
ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 566 2009STUDIA  SOCIOLOGICA  NR  19

RYSZARD CZYSZKIEWICZ
WŁODZIMIERZ DURKA
Uniwersytet Szczeciński

WARTOŚCI POKOLENIA PRZEŁOMU
MIĘDZY SWOBODĄ A SKRĘPOWANIEM

Społeczeństwa rozwijają się wykorzystując różnorodne zasoby gromadzone 
przez kolejne pokolenia. W ostatnich latach szczególną uwagę zwraca się na ka-
pitał społeczny będący skumulowanym wyrazem wartości i norm podzielanych 
i przestrzeganych w obrębie społeczeństwa (Putnam 1995). Podstawowym wa-
runkiem budowania kapitału społecznego jest zaufanie panujące pomiędzy człon-
kami społeczeństwa (Fukuyama 1997). Opiera się ono nie tylko na przekonaniu 
o podzielaniu uznawanych wartości, ale także ich odwzajemnianiu. Piotr Sztomp-
ka pisze, iż „zaufanie jest zakładem podejmowanym na temat niepewnych, przy-
szłych działań innych ludzi” (Sztompka 2007: 69–70), dodając, iż dotyczy to 
zarówno przekonań, jak i działań praktycznych (Sztompka 2007: 70). Inaczej 
mówiąc, nie wystarczy tylko wierzyć, że ludzie zachowają się w określony spo-
sób w „niepewnej” sytuacji (to dotyczy sfery wartości), ale także wiedzieć, że 
raczej nie zachowają się w sposób do tej sytuacji uznawany za nieodpowied-
ni (sfera rzeczywistych zachowań). Eric Uslaner wprowadził rozróżnienie mó-
wiące o zaufaniu moralnym opartym właśnie na wierze (że inni podzielają nasz 
świat wartości) oraz zaufaniu strategicznym opartym na doświadczeniu i wiedzy 
o wcześniejszych działaniach innych ludzi (Uslaner 2002: 2–9/11). Kontynuując 
swe rozważania, E. Uslaner przeciwstawia sobie te dwa rodzaje zaufania, znajdu-
jąc dla nich różne wcielenia na społecznej scenie życia ludzkiego – pierwsze, mo-
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ralne, prowadzi do zaufania zgeneralizowanego, obejmującego ludzi jako takich, 
niezależnie od ich rasy, kultury czy miejsca pochodzenia; drugie, strategiczne, 
prowadzi do zaufania partykularnego ograniczonego tylko do członków włas-
nej grupy (narodowej, wyznaniowej, pokoleniowej czy środowiskowej) (Uslaner 
2002: 2–19). 

Badania prowadzone nad poziomami kapitału społecznego, a w szczegól-
ności zaufania, od wielu już lat wykazują ich stosunkowo niskie poziomy nie 
tylko w społeczeństwie polskim, ale także w innych społeczeństwach mających 
za sobą socjalistyczną drogę rozwoju. Na przeciwstawnym biegunie lokują się 
społeczeństwa zachodnioeuropejskie, a zwłaszcza skandynawskie oraz anglosa-
skie (Czapiński, Panek 2007: 264). Badania takie prowadzono również w ra-
mach programu World Value Survey (dalej WVS), którego wyniki (a także liczne 
materiały stanowiące pokłosie badań) są ogólnodostępne na stronie internetowej 
www.worldvaluesurvey.org. 

W modelu teoretycznym przyjętym przez autorów WVS podstawową rolę 
gra ostre rozgraniczenie wartości kierujących ludźmi na te związane z prawami 
i wolnościami jednostki, i na te związane z konformizmem, z dominacją grupy 
nad jednostką. Narzędziami pozwalającymi określić natężenie postaw i wartości 
promujących wolność jednostki i jej nieskrępowany rozwój, lub też natężenie 
postaw i wartości dających prymat wspólnocie nad wolnością jednostki, były 
przeciwieństwa sytuowane na osi wartości (values) związanych z wiarą i naka-
zami religijnymi (secular) oraz wartości racjonalnych (rational), a także na osi 
wolności samowyrażania się, gdzie przeciwstawione są nastawienia na poczucie 
niezależności, nonkonformizmu i społecznego zaufania z jednej strony i podpo-
rządkowanie nakazom, brak ufności, nietolerancja itp. z drugiej strony. Wyniki 
tych badań (były one realizowane w drugiej połowie XX w., a w Polsce w szcze-
gólności – ostatnie – w 1999 r.) przeprowadzonych we wszystkich prawie spo-
łeczeństwach na świecie (dla łatwości porównań ujętych w granicach państwo-
wych) przyniosły dość zastanawiające rezultaty w postaci usytuowania polskie-
go społeczeństwa (a dokładniej – posiadanych i wyrażanych przezeń wartości) 
w okolicy takich społeczeństw, jak hinduskie, fi lipińskie, tureckie i wietnamskie. 
Elementem wspólnym było przede wszystkim podporządkowanie się tradycjom 
religijnym, stosunkowo wysoki poziom nietolerancji w stosunku do takich zja-
wisk, jak homoseksualizm, brak powszechnej akceptacji dla rozwodów, pod-
porządkowanie się autorytetom, niskie aspiracje wolnościowe, niewielki stopień 
zaufania społecznego i poczucie braku wpływu na własne działania. 
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Społeczeństwa sąsiadujące geografi cznie z polskim, takie jak niemieckie, 
ale również czeskie, słowackie i węgierskie, zostały umieszczone w zupełnie in-
nej przestrzeni, bardzo odległej od miejsca zajmowanego przez społeczeństwo 
polskie. Same w sobie wyniki osiągnięte w tych badaniach muszą zastanawiać, 
być może jednak w końcówce XX wieku rzeczywiście sprawy tak się miały 
i duchowych pobratymców Polacy mogli znaleźć dopiero na drugim krańcu świa-
ta. W badaniach tego typu należy jednak uwzględniać wszelkie zmiany zacho-
dzące w społeczeństwach przeżywających głębokie przekształcenia ustrojowe. 
Uwzględniać trzeba również tak ważny czynnik, jakim są zmiany pokoleniowe. 
W tym miejscu można powołać się na klasyczną już pracę Margaret Mead, wska-
zującą na wagę różnic i odmienności charakteryzujących nawet bezpośrednio 
po sobie następujące pokolenia (Mead 2000). W polskich warunkach na miejsce 
pokoleń znających z osobistego doświadczenia i czasy budowy socjalizmu, i cza-
sy bolesnej transformacji, przychodzą pokolenia w żaden sposób niezwiązane 
z tą przeszłością, wychowywane i wychowujące się w świecie innych wartości 
(a Mead dodałaby tutaj, że również wychowujące do nowych warunków poko-
lenie starsze).

Wychodząc z takich założeń oraz pragnąc skonfrontować tradycyjny obraz 
społeczeństwa polskiego z obrazem współczesnej polskiej młodzieży, przepro-
wadziliśmy badania wśród przedstawicieli najmłodszego pokolenia wkraczają-
cego w „dorosłe” życie, tzn. wśród studentów wszystkich lat socjologii na Uni-
wersytecie Szczecińskim (semestr zimowy 2007 r.). Reprezentowali oni roczniki 
urodzenia 1982–1988; prawa obywatelskie wynikające z wieku nabywali zatem 
w latach 2000–2006, czyli kilkanaście lat po zapoczątkowaniu procesów transfor-
macji ustrojowej w Polsce, a jednocześnie w okresie rozgrywania się procesów 
związanych z przygotowaniem Polski do wejścia w struktury Unii Europejskiej 
i samym jej wejściem w te struktury. Rzeczywistość państwa i społeczeństwa 
socjalistycznego były dla nich w zasadzie zupełnie nieznane – nie mieli w nim 
żadnego własnego (świadomego) udziału, niewiele też musiało do nich docierać 
z lat trudnego okresu transformacyjnego (lata 90. XX wieku), chyba że w postaci 
oddziaływania ze strony systemu edukacyjnego (szkoły podstawowe i średnie), 
a także, co równie ważne, w postaci zachowań oraz przekazów, nakazów, wzo-
rów i nacisków ze strony pokolenia wcześniejszego, czyli ich rodziców. 

