorystyczny sposób, czy siła związku między poczu-

ciem zagrożenia symbolicznego i realistycznego a postawami wobec imigrantów 

zależy od fazy cyklu migracyjnego. Wreszcie, zgłaszane przez nas wątpliwości me-

todologiczne nie zostaną rozwiązane bez powiązania danych ilościowych (ESS) 

z  informacjami jakościowymi, zwłaszcza tymi, które odnoszą się do prezentacji 

tematyki imigracji i imigrantów w przestrzeni publicznej. Włączenie narracji pro- 

i antyimigranckich do analizy na temat postaw wobec imigrantów mogłoby wyja-

śnić wiele – być może pozornych – paradoksów. 
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Aneks

Uwagi metodologiczne

W modelach regresji zmienne kontrolne zostały zoperacjonalizowane w nastę-

pujący sposób: wiek – liczony w latach; kobieta – płeć 0/1, gdzie 1=kobieta; po-

ziom wykształcenia – skala 1–7; trudności ekonomiczne – skala 1–4; typ miejsca 

zamieszkania – duże miasto, małe miasto, wieś; zainteresowanie polityką – skala 

1–4; prawicowe wartości – skala 0–10; nietolerancja wobec LGBT – skala 1–5. 

Zmienne mierzone na skali porządkowej zostały zakodowane tak, by wyższe war-

tości oznaczały wyższą intensywność opisywanego zjawiska (zainteresowania po-

lityką, nietolerancji itd.). Uwzględnienie kwadratu wieku miało na celu przetesto-

wanie, czy zależność postaw antyimigranckich od wieku ma charakter nieliniowy.

Do wykonania wykresów 4 i  A1 wykorzystano komendę coefplot ( Jann 

2014). Wykres 5 wykonano przy użyciu modułu combomarginsplot (Winter 2014).
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y y

tej samej rasy lub grupy etnicznej innej rasy lub grupy etnicznej z biedniejszych krajów spoza Europy

Wykres A1. Czynniki wyjaśniające 

poziom niechęci wobec zezwolenia 

imigrantom na przyjazd i zamiesz-

kanie w danym kraju docelowym 

– wyniki regresji logistycznej dla 

zmiennych porządkowych

Źródło: opracowanie własne na 

podstawie ESS 2018.

Uwaga: Ze względu na niespełnienie 

założenia proporcjonalnych szans 

w przypadku niektórych zmiennych 

oszacowano uogólniony model 

uporządkowany. Obliczeń dokonano 

w programie Stata (v. 15) z użyciem 

programu gologit2 z opcją autofi t 
(Williams 2006).
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Uwagi wstępne

Z badań wynika, że w świadomości społecznej funkcjonuje wiele zasad sprawiedliwej 

dystrybucji zarobków, czyli tego, jak powinno się ludzi wynagradzać. Analizy te kon-

centrują się wokół dwóch kwestii. Z jednej strony chodzi o opinie dotyczące „spra-

wiedliwego” kształtu dystrybucji zarobków, z drugiej – jakie zarobki ludzie uznają 

za sprawiedliwe dla siebie. W  badaniach dotyczących „sprawiedliwego” kształtu 

zarobków najczęściej stosowane podejście polega na przedstawieniu respondentom 

listy zawodów reprezentujących szeroki przekrój struktury społecznej (od właścicie-

la wielkiej fi rmy i ministra do robotnika niewykwalifi kowanego) i zadaniu pytania: 

„Proszę powiedzieć, jakie zarobki Pana/Pani zdaniem powinno się w tych zawodach 

otrzymywać”. Okazuje się, że uzyskiwane w ten sposób oceny zarobków kształtują 

się w postaci hierarchii pokrywającej się w dużej mierze z istniejącą hierarchią wyna-

grodzeń. Jeśli chodzi o „sprawiedliwe” zarobki, na szczycie lokowani są przedstawi-

ciele wielkiego biznesu i niektóre zawody inteligenckie, na dole zaś – niżsi urzędnicy 

i robotnicy niewykwalifi kowani. Jest to uniwersalna prawidłowość, występująca we 

wszystkich krajach, w których badania te prowadzono, co wskazywałoby, że ludzie 

akceptują istniejące nierówności, chociaż równocześnie hierarchia „sprawiedliwych” 

zarobków jest trochę bardziej spłaszczona, czyli zdaniem ludzi nierówności powinny 

być mniejsze (Kelley, Evans 1993; Domański 2013). 

Drugie podejście dotyczy oceny własnych zarobków. Respondenci odpo-

wiadają na następujące pytanie: „Ludzie myślą nie tylko o  tym, ile aktualnie 

zarabiają, ale i o tym, ile powinni zarabiać w porównaniu z ludźmi pracującymi 

S ł o w a  k l u c z o w e : 

sprawiedliwe zarobki, zasada 

merytokracji, nierówności 

zarobków, pozycja klasowa 
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w innych zawodach i na innych stanowiskach. Ile Pana/Pani zdaniem powinien 

miesięcznie zarabiać pracownik w Pana/Pani zawodzie i na Pana/Pani stanowi-

sku?”. Tak formułowano to pytanie w Polskim Generalnym Sondażu Społecz-

nym, podobnie jest ono zadawane w  innych badaniach. W  obu przypadkach 

odpowiedzi respondentów mogą być wskaźnikami oceny realizacji zasad spra-

wiedliwości społecznej, pozwalają pośrednio wnioskować o zaufaniu do demo-

kracji i legitymizacji istniejącego porządku, a ponadto – o zadowoleniu z władzy 

i stanie napięć społecznych. Różnią się tym, że o ile porównanie „sprawiedliwej” 

hierarchii z  faktyczną informuje, jak ludzie oceniają istniejącą hierarchię spo-

łeczną, o tyle odpowiedzi na pytanie, ile powinni zarabiać, dotyczą bezpośrednio 

ich samych.

Nasze analizy reprezentują to drugie podejście. Chcemy ustalić, jak ludzie 

oceniają własne zarobki: w jakim stopniu je akceptują, czy wynoszą one tyle, ile ich 

zdaniem powinny. Akceptacja jest stopniowalnym zjawiskiem, które najłatwiej usta-

lić przez porównanie kwoty postulowanej z otrzymywaną faktycznie. Im większa jest 

między nimi rozbieżność, tym mniejszy stopień akceptacji. Ustalimy to na postawie 

najczęściej stosowanego wskaźnika, którego autorką jest Guillermina Jasso (1994). 

Jest to stosunek rzeczywistych (R) do postulowanych (P) zarobków – R/P. W mało 

prawdopodobnym, ale możliwym teoretycznie przypadku całkowitej akceptacji po-

ziomu własnych zarobków (R=P) formuła Jasso wyniosłaby 1. Przy wskazywaniu 

na wyższe kwoty postulowanych zarobków w stosunku do zarobków faktycznych 

(R<P), wartości formuły Jasso lokują się w przedziale od 0 do 1, a w przypadku po-

stulowania niższych zarobków (R>P) wartości te wynoszą powyżej 1.

Analizy te prowadzono w kilku krajach, w  tym również w Polsce ( Jasso 

2007; Domański 2013). Jednak nie próbowano ustalić, jak rozbieżności między 

rzeczywistymi i „sprawiedliwymi” zarobkami kształtują się w skali międzykrajowej. 

