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Streszczenie: Artykuł jest próbą poszukiwania metodologicznego paradygmatu, za który przyją-
łem jakościowe badania nad problematyką wielokulturowości. Zachętą intelektualną do podję-
cia prezentowanego zagadnienia była tematyka międzynarodowej polsko-nowozelandzkiej konfe-
rencji dotyczącej społeczności międzykulturowych i relacji pomiędzy nimi. Natomiast inspiracja 
metodologiczna wiąże się z próbą eksploracyjnego sprawdzenia jakościowego narzędzia badaw-
czego. Narzędziem tym jest arkusz z dyspozycjami do pogłębionego ukierunkowanego wywia-
du do badania społeczności wielokulturowych. W poszczególnych punktach artykułu omówio-
no najbardziej istotne kwestie dotyczące założeń teoretycznych, kategorii metodologicznych 
i prezentacji narzędzia badawczego. Merytoryczna treść narzędzia badawczego została zawarta 
w sześciu blokach tematycznych.
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Artykuł jest próbą poszukiwania metodologicznego paradygmatu, którym będzie 
jakościowe podejście badawcze dotyczące problematyki wielokulturowości1. Zachę-
tą do podjęcia tego intelektualnego przedsięwzięcia stały się propozycje tematyczne 
w ramach międzynarodowej polsko-nowozelandzkiej konferencji dotyczącej zagad-
nień społeczności międzykulturowych. Przyjąłem więc założenie, że społeczeństwo 
polskie jest również właściwym miejscem dla podejmowania zagadnień wielokulturo-

1 Earl Babbie wśród paradygmatów jakościowych badań terenowych nie wskazuje wprost 
na wielokulturowość. Z jego propozycji metodologicznych można jednak wysnuć wniosek, że 
interesująca mnie problematyka łączy się bezpośrednio albo pośrednio z wywiadami jakościowymi, 
badaniami uczestniczącymi oraz ze studium przypadków i metodą rozszerzonych przypadków, 
powiązanych z metodą historii życia. Zob. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 
2004, s. 327–330, 323–325, 320–322.
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wości. Natomiast inspiracja metodologiczna wiąże się z próbą eksploracyjnego spraw-
dzenia jakościowego narzędzia badawczego, którego istota merytoryczna jest zawarta 
w tytule niniejszego opracowania.

Zarys problemu w kontekście teoretycznym

Wielokulturowość społeczeństw była i jest zagadnieniem socjologicznym 
o ogromnym znaczeniu poznawczym i metodologicznym. Badacze humaniści, nie 
tylko socjologowie, ale również antropologowie społeczno-kulturowi, etnologowie 
i historycy, przyglądali się temu problemowi w różnych krajach ze szczególną uwa-
gą już w okresie przedsocjologicznym rozwoju myśli społecznej. Natomiast z kla-
syków rodzimej socjologii na uwagę zasługują przede wszystkim prace Floriana 
Znanieckiego, który wespół z Williamem I. Thomasem dotykał tego zagadnienia 
w swoim monumentalnym dziele2. W polskiej socjologii okresu międzywojennego 
szczególne znaczenie heurystyczne mają również prace Stefana Czarnowskiego, 
którego problemowe ustalenia dotyczące wielokulturowości w odniesieniu do spo-
łeczeństw stających się (dynamicznych) i tradycyjnych (zastanych) są nie do prze-
cenienia3. W tym kontekście znaczeniowym interesujące są rozważania tego autora 
w odniesieniu do zagadnień: przejęcia kultury obcej, przetrwania kultury, odno-
wienia kultury i powstawania nowej kultury4. Wprowadzone przez Stefana Czar-
nowskiego kategorie analityczne mają swoje praktyczne odniesienie do procesów 
społecznych, w ramach których następuje ścieranie się, a następnie stapianie w „ty-
glu cywilizacyjnym” różnych odmienności, zarówno narodowych, etnicznych, reli-
gijnych, jak też językowych, obyczajowych, zwyczajowych, tym samym przejawiają-
cych się w szeroko rozumianej kulturze. Następuje tym samym zjawisko określane 
mianem „zderzenia kultur” i postępującym w ślad za nim procesem całkowitej albo 
częściowej unifikacji kultur. Proces ten prowadzi do wielokulturowości, rozumia-
nej jako scalanie wielości kultur większości lub mniejszości narodowych czy grup 
etnicznych w jedną w miarę uniwersalną kulturę. Wiąże się to z powstawaniem 
nowej jakości, na tyle obszernej, żeby mogła pomieścić różnorodne odmienności 
i zróżnicowania społeczne oraz kulturowe5. Właśnie próba takiego ujmowania za-
gadnienia „zderzenia kultur” (inaczej mówiąc: akulturacji, prowadzącej często do 
akomodacji, czyli wzajemnego przystosowania kultur większości lub mniejszości 
narodowych i grup etnicznych do siebie) jest typowa dla wielu badaczy, jednak 
większość tych zabiegów intelektualnych często pozostaje tylko w sferze projektu. 