Musimy jednak jasno powiedzieć, że zorganizowane i przeprowadzone 
przez nas badania nie miały na celu postawienia kolejnej diagnozy o „stanie 
młodego pokolenia”, ani też, wbrew pozorom, nie kierowały się zamiarem oba-
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lenia (czy potwierdzenia) dość zastanawiających (z naszego punktu widzenia) 
wyników badań WVS. Chodziło raczej o przedstawienie pewnych dylematów 
odnoszących się do świata wartości oraz do świata zachowań pojawiających się 
zawsze przed społeczeństwami doświadczającymi bodźców znamionujących po-
ważne zmiany – a takimi były nie tylko przekształcenia ustrojowe, transformacja 
gospodarcza, ale także samo wejście do wspólnoty europejskiej. Wychodziliśmy 
z założenia, że być może najłatwiej dylematy te można wskazywać na przykła-
dzie młodszych pokoleń zdobywających dopiero samodzielność, potrafi ących już 
kierować się przeżywanymi wartościami, ale jeszcze nie tak bardzo odległych 
od świata rodziców, aby zupełnie wyzwolić się spod ich wpływów. Nie chcąc 
zatem, aby badane „pokolenie” zupełnie zawisło w próżni, będziemy odwoływać 
się, w celach porównawczych zarówno do wyników badań przeprowadzonych 
w ramach WVS, jak i WVS znacznie późniejszych, a przez to aktualniejszych, 
prowadzonych przez zespół Janusza Czapińskiego, publikowanych pod ciągłym 
tytułem Diagnoza społeczna (Czapiński, Panek 2006, 2007). Czynimy tak zdając 
sobie sprawę z dwóch podstawowych rzeczy: po pierwsze, grupa uczestnicząca 
w naszych badaniach nie jest porównywalna z próbami badawczymi zastoso-
wanymi w poprzednich dwóch badaniach, a po drugie, badania nasze nie były 
identyczne z wcześniej wymienionymi badaniami. Zawierały jednak elementy 
wspólne, dla których wzorem były badania WVS, ale trzeba dodać, że w pewnej 
swojej części oparte na nich były także badania Czapińskiego i Panka. Do tego 
wspólnego „kośćca” będziemy się głównie odwoływać, nie rezygnując wszakże 
z przedstawiania rezultatów naszych badań w tych ich fragmentach, które nie 
były przedmiotem zainteresowania w pozostałych badaniach.

Podstawowym przedmiotem badania były wartości i normy stanowiące 
zwykle punkt odniesienia do klasyfi kowania społeczeństw na osi „otwartości 
i swobody samowyrażania się” z jednej strony oraz „zamknięcia, opresyjności 
i sztywności” panujących reguł. W WVS kluczową rolę grały odpowiedzi na py-
tania o stopień zaufania do innych ludzi oraz o poczucie niezależności od in-
nych, możliwość nieskrępowanego wyrażania swojej osobowości, brak poczucia 
zagrożenia płynącego z narzucania zewnętrznego systemu wartości i wymogu 
skrupulatnego podporządkowywania się nakazom. W odróżnieniu jednak od ba-
dań prowadzonych w ramach WVS zrezygnowaliśmy ze stosowania rozbudowa-
nej kafeterii odpowiedzi na rzecz wyrażania jednoznacznie pozytywnego (od-
powiedź „tak”) lub jednoznacznie negatywnego (odpowiedź „nie”) stosunku do 
określonych norm i wartości. Był to zabieg celowy – z jednej strony uniemożli-
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wiał on zdanie relacji ze względności i nieokreśloności wielu postaw i poglądów, 
z drugiej jednak wymuszał jasne opowiedzenie się po stronie jednych wartości, 
a przeciwko drugim.

Podstawowym pytaniem zadanym studentom było pytanie o zaufanie do 
innych ludzi. Zostało ono prawie dosłownie przetłumaczone z kwestionariusza 
zastosowanego w badaniach WVS i wymagało wyrażenia zgody lub niezgody 
(„tak” lub „nie”) na twierdzenie: „Czy ogólnie rzecz biorąc, uważa Pan(i), że 
większości ludzi można ufać” (Do you think that generally saying, most peo-
ple can be trusted). Dodatkowo jednak, jako element pozwalający wprowadzić 
kolejne zróżnicowanie, a przy tym nawiązać do dalszych założeń czynionych 
w ramach WVS wprowadzono twierdzenie następującej treści: „Niektórzy lu-
dzie uważają, że mają całkowicie wolny wybór i w pełni kontrolują sposób, 
w jaki układa im się życie. Czy Pan(i) również ma poczucie takiego wpływu?”. 
Odpowiedzi na te pytania pozwalają na wyodrębnienie trzech podstawowych 
zbiorowości respondentów odmiennie (w dwóch przypadkach przeciwstawnie) 
defi niujących swój stosunek do otoczenia, swoje miejsce w nim oraz podstawo-
we wartości, które towarzyszą im w życiu.

Tabela 1 

Poziom zaufania i poczucia niezależności

Większości 
ludzi 

można ufać

Poczucie wpływu na własne życie
Ogółem

tak nie

Tak 55
24,7%

44
19,7%

99
44,4%

Nie 45
20,2%

78
35,0%

123
55,2%

Ogółem 100
44,9%

122
54,7%

222
100,0%

Źródło: badania własne.

Prawie połowa uczestników badań wykazuje postawę ufną wobec innych – 
jest to wynik znacznie przewyższający dotychczas odnotowywane rezultaty. I jest 
to różnica nawet więcej niż znacząca. W badaniach z 1999 roku zaufanie do in-
nych ludzi deklarowało jedynie 18,9% badanych. Przeprowadzane na ogólnopol-
skiej próbie Diagnozy społecznej dociekają tego samego problemu (tzn. stawiają 
pytanie o poziom zaufania) od 2003 roku. Wyniki okazują się inne: w roku 2003 
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i 2005 postawę ufności wyrażało 10,5% Polaków, w roku 2007 niewiele więcej, 
bo 11,5% (Czapiński, Panek 2006: 205; 2007: 264). Zanotowaną różnicę można 
tłumaczyć dwojako. Po pierwsze, można odwołać się do młodego wieku studen-
tów i braku z ich strony doświadczeń, które mogłyby zachwiać wiarą w innych 
ludzi, doświadczeń przychodzących wraz z „dorosłym” życiem. Po drugie, moż-
na poddać refl eksji samo koronne pytanie służące powszechnie za podstawę po-
miaru poziomu zaufania: „Czy ogólnie rzecz biorąc, uważa Pan(i), że większości 
ludzi można ufać?” (niezależnie od tego, jaką ilość odpowiedzi się tutaj założy). 
Można tu wskazać na dość nieostre stwierdzenia „ogólnie rzecz biorąc” (gene-
rally saying), „większości” (most people), odzierające je z konkretności i spro-
wadzające całą rzecz bardziej do sfery wyobrażeń, ideałów, wartości i przekonań 
o tym, jak powinno być, a nie stwierdzeń o tym, jak jest. Pytanie to jest „miękkie” 
w tym sensie, że odwołuje się bardziej do sfery psychospołecznych ideałów 
niż do sfery rzeczywistych doświadczeń, a te pierwsze mają prawo dominować 
w życiu ludzi cieszących się niczym jeszcze specjalnie nie skrępowaną młodoś-
cią. Wyjaśnieniem mogą być również realne zmiany w przekonaniach żywionych 
przez poszczególne pokolenia, a co za tym idzie, również realne zmiany, jakie 
dokonują się (dokonały?) w polskim społeczeństwie u progu XXI wieku, albo 
też które mają szansę się dokonać, gdy obecna młodzież studencka przekroczy 
kolejne progi „dorosłości”, zastępując pokolenia wciąż nieufne i ostrożne w kon-
taktach z innymi ludźmi.