Pozwalają na to dane ESS z 2018 roku pochodzące z modułu dotyczącego spra-

wiedliwości społecznej. Wyniki naszych analiz mogą być traktowane jako wgląd 

w potoczne rozumienie zasad sprawiedliwej dystrybucji zarobków, a dokładniej – 

w  jakim stopniu są one akceptowane przez ogół. Zapewne między społeczeń-

stwami europejskimi występują jakieś różnice i zarobki uznawane za właściwe, na 

przykład we Francji i Włoszech, nie muszą być oceniane jako sprawiedliwe w kra-

jach skandynawskich lub w Anglii. Drugim celem jest ustalenie, w jakim stopniu 

to, „ile się powinno zarabiać”, zależy od cech kształtujących nierówności zarobków 

związanych z rodzajem systemu politycznego, poziomem zamożności i polityką 

socjalną rządu, a także z płcią, wiekiem, poziomem wykształcenia i przynależno-

ścią klasową. Z dotychczasowych badań wynika, że występują tu pewne prawidło-

wości, które można będzie zweryfi kować, wykorzystując dane ESS. Kwestią do 

dyskusji jest to, na ile wartości wskaźnika R/P (relacji zarobków rzeczywistych do 

postulowanych) informują o postawach wykraczających poza ocenę zarobków: jak 

Chcemy ustalić, jak ludzie oceniają 
własne zarobki: w jakim stopniu 
je akceptują, czy wynoszą one 
tyle, ile ich zdaniem powinny. 
Akceptacja jest stopniowalnym 
zjawiskiem, które najłatwiej 
ustalić przez porównanie kwoty 
postulowanej z otrzymywaną 
faktycznie.
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rzutują one na ocenę nierówności i legitymizację systemu politycznego, zakładając, 

że system jest legitymizowany w takim stopniu, w jakim oceniany jest jako zgodny 

z oczekiwaniami dotyczącymi zasad sprawiedliwości społecznej.

Pytania badawcze

Pierwsze pytanie dotyczy fundamentalnego problemu, w jakim stopniu zarobki są 

zgodne z normami sprawiedliwości społecznej. Problem jest ważny, tak jak waż-

ne są same zarobki. Wyniki analiz prowadzonych w różnych krajach wskazują, że 

w ocenie większości, ludzi powinno się wynagradzać proporcjonalnie do kwalifi -

kacji, wkładu pracy, wysiłku, trudności w zastąpieniu ich pracy innymi zawodami 

i wszystkiego, co kojarzone jest z osiągnięciami, a nie z pochodzeniem społecznym 

(Alwin et al. 1995). Oczywiście ludzie kierują się również innymi zasadami spra-

wiedliwości i na przykład niektórzy dają priorytet zasadzie wynagradzania według 

potrzeb związanych z wielkością rodziny i liczbą posiadanych dzieci. Rozpatrując to 

z perspektywy „właściwych” zarobków, Jasso (1978) argumentuje, że większość ludzi 

chce uzyskiwać wyższe zarobki niż te, które uzyskują faktycznie. Można domnie-

mywać, że wynika to jej zdaniem z racjonalności społeczeństw rynkowych nastawio-

nych na konsumpcję, w których ludzie oceniani są na podstawie stanu zamożności. 

Faktem jest, że przekonanie o otrzymywaniu zbyt niskich zarobków wydaje się do-

minować, a przynajmniej stwierdzono to w Polsce. W latach 1992‒2008 odsetek 

respondentów wskazujących, że zarabiają tyle, ile powinni, kształtował się na pozio-

mie 15,9‒19,8, nie więcej niż 2% twierdziło, że zarabiają za dużo, a pozostali chcieli 

uzyskiwać więcej, niż mieli (Domański 2013). Płynie stąd wniosek, że wprawdzie 

ludzie akceptują istniejące nierówności, ale równocześnie większość uważa, że po-

winni zarabiać więcej, niż mają. Jest to pierwsza hipoteza, którą zweryfi kujemy na 

podstawie danych ESS: we wszystkich społeczeństwach europejskich większość lu-

dzi uważa, że zasługuje na wyższe zarobki – o wiele mniej sądzi, że są one sprawie-

dliwe, a w zdecydowanej mniejszości są ci, którzy są przekonani, iż zarabiają za dużo. 

Drugie pytanie dotyczy zróżnicowania między krajami w  podziale na 

społeczeństwa i postkomunistyczne i kraje zachodnie. Sądzimy, że w społeczeń-

stwach postkomunistycznych w  dalszym ciągu, jak ustalono to w  latach dzie-

więćdziesiątych, panuje większe przekonanie, że „nierówności dochodów są zbyt 

duże” niż w krajach zachodnich (Alwin et al. 1995)1. W krajach tych zarobki i ich 

siła nabywcza na ogół są niższe niż w Europie Zachodniej. Mieszkańcy krajów 

1  Cytujemy wyniki międzynarodowego badania International Social Justice Project zrealizowa-
nego w 1991 roku w wybranych społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej i w krajach 
zachodnich (Kluegel et al. 1995).

Wyniki analiz prowadzonych 
w różnych krajach wskazują, 
że w ocenie większości, ludzi 

powinno się wynagradzać 
proporcjonalnie do kwalifi kacji, 

wkładu pracy, wysiłku, trudności 
w zastąpieniu ich pracy innymi 

zawodami i wszystkiego, co 
kojarzone jest z osiągnięciami, 

a nie z pochodzeniem społecznym.



116 H e n r y k  D o m a ń s k i ,  D a r i u s z  P r z y b y s z 

postkomunistycznych znacznie częściej chcieli „gwarantowania im minimalnego 

standardu życiowego”, „zapewnienia pracy osobom bezrobotnym przez państwo”, 

„podnoszenia podatków osobom najbogatszym” i „walki rządu z nierównościami 

dochodów”. Kryje się za tym wizja społeczeństwa ubogiego, mającego poczucie 

zagrożenia, w którym uzyskuje się zbyt niskie zarobki. Jeżeli tendencje te utrzy-

mują się nadal, mieszkańcy społeczeństw postkomunistycznych powinni mieć sil-

niejsze poczucie bycia niedopłacanymi, czego odzwierciedleniem byłyby wyższe 

postulaty dotyczące własnych zarobków.

Trzecia kwestia dotyczy zróżnicowania między krajami pod względem nie-

równości dochodów. Wyniki dotychczasowych analiz wskazują, że z większymi 

nierównościami związane jest wyższe bezrobocie, gorszy stan zdrowia, mniejsze 

zaufanie społeczne, niższe poczucie szczęścia, skłonność do agresji, frustracja 

i pogorszenie jakości życia (Wilkinson, Pickett 2007; Szlendak, Karwacki 2010). 