2 W. I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce. Dzieła, t. 1–5, Warszawa 1976.
3 S. Czarnowski, Dzieła, t. 1, Studia z historii kultury, Warszawa 1956.
4 Tamże, s. 42–87.
5 A. Sosnowski, Wyznaczniki zmiany społecznej: młodzież – lokalność – transformacja, Szczecin 

2002, s. 191–193.
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Niekiedy również występuje dość nieporadna operacjonalizacja analitycznych kate-
gorii problemowych na niezbyt poprawnie metodologicznie i logicznie sformułowa-
ne pytania w ramach narzędzia badawczego. Poszukiwanie tak określonego para-
dygmatu wielokulturowości jest więc zabiegiem trudnym problemowo i niezwykle 
złożonym metodologicznie.

Jakie więc analityczne kategorie problemowe należy wziąć pod uwagę przy 
badaniu wielokulturowości jako inspirację i następstwo do metodologicznych roz-
strzygnięć?

„Pogranicze kultur” jest tym określeniem, od którego w porządku problemo-
wym należy rozpocząć kategorialną prezentację. W rozumieniu encyklopedycznym 
„pograniczem kultur” jest terytorium, w granicach którego dochodzi do kontak-
tów dwóch lub więcej większości lub mniejszości narodowych czy grup etnicznych 
(także społeczności lokalnych, regionalnych) o odmiennej kulturze. Można więc 
przyjąć, że jest to specyficzne, a równocześnie swoiste zjawisko społeczne i kul-
turowe, którego cechami definicyjnymi są: terytorium, kontakt społeczny i prze-
nikanie kultur6. Należy dodać, że „pogranicze kultur” jako zjawisko socjologiczne 
ujęte w perspektywie historycznej przyjmuje najczęściej dwie podstawowe formy. 
Pierwszą z nich jest występowanie obok siebie przynajmniej dwóch większości 
lub mniejszości narodowych czy grup etnicznych i związanych z nimi kultur. Ma 
tu miejsce współwystępowanie odmiennych zróżnicowanych systemów wartości 
i tradycji, składających się na odrębne tożsamości i odmienne sposoby myślenia 
(mentalność). Do tego dochodzi posługiwanie się w nieformalnych codziennych 
kontaktach innym językiem, wyznawanie innej religii, kultywowanie odmiennych 
obyczajów i zwyczajów oraz podtrzymywanie uprzedzeń i stereotypów narodowych 
i etnicznych, prezentujących najczęściej w negatywnym świetle sąsiedzką społecz-
ność i jej kulturę7. Natomiast drugą formą jest przenikanie się większości lub mniej-
szości narodowych czy grup etnicznych żyjących na tym samym terytorium. W wy-
niku tego procesu powstaje nowa społeczność szeroko rozumianego pogranicza, ze 
swoistą dla niej kulturą, będąca nową jakością społeczno-kulturową. Społeczność 
taką charakteryzuje nowa osobliwa tożsamość, w ramach której zachowane są naj-
cenniejsze wartości małej ojczyzny prywatnej8 oraz otwartość na niektóre wartości 
sąsiedzkiej grupy etnicznej i wartości typowe dla ojczyzny narodowej (ideologicz-
nej)9.