Prawie identyczna liczba studentów, w porównaniu z grupą deklarującą po-
czucie zaufania, ma poczucie niezależności i wolności w kształtowaniu swego 
życia. Niemniej jednak jest to grupa mniej liczna niż w przypadku zbiorowości 
badanej w trakcie WVS – w 1999 roku stwierdzono, że przeświadczenie o nieza-
leżności sięga poziomu 55,3% ogółu badanych. W tej odmienności może odbijać 
się zróżnicowanie statusu materialnego i rodzinnego grupy studenckiej bardziej 
zależnej od wsparcia ze strony rodziców.

W rezultacie połączenia (skrzyżowania ze sobą) współwystępowania dwóch 
postaw (ufność i niezależność w życiu) można wyodrębnić następujące katego-
rie osób: a) ufających i niezależnych (mających poczucie wolności) – 55 osób, 
czyli 24,7% całej zbiorowości badanych; b) nieufnych i zależnych (niemających 
poczucia własnego wpływu na swoje życie) – 78 osób, czyli 35,0% całej zbioro-
wości badanych oraz c) niezdecydowanych w ocenie swego otoczenia i warun-
ków swego życia (ufających, ale zależnych, nieufających, ale mających poczucie 
niezależności) – 89 osób, czyli 39,9% całej zbiorowości badanych.
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Tabela 2 

Wartości uważane za ważne w życiu

Kategoria 
badanych

Odsetek uważających za ważne w życiu

praca rodzina przyjaciele polityka religia
Ufający 
i niezależni 98,2 100,0 100,0 45,5 56,4
Nieufni i zależni 96,2 100,0 100,0 50,0 59,0
Niezdecydowani 
(rozdarci) 91,0 97,8 97,8 43,8 56,2
Ogółem 94,6 99,1 97,7 42,3 57,2
Wyniki badań 
WVS 1999 96,2 99,6 86,0 30,4 83,9
Źródło: badania własne, badania WVS.

Poczucie ufności i niezależności rośnie wraz z czasem spędzonym na stu-
diach, tzn. w otoczeniu innym niż najbliższa rodzina (rodzice). W większym jed-
nak stopniu odnosi się to do poczucia niezależności niż do poczucia ufności, 
co można wiązać z biografi ą i rosnącą samodzielnością młodych ludzi, między 
innymi ekonomiczną – dla 18,4% z badanych głównym źródłem utrzymania jest 
własna praca – ale przede wszystkim związaną z przebywaniem w środowisku 
nieroztaczającym takiej kontroli, jak dom rodzinny – 51,5% studentów mieszka 
w akademikach, na stancjach lub we własnym mieszkaniu. Granicą samodziel-
ności jest III rok studiów – jest on cezurą natężenia procesów socjalizacji rozgry-
wających się z dala od domów rodzinnych. 

Wyróżnienie trzech kategorii badanych charakteryzujących się różnymi po-
ziomami ufności i niezależności nakazuje widzieć w ich przedstawicielach nosi-
cieli różnych wartości, odmiennie oceniających świat kształtujący ich osobowo-
ści. Pierwsze potwierdzenie takiego sądu można odnaleźć w odpowiedziach na 
pytanie o subiektywne poczucie szczęścia. Pozytywnie na to pytanie odpowie-
działo 98,2% osób z grupy pierwszej (czyli ufającej i niezależnej), 86,5% z grupy 
„rozdartej”, i 74,4%% osób z grupy drugiej – nieufającej i żyjącej w poczuciu 
zależności. Ta ostatnia grupa byłaby pod tym względem podobna do przedsta-
wicieli licznej grupy spośród badanych w 1999 roku w ramach WVS – wtedy 
poczucie szczęścia (w różnym natężeniu) wyrażało 78,6% respondentów.

Powyższa różnica należy do bardzo nielicznych różnic między wyróżnio-
nymi kategoriami. Jako że dotyczy ona subiektywnych odczuć każdej jednostki 
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z osobna, można jedynie powiedzieć, że otwartość na innych ludzi oraz poczucie 
panowania nad własnymi losami składają się na poziom optymizmu lub pesymi-
zmu. W niewielkim jednak stopniu przekłada się to poczucie na stosunek do war-
tości społecznych będących przedmiotem rozmaitych dyskursów publicznych. 
Nieomal wszyscy badani deklarują prawie identyczną wagę przykładaną do po-
szczególnych sfer życia.

To, że sfera prywatności (rodzina, przyjaciele) oraz sukcesu indywidualne-
go (praca) jest ważniejsza niż sfera publiczna (polityka, religia) raczej nie budzi 
zdziwienia. Identycznie sprawy się miały w przypadku uczestników WVS. Z jed-
nym wszakże, ale jakże znamiennym wyjątkiem, jaką jest waga zainteresowa-
nia religią. Młodzież okazała się tutaj znacznie bardziej wstrzemięźliwa w do-
cenianiu tej sfery życia człowieka. Należy także zwrócić uwagę na to, że różnice 
w postrzeganiu (docenianiu) tych sfer są bardzo znaczne. W dużym stopniu wy-
jaśniają one dość specyfi czne wzory udziału studentów w życiu publicznym. 
Są skupione wokół kręgów, organizacji i sfer aktywności, które można uważać 
za typowe i oczywiste dla młodych ludzi angażujących się w niszach „właści-
wych” dla ich wieku oraz statusu społecznego (studenci). Prawie połowa z nich 
(44,8%) deklaruje zaangażowanie i współpracę z organizacjami zajmującymi 
się nauką, kulturą, sztuką itp., niewielu mniej deklaruje związek z harcerstwem 
– 37,2%, a prawie tyle samo z organizacjami sportowymi (35,0%). Inaczej mó-
wiąc, są aktywni na polach, na których aktywna może i powinna być studiująca 
młodzież. Już nieco mniejsza liczba (23,1%) deklaruje związek z organizacja-
mi religijnymi (23,3%) oraz z organizacjami działającymi na polu społecznym, 
np. roztaczającymi opiekę nad ubogimi (21,5%). Pewna część młodzieży stu-
denckiej angażuje się w różnego rodzaju grupy hobbystyczne (17,5%) i lista ta 
właściwie wyczerpuje obiekty jej aktywności. Sfera polityki, spraw dziejących się 
w sąsiedztwie (organizacje lokalne), związane z działalnością w sferze publicz-
nej (ruchy ekologiczne, obrony praw jednostek i zbiorowości) pozostają poza 
uwagą. Warto jednak wskazać na rzecz szczególną – niezależnie od tego, jakie są 
to organizacje, ruchy czy formy działania, uczestniczy w nich prawie 2/3 studen-
tów (66,7%). To kolejna z istotnych różnic dzielących studentów od „dorosłej” 
populacji – Diagnoza społeczna podaje, że uczestnictwo w organizacjach poza-
rządowych deklaruje 15% dorosłych Polaków (Czapiński, Panek 2007: 265).

Silny związek z religijnością, a przynajmniej poczuwaniem się do przy-
należności do jakiegoś wyznania religijnego, jest ważnym elementem (a kto 
wie, czy nie najważniejszym) mapy wartości stworzonej w ramach WVS. Jeśli 