Zweryfi kujemy hipotezę, że większe nierówności dochodów przekładają się rów-

nież na większe poczucie niedopłacania. Można założyć, że w krajach o wyższym 

poziomie nierówności istnieje głębsze przekonanie o uzyskiwaniu zbyt niskich za-

robków w porównaniu z krajami, które charakteryzują się mniejszymi nierówno-

ściami. Większe nierówności obniżają poczucie bezpieczeństwa, ludzie wysuwają 

więc większe postulaty zarobkowe, żeby zmniejszyć poczucie ryzyka, niezależnie 

od pozycji społecznej i rodzaju systemu politycznego. Podobnych reakcji można 

oczekiwać od zagrożenia bezrobociem i niskiej stopy życiowej, które osłabiają po-

czucie bezpieczeństwa niezależnie od nierówności dochodów. Przewidujemy, że 

mieszkańcy krajów charakteryzujących się większym poziomem bezrobocia i niż-

szym poziomem zamożności znacząco silniej zawyżają poziom „sprawiedliwych” 

zarobków w stosunku do zarobków uzyskiwanych faktycznie.  

Czwarte pytanie jest następujące: czy rozbieżność między „sprawiedliwy-

mi” i uzyskiwanymi zarobkami zwiększa się w miarę zajmowania wyższej pozy-

cji klasowej, czy odwrotnie – wyższe postulaty zarobkowe zgłaszają członkowie 

klas niższych. Za pierwszym scenariuszem przemawiają argumenty wynikające 

z  teorii „zmiany technologicznej wymuszonej przez kwalifi kacje” (skill-biased 

technological change, SBTC). Według SBTC w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 

gwałtownie zwiększyło się zapotrzebowanie na zawody związane z posiadaniem 

wysokich umiejętności technicznych, które jednak nie dorównuje podaży. Wy-

stępowanie luki kwalifi kacyjnej prowadzi więc do zwiększenia wartości rynkowej 

ról zawodowych związanych z posiadaniem wyższego wykształcenia, a w szcze-

gólności z wysokimi kwalifi kacjami typu STEM – science, technology, engineering, 

and mathematics (Goldin, Katz 2008)2. Efekt STEM powinien motywować osoby 

2  Nauka, technologia, inżynieria, matematyka. 

Można założyć, że w krajach 
o wyższym poziomie nierówności 
istnieje głębsze przekonanie 
o uzyskiwaniu zbyt niskich 
zarobków w porównaniu 
z krajami, które charakteryzują się 
mniejszymi nierównościami.
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z wysokimi kwalifi kacjami do formułowania wyższych postulatów zarobkowych 

w  porównaniu z  kategoriami o  niższym statusie społecznym. Potwierdzeniem 

tej prawidłowości są wyniki badań nad zasadami sprawiedliwości dystrybucyjnej. 

Wskazują one, że zasada merytokracji, czyli wynagradzanie ludzi proporcjonalnie 

do „zasług” (SBTC może być traktowany jako dostosowanie zasady merytokra-

cji do współczesnych warunków rynkowych), cieszy się największym poparciem 

w wyższej klasy średniej, a równocześnie członkowie klas niższych akceptują uzy-

skiwanie niższych zarobków (Marshall, Swift 1993). Według alternatywnego sce-

nariusza zależność ta jest odwrotna, to znaczy oczekiwanie zarobków wyższych od 

uzyskiwanych dominuje w kategoriach usytuowanych na dole hierarchii społecz-

nej. Mają oni więcej powodów do niepokoju niż kategorie uprzywilejowane, nie-

rzadko mają problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, być może działa 

tu również efekt społeczeństwa konsumpcyjnego, który wymusza potrzebę nie-

odbiegania od normy i demonstrowania sukcesu zawodowego. Trzecia możliwość 

to brak zależności między „sprawiedliwymi” zarobkami a przynależnością klasową. 

Niewykluczone, że zgodnie z teoriami „grupy odniesienia” (Merton 1982) ludzie 

relatywizują ocenę zarobków do własnej klasy społecznej. Powoduje to, że prze-

waga zarobków „sprawiedliwych” nad uzyskiwanymi kształtuje się podobnie we 

wszystkich klasach społecznych: od kierowników wyższego szczebla i specjalistów 

do robotników niewykwalifi kowanych.

Na koniec pytanie dotyczące zależności od płci. Można oczekiwać, że ko-

biety wskazują na wyższe kwoty sprawiedliwych zarobków w porównaniu z uzy-

skiwanymi faktycznie. Po pierwsze, dlatego że na ogół zarabiają wyraźnie mniej 

niż mężczyźni, a mogą wierzyć, że zasługują na więcej, chociaż nie można wyklu-

czyć, że część z nich akceptuje te nierówności i uznaje za uzasadnione. Po dru-

gie, kobiety uzyskują coraz wyższe kwalifi kacje, a w wielu krajach mają wyższe 

wykształcenie od mężczyzn. Można więc przypuszczać, że zwiększa to poczucie 

dyskryminacji i postulowania wyższych zarobków.

Różnice między krajami

Dane przedstawione w tabeli 1 dostarczają odpowiedzi na podstawowe pytanie: 

czy ludzie chcieliby zarabiać więcej czy mniej w porównaniu z faktycznymi zarob-

kami. Dla każdego kraju ustaliliśmy to w postaci relacji między średnimi: otrzymy-

wanych zarobków do zarobków takich, jakie być powinny w opinii respondentów 

(R/P). Badane osoby odpowiadały najpierw na pytanie: „Ile wynoszą zazwyczaj ty-

godniowo/miesięcznie/rocznie P. zarobki netto, tzn. po opodatkowaniu i odlicze-

niu obowiązkowych potrąceń?”, następnie respondenta pytano: „Czy, P. zdaniem, 

Kobiety uzyskują coraz wyższe 
kwalifi kacje, a w wielu krajach 

mają wyższe wykształcenie 
od mężczyzn. Można więc 
przypuszczać, że zwiększa 
to poczucie dyskryminacji 

i postulowania wyższych 
zarobków.
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uzyskiwane przez P. zarobki netto są niesprawiedliwie niskie, sprawiedliwe czy też 

niesprawiedliwie wysokie?”. Jeśli respondent powiedział, że są niesprawiedliwie 

niskie lub niesprawiedliwie wysokie, zadawano kolejne pytanie: „Jakie zarobki ty-

godniowe/miesięczne/roczne netto uznałby/-aby P. za sprawiedliwe dla siebie?”. 

Jeżeli wielkości „sprawiedliwych” zarobków podawanych przez respondenta były 

wyższe od zarobków faktycznych (R<P), to wartości wskaźnika są niższe od 1. 

Jeżeli są wyższe, czyli ludzie sądzą, że zarabiają za dużo, to R/P wynosi powyżej 1. 