Z powyższym pojęciem „pogranicza kultur” ściśle wiąże się określenie „wie-
lokulturowość”. Termin ten ma źródłosłów angielski (multiculturalism) i oznacza 

6 I. Machaj, Pogranicze [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa 2000, s. 125.
7 A. Sadowski, Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej, Białystok 1995; za: 

Encyklopedia socjologii, t. 3, s. 126.
8 S. Ossowski, Dzieła, t. 3 Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1976, s. 217.
9 A. Sosnowski, Tożsamość regionalna, narodowa, europejska – poziomy współczesnej identyfikacji 

społecznej Polaków. Spojrzenie socjologa, Olsztyn 2008, s. 20–21; U progu wielokulturowości, [red.] 
M. Kempy, A. Kapciak, S. Łodziński, Warszawa 1997; za: Encyklopedia socjologii, t. 3, s. 126.
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ideę, pewien zamysł intelektualny, który próbuje się przełożyć na model społeczny. 
Zgodnie z nim, społeczeństwo powinno charakteryzować się występowaniem na 
tym samym terytorium większości lub mniejszości narodowych czy grup etnicz-
nych o zróżnicowanym pochodzeniu, odmiennej kulturze, religii, języku, odmien-
nych systemach wartości. W ujęciu modelowym towarzyszyć temu powinny często 
nieidentyczne (niekiedy sprzeczne wobec siebie) systemy normatywne, określają-
ce sposoby i metody kontroli społecznej i oceniania w wymiarze jednostkowym 
i grupowym10. Tak ujęta „wielokulturowość” może odzwierciedlać się poprzez dwa 
modelowe ujęcia tego procesu społecznego. Pierwszy z nich, to model pluralizmu 
kulturowego, charakteryzujący się współwystępowaniem i koegzystencją zróżnico-
wanych kulturowo większości lub mniejszości narodowych czy grup etnicznych; 
jest on odpowiednikiem występowania obok siebie grup etnicznych i kultur w ra-
mach „pogranicza kulturowego”. Większości lub mniejszości narodowe czy grupy 
etniczne, składające się na społeczeństwo narodowe bądź daną społeczność lokalną 
lub regionalną, tworzą jakość społeczno-kulturową wypełnioną odmiennymi, czę-
sto przeciwstawnymi treściami kulturowymi. Zdarza się, że dążenie do hegemonii 
kulturowej większościowej grupy narodowej czy grupy etnicznej wywołuje zróżni-
cowany opór grupy mniejszościowej, pragnącej zachować własne wartości i swoistą 
tożsamość11. Drugi model wielokulturowości zmierza w kierunku tworzenia nowej 
jakości społeczno-kulturowej na podstawie konfrontacji, wymiany i asymilacji pod-
stawowych treści kulturowych większości lub mniejszości narodowych czy grup et-
nicznych żyjących na tym samym terytorium. Jest on odpowiednikiem przenikania 
się większości lub mniejszości narodowych czy grup etnicznych i kultur w ramach 
„pogranicza kulturowego”. Zmierza to do zacierania różnic w odmiennościach kul-
turowych (takich jak obyczaje, zwyczaje, gwara regionalna), zyskuje natomiast na 
znaczeniu poczucie nowej świadomości i tożsamości, identyfikującej kulturę więk-
szości lub mniejszości narodowej czy etnicznej do wewnątrz kultury większości 
narodowej. W takim wypadku podstawowymi kategoriami tworzenia się nowej kul-
tury i nowej tożsamości są, obok narodowości, etniczności, wyznawanej religii, nie-
kiedy tradycji lokalnych, także inne charakterystyki wiążące się przede wszystkim 
ze sferą obiektywną, jak: płeć, wiek, wykształcenie, pozycja społeczno-zawodowa, 
status ekonomiczny i temu podobne12.