43Wartości pokolenia przełomu

przyjąć taki wskaźnik, wtedy społeczeństwo polskie (młode pokolenie) jawi się 
w istocie jako tradycyjne i podatne na wpływy hierarchicznych struktur „krępu-
jących samowyrażanie się”. Co więcej, jest to prawie bez wyjątku poddawanie 
się wpływom jednej religii – rzymskokatolickiej. Do takiego związku poczuwa 
się 74,9% wszystkich badanych (dodatkowo nieliczne osoby deklarują zwią-
zek z prawosławiem, protestantyzmem i buddyzmem – razem 76,6% uznaje się 
za wyznawcę jakiejś religii). Chodzi tutaj zresztą nie tylko o poczucie formal-
nej przynależności do jakiegoś Kościoła. Identyczna liczba badanych – 76,2% 
uznaje siebie nie tylko za osoby przynależące do Kościoła, lecz także za osoby 
wierzące. Co jednak oznacza to w praktyce? Przede wszystkim jest to kwestia 
obrzędowości. Zdecydowana większość uważa za ważne religijne uświęcenie ta-
kich wydarzeń, jak małżeństwo (73,5%), narodziny (78,9%) czy śmierć (81,2%). 
Odsetki tak uważających osób pokrywają się z odsetkiem osób deklarujących 
się jako wierzące; należy zatem przypuszczać, że w ten właśnie sposób rozu-
miane są nakazy wiary. Nie znajdują one natomiast właściwie żadnego wspar-
cia w poczuciu przynależności do struktury społecznej, jaką jest każdy Kościół. 
Młode pokolenie nie dostrzega (lub nie aprobuje) żadnego przejawu działalno-
ści Kościoła (rzymskokatolickiego) w sferze społecznej i politycznej. Jego rola 
(a i to nie w przeważającej mierze) ograniczana jest do „dawania właściwych od-
powiedzi” na: duchowe potrzeby człowieka – 45,7%, moralne problemy i potrze-
by jednostki – 30,5%, ale już nie na problemy życia rodzinnego – tylko 27,4% 
odpowiedzi potwierdzających i bardzo rzadko dawania odpowiedzi na proble-
my społeczne i polityczne kraju – tylko 12,6% wskazań aprobujących. Kościół 
w żaden sposób „nie powinien wpływać na decyzje rządzących” – 89,2% odpo-
wiedzi aprobujących to twierdzenie, a „księża nie powinni sugerować ludziom, 
jak mają głosować” – 93,7% odpowiedzi aprobatywnych dla tego twierdzenia. 
Wola podporządkowania się organizacji formalnej, silnie zhierarchizowanej i ra-
czej niekierującej się w swych naukach i postępowaniu sondażami popularności, 
a starającej się prezentować i wpajać pewien niezmienny system wartości, norm, 
nakazów i zakazów ma, jak widać, swoje granice (i to wyraźnie zaznaczone). 
Kościół jest wręcz rugowany ze sfery publicznej przynależnej państwu i spo-
łeczeństwu obywatelskiemu i przesuwany w sferę takich czy innych obrzędów, 
niekoniecznie zaś wartości i norm. 

Studentom przedstawiono listę kilkunastu zachowań i postaw z prośbą 
o wyrażenie swej aprobaty (odpowiedzi „tak”) lub dezaprobaty (odpowiedzi 
„nie”) dla każdego z nich. Tabela 3 prezentuje wszystkie przedmioty zapytania 
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uszeregowane według rosnącej aprobaty (odsetki wskazują tylko odpowiedzi 
„tak”). W ostatniej kolumnie przedstawiono wyniki badań zanotowane w od-
niesieniu do ogólnopolskiej próby przeprowadzonych w 1999 roku w ramach 
WVS (pytania poza jednym były identyczne). Tym, co rzuca się natychmiast 
w oczy jest znacznie większa restryktywność (i to prawie pod każdym wzglę-
dem) społeczeństwa „dorosłego” i oddalonego w czasie o osiem lat. Żadne z za-
chowań lub postaw nie zyskiwały sobie uznania i pochwały ze strony większości 
uczestników badań z 1999 roku. Jeśli między obu pokoleniami (a w badaniach 
z 1999 r. brały udział osoby urodzone nie później niż przed 1970 r. – inaczej 
mówiąc, „rodzice” obecnych studentów) dochodziło do jakiejś zgody to tylko 
w sprawach typu „śmiecenie w miejscach publicznych”, „jazda po pijanemu” itp. 
Odmienne opinie dotyczyły takich zachowań jak: rozwody, aborcja, homosek-
sualizm lub w ogóle aktywność seksualna z prawie nieznanymi partnerami. Do 
pewnego stopnia można to tłumaczyć zmianami obyczajowymi, które są właś-
ciwe dla każdego nowego pokolenia – w taki sposób można byłoby tłumaczyć 
też większe przyzwolenie młodych ludzi na używanie (miękkich) narkotyków. 
Jednak szczególnie uderzający jest dystans między przyzwoleniem na zacho-
wania, które wręcz otwarcie są działaniami niezgodnymi z prawem i pozostają 
w sprzeczności z ładem społecznym i uczciwością. Chodzi tu o omijanie ofi cjal-
nych (a więc podlegających opodatkowaniu) rachunków – różnica trzykrotna, 
w ogóle o „kombinowanie” przy podatkach (również trzykrotna różnica), „kłam-
stwo dla własnego interesu” – różnica prawie czterokrotna, ale przede wszyst-
kim o zgodę na „przyjmowaniu podarunków przy wykonywaniu obowiązków 
służbowych” – różnica aż dziesięciokrotna! Porównanie to można zakończyć 
wnioskiem, że jeśli pokolenie starsze było aż nazbyt restryktywne, to młodsze 
jest nawet nie tyle przyzwalające, nie jest nawet zagubione nie mogąc odnaleźć 
właściwych nakazów, ale jest bardziej zorientowane na osiąganie własnych, in-
dywidualnych i korzystnych dla siebie celów bez zbytniego krępowania się for-
malnymi zasadami życia społecznego, zwłaszcza jeśli zasady te mają postać na-
kazów prawnych lub w ogóle płynących ze strony jakichś formalnych instytucji 
(w rodzaju Kościoła, państwa czy chociażby rodziny). 
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Tabela 3 

Poziom aprobaty dla pewnych zachowań, norm i wartości 

Zachowanie lub postawa

Odsetek 
aprobują-

cych
(studenci 
socjologii 
– 2007)

Współczyn-
nik korelacji 
C-Pearsona 

między wiel-
kością apro-

baty a grupami 
zaufania 

i niezależności

Odsetek 
aprobują-

cych 
w WVS 
– 1999 
(próba 

ogólno-
krajowa)

Zabieranie samochodu bez wiedzy i zgody właś-
ciciela, żeby się przejechać 0,9 0,188 1,0
Prowadzenie samochodu po pijanemu 1,3 0,202 0,6
Rzucanie śmieci w miejscach publicznych 4,5 0,116 3,3
Korzystanie ze świadczeń, do których nie jest się 
uprawnionym 6,7 0,080 7,6
Niewierność w małżeństwie 7,2 0,161 4,4
Przekraczanie dozwolonej szybkości na terenach 
zabudowanych 15,2 0,167 10,4
Przyjmowanie podarunków przy wykonywaniu 
obowiązków służbowych 20,6 0,185 2,2
Samobójstwo 20,6 0,106 11,3
„Kombinowanie” przy podatkach, jeśli jest to 
możliwe 24,7 0,070 8,2
Kłamstwo dla własnego interesu 24,7 0,140 5,9
Używanie narkotyków takich jak marihuana 30,0 0,097 2,6
Posługiwanie się publicznie „mocnymi” słowa-
mi, gdy ponoszą emocje 33,2 0,196 –
Palenie w miejscach publicznych 33,6 0,113 16,8
Płacenie za usługi z pominięciem ofi cjalnego 
rachunku VAT 34,1 0,164 10,3
Stosunki seksualne z osobami, których się prawie 
nie zna 38,1 0,165 8,9
Przerywanie ciąży 42,6 0,189 23,6
Eutanazja 61,9 0,136 22,6
Homoseksualizm 75,8 0,168 16,3
Rozwód 79,4 0,153 31,8
Źródło: badania własne, WVS.

Przytoczenie w tabeli wartości C-Pearsona miało za zadanie uwidocznić 
całkowity właściwie brak jakichkolwiek zależności między światem wartości 
a subiektywnym poczuciem zaufania i niezależności. Można te odpowiedzi trak-
tować jak „głos pokolenia” jako całości, a nie jego poszczególnych części cha-
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rakteryzujących się odrębną drogą życiową, odrębnymi doświadczeniami i prze-
konaniami. Warto zauważyć, że tylko trzy postawy (lub zachowania) nie spoty-
kają się z potępieniem, wręcz przeciwnie – cieszą się powszechną lub prawie po-
wszechną aprobatą studentów (przekraczającą poziom 50%), a następna, czwar-
ta, zbliża się do tego poziomu (chodzi tu o rozwody, homoseksualizm, eutanazję 
i przerywanie ciąży). Wszystkie są zaprzeczeniem nauk, doktryn i oddziaływań 
ze strony Kościoła. I wszystkie są one aprobowane przez ludzi (czyli studentów 
biorących udział w badaniach) deklarujących nie tylko swoją przynależność do 
Kościoła, ale także określających się jako osoby wierzące. Wydaje się jednak, że 
w wypowiedziach o aprobacie lub dezaprobacie dla pewnych postaw i zachowań 
kryje się co innego niż tylko wola wyrażenia swej opinii na temat sztywnych 
reguł narzucanych przez organizację formalną, jaką jest Kościół. Wydaje się, że 
ani on, ani jego nauki nie są przedmiotem głębszej refl eksji. 