Jeżeli respondenci stwierdzali, że ich zarobki są sprawiedliwe, wówczas wartość 

tego wskaźnika wynosiła 1. Ponieważ w sytuacji nadpłacania wielkości R/P kształ-

tują się od 1 do nieskończoności, a niedopłacania w przedziale od 1 do 0, dla za-

chowania symetrii przedstawiamy je w postaci logarytmu naturalnego3. Tak więc 

3  Niektóre osoby wskazywały bardzo niskie lub bardzo wysokie wartości zarobków rzeczywi-
stych (deklarowanych) i postulowanych. Wielkości wskaźnika R/P dla tych osób zdecydowanie 
odstawały więc od wartości uzyskanych dla pozostałych przypadków. Nie można wykluczyć, że 
wynikało to na przykład z błędnego wpisania kwoty, przeoczenia jednego „0” itp. Aby te skrajne 
wartości nie zaburzały w  sposób istotny porównań dotyczących średnich między krajami, 
osobom o najniższej wartości wskaźnika R/P (5%) przypisane zostały wartości 5 centyla tej 
zmiennej. Analogicznie, osobom o najwyższych wartościach wskaźnika R/P przypisano warto-

Tabela 1. Zarobki rzeczywiste 

w porównaniu ze sprawiedliwymi 

(w postaci logarytmicznej): 

2018 (dane ESS)

Kraj Średnia Mediana

Austria -0,10 0,00

Belgia -0,14 0,00

Bułgaria -0,48 -0,44

Cypr -0,27 -0,19

Czechy -0,34 -0,15

Estonia -0,35 -0,26

Finlandia -0,17 -0,11

Francja -0,22 -0,14

Holandia -0,10 0,00

Irlandia -0,14 0,00

Niemcy -0,19 -0,14

Norwegia -0,11 0,00

Polska -0,34 -0,27

Serbia -0,55 -0,46

Słowenia -0,29 -0,22

Szwajcaria -0,12 0,00

Węgry -0,43 -0,34

Wielka Brytania -0,16 0,00

Włochy -0,25 -0,12
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wartości ujemne ln(R/P) oznaczają, że respondent postrzega swoje zarobki jako 

niesprawiedliwe niskie, wartości dodatnie – jako zbyt wysokie. Ci, którzy uznali 

swoje zarobki za sprawiedliwe, mają wartość tego wskaźnika równą 0.

We wszystkich społeczeństwach, które analizujemy, zarobki uznawane 

przez ludzi za sprawiedliwe były, średnio ujmując, wyższe od zarobków faktycz-

nych (deklarowanych przez respondentów). Dominuje więc poczucie ich rozbież-

ności. Ludzie chcą uzyskiwać wyższe zarobki z różnych powodów – dla jednych 

oznaczałoby to poprawę egzystencji, a nawet warunek przeżycia, dla innych źró-

dło satysfakcji, poprawę samopoczucia i czynnik awansu społeczno-zawodowego. 

Wyższe zarobki mogą być również wartością autoteliczną, to jest wiele osób może 

zakładać, że im więcej się zarabia, tym lepiej. Z drugiej strony im większa rozbież-

ność, tym większe poczucie bycia niedopłacanym, niezadowolenia z pracy, moż-

liwości krytycznego stosunku do systemu politycznego lub struktur rynkowych.

Najmniejsze różnice między kwotami rzeczywistych i postulowanych za-

robków występowały w Holandii, Austrii i Norwegii, a  stosunkowo największe 

w Serbii. Co do zróżnicowania między krajami potwierdza się hipoteza dotyczą-

ca wpływu systemu politycznego w  połączeniu z  podziałem na społeczeństwa 

postkomunistyczne i Europę Zachodnią. Widać to na wykresie 1, który jest gra-

fi czną ilustracją danych z  tabeli 1. Największa rozbieżność między faktycznymi 

ści 95 centyla. Wyniki po tych przekształceniach nie odbiegały znacząco od tych, jakie uzyskano 
na zmiennych oryginalnych uwzględniających „skrajne” wartości. 

Wykres 1. Zarobki rzeczywiste 

w porównaniu ze sprawiedliwymi 

w krajach europejskich: 2018 

(średnie i przedziały ufności) 
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We wszystkich społeczeństwach, 
które analizujemy, zarobki 

uznawane przez ludzi za 
sprawiedliwe były, średnio 

ujmując, wyższe od zarobków 
faktycznych.
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i sprawiedliwymi zarobkami występuje w Serbii, za nią sytuuje się Bułgaria, dalej 

Węgry i kolejno Estonia, Polska, Czechy i Słowenia. Z kolei po prawej stronie są 

kraje Europy Zachodniej, społeczeństwa śródziemnomorskie lokują się pośrodku. 

Bezpośrednio za społeczeństwami postkomunistycznymi sytuuje się Cypr, a na-

stępnie Włochy i Francja, kończąc na Holandii, której mieszkańcy charakteryzują 

się najmniejszym poczuciem niedopłacania lub niezadowolenia z poziomu zarob-

ków. Widać też, że efekt systemu politycznego nie rysuje się w postaci ostrego dy-

stansu, ale raczej w postaci krzywoliniowej, to znaczy nachylenie krzywej R/P jest 

większe po lewej stronie wykresu 1, a zaczynając od Francji i Niemiec, rozbieżność 

między sprawiedliwymi i rzeczywistymi zarobkami się zmniejsza. Skłania to do 

przypuszczeń, że przekroczenie progu wysokiej zamożności i  zaufania do reguł 

demokracji rynkowej uruchamia efekt spłaszczenia różnic między krajami w oce-

nie sprawiedliwych zarobków. Należy podkreślić, że stosunkowo najwyższe ocze-

kiwania dotyczące zarobków formułowane są w krajach, które najpóźniej przystą-

piły do Unii Europejskiej. Ich poczucie niesprawiedliwości może być najbardziej 

widoczne właśnie z tego powodu. Na pograniczu społeczeństw zachodnich i post-

komunistycznych sytuuje się Cypr, jakby zderzały się tu ze sobą opóźnione człon-

kostwo tego kraju w UE z bliskością do modelu polityczno-gospodarczego krajów 

zachodnich.

Efekt podziałów klasowych

Biorąc pod uwagę, że niezadowolenie z dochodów wywołuje różne reakcje spo-

łeczne – od zwykłego braku akceptacji do wyrażania sprzeciwu – powstaje pyta-

nie, gdzie koncentrują się one ze względu na pozycję klasową. Byłoby naturalnym 

zjawiskiem, gdyby większe poczucie niezadowolenia mieli członkowie klas niż-

szych. Wynikałoby to, jak można sądzić, z  jednej strony z tego, że zarobki tych 

osób w wielu sytuacjach nie pozwalają im zapewnić istotnych potrzeb życiowych. 

Z drugiej strony może to być przejawem ich dążenia do poprawy warunków ma-

terialno-bytowych i szeroko rozumianej konsumpcji, a być może również potrzeby 

udowodnienia sobie, że stać ich na więcej. Niewykluczone jednak, że podobnymi 

oczekiwaniami kierują się kategorie usytuowane na wyższych piętrach hierarchii 

społecznej, chociaż istotniejszym czynnikiem, który mógłby znajdować odzwier-

ciedlenie w niskiej wartości wskaźnika ln(R/P) byłoby przekonanie o posiadaniu 

wysokich kompetencji, które powinno się odpowiednio wynagradzać.  

 

Największa rozbieżność między 
faktycznymi i sprawiedliwymi 
zarobkami występuje w Serbii, 
za nią sytuuje się Bułgaria, dalej 
Węgry i kolejno Estonia, Polska, 
Czechy i Słowenia.