Kolejna w porządku problemowym kategoria pojęciowa „akulturacja” (ang. 
acculturation), ściśle wiąże się z dwoma powyżej zaprezentowanymi określeniami. 
Termin ten wiąże się z procesem kulturowych przeobrażeń, wywołanych przepły-
wem jakościowych treści między zróżnicowanymi kulturowo społecznościami na-

10 K. Karwowski, Jedność w różnorodności, „Edukacja i Dialog” 2006, z. 177.
11 Kultura dominująca jako kultura obca, [red.] J. Mucha, Warszawa 1999; za: Encyklopedia 

socjologii, t. 3, s. 127.
12 J. J. Smolicz, Dziedzictwo, wartości podstawowe i rozwój kulturalny w społeczeństwach 

wieloetnicznych, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 3.
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rodowymi czy etnicznymi. Proces ten zachodzi w warunkach bliskiego, ścisłego, 
wielostronnego, wielokierunkowego i trwałego oddziaływania między względnie 
autonomicznymi społecznościami narodowymi czy etnicznymi, różniącymi się 
kulturowo13. Stąd też proces ten nazywa się niekiedy zderzeniem i przenikaniem 
(dyfuzją) kultur14. W sytuacji „zderzenia kultur” występuje konieczność konfron-
tacji oraz oceny kultury własnej i obcej, które są sobie przeciwstawne, niekiedy 
diametralnie. Odniesienie takie, zarówno do kultury własnej jak i obcej, może być 
pozytywne (tym samym akceptujące) albo negatywne (tym samym odrzucające)15.

Amerykański socjolog i metodolog Emory S. Bogardus wyróżnił trzy podsta-
wowe typy akulturacji:

• „niezamierzona, zachodząca w sytuacjach ciągłych kontaktów granicznych 
kilku grup, kiedy to nieuchronne są wzajemne zapożyczenia; jej odmiana to 
akulturacja marginalna, ograniczająca się do zmiany kulturowej obejmują-
cej nie całe systemy ale tylko rejony pograniczne systemów kulturowych;

• akulturacja demokratyczna, obejmująca sytuacje partnerskich stosunków 
między różnymi społecznościami etnicznymi w krajach pluralizmu kulturo-
wego;

• akulturacja narzucona, której towarzyszy dominacja jednej kultury nad dru-
gą i tendencja do likwidacji wszelkich odrębności kulturowych; ma ona dwie 
odmiany, zwykle ze sobą splecione – akulturację spontaniczną i akulturację 
kierowaną przy użyciu metod antropologii stosowanej”16.

Ostatnią z istotnych dla podjętych przeze mnie rozstrzygnięć problemowych jest 
„tożsamość” jako kategoria teoretyczna i analityczna. Margaret Mead podkreśla, że 
„możliwość wyboru identyfikacji (a tym samym tożsamości) pojawia się w historii 
człowieka dopiero wówczas, gdy współzawodniczące style życia uzyskały nowy rodzaj 
sankcji płynących z religii i powiązania z ideologiami politycznymi”17. Sięgając do histo-
rycznych źródeł pojęcia „tożsamość”, należy umiejscowić jego znaczenie w łacińskim 
terminie „idem”, oznaczającym identyczność i ciągłość. Jednak, jak czytamy w „Słow-
niku socjologii i nauk społecznych”, dopiero w XX wieku termin „tożsamość” znalazł 
się w potocznym języku18. Pojawiły się wtedy pytania: „kto jest wytwórcą lub nosicielem 
tożsamości i jakiego rodzaju konstrukty możemy zasadnie uznać za tożsame tej lub innej 
zbiorowości”19. W sensie poznawczym, tożsamość jest najczęściej identyfikowana z poj-
mowaniem własnej odrębności w rozumieniu jej istoty, sensu i immanentnych cech. Do 
pełnego uświadomienia sobie odmienności własnej tożsamości dochodzi najczęściej 

13 E. Nowicka, Akulturacja [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1. Warszawa 1998, s. 17.
14 A. Sosnowski, Wyznaczniki..., s. 192–193.
15 E. Nowicka, dz. cyt., s. 18.
16 E. S. Bogardus, Sociology. New York, cyt. za: Encyklopedia socjologii, t. 1, s. 20.
17 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 1978, s. 4.
18 Słownik socjologii i nauk społecznych, [red.] G. Marshall, Warszawa 2005, s. 402.
19 Z. Bokszański, Tożsamość aktora społecznego a zmiana społeczna [w:] Zmiana społeczna. 