Najmniejszą aprobatę zyskują zachowania najmniej kontrowersyjne spo-
łecznie (zabieranie samochodu bez zgody właściciela, prowadzenie samochodu 
w stanie nietrzeźwym, śmiecenie na ulicach itp.), będące niczym innym, jak wy-
razem „dobrego wychowania” i przestrzegania rudymentarnych zasad przyzwo-
itości i uczciwości. 

Największą aprobatą cieszą się zachowania i postawy kontrowersyjne (roz-
wody, homoseksualizm, eutanazja, przerywanie ciąży itp.) – będące szczególnie 
w latach, gdy obecni studenci wkraczali w lata dorosłe, przedmiotem społecznych 
(niekiedy bardzo gorących) dyskusji, sporów i debat. Młode pokolenie bierze 
w nich udział, wyraźnie określając się po stronie poglądów, które można byłoby 
nazwać liberalnymi, „przyzwalającymi” i w pełni zasługującymi na miano rezer-
wowane przez autorów WVS dla zachowań „samoekspresji”. 

Kościół jako instytucja i wiara jako drogowskaz moralny zdają się w ogóle 
nie istnieć. Tylko co czwarty z badanych (26,5%) zgadza się z twierdzeniem, że 
„ostatecznym drogowskazem dla człowieka w jego życiu są nakazy wiary”. Wiara 
to właściwie obrzędowość oraz modlitwa (83,9% studentów stwierdza, że zdarza-
ją im się „chwile modlitwy, medytacji, kontemplacji”). Opieranie się na stałych 
wartościach i nakazach (niekoniecznie religijnych) nie jest zresztą powszechnym 
przymiotem młodego pokolenia. Zdecydowana większość z uczestników badań 
(64,6%) zgadza się ze zdaniem, że „nie istnieją żadne raz na zawsze ustalone 
zasady pozwalające odróżnić dobro od zła. Co jest dobrem, a co złem zależy cał-
kowicie od sytuacji w danym momencie”. Mimo iż jest to różnica niewielka, to 
jednak warto wskazać, że pogląd ten wyraża 60,7% osób charakteryzujących się 
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postawą ufności i 67,5% osób charakteryzujących się postawą nieufności. Zdaje 
się to sugerować, że ufność może być oparta na większym przekonaniu, o tym, 
że muszą istnieć pewne zasady podzielane przez innych ludzi, i muszą być one 
przestrzegane – inaczej zresztą zaufanie nie miałoby sensu (Uslaner 2002). 

Pytaniem jednak najważniejszym jest to, czy są to postawy charakteryzujące 
się świadomą refl eksją i przemyślanym stosunkiem do poszczególnych kwestii, 
czy też jest to po prostu wyraz „zwykłej”, „normalnej” przekory, jaką młode po-
kolenia mają zwyczaj przejawiać wobec wszelkich nakazów płynących ze stro-
ny starszych pokoleń? Przekory, która znika, gdy przedmiotem refl eksji staje się 
możliwa własna sytuacja, własny wybór dotyczący własnego losu. Młodzi ludzie 
mają mniej oporów przed przypadkowym uprawianiem seksu (z osobami prawie 
sobie nie znanymi), ale niewierność w małżeństwie nie wydaje się im już tak 
samo atrakcyjna. Deklaratywność wyrażanych aprobat staje się za każdym razem 
bardziej widoczna w sytuacjach, gdy badani musieli zmierzyć się już nie tylko 
z wartością dowolnie wyobrażaną, i zestawianą z innymi, ale także z konkretnym 
zachowaniem mogącym odnosić się do ich życia (i możliwych w nim zdarzeń). 

Na oddzielne pytanie o zaaprobowanie „przerwania ciąży w sytuacji, gdy 
kobieta jest niezamężna” pozytywnie odpowiedziało tylko 24,2% badanych, 
a „w sytuacji, gdy małżeństwo nie chce mieć więcej dzieci” – 30,0%. Są to od-
setki prawie identyczne (a nawet nieco mniejsze) z tymi, które charakteryzo-
wały badania z 1999 roku odnoszące się do próby ogólnokrajowej – wynosiły 
one wtedy odpowiednio 29,8% i 36,5% na korzyść aprobaty takich zachowań. 
Zdaje się to potwierdzać domysł deklaratywności pewnych sądów znikających 
w zetknięciu z wyobrażeniem tego, co się naprawdę może zdarzyć w życiu. 
W każdym z tych konkretnych przypadków na przerwanie ciąży zgodziłoby się 
prawie o połowę mniej badanych niż wtedy, gdy mieli do czynienia z całą listą 
różnorodnych zachowań – listą pozwalającą im bardziej przedstawić swoją hie-
rarchię „wolnościową” (liberalną), niż znaleźć receptę na konkretny problem, 
jaki również i im może się w życiu zdarzyć. W swoich poglądach na rodzinę 
młodzi ludzie są prawie tradycyjni: „dziecko potrzebuje domu, w którym są 
i matka i ojciec” – zgadza się z tym 75,3% badanych, a „małżeństwo lub długo-
trwały, stabilny związek są niezbędne do tego, aby czuć się szczęśliwym” – tutaj 
apro batę wyraża niewielu, ale jednak więcej niż połowa – 53,4% (w badaniach 
z 1999 roku odpowiednie odsetki wynosiły 96,9% i 72,0%, co z kolei świadczy-
łoby, że w tradycjach tych dokonują się jednak pewne zmiany i przełomy). 
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Życie każdego człowieka i społeczeństwa jako całości przebiega między 
innymi w ramach organizacji państwowej. Dla młodego pokolenia jest oczywi-
ste, że musi to być organizacja demokratyczna. Mając do wyboru autorytatywną 
formę rządów oraz demokratyczną, młode pokolenie nie ma żadnych wątpliwości 
– 91,0% popiera „demokratyczny system polityczny”, a tylko 4,9% skłonne byłoby 
poprzeć „władzę silnego przywódcy”. Przeświadczenia ich poprzedników (badania 
z 1999 r.) były nieco inne i mniej dla demokracji korzystne – na tle grupy studen-
ckiej z 2007 roku „tylko” 83,7% badanych w 1999 roku opowiada się bezwarun-
kowo za demokracją, a „aż” 22,2% spogląda tęsknie w stronę silnego przywódz-
twa. Na nieco inaczej sformułowane pytanie postawione w ramach Diagnozy, ale 
również dociekające stopnia poparcia dla demokracji, badacze uzyskali odmienne 
odpowiedzi od tych, które świadczą o poglądach młodzieży studenckiej. Opinię, 
że „demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów” wyraziło 
24,0% badanych (w ramach Diagnozy), a kolejne 15,0% uznało, że „niekiedy rządy 
niedemokratyczne mogą być lepsze niż rządy demokratyczne”. Co prawda wtedy 
niewielu badanych – 4,0% – stwierdziło, że „demokracja jest złą formą rządu”, ale 
dla wcale licznych – 18,0% – „nie ma znaczenia, czy rząd jest demokratyczny, czy 
niedemokratyczny” (Czapiński, Panek 2007: 227). Różnice wynikają być może ze 
sposobu sformułowania pytania. W pierwszym przypadku pytanie dotyczy demo-
kracji jako pewnego ideału społecznego (przeciwstawianego autokracji), w drugim 
wypadku widoczny jest nacisk na skuteczność formy sprawowania władzy, a w tej 
dziedzinie każda demokracja notuje szereg problemów. 