Należy podkreślić, że stosunkowo 
najwyższe oczekiwania dotyczące 
zarobków formułowane są 
w krajach, które najpóźniej 
przystąpiły do Unii Europejskiej.
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O tym, jak kształtują się zależności między „sprawiedliwymi” zarobkami 

a  przynależnością klasową, informują dane przedstawione w  tabeli 2. Pozycja 

klasowa defi niowana jest w ramach podziału na 6 kategorii, które pokrywają się 

w dużym stopniu z podziałami społeczno-zawodowymi. Są to: (i) wyższe kadry 

kierownicze, wysocy urzędnicy państwowi i  specjaliści, (ii) pracownicy umysło-

wi niższego szczebla, obejmujący między innymi kierowników, techników, pie-

lęgniarki, księgowych, urzędników wykonujących rutynowe prace biurowe, oraz 

szeregowi pracownicy w usługach i handlu (na przykład sprzedawczynie, kelne-

rzy), (iii) właściciele fi rm i  samozatrudniający się właściciele poza rolnictwem, 

(iv) robotnicy wykwalifi kowani, (v) robotnicy niewykwalifi kowani oraz (vi) rol-

nicy, obejmujący właścicieli gospodarstw i robotników rolnych. W analizach nad 

stratyfi kacją jest to najczęściej stosowany wskaźnik podziałów klasowych (Erik-

son, Goldthorpe 1992). W tabeli 2 zamieszczone są średnie wartości wskaźnika 

ln(R/P) ‒ zdającego sprawę z relacji między zarobkami rzeczywistymi a postulo-

wanymi ‒ dla specjalistów, robotników itd. Zróżnicowanie wartości między tymi 

kategoriami informuje o sile oddziaływania podziałów klasowych.

Tabela 2. Zarobki 

rzeczywiste w porównaniu 

ze sprawiedliwymi ze 

względu na przynależność 

klasowąa (średnie)

aPodobnie jak w tabeli 1 

wielkości R/P wyrażone 

są w postaci logarytmu 

naturalnego.

Kraj

Wyższe kadry 

kierownicze 

i specjaliści

Pracownicy 

umysłowi 

Właściciele 

małych fi rm

Robotnicy 

wykwalifi -

kowani

Robotnicy 

niewykwa-

lifi kowani

Rolnicy

Austria -0,09 -0,10 -0,11 -0,10 -0,10 -0,16

Belgia -0,08 -0,11 -0,24 -0,17 -0,13 -0,32

Bułgaria -0,28 -0,47 -0,70 -0,48 -0,51 -0,65

Cypr -0,23 -0,23 -0,43 -0,27 -0,27 -0,50

Czechy -0,33 -0,32 -0,27 -0,28 -0,34 -0,35

Estonia -0,21 -0,30 -0,41 -0,42 -0,42 -0,46

Finlandia -0,13 -0,16 -0,29 -0,20 -0,18 -0,19

Francja -0,15 -0,18 -0,26 -0,25 -0,24 -0,49

Holandia -0,06 -0,09 -0,17 -0,10 -0,14 -0,12

Irlandia -0,12 -0,13 -0,15 -0,16 -0,18 -0,15

Niemcy -0,14 -0,19 -0,20 -0,21 -0,22 -0,46

Norwegia -0,07 -0,12 -0,23 -0,09 -0,16 -0,07

Polska -0,18 -0,33 -0,20 -0,31 -0,41 -0,42

Serbia -0,33 -0,51 -0,60 -0,42 -0,48 -0,62

Słowenia -0,17 -0,26 -0,20 -0,28 -0,36 -1,21

Szwajcaria -0,06 -0,15 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13

Węgry -0,22 -0,41 -0,34 -0,33 -0,49 -0,34

Wielka Brytania -0,11 -0,18 -0,16 -0,19 -0,14 -0,10

Włochy -0,21 -0,19 -0,23 -0,20 -0,30 -0,51
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Rzut oka przekonuje, że należy odrzucić hipotezę o braku oddziaływania 

pozycji klasowej. We wszystkich krajach siła tej zależności okazuje się istotna, 

to znaczy oczekiwania dotyczące własnych zarobków są w  znaczącym stopniu 

związane z pozycją zawodową, poziomem zamożności, dysponowaniem ważnymi 

„kapitałami” i innymi atrybutami przynależności klasowej, chociaż zapewne kryje 

się za nią wpływ innych czynników związanych z przynależnością do inteligencji, 

właścicieli, robotników i rolników, których tu nie kontrolujemy. 

Nie potwierdziła się hipoteza mówiąca o  największych oczekiwaniach 

fi nansowych kadry kierowniczej i  specjalistów. Prawie we wszystkich krajach 

rozbieżność między faktycznymi i sprawiedliwymi zarobkami była w tej kate-

gorii najniższa. Sprawdza się raczej odwrotny scenariusz, zgodnie z którym naj-

mniejsze zadowolenie z własnych zarobków występuje w kategoriach o niskim 

statusie społecznym, wśród robotników niewykwalifi kowanych, a  zwłaszcza 

rolników, a  więc w  kategoriach uzyskujących stosunkowo najniższe dochody. 

Wysokie roszczenia fi nansowe wynikają więc raczej z poczucia niesprawiedli-

wości niż przekonania o posiadaniu wysokich kompetencji, które należy lepiej 

wynagradzać. Robotnicy niewykwalifi kowani czują się niedopłacani, bo uzysku-

ją za mało, żeby zapewnić przyzwoite utrzymanie rodzinie, a zarobki rolników 

na ogół są nieadekwatne w stosunku do użyteczności ich pracy w zaspokajaniu 

potrzeb społecznych.

Wpływ cech makrosystemowych

Zobaczmy, jak przynależność klasowa oddziałuje na ocenę własnych zarobków 

w porównaniu ze zróżnicowaniem między krajami pod względem zamożności, 

stopy bezrobocia, systemu politycznego, nierówności dochodów i innych aspek-

tów. Informują o  tym wyniki analizy regresji wielopoziomowej przedstawione 

w  tabeli 3 (model 1). Analiza ta pozwala na jednoczesne uwzględnienie cech 

osób, jak i cech krajów, w których one żyją. Wskaźnikiem poziomu zamożności 

jest wielkość PKB na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym badanie. Sto-

pa bezrobocia to odsetek mieszkańców niemających pracy, gotowych do jej pod-

jęcia. Nierówności dochodów mierzone są indeksem Giniego. Przypomnijmy, że 

wyższe jego wartości wskazują na większe nierówności w danym kraju. Oprócz 

przynależności klasowej, wieku i płci uwzględniliśmy wykształcenie (w podzia-

le na sześć kategorii – od co najwyżej niepełnego średniego do absolwentów 

szkół wyższych) i bycie imigrantem; zakładamy, że status imigranta związany 

jest z poczuciem wykluczenia, co może wzmacniać przekonanie o uzyskiwaniu 

zbyt małych zarobków. 