Teoria i doświadczenia polskie, [red.] J. Kurczewska. Warszawa 1999, s. 61.
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wtedy, gdy „zderzą się” (akulturacja) ze sobą co najmniej dwie lub więcej większości 
i mniejszości narodowe czy grupy etniczne i ich kultury, postrzegające siebie wzajem-
nie na zasadzie „inności”. Taka interakcja może wywoływać odmienne relacje między 
tymi grupami narodowymi i etnicznymi: od jawnej niechęci, niekiedy nawet agresji, 
poprzez obojętność i objawy najpierw niezrozumienia do wzajemnego zainteresowania 
a nawet akomodacji (przystosowania)20. W kategoriach socjologicznych wyróżnia się 
tożsamość lokalną (etniczną, regionalną), narodową, ponadnarodową i historyczną21.

Kategorie metodologiczne na tle problemowym

Spójność problemowa i logiczna wymaga, żeby po prezentacji podstawowych ka-
tegorii pojęciowych przedstawić podstawowe kategorie metodologiczne (w rozumieniu 
metod badawczych) omawianego zagadnienia. Zgodnie z przyjętym na wstępie założe-
niem, powinna występować przystawalność logiczna i semantyczna tego co metodolo-
giczne do tego co problemowe.

W odniesieniu do powyższego założenia, podstawową kategorią pojęciową i anali-
tyczną w mojej propozycji metodologicznej jest „metoda jakościowa”, którą można za-
stosować do eksploracji w odniesieniu do wielokulturowości. W literaturze przedmiotu 
spotykamy dwie główne orientacje porównawcze: badania poszukujące podobieństw 
i badania poszukujące zróżnicowań. W takim odniesieniu należy je identyfikować 
z dwoma przyjętymi przeze mnie, podstawowymi modelami problemowymi „wielo-
kulturowości”: modelem pluralizmu kulturowego, oznaczającym współwystępowanie 
i współistnienie zróżnicowań kulturowych i modelem wielokulturowości, oznaczają-
cym trwałe kontakty międzykulturowe w ramach nowej całości społeczno-kulturowej. 
W badaniach poszukujących podobieństw punktem wyjścia jest najczęściej precyzyj-
nie określona teoria (np. funkcjonalizm, strukturalizm czy teoria modernizacji), którą 
następnie w badaniach sprawdza się poprzez weryfikację albo falsyfikację w różnorod-
nych i odmiennych kontekstach społecznych, niekiedy również historycznych. Spraw-
dzanie to dotyczy stwierdzenia, na ile kultury poszczególnych większości lub mniejszo-
ści narodowych czy grup etnicznych, umiejscowione na wspólnym terytorium, tworzą 
poprzez wielokulturowość w miarę spójną jedność. Natomiast w badaniach poszuku-
jących zróżnicowań podkreślana jest specyfika historyczna zmieniających się w czasie 
społeczeństw (np. w metodzie porównawczej Maksa Webera). Socjologowie stosujący 
ten typ badań odrzucają najczęściej poszukiwanie teorii i ogólnych prawidłowości, sto-
sując model porównawczy do wykrywania i ustalania różnic między poszczególnymi 
kulturami, by lepiej i pełniej zrozumieć typowe dla każdej z nich powiązania i wza-
jemne odniesienia22. Powinno to zmierzać do sprawdzenia i ustalenia, czy różnice 

20 K. Karwowski, dz. cyt.
21 A. Sosnowski, Tożsamość regionalna…, s. 25–38.
22 Słownik socjologii..., s. 191.
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między poszczególnymi kulturami grup etnicznych, umiejscowionych na wspólnym te-
rytorium, są na tyle silne, że uniemożliwia to powstanie jednej społeczności wielokul-
turowej, albo odwrotnie, nie są na tyle istotne, by uniemożliwić powstanie społeczności 
wielokulturowej, z siecią wzajemnych relacji, powiązań i wzajemnych odniesień. Taki 
typ badań wymaga szczególnego jakościowego podejścia metodologicznego.