Warto przyjrzeć się warunkom, jakie powinno spełniać społeczeństwo, aby 
zostało uznane za sprawiedliwe. Zdaniem studentów winno ono przede wszyst-
kim „traktować wszystkich jako równych wobec prawa” – 97,8%, a dalej: „oka-
zywać ludziom uznanie – w postaci szacunku i odpowiedniego wynagrodzenia 
– za ich zasługi” – 95,1%, „gwarantować zaspokojenie podstawowych potrzeb 
dla wszystkich” – 86,5%, ale niekoniecznie powinno „eliminować duże nierów-
ności w dochodach obywateli” – 49,8%. Na podobne pytanie zadane w WVS 
w 1999 roku, za zagwarantowaniem zaspokajania podstawowych potrzeb opo-
wiadało się 90,8% badanych, za wyrażaniem „uznania” dla ludzi – 89,9%, ale za 
eliminacją nierówności ekonomicznych 83,4%, czyli niemal dwukrotnie więcej 
w porównaniu z grupą studencką. Można tę różnicę tłumaczyć przeświadczeniem 
o dużych szansach stojących przed tymi, którzy karierę zawodową mają jeszcze 
przed sobą (studenci) i doświadczeniem licznych rozczarowań ze strony tych, 
którzy szanse takie mają już poza sobą (pokolenie 1999). Można jednak, jeśli 



49Wartości pokolenia przełomu

spojrzy się na odpowiedzi jako na całość, upatrywać w tym wyrazu przekonania 
(wyrażanego przez młode pokolenie), iż o wiele więcej zależy od własnych wy-
siłków, a zbiorowość (społeczeństwo) winno wysiłki te doceniać (uznanie), nie 
zaś zastępować kogokolwiek w ich podejmowaniu. To znamionowałoby kolejną, 
ważną cezurę, jaka powstała w kilku zaledwie latach między pokoleniami dora-
stającymi i rozwijającymi swą aktywność w innych momentach czasu i w innych 
warunkach społecznych i gospodarczych.

Społeczeństwo to także świat instytucji, które regulują ludzkie życie i bez 
obecności (a nawet interwencji) których niemożliwe byłoby zaspokajanie licznych 
potrzeb. Wyróżnikiem społeczeństwa obywatelskiego jest nie tylko aktywność, 
przedsiębiorczość poszczególnych jednostek, nie jest nim także tylko zaufanie do 
innych ludzi traktowanych jako naturalne i oczywiste środowisko działania. Ko-
nieczne jest również przeświadczenie o sprawności, kompetencji i „przyjazności” 
instytucji społecznych tworzących ramy życia społecznego. Inaczej mówiąc, ko-
nieczne jest zaufanie także do instytucji. W porównaniu z pokoleniem badanym 
u progu XXI wieku (w 1999 r.) pokolenie dorastające już w tym stuleciu jest skraj-
nie nieufne wobec instytucji, chociaż z paroma znamiennymi wyjątkami.

Tabela 4 

Poziom zaufania do niektórych instytucji organizacji życia społecznego (krajowego i 
międzynarodowego)

Instytucja
Odsetek ufających instytucji wśród

studentów (2007) badanych w ramach WVS (1999)
ONZ 70,0 58,1
Unia Europejska 67,3 43,1
NATO 63,2 56,7
Wojsko 49,3 67,5
Sądownictwo 44,4 41,9
Edukacja 40,4 71,3
Kościół 38,1 69,3
Prasa 37,7 46,8
Policja 36,8 55,0
Służba zdrowia 26,0 56,5
Urzędy administracji samorządowej 22,0 –
Urzędy administracji państwowej 16,1 32,5
Sejm 5,4 32,7
Związki zawodowe – 34,0

Źródło: badania własne, WVS.
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Największym zaufaniem studentów cieszą się organizacje, które nie są wy-
tworem aktywności ich własnego społeczeństwa, są organizacjami międzynaro-
dowymi, a do tego organizacjami, z którymi bezpośredni, codzienny związek 
jest niewielki. Najbardziej godna zaufania instytucja krajowa – wojsko – jest 
też instytucją, z którą studenci nie mają wiele wspólnego (żaden ani żadna 
z nich w wojsku nie służyli, i tylko nieliczni przeszli rudymentarne przeszkolenie 
wojskowe organizowane w trakcie II roku studiów). Trudno też posądzać ich 
o szczególnie częste kontakty z systemem sądowniczym. Jedyną sferą instytucjo-
nalną znaną im z osobistego doświadczenia jest system edukacyjny, ale poczucie 
zaufania doń (choć wyższe niż w przypadku innych instytucji krajowego życia 
społecznego) nie towarzyszy nawet połowie badanych studentów. 

Porównanie poziomu zaufania do różnych instytucji życia społecznego 
wśród studentów z 2007 roku i reprezentatywnej próby badawczej z 1999 roku 
przywodzi do wniosku, iż starsze pokolenie (to z badań 1999 r.) osadzone było 
w zupełnie innym świecie. Poza systemem sądowniczym ufało wszystkim po-
zostałym krajowym instytucjom w stopniu znacznie większym niż pokolenie 
studentów z 2007 roku. A jednocześnie w znacznie mniejszym stopniu ufa-
ło organizacjom międzynarodowym (ONZ, NATO, UE). Co takiego stało się 
w trakcie kilku pierwszych lat XXI wieku, co takiego zaszło w kontaktach mię-
dzy następującymi po sobie pokoleniami, że diametralnie zmienili się adresaci 
zaufania? Jakiekolwiek kategoryczne sądy są w tym momencie, oraz przy okazji 
omawianych teraz badań, zdecydowanie przedwczesne, warto jednak pokusić się 
o wysunięcie jednej przynajmniej hipotezy. Mówi ona o radykalnej przebudowie 
stosunku do instytucji społecznych, a w węższym znaczeniu – do instytucji pań-
stwa. Wydaje się, że studenci żyją (póki są studentami) w świecie bez instytucji, 
a przynajmniej takich, które mogliby oceniać pozytywnie. Świat instytucjonal-
ny budowany przez pokolenie ich rodziców (po zmianach zapoczątkowanych 
w 1989 roku) okazał się, ich przynajmniej zdaniem, mocno niedoskonały, jeśli 
w ogóle w jakimkolwiek stopniu udany. 

Uderza szczególnie bardzo niska ocena (stopień zaufania) do administra-
cji, zarówno państwowej, jak i samorządowej, a zwłaszcza katastrofalnie niska 
ocena jedynego w tym zestawieniu ciała przedstawicielskiego (tzn. bezpośrednio 
wybieranego przez samych obywateli) tzn. Sejmu. Należy jednak zauważyć, że 
pozostaje to w zgodzie z ogólnymi przekonaniami społecznymi na temat świata 
polityki i polityków. Badania Henryka Domańskiego nad prestiżem zawodów 
(i pozycji społecznych), z których ostatnie przeprowadzono w 2004 roku, dowo-
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dzą, że działacze partii politycznych, posłowie na Sejm oraz ministrowie zajmują 
ostatnie miejsca na skali prestiżu społecznego, pozostawiani daleko w tyle przez 
takie zawody, jak profesor uniwersytetu, górnik, nauczyciel, pielęgniarka czy 
lekarz (Domański 2004: 68). O ile jednak społeczeństwo nie głosuje nad tym, 
czy ktoś ma zostać górnikiem albo nauczycielem, o tyle jednak to ono decyduje 
bezpośrednio o tym, kto zostanie posłem pośrednio decydując także o tym, kto 
zostanie ministrem, i jak bardzo szanowana i prestiżowa będzie działalność na 
niwie politycznej. 