Nie potwierdziła się hipoteza 
mówiąca o największych 
oczekiwaniach fi nansowych 
kadry kierowniczej i specjalistów. 
Prawie we wszystkich krajach 
rozbieżność między faktycznymi 
i sprawiedliwymi zarobkami była 
w tej kategorii najniższa.
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Zmienne niezależne Model 1 Model 2

Stała 0,071 0,127

Płeć (0 = Mężczyźni; 1 = Kobiety) -0,035** -0,035**

Wiek w latach 0,000 0,000

Wykształcenie – kategorie ISCED (kategorią odniesienia są osoby z wykształceniem podsta-

wowym)a 

nieukończone średnie 0,036** 0,035**

ukończone średnie 0,003 0,004

ponadśrednie zawodowe 0,004 0,004

wyższe I stopnia (licencjat) 0,026* 0,024*

wyższe II stopnia (magister) i doktorat 0,006 0,007

Przynależność klasowa (kategorią odniesienia są kierownicy wyższego szczebla i specjaliści)

pracownicy umysłowi niższego szczebla -0,035** -0,116**

właściciele małych firm -0,079** -0,148**

robotnicy wykwalifi kowani -0,045** -0,108**

robotnicy niewykwalifi kowani -0,065** -0,193**

rolnicy -0,150** -0,361**

Respondent mieszkał w kraju  w ciągu ostatnich 20 lat -0,028* -0,028*

Kraje postkomunistyczne -0,167** -0,162**

PKB per capita (w tys. dol.) 0,001 0,000

Indeks Giniego -0,009** -0,008**

Wskaźnik bezrobocia -0,004 -0,003

Interakcje: przynależność klasowa*PKB per capita

pracownicy umysłowi*PKB per capita 0,002**

właściciele małych firm*PKB per capita 0,001

robotnicy wykwalifi kowani*PKB per capita 0,001

robotnicy niewykwalifi kowani*PKB per capita 0,002**

rolnicy*PKB per capita 0,004**

Okazuje się, że zajmowanie wyższej pozycji klasowej sprzyja wysuwaniu 

niższych postulatów zarobkowych również wtedy, jeśli uwzględni się różnice mię-

dzy społeczeństwami zachodnimi i postkomunistycznymi, poziom wykształcenia, 

płeć i inne aspekty. Najwyższa rozbieżność między faktycznymi i sprawiedliwymi 

zarobkami występuje wśród rolników, a najniższa wśród kierowników wyższego 

szczebla i specjalistów, którzy w tej analizie są kategorią odniesienia dla innych po-

zycji klasowych. Wartość współczynnika regresji dla rolników w tabeli 3 (-0,150) 

wskazuje, że przynależność do tej klasy społecznej związana jest średnio z naj-

większym poczuciem niedopłacania w krajach europejskich niezależnie od innych 

czynników kształtujących ocenę wynagrodzeń. Rolnicy wyraźnie wyprzedzali 

Tabela 3. Oddziaływanie 

wybranych czynników na 

rozbieżności między rzeczywistymi 

i sprawiedliwymi zarobkami ln(R/P). 

Model regresji wielopoziomowej

a Parametry dla kolejnych 

poziomów wykształcenia 

oznaczają przyrost w stosunku do 

bezpośrednio niższego poziomu, 

na przykład dla wykształcenia 

ukończonego średniego kategorią 

odniesienia jest nieukończone 

średnie.

*p<0,05, **p<0,01

Najwyższa rozbieżność między 
faktycznymi i sprawiedliwymi 

zarobkami występuje wśród 
rolników, a najniższa wśród 

kierowników wyższego szczebla 
i specjalistów.
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pod względem negatywnej opinii o poziomie własnych zarobków pozostałe klasy 

społeczne, zaczynając od robotników niewykwalifi kowanych (-0,065). Na uwagę 

zasługują wysokie aspiracje właścicieli (-0,079). W  większości krajów uzyskują 

wyższe dochody niż robotnicy wykwalifi kowani i pracownicy umysłowi, a mimo 

to zarabiają w swym mniemaniu znacznie mniej, niż powinni. 

Potwierdza się zależność między oceną własnych zarobków a podziałem 

na społeczeństwa postkomunistyczne i kraje zachodnie. Mieszkańcy społeczeństw 

postkomunistycznych żyją w poczuciu większej rozbieżności między uzyskiwany-

mi i „właściwymi” zarobkami (-0,167) niż mieszkańcy krajów zachodnich. „Zasłu-

gują” na uzyskiwanie wyższych wynagrodzeń, co może w jakimś stopniu wynikać 

z potrzeby dorównania krajom zachodnim pod względem stopy życiowej. Wbrew 

oczekiwaniom ocena własnych zarobków nie zależy od różnic między krajami 

pod względem poziomu zamożności i wielkości bezrobocia. Ważniejszy okazuje 

się wpływ zaszłości systemowych, które kryją się za podziałem na społeczeństwa 

postkomunistyczne i  rozwinięte społeczeństwa rynkowe. Natomiast wysoki po-

ziom zamożności (mierzony PKB na osobę) okazuje się czynnikiem sprzyjającym 

spłaszczeniu się hierarchii klasowej rozpatrywanej pod kątem oceny własnych za-

robków. Świadczą o tym parametry uzyskane dla interakcji między PKB i przy-

należnością klasową (model 2 w tabeli 3). Parametry te zdają sprawę z tego, czy 

różnice między kategoriami społecznymi są takie same czy też inne dla krajów 

różniących się PKB. Nasze wyniki pokazują, że wzrost PKB o 1000 dolarów na 

1 mieszkańca związany jest z mniejszą o 0,004 rozbieżnością między sprawiedliwy-

mi i rzeczywistymi wynagrodzeniami w kategorii rolników niż wśród kierowni-

ków wyższego szczebla i specjalistów. To samo dotyczy robotników niewykwalifi -

kowanych, w tym przypadku rozbieżności względem specjalistów maleją o 0,002. 

Wskazywałoby to, że w krajach zamożnych poczucie niesprawiedliwości kategorii 

sytuujących się na niższych piętrach hierarchii klasowej jest relatywnie mniejsze 

niż w społeczeństwach na niższym poziomie rozwoju. Nie zmienia to faktu, że są 

oni najmniej usatysfakcjonowani z własnych zarobków. Istotnym czynnikiem są 

również nierówności dochodów w danym kraju. Jak należało oczekiwać, w kra-

jach, gdzie są one największe, respondenci w większym stopniu postrzegają swoje 

dochody jako zbyt niskie (-0,009).

Zgodnie z hipotezami, przekonanie o uzyskiwaniu zbyt niskich zarobków 

występuje częściej wśród kobiet (-0,035). Być może wynika to ze wzrostu wy-

kształcenia i związanego z tym poczucia dyskryminacji pod względem poziomu 

wynagrodzeń, chociaż może również wynikać z ogólniejszego procesu moderniza-

cji i towarzyszącego temu sprzeciwu wobec tradycyjnego wizerunku matki i żony, 

który usprawiedliwia otrzymywanie przez kobiety niższych zarobków. Jeśli chodzi 

o imigrantów, to ujemny parametr (-0,28) wskazuje na większe poczucie niedo-

płacania w porównaniu z ludnością rodzimą, zależność ta nie jest jednak zbyt silna. 

W krajach zamożnych poczucie 
niesprawiedliwości kategorii 
sytuujących się na niższych 
piętrach hierarchii klasowej 
jest relatywnie mniejsze niż 
w społeczeństwach na niższym 
poziomie rozwoju.

Zgodnie z hipotezami, 
przekonanie o uzyskiwaniu zbyt 
niskich zarobków występuje 
częściej wśród kobiet.
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Stosunkowo słabo kształtuje się wpływ poziomu wykształcenia. Prawidło-

wością jest, że wzrost wykształcenia związany jest z wyższymi zarobkami i ‒ jak 

wynikałoby z naszych analiz ‒ osoby z wyższym wykształceniem zgłaszają niższe 

roszczenia fi nansowe niż kategorie z  wykształceniem podstawowym i  średnim. 