W odniesieniu do tego założenia, kolejną kategorią metodologiczną będzie więc 
„historia życia”, rozumiana jako podejście mające na celu – poprzez tworzenie bardzo 
szczegółowych obrazów – ustalanie, opis i wyjaśnianie konkretnych faktów jednostko-
wych, a nie ogólnych prawidłowości. Podejście takie odwołuje się przede wszystkim 
do niestandaryzowanych wywiadów, najczęściej arkusza z ogólnymi dyspozycjami, 
zawierającymi nieokreśloną ilość szczegółowych pytań uzupełniających. Taki typ ba-
dań może obejmować także analizę dokumentów osobistych (np. listów, dzienników, 
fotografii). W tradycji metodologicznej wyróżniamy dwa odmienne podejścia do „hi-
storii życia” jako jakościowej metody badawczej. Pierwsze z nich zmierza w kierunku 
w miarę obiektywnego zapisu życia jednostkowego lub grupowego (np. społeczności 
etnicznej) i na tej podstawie naświetlenia procesów społecznych (np. zmierzających 
w kierunku powstawania i rozwoju społeczności wielokulturowej). Takie podejście 
ma umożliwić poznanie zarówno subiektywnych jak i obiektywnych wymiarów życia, 
a także ustalić historyczne powiązania między życiem jednostkowym lub grupowym 
a zmieniającą się rzeczywistością społeczną. Drugie podejście koncentruje się na pro-
cedurach interpretacyjnych, za pomocą których tworzona jest biografia jednostkowa 
lub grupowa (np. społeczności etnicznej). Taka procedura metodologiczna służy ana-
lizie różnorodnych sposobów tworzenia i interpretowania opowieści o życiu jednostek 
lub grup społecznych23.

Ostatnią z kategorii metodologicznych, którą będę się posiłkował w poszukiwaniu 
propozycji do badań wielokulturowych większości lub mniejszości czy grup etnicz-
nych, jest „typologia”. Metodologiczną zasadność zastosowania analizy typologicznej 
sprawdziłem przygotowując moją ostatnią pracę24. Przyjmuję, że z równie pozytywnym 
skutkiem będzie można ją zastosować w analizie wyników eksploracji dotyczących 
społeczności wielokulturowych. Podstawą ujęcia typologicznego jest selektywne in-
tencjonalne porządkowanie i klasyfikowanie wyników badań. Jednak sklasyfikowanie 
otrzymanych na podstawie eksploracji danych empirycznych nie jest równoznacznie 
z ich wyjaśnianiem25; jest tylko kolejnym etapem procedury badawczej dającym pod-
stawy do eksplikacji. Typologizacja jest więc etapem pośrednim w metodologicznej 
procedurze badawczej: między zebranym i wstępnie uporządkowanym materiałem em-
pirycznym a jego interpretacją i wyjaśnianiem.

23 Tamże, s. 118.
24 A. Sosnowski, Postawy studentów wobec współczesnego świata, Olsztyn 2010.
25 Słownik socjologii..., s. 406.
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Model proponowanego narzędzia badawczego

W tym miejscu przejdę do prezentacji podstawowych założeń i merytorycz-
nych treści, dotyczących proponowanego przeze mnie narzędzia badawczego, 
możliwego do zastosowania w eksploracjach jakościowych: arkusza z dyspozycja-
mi do pogłębionego ukierunkowanego wywiadu do badań społeczności wielokul-
turowych. Wzór takiego został sprawdzony w ramach prowadzonego przeze mnie 
seminarium magisterskiego26.