Większość badanych studentów miała okazję brać udział w wyborach par-
lamentarnych (i prezydenckich) w 2005 roku, a wszyscy posiadali już takie pra-
wo w momencie zorganizowania przedterminowych wyborów w 2007 roku. Nie 
zadawaliśmy jednak wprost pytania o to, czy studenci swoje prawa wyborcze 
rzeczywiście zrealizowali. Niezależnie jednak od tego, czy miało to miejsce, czy 
też nie, zarówno ci, którzy udali się do lokali wyborczych, jak i ci, którzy się od 
tego powstrzymali są wyraźnie rozczarowani efektami. Analizując fakty braku 
zaufania do wszystkich właściwie instytucji tworzących ramy życia społecznego 
(z uwzględnieniem skrajnie nieufnego stosunku do instytucji tworzącej prawo 
– do Sejmu), można zadać sobie kolejne pytanie o konsekwencje takiego stanu 
rzeczy. Nieufność do instytucji może wynikać z braku wystarczającej ilości kon-
taktów z nimi. Wtedy nieufność byłaby tłumaczona po prostu przez niewiedzę. 
Pozostaje jednak inna kwestia, a mianowicie, czy wraz z podjęciem „dorosłych” 
ról, wejściem w życie zawodowe i rodzinne (na własny rachunek), inaczej mó-
wiąc, czy wraz z nieuchronnym zetknięciem się ze światem instytucji stosunek 
ten zmieni się choć trochę? I czy będzie on bardziej pozytywny? Można wysunąć 
hipotezę, że nic takiego się nie zdarzy. Pokolenie „rodziców” miało raczej ambi-
walentny stosunek do instytucji, które samo stworzyło. Ich „dzieci” mają do nich 
stosunek wyraźnie negatywny. Mamy do czynienia z pokoleniem żyjącym bez 
instytucji (o czym świadczy również stosunek do Kościoła) i można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że próby naprawienia czy też zbudowania od nowa godnego 
zaufania świata instytucji przez to akurat pokolenie nie będą podejmowane. 

Okres transformacji (po 1989 r.) przyniósł wielu ludziom w Polsce roz-
czarowanie. Diagnoza społeczna podaje, iż 10,4% Polaków uważa, że reformy 
wprowadzane po 1989 roku „udały się”, a 40,1% jest zdania przeciwnego – iż 
„się nie udały” (Czapiński, Panek 2007: 224). Badania WVS przynoszą infor-
mację o tym, że 40,6% Polaków jest zadowolonych z poziomu rozwoju demo-
kracji w Polsce i pod tym względem zdanie studentów nie różni się od zdania 
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ogólnopolskiej próby reprezentatywnej – zadowolenie z rozwoju demokracji 
w Polsce wyraża 42,6% studentów. O ile w 1999 roku 97,4% badanych w ra-
mach WVS wyrażało dumę z polskości, o tyle w 2007 roku do uczucia takiego 
przyznało się 64,1% studentów. I nie chodzi tutaj o zarzucanie studentom braku 
patriotyzmu (choć Polska akurat nie wszystkim jawi się jako najlepsze miejsce 
do życia – 69,5% z nich chciałoby z niej wyjechać choćby na jakiś czas). Wydaje 
się, że we wszystkich wyrażanych przez studentów opiniach, sądach i postawach 
wyraża się oczekiwanie na takie urządzenie sobie życia, które byłoby jak najdal-
sze od jakichkolwiek „zbiorowych obowiązków”. Doskonale jest to widoczne 
w hierarchii gotowości do udzielania wsparcia innym ludziom – prawie wszyscy 
(97,3%) gotowi są świadczyć pomoc rodzinie, czyli najbliższemu, najbardziej 
prywatnemu kręgowi osób. Pomoc sąsiedzką gotowych jest świadczyć połowa 
studentów – 55,2%, zaś imigrantom (co mogłoby świadczyć o rzeczywistych za-
kresach zaufania moralnego) co trzeci – 37,2%. 

Z tego punktu widzenia – wrażliwości na otoczenie – interesujące jest prze-
śledzenie jeszcze jednej kwestii. Ważnym elementem społeczeństwa otwartego, 
wolnego od wszelkich czynników hamujących kontakty między różnymi ludźmi, 
jest podatność na niechęć i odrzucanie innych uczestników życia społecznego. 
Podatność taka była określana odsetkami badanych nieakceptujących w swoim 
otoczeniu osób o określonych charakterystykach (w kwestionariuszu użyto wy-
rażenia „których ludzi chciałby/aby Pan/i mieć za sąsiadów, a których sąsiedztwo 
byłoby niedopuszczalne”). Wyniki układają się w jedno twierdzenie – niechęć na 
tle rasowym, religijnym, społecznym, narodowościowym w zasadzie nie istnie-
je, jest obca młodemu pokoleniu Polaków. Istnieją oczywiście kategorie osób, 
których sąsiedztwo nie jest akceptowane. Są to jednak kategorie nie tyle cha-
rakterystycznych cech, ile sposobów zachowania. Nie są akceptowani „pijacy” 
– 90,6% głosów odrzucających takie sąsiedztwo, „narkomani” – 87,0%, „ludzie 
niezrównoważeni psychicznie” – 80,7% oraz „osoby z kryminalną przeszłością” 
– 78,5%. Inaczej mówiąc, nie są akceptowani, budzą zastrzeżenia ci, którzy sta-
nowią więcej niż potencjalne zagrożenie dla codziennego życia, dla codziennego 
bezpieczeństwa i spokoju. Hierarchia odrzucenia układa się zresztą w sposób 
sugerujący, że podstawą jest tutaj nie tyle to, kim sąsiad jest, lecz to, co może 
(potencjalnie) zrobić, a konkretnie, w jaki sposób może swoimi rzeczywistymi 
zachowaniami zburzyć spokój dnia codziennego. I w tym przypadku (podob-
nie jak przy deklarowaniu aprobaty dla określonych zachowań i postaw) można 
odnotować różnicę między pokoleniem obecnych studentów i pokoleniem ich 
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„rodziców” (badania z 1999 r.). Paradoksalnie, świat „rodziców” był znacznie 
bardziej zamknięty i niedopuszczający bliskiego sąsiedztwa tych, którzy z reguły 
i tak rzadko się w nim mogli pojawić. W znacznie większym stopniu „rodzice” 
nie chcieliby mieć za sąsiadów Żydów, Cyganów, ludzi odmiennej rasy, imigran-
tów, nie wspominając już o homoseksualistach. Choć duże, to jednak mniejsze 
niż w przypadku młodszego pokolenia mieliby opory w stosunku do osób nad-
używających alkoholu, z kryminalną przeszłością, narkomanów lub niezrówno-
ważonych psychicznie. 

Młodzi ludzie, podobnie zresztą jak ich rodzice, żyją tu i teraz pod prze-
możnym wpływem codzienności, w której znacznie łatwiej o sąsiada pijaka niż 
na przykład o czarnoskórego. Oba pokolenia reagują jednak na ową codzienność 
nieco inaczej. Ten pierwszy – sąsiad pijak – jest jawnym i być może często do-
świadczanym zagrożeniem, ten drugi pozostaje w sferze wyobrażeń o tym, jak 
powinny wyglądać należyte sądy o innych. Ale pewne przekonania o tym, co jest 
„należyte” są bardziej przymiotem młodszego pokolenia. Nie ma ono jeszcze
własnych domów i nie musi ich przed nikim bronić. Może zatem wyobrażać so-
bie swoje sąsiedztwo w postaci wręcz wyidealizowanej, w którym dla każde-
go jest miejsce, pod warunkiem, że nie będzie stwarzał fi zycznego zagrożenia 
i nie odstręczał powierzchownością i zachowaniem. Starsze pokolenie kieruje się 
w swych sądach na temat innych przeciwstawieniem „swój–obcy”, „znany–nie-
znany” z większą akceptacją dla swego i znanego, kimkolwiek by on nie był,
i brakiem akceptacji dla obcego i nieznanego, również kimkolwiek by on nie 
był

Dla pokolenia starszego sąsiedztwo nie jest przedmiotem wyobrażania, ale 
realną rzeczywistością, w której może się zdarzyć również sąsiad pijak i nic na 
to nie można poradzić. Zresztą praktyka życia i przeciwstawiania się alkoholi-
kom w sąsiedztwie jest na pewno dłuższa i bardziej „oswojona” niż praktyka 
życia i przeciwdziałania sąsiadom homoseksualistom, jeśli już ktoś traktuje takie 
sąsiedztwo za „niebezpieczne”. Jest jednak interesujące, że spośród grup etnicz-
nych największe zastrzeżenia, i to w obu grupach, w obu badaniach, budzą akurat 
Cyganie będący skądinąd przedmiotem największej liczby negatywnych stereo-
typów dotyczących wspólnego codziennego sąsiedztwa. Ten jeden przynajmniej 
stereotyp nie traci na znaczeniu, inne są odmienne dla obu pokoleń.
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Tabela 5 

