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AuStRALIA JERZEGO ZuBRZyCKIEGO

Socjolog, profesor Narodowego Uniwersytetu Australijskiego – Jerzy Zu-
brzycki – zmarł w Canberze 20 maja 2009 roku. Media australijskie, w tym 
największy dziennik „The Australian” przygotowały krótkie artykuły wspo-
mnieniowe, w których pisały o jego polskich korzeniach, przeżyciach z czasów 
II wojny światowej, małżeństwie z Aleksandrą Królikowską, przybyciu do Au-
stralii, badaniach socjologicznych, zaproponowanej przez niego idei i polityki 
multikulturalizmu oraz o przyjaźni z papieżem Janem Pawłem II.  

Zubrzycki przybył do Australii w styczniu 1956 roku z zadaniem podjęcia 
studiów nad migracjami w powojennej Australii.  Po latach mówił o dniu przy-
bycia na kontynent: „dla mnie i dla mojej rodziny Canberra okazała się wielkim 
rozczarowaniem. Była miastem o populacji 25 tysięcy mieszkańców, z wieloma 
piaszczystymi drogami.  Prócz pączkującego dopiero co uniwersytetu nie miała 
nam właściwie nic do zaoferowania” (Zubrzycki w rozmowie z Thompsonem 
2003). Pomimo początkowego zawodu Canberra stała się dla rodziny Zubrzyckich 
domem. To tu ten wypromowany przez Floriana Znanieckiego doktor wniósł 
znaczący wkład w rozwój socjologii australijskiej. Założył Wydział Socjologii na 
Narodowym Uniwersytecie Australijskim, przewodniczył Towarzystwu Socjolo-
gicznemu Australii i Nowej Zelandii oraz był twórcą czasopisma „The Australian 
and New Zealand Journal of Sociology”. W wydanej w 2005 roku książce „Hi-
stories of Australian Sociology” (germov, Mcgee, 2005) Jerzy Zubrzycki jest 
jedną z najczęściej przywoływanych postaci. Autorzy poszczególnych artykułów 
odwołują się do jego osoby lub dorobku aż 27 razy. 

W Australii pamiętany będzie jednak przede wszystkim jako „ojciec australij-
skiego multikulturalizmu” lub „lider kulturowej rewolucji” jak, w dzień po śmierci, 
nazwał go „The Australian”. Jerzy Zubrzycki oddany idei „powszechnego człowie-
czeństwa” (ang. common humanity) od początku swej pracy naukowej podkreślał 
wagę „pluralizmu [kulturowego] w Australii” oraz pełnej integracji imigrantów. 
W wywiadzie radiowym mówił, iż jego badania statystyczne i terenowe pokazały 
w jaki sposób traktowani są w Australii imigranci, którzy nie legitymowali się 
pochodzeniem brytyjskim. Byli to ludzie – mówił Zubrzycki, dla których nie było 
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kursów angielskiego, zajmowali najniższe pozycje zawodowe, gdyż nikt nie uzna-
wał ich kwalifikacji. „W moim przekonaniu – kontynuował profesor – biorąc pod 
uwagę moje polskie korzenie oraz doświadczenia z czasów II wojny światowej 
takie traktowanie odbierało im ich podstawowe prawa” (Zubrzycki w rozmowie 
z Thompsonem 2003, por. także Wiliams, Bond: 69), a przecież jak mówił w cza-
sie wykładu na Uniwersytecie Londyńskim w 1992 roku, „osoba [imigrant] może 
zintegrować się z dominująca kulturą społeczeństwa przyjmującego nie tracąc swej 
kulturowej tożsamości.  Jestem dumny z bycia Polakiem, ale jestem równie dumny 
z bycia kompletnie zasymilowanym Australijczykiem” (za Wiliams, Bond: 104).  

Wynikami prac Zubrzyckiego zainteresował się rząd Australii i zaprosił go do 
współpracy. Był on doradcą trzech premierów Edwarda gough Whitlama, Mal-
colma Frasera i Johna Howarda w sprawie polityki imigracyjnej.  Jak w artykule 
wspomnieniowym podkreślił Paul Maley, dziennikarz „The Australian”, Zubrzy-
cki był jednym z tych, którzy zainspirowali rząd australijski do odejścia w latach 
70’ od polityki asymilacji imigrantów na rzecz uznania zasad multikulturalizmu.  
„Zubrzycki był wizjonerem – wspominał go z kolei w programie radiowym 
ABC1 były premier Malcolm Fraser – który w znaczący sposób przyczynił się 
do społecznego rozwoju Australii. Teraz jesteśmy bardziej zróżnicowaną spo-
łecznością. Wystarczy przejść się ulicami Melbourne lub Sydeny aby przekonać 
się, że jesteśmy w rzeczywistości mulitkulturowym społeczeństwem”. A jeden 
ze współpracowników Zubrzyckiego z Institute of Mulicultural Affairs oraz 
poseł do parlamentu australijskiego z ramienia Liberalnej Partii Australii , Petro 
georgoiu, stwierdził, że Zubrzycki, który zwracał uwagę, aby „różnorodność nie 
przerodziła się w różnicę”, zostawił po sobie wspaniałą spuściznę. 
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