Słaba zależność wynika z korelacji wykształcenia z pozycją klasową. Członkowie 

klas wyższych rekrutują się na ogół z absolwentów wyższych uczelni, a robotnicy 

niewykwalifi kowani i rolnicy z zasadniczych szkół zawodowych i szkół średnich. 

Może to być jedna z przyczyn, dla których wpływ wykształcenia przy kontroli 

przynależności klasowej jest stosunkowo nieduży. Rozbieżność między sprawie-

dliwymi i faktycznymi zarobkami najsilniej rysuje się między osobami z wykształ-

ceniem podstawowym i niepełnym średnim (0,036), jak również między ponad-

średnim zawodowym i wyższym pierwszego stopnia, natomiast różnice między 

innymi „sąsiednimi” kategoriami wykształcenia są statystycznie nieistotne.

Wnioski

Punktem odniesienia w ocenie własnych zarobków jest porównanie ich z zarobka-

mi otrzymywanymi faktycznie. W analizach socjologicznych jest to podstawowe 

kryterium realizacji zasad sprawiedliwości społecznej, czyli stanu, który zdaniem 

ludzi jest sprawiedliwy. Jak wynika z naszych analiz zdecydowana większość chce 

uzyskiwać wyższe zarobki. Prawidłowość ta występuje we wszystkich krajach eu-

ropejskich, a więc poczucie niedopłacania jest dominującym zjawiskiem. Otwiera 

to pole do rozważań dotyczących przyczyn i  konsekwencji tej rozbieżności dla 

oceny własnych osiągnięć i stanu nastrojów społecznych.

Okazuje się, że istotnym czynnikiem jest zróżnicowanie między krajami. 

Z kilku cech, które staraliśmy się uwzględnić, najważniejszy jest podział na spo-

łeczeństwa postkomunistyczne i kraje zachodnie. Mieszkańcy społeczeństw post-

komunistycznych mają, średnio rzecz biorąc, większe przekonanie o uzyskiwaniu 

zbyt niskich zarobków, co może być odzwierciedleniem niższego poziomu zamoż-

ności i aspiracji do wysokiej stopy życiowej rozwiniętych społeczeństw rynkowych. 

Niezależnie od różnic między krajami, ocena „sprawiedliwości dystrybucyjnej” 

związana jest z pozycją klasową jednostek. Rozbieżność między „sprawiedliwymi” 

i uzyskiwanymi zarobkami zwiększa się w kategoriach usytuowanych na dole hie-

rarchii społecznej. Oznaczałoby to, że za niezadowoleniem z poziomu własnych 

wynagrodzeń kryją się w większym stopniu negatywnie oceniane własne warunki 

materialno-bytowe niż niedocenianie przez pracodawców wysokich kwalifi kacji 

zawodowych i złożoności pracy w kategoriach o wysokim statusie społeczno-eko-

nomicznym. Nie odbiegają od oczekiwań zależności związane z  płcią. Kobiety 



w większym stopniu niż mężczyźni postrzegają swoje zarobki jako niesprawie-

dliwie niskie. Występuje to również przy kontroli wykształcenia, wieku i innych 

aspektów. Fakt, że dorównują mężczyznom pod względem poziomu wykształce-

nia, uświadamia im, że zasługują na wyższe zarobki, co może rozmywać tradycyjny 

stereotyp roli gospodyni domowej. 
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Zagadnienia objęte badaniem 

w poszczególnych rundach 

projektu Europejski Sondaż 

Społeczny

Europejski Sondaż Społeczny (ESS) jest realizowany od roku 2002 w cyklach 

dwuletnich. Jest najważniejszym projektem w  dziedzinie nauk społecznych, 

a jego wyniki budzą duże zainteresowanie i należą do najczęściej wykorzystywa-

nych. Z danych ESS skorzystało dotąd (listopad 2020) blisko 170 tysięcy osób, 

w tym 7145 osób z Polski, co lokuje nasz kraj na dziewiątej pozycji wśród użyt-

kowników. Polska uczestniczyła we wszystkich zrealizowanych dotąd dziewięciu 

edycjach badania.

Kwestionariusz ESS składa się z części stałej, powtarzanej we wszystkich 

edycjach, oraz rotacyjnej, zmieniającej się w poszczególnych edycjach. Pierwsza 

umożliwia śledzenie zmian w  zakresie najważniejszych dla Europy zagadnień 

społecznych, natomiast druga, rotacyjna, dotyczy zagadnień, które międzynarodo-

wy Komitet Naukowy ESS oraz Zgromadzenie Ogólne krajów uczestniczących 

w projekcie uznają za szczególnie aktualne dla Europy. 

Część stała kwestionariusza

• Media, internet i  zaufanie społeczne: czas poświęcany na oglądanie/słu-

chanie/czytanie informacji politycznych, korzystanie z internetu, zaufanie do 

ludzi.

• Polityka:  zainteresowanie polityką i poczucie wpływu na politykę, zaufanie 

do instytucji krajowych i międzynarodowych, udział w wyborach i inne formy 

zaangażowania politycznego, orientacje społeczno-polityczne oraz opinie na 

temat imigracji.

• Subiektywny dobrostan, dyskryminacja i  wykluczenie społeczne, religia 

oraz tożsamość narodowa i etniczna, a także ocena stanu zdrowia oraz po-

czucie bezpieczeństwa osobistego.

• Charakterystyka społeczno-demografi czna: skład gospodarstwa domo-

wego oraz profi l społeczno-demografi czny respondenta: wiek, stan cy-

wilny, wykształcenie, zawód, a  w  przypadku osób pracujących (obecnie lub 
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w przeszłości) także szczegółowe pytania dotyczące ich pracy. Podobne pyta-

nia dotyczą współmałżonka/partnera oraz rodziców.

• Skala Ludzkich Wartości: opracowana przez S. Schwartza skala obejmuje 

wartości moralne i społeczne.

Część rotacyjna kwestionariusza

Edycja 1 (2002)

• Imigracja i azyl: postawy wobec imigracji i udzielania azylu, postrzeganie ska-

li (zakresu) imigracji, ocena polityki państwa wobec imigrantów oraz wpływu 

zjawiska imigracji na gospodarkę, kulturę narodową itp.

• Zaangażowanie obywatelskie: zaangażowanie społeczne i polityczne (dzia-

łalność w partiach, organizacjach i stowarzyszeniach oraz wolontariat), war-

tości obywatelskie oraz więzi rodzinne i towarzyskie.

Edycja 2 (2004)

• Zdrowie i opieka zdrowotna: związki między miejscem w  strukturze spo-

łecznej a zdrowiem i korzystaniem z opieki zdrowotnej. Pytania dotyczą oce-

ny stanu zdrowia, opinii o przyjmowaniu lekarstw, korzystania z medycyny 

alternatywnej oraz relacji lekarz–pacjent.