Moja propozycja narzędzia badawczego: arkusza do pogłębionego ukierunko-
wanego wywiadu do badań społeczności wielokulturowych, składa się z następu-
jących dyspozycji ogólnych (merytorycznych bloków pytań) oraz proponowanych 
kierunków uszczegółowień:

1. Podstawowe informacje respondenta o sobie i rodzinie pochodzenia, w któ-
rej przyszedł na świat oraz rodzinie prokreacji27, o ile taką założył. W ra-
mach tej dyspozycji ustalamy zarówno podstawowe dane demograficzne, 
ekonomiczne i społeczne, jak również dotyczące systemów wartości, tra-
dycji, religii, obyczajowości i temu podobnych, czyli wzorów kulturowych 
rodzinnych, etnicznych i narodowych przejmowanych od pokoleń poprzed-
nich i kultywowanych w ramach rodziny pochodzenia i rodziny prokreacji.

2. W odniesieniu do powyższej dyspozycji próba określenia, czy respondent 
wykazuje się samoświadomością identyfikującą do wewnątrz danej grupy 
etnicznej (społeczności lokalnej, regionalnej). Na tej podstawie ustalenie 
istnienia albo nieistnienia świadomości dotyczącej tożsamości kulturowej 
(społeczności narodowej lub etnicznej, lokalnej, regionalnej). Na ile wystę-
powanie tego typu świadomości zwiększa poczucie samoakceptacji, godno-
ści osobistej, własnej wartości i temu podobnych.

3. Poprzez określenie samoświadomości i świadomości kulturowej w odniesie-
niu do własnej społeczności, dostrzeganie albo niedostrzeganie „inności” 
w porównaniu z innymi większościami lub mniejszościami narodowymi 
czy grupami etnicznymi umiejscowionymi na tym samym terytorium. Na 
tej podstawie próba porównawczego określenia – w odniesieniu do kultur 
sąsiednich – własnych korzeni kulturowych, wyznawanej religii, swoistych 
tradycji, obyczajów i zwyczajów oraz temu podobnych.

4. Na podstawie ustaleń w odniesieniu do dyspozycji 2 i 3 określenie, czy re-
spondent wykazuje się postawami otwartości na „innych” i ich kulturę oraz 
tolerancyjności do sąsiednich większości lub mniejszości narodowych czy 
grup etnicznych i ich kultury, albo przejawia postawy braku otwartości („za-

26 Szczególnie pozytywne efekty w zastosowaniu tego narzędzia badawczego osiągnęła jedna 
z magistrantek, przygotowująca socjologiczne studium porównawcze subkultur młodzieżowych. 
Zob. W. Tankielun, Subkultury młodzieżowe – studium przypadku. Porównawcze ujęcie skinheadów 
i punków, praca magisterska, Olsztyn 2012.

27 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976.
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ściankowości”), tendencyjnego krytycyzmu i braku tolerancji wobec innych 
społeczności narodowych lub etnicznych umiejscowionych na tym samym 
terytorium – hermetyczne zamykanie się w ramach własnej kultury. Próba 
uzasadnienia poszczególnych stanowisk.

5. W odniesieniu do informacji uzyskanych na podstawie dyspozycji 2–4 usta-
lenie, czy ukształtowała się bądź kształtuje się świadomość jednostkowa 
i grupowa dotycząca równorzędności wszystkich kultur społeczności na-
rodowych lub etnicznych umiejscowionych na tym samym terytorium albo 
niedostrzeganie, że występuje świadomość tego typu.

6. Dotychczasowe ustalenia (dyspozycje 2–5) prowadzą w kierunku jedno-
znacznego określenia, czy respondent wykazuje się poczuciem wyższości 
kultury własnej grupy narodowej lub etnicznej w porównaniu z innymi spo-
łecznościami umiejscowionymi na tym samym terytorium albo odrzuca tego 
typu poczucie. Próba uzasadnienia poszczególnych stanowisk.

7. W odniesieniu do informacji uzyskanych na podstawie dyspozycji 4–6 usta-
lenie, czy respondent wykazuje się uprzedzeniami i operuje stereotypami 
w odniesieniu do sąsiednich większości lub mniejszości narodowych czy 
grup etnicznych umiejscowionych na tym samym terytorium, albo nie prze-
jawia uprzedzeń i stereotypów wobec tych społeczności28.