Poziom braku akceptacji dla różnych kategorii sąsiadów

Kategoria sąsiadów

Odsetek badanych 
nieakceptujących tego sąsiedztwa

studenci 2007 próba ogólnopolska 
(WVS) 1999

Pijacy 90,6 77,7
Narkomani 87,0 68,8
Ludzie niezrównoważeni psychicznie 80,7 58,5
Osoby z kryminalną przeszłością 78,5 68,0
Cyganie 29,1 38,7
Ludzie o skrajnych prawicowych poglądach 26,5 15,4
Ludzie chorzy na AIDS 26,0 43,7
Homoseksualiści 18,8 55,2
Ludzie o skrajnych lewicowych poglądach 17,0 17,6
Muzułmanie 16,1 23,8
Imigranci, uchodźcy lub cudzoziemscy 
robotnicy 13,5 23,5
Rodziny wielodzietne 12,1 11,0
Rosjanie 11,2 –
Żydzi   9,0 25,1
Ludzie odmiennej rasy   4,5 17,2
Źródło: badania własne, WVS.

Badania przeprowadzone wśród studentów w roku 2007 zdają się dowo-
dzić, że obraz polskiego społeczeństwa jako tradycjonalistycznego, zamkniętego 
i budującego liczne bariery na drodze do „samoekspresji”, wydający się wąt-
pliwy już w roku 1999, stracił dawno swoją aktualność. A przynajmniej nie ma 
szans na utrzymanie się w latach, w których młode pokolenie podejmie wszyst-
kie ważne role związane z życiem społecznym. Co jednak najważniejsze, zacho-
dzące zmiany wcale nie wydają się zmianami ewolucyjnymi. Są czymś więcej 
niż tylko zwykłą przemianą, jaka jest charakterystyczna dla każdego następstwa 
międzygeneracyjnego. Można z powodzeniem twierdzić, że mają charakter 
przełomu, nawet jeśli nie zmiany rewolucyjnej, to jednak głębokiej i niebędącej 
wyrazem ciągłości, lecz przynajmniej symptomem zerwania z nią. Ronald Ingle-
hart stwierdza, że takim zmianom podlegają już od pewnego czasu społeczeństwa 
zachodnioeuropejskie. Postrzega je jako odchodzenie od wartości materialistycz-
nych, właściwych dla pokoleń urodzonych przed 1940 rokiem, w stronę warto-
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ści postmaterialistycznych (Inglehart 2008: 130). Widzi jednak te zmiany jako 
proces dziejący się w okresie obejmującym lata 1970–2006. Ale najważniejsze 
jest to, że defi niuje te zmiany jako wynik przeżyć, doświadczeń i warunków, ja-
kie „towarzyszyły człowiekowi w jego młodzieńczych (pre-adult) latach życia” 
(Inglehart 2008: 131). Wartości, jakie zostały ukształtowane w tych latach, nie 
zmieniają się wraz upływem kolejnych lat życia, wraz z dorosłością oraz starze-
niem się. Pokolenie o danym systemie wartości ukształtowanym w latach mło-
dzieńczych zastępuje poprzednie pokolenie. Ponieważ jednak dorasta w innych 
warunkach niż starsze, jego system wartości nie musi być – i nie jest – identycz-
ny z systemem wartości poprzedniej generacji. W trakcie „fi zycznego” zastępo-
wania pokoleń następuje również zastępowanie symboliczne – „wartości całego 
społeczeństwa stopniowo zmieniają się poprzez następstwo międzygeneracyjne” 
(Inglehart 2008: 132). To jednak, co dla społeczeństw zachodnioeuropejskich 
okazywało się kwestią procesów rozłożonych w okresie ponad trzydziestu lat, 
dla społeczeństwa polskiego okazało się skumulowane w stosunkowo krótkim 
okresie zaledwie kilku lat. Pokolenie studentów 2007, urodzone jeszcze za cza-
sów „realnego socjalizmu”, nie miało z nim żadnego rzeczywistego kontaktu, 
a lata formowania jego systemów wartości (pre-adult) przypadają na pierwsze 
dziesięciolecie XXI wieku, przebiegające pod znakiem wchodzenia Polski do 
Unii Europejskiej i poddawania się przez społeczeństwo najróżniejszym, nowym 
dla niego regulacjom prawnym, ale także obyczajowym i kulturowym wynikają-
cym z uczestnictwa w szerszej, a przy tym bogatszej i atrakcyjniejszej pod wie-
loma względami wspólnocie. To jednak, co stanowi nowość dla pokolenia pa-
miętającego, a w dużej części uczestniczącego w partyjnych zjazdach i czynach 
społecznych, nie musi być żadną nowością dla pokolenia obecnie wchodzącego 
w dorosłe życie. Świat wartości studentów 2007 roku daje temu wyraz i należy to 
traktować jako ważną zmianę społeczną określającą dominujące wartości całego 
społeczeństwa polskiego. Przynajmniej do czasu pojawienia się i dorośnięcia po-
kolenia dzieci obecnych studentów.
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WARTOŚCI POKOLENIA PRZEŁOMU
MIĘDZY SWOBODĄ A SKRĘPOWANIEM

Streszczenie

Artykuł jest oparty na badaniach własnych autorów przeprowadzonych w 2007 ro-
ku w środowisku studentów socjologii wszystkich lat studiujących w danym momencie 
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyniki tych badań dotyczą świata 
wartości towarzyszących życiu młodego pokolenia Polaków stojących dopiero na progu 
podejmowania „dorosłych” ról społecznych. Rezultaty badań zestawiane są i porówny-
wane z wynikami badań prowadzonych w ramach World Value Survey (1999) oraz badań 
diagnozujących poziom i warunki życia Polaków (2007 rok). Autorzy zauważają, że 
dokonuje się znaczący przełom w zestawie norm uznawanych i wartości przeżywanych 
przez młode pokolenie. Stara się ono przede wszystkim żyć w świecie pozbawionym 
autorytetu jakichkolwiek instytucji formalnych (Kościół, państwo, Sejm), ceniąc sobie te 
wartości, które najpełniej wyrażałyby niezależność i podmiotowość każdego człowieka. 
Wielu badaczy dostrzegło taki sam proces w społeczeństwach zachodniej Europy.  
Różnica polega na tym, iż proces ten na zachodzie Europy rozciągał się na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat (co najmniej od 1970) – w Polsce został wręcz dramatycznie skrócony 
do okresu kilku lat skupionych wokół wejścia kraju do struktur Unii Europejskiej.



57Wartości pokolenia przełomu

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, zaufanie, pokolenia, normy i wartości, postawy 
samoekspresji, postawy samoograniczania 

VALUES OF THE TURNING-POINT GENERATION
BETWEEN LIBERTY AND CONSTRAINTS

Summary

The article is based on the survey undertaken by the authors in 2007. The students 
of all the courses at the Faculty of Sociology, University of Szczecin, were questioned 
about the world of values they shared. The outcome of the survey was compared to the 
results of the world value survey referring to almost all nations in the world (carried out 
in 1999) and to the results of the diagnosis regarding the quality and conditions of life 
of the Polish society as a whole (2007). A breakthrough was observed in the set of norms 
and values shared by the young generation compared to those characterising the elder 
generations. The social institutions, such as the Church, Government, Parliament etc., 
are not highly appreciated, if any. Little appreciation is shown to such values as tradi-
tion, religiosity, national proud, civil obligations etc. Young people value most the atti-
tudes which emphasize independence and subjectivity of every person as a person, not as 
a member of any social group. Such processes are being observed in Western Europe as 
well. What differs Western Europe and Poland is that in the former case the process took 
dozens of years, while in the latter case it took only a few. Apparently, it may be connec-
ted with the accession of Poland to the European Union, which for the young generation 
meant mainly entering not to the world of new institutions and rules, but into the world 
of new values, habits and attitudes.

Keywords: social capital, trust, generations, rules and values, self-expression and 
self-constraint attitudes 