• Moralność ekonomiczna: normatywne i  moralne aspekty rynku i  kon-

sumpcji w  warunkach globalizacji i  polityki neoliberalnej. Pytania doty-

czą stosunków i wzajemnego zaufania między konsumentami (nabywcami) 

a producentami towarów i fi rmami świadczącymi usługi. 

• Rodzina, praca a dobrostan: źródła satysfakcji i psychologicznych napięć 

w kontekście roli państwa w  ich powstawaniu. Pytania dotyczą proporcji 

między czasem poświęcanym na pracę zawodową a czasem poświęcanym 

na życie rodzinne i różnego rodzaju prace domowe oraz oceny warunków 

życia.

Edycja 3 (2006)

• Czas życia – przebieg życia: strategie przyjmowane w planowaniu własnego 

życia. Pytania dotyczą następujących zagadnień: w  jakim wieku należy po-

dejmować kluczowe decyzje życiowe, takie jak: rozpoczęcie pracy zawodowej, 

usamodzielnienie się, zawarcie związku małżeńskiego, pierwsze dziecko itp., 

a także plany dotyczące emerytury.
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• Dobrostan osobisty i społeczny: zadowolenie z pracy, dochodów i poziomu 

życia, ogólne zadowolenie z życia, samopoczucie w ostatnim okresie oraz po-

moc innym ludziom.

Edycja 4 (2008)

• Opieka państwa, zabezpieczenie społeczne i podatki: postawy wobec roli 

opiekuńczej państwa, jej postrzeganie i ocena. Pytania dotyczą opinii na temat 

zobowiązań państwa wobec całego społeczeństwa oraz poszczególnych jego 

grup (emerytów, bezrobotnych, ludzi chorych), świadczeń i usług socjalnych, 

a więc ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych itp. oraz opinii na temat 

wysokości podatków.

• Status grup wiekowych, stereotypy i uprzedzenia związane z wiekiem: po-

zycja w społeczeństwie ludzi należących do różnych grup wiekowych (ludzi 

młodych i starych), ich traktowanie w społeczeństwie oraz stereotypy i dys-

kryminacja związana z wiekiem.

Edycja 5 (2010)

• Rodzina, praca a dobrostan. Jest to powtórzenie, w zmienionych warunkach 

ekonomicznych (kryzys), analogicznego modułu z ESS 2 (2004). W porów-

naniu z ESS 2 większy nacisk jest położony na doświadczenia związane z pra-

cą oraz napięcia między czasem poświęcanym na pracę i sprawy domowe oraz 

rodzinne.

• Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości: policji i sądów. Problematyka ta ma 

kluczowe znaczenie dla polityki państwa w zakresie stanowienia prawa kry-

minalnego, gdyż brak takiego zaufania sprzyja erozji legitymizacji instytucji 

prawa. Pytania dotyczą zaufania do policji i sądów, doświadczeń w kontaktach 

z policją i sądami oraz kooperacji z tymi instytucjami w różnych sytuacjach 

i postaw wobec karania. 

Edycja 6 (2012)

• Dobrostan osobisty i społeczny. Jest to powtórzenie, w zmienionych warun-

kach ekonomicznych (kryzys), analogicznego modułu z ESS 3 (2006). Do-

dano nowe wskaźniki dobrostanu oraz pytania dotyczące czynników (przede 

wszystkim zachowań) wpływających na dobrostan.

• Rozumienie i ocena demokracji. Celem modułu jest zbadanie zadowolenia 

z demokracji. Pytania dotyczą z jednej strony wyobrażeń i oczekiwań wobec 

demokracji, z drugiej zaś oceny funkcjonowania demokracji w własnym kraju.
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Edycja 7 (2014/15)

• Imigracja. Jest to powtórzenie, w zmienionych warunkach (napływ imigran-

tów związany z  konfl iktami zbrojnymi w  różnych krajach), analogicznego 

modułu z ESS 1 (2002). Dodano nowe wskaźniki postaw wobec imigracji 

i imigrantów oraz wpływu zjawiska imigracji na różne sfery życia w kraju.

• Zdrowie. Związki między stylem życia (w  tym odżywianiem się, paleniem 

papierosów, piciem alkoholu, aktywnością fi zyczną itp.) oraz dostępem do 

opieki lekarskiej i leczenia a stanem zdrowia.

Edycja 8 (2016/17)

• Źródła energii i  zmiana klimatu. Pytania dotyczą postaw wobec różnych 

źródeł energii, zachowań z tym związanych oraz preferencji w zakresie polity-

ki energetycznej państwa. Moduł zawiera także pytania o postrzeganie zmian 

klimatu i możliwości ograniczenia tych zmian.

• Opieka państwa, zabezpieczenie społeczne i podatki. Jest to powtórzenie, 

w zmienionych warunkach, analogicznego modułu z ESS 4 (2008). Pytania 

dotyczą postaw wobec roli opiekuńczej państwa, jej postrzegania i oceny, tak-

że w odniesieniu do niektórych kategorii społeczeństwa: emerytów, bezrobot-

nych, rodziców wychowujących małe dzieci. Dodano nowe pytania o opinie 

na temat ograniczenia niektórych świadczeń i zmianę ich struktury, a także na 

temat dwóch omawianych ówcześnie programów: bezwarunkowego dochodu 

podstawowego oraz programu świadczeń społecznych dla osób ubogich.

Edycja 9 (2018/19)

• Etapy życia ‒ przebieg życia. Jest to powtórzenie analogicznego modułu 

z ESS 3 (2006). Pozwala zaobserwować, jak w wyniku długofalowych skut-

ków recesji 2008 roku oraz przemian ekonomicznych, społecznych i politycz-

nych zmienił się przebieg życia społeczeństw i postrzeganie najlepszego wie-

ku, najmłodszego i najstarszego wieku dla poszczególnych wydarzeń w życiu. 

Chodzi o takie wydarzenia, jak zamieszkanie z partnerem/partnerką, małżeń-

stwo, rodzicielstwo, emerytura.

• Sprawiedliwość w kontekście wzrastających nierówności. Pytania dotyczą 

następujących wymiarów: sprawiedliwości politycznej, sprawiedliwości do-

chodów, sprawiedliwych szans edukacyjnych i związanych z pracą, sprawie-

dliwego podziału dóbr, a także podejścia do zasad normatywnych, zamknięcia 

się społeczeństwa, wiary w sprawiedliwość na świecie.



Metodologia ESS

Celem projektu ESS, obok zbierania danych substantywnych, jest także dosko-

nalenie metodologii badań sondażowych (surveyowych), w  szczególności mię-

dzykrajowych. Szczegółowy opis metodologii ESS, obejmujący wszystkie etapy 

procesu badawczego, a także stosowane w polskiej edycji projektu jej modyfi kacje 

i udoskonalenia, przedstawiony jest w artykule P.B. Sztabińskiego i F. Sztabińskiego 

(przy współpracy Z. Karpińskiego, D. Przybysza i Z. Sawińskiego) Europejski Son-

daż Społeczny: rygorystyczna metodologia i wiarygodne wyniki (w:) P. B. Sztabiński 

i F. Sztabiński (red.) Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 

2002-2016/17. Publikacja dostępna jest pod adresem http://www.ifi span.pl/wp-

-content/uploads/2018/11/ESS-2018-archiw_1.pdf.
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