W poszukiwaniu metodologicznych rozstrzygnięć dotyczących wielokulturo-
wości, badania na podstawie proponowanego arkusza z dyspozycjami do wywiadu 
należałoby przeprowadzić jako porównawcze, z dobranymi do eksploracji przedsta-
wicielami wszystkich większości lub mniejszości narodowych czy grup etnicznych 
umiejscowionych na danym terytorium, przykładowo na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej (ujęcie modelowe).

Jakościowym dopełnieniem proponowanego przeze mnie narzędzia badaw-
czego może być propozycja metodologiczna Georga Rosenthala, dotycząca re-
konstrukcji historii życia w ujęciu jednostkowym i grupowym29. Podejście takie 
uwzględnia wybrane zasady generowania opowieści respondentów w wywiadach 
biograficzno-narracyjnych.

Natomiast jako porównawczą i kontrolną wobec proponowanego przeze mnie 
narzędzia badawczego, można zastosować skalę do pomiaru dystansu społecznego 
autorstwa Emory S. Bogardusa. Pojęcie dystansu społecznego zostało wprowadzo-
ne do metodologii przez Roberta F. Parka i określa kontakty jednostkowe i grupo-
we – „od ścisłych, ciepłych i zażyłych poprzez obojętność aż do aktywnej antypatii, 

28 Przy budowanie dyspozycji do wywiadu posiłkowałem się stwierdzeniami zamieszczonymi 
w jednym z artykułów. Zob. K. Karwowski, dz. cyt.

29 G. Rosenthal, Rekonstrukcja historii życia. Wybrane zasady generowania opowieści 
w wywiadach biograficznonarracyjnych [w:] Metoda biograficzna w socjologii, [red.] Jan Włodarek, 
Marek Ziółkowski, Poznań 1993, s. 97–112.
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wrogości i potępienia”30. Propozycja Emory S. Bogardusa najczęściej ma zastoso-
wanie do badania stosunków grup etnicznych, klas i warstw społecznych, a także 
wartości społecznych. W praktyce eksploracyjnej za pomocą tej skali można mie-
rzyć stopień bliskości, obojętności lub niechęci respondenta do poszczególnych 
całości społecznych (w tym np. grup narodowych czy etnicznych umiejscowionych 
na wspólnym dla badanych osób terytorium). W takiej sytuacji respondent wyraża 
swój stosunek (opinię) w odniesieniu do stwierdzeń dotyczących określonej grupy 
społecznej31.

Zaprojektowanie i przeprowadzenie badań z zastosowaniem trzech powyż-
szych podejść eksploracyjnych byłoby zmierzaniem w kierunku osiągnięcia me-
todologicznego paradygmatu badań dotyczących wielokulturowych grup narodo-
wych, regionalnych czy etnicznych.
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Strategies of quantitative resarch applied in research on 
multicultural communities using a questionnaire survey for 

detailed guided interviews

Summary: This article is an attempt to work out a methodological device for qualitative research 
on multicultural questions. The intellectual challenge to tackle this problem was provided by the 
binational Polish- New Zealand conference, broaching the issue of multicultural societies and 
the relations/interactions between its separate parties.

The methodological impulse for our investigation lay in the checkout of the scope and suit-
ability of quality research as a scientific implement. Our research instrument is a questionnaire 
consisting of questions for a detailed guided interview to study multicultural communities. The 
respective chapters of this paper present the main issues of our work: the theoretical premises, 
methodological categories and the presentation of our research implement. The contents of the 
research instrument consist of six topical units.

Key words:  acculturation, questionnaire survey for detailed guided interviews, ethnic grops, life 
history, qualitative research, methodology, national minorities, intermingling cul-
tures, scale for measuring social distances Emory S. Bogardusa, multicultural so-
ciety, identity, typology, multiculturality, national majority, cultural cooccurrence, 
detailed guided interview.




