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Warto ci i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednocz cej si  Europie. Red. 

Aleksandra Jasi ska-Kania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012, 398 s.

Kryzys, z jakim boryka si  Europa, ma nie tylko wymiar ekonomiczny, lecz tak-

e spo eczny i polityczny. Recesji gospodarczej strefy euro towarzyszy za amanie 

integracji europejskiej wynikaj ce mi dzy innymi z odmiennych systemów warto ci 

i braku spójnej wizji przysz o ci Unii Europejskiej, w tym ocen dalszych losów unii 

monetarnej. Wielop aszczyznowo  kryzysu sk ania do reß eksji nad niedoskona o-

ciami procesu integracji i nad to samo ci  europejsk  oraz warto ciami cz cymi 

i dziel cymi Europejczyków. Podstawowymi staj  si  pytania o kierunek i dynamik  

zmian warto ci w perspektywie europejskiej, warto ci swoiste dla poszczególnych 

spo ecze stw oraz wp yw tych warto ci na postawy wobec integracji.

Odpowiedzi na te oraz wiele innych, bardziej szczegó owych, pyta  próbuj  

udzieli  autorzy tekstów zebranych w zbiorze Warto ci i zmiany. Przemiany postaw 

Polaków w jednocz cej si  Europie pod redakcj  Aleksandry Jasi skiej-Kani. Badaj  

oni przekonania o warto ciach Polaków oraz obywateli innych krajów europejskich, 

odwo uj c si  przede wszystkim do danych z mi dzynarodowych porównawczych 

bada  warto ci European Values Study (EVS). Badania te dostarczaj  cennego mate-

ria u empirycznego do analiz zró nicowania deklarowanych warto ci i norm oraz ich 

przemian w czasie, s  bowiem regularnie przeprowadzane w kilkudziesi ciu krajach 

na podstawie wspólnego, porównywalnego kwestionariusza. 

Historia EVS si ga prze omu lat siedemdziesi tych i osiemdziesi tych XX wie-

ku. Pierwsze badanie z tego cyklu przeprowadzono w 1981 roku w 10 krajach wcho-

dz cych w sk ad Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Jasi ska-Kania i Marody 

red. 2002: 11). Powtarzano je nast pnie co dekad  (1990, 1999–2000, 2008), rozsze-

rzaj c na wi kszo  krajów europejskich. W Polsce badania EVS przeprowadzono 

trzykrotnie – w 1990, 1999 i 2008 roku, kiedy to zrealizowano reprezentatywne 

badanie na próbie 1510 respondentów.

Kwestionariusz EVS obejmuje szeroki zakres zagadnie , mi dzy innymi warto-

ci zwi zane z yciem rodzinnym, prac , religi , orientacjami politycznymi, kwestie 

zwi zane z moralno ci  prywatn  i obywatelsk , a tak e identyÞ kacjami lokalnymi 

i narodowymi. Wprawdzie kwestionariusz ankiety zmienia  si  ze wzgl du na poja-

wiaj ce si  w kolejnych edycjach nowe problemy badawcze. Jednak g ówne pytania 
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o warto ci akceptowane przez Europejczyków, ich zró nicowanie oraz zakres wspól-

noty pozostaj  niezmienione. Umo liwia to analiz  dynamiki przemian deklarowa-

nych postaw wobec warto ci oraz norm spo ecznych w wi kszo ci spo ecze stw 

europejskich, w tym w spo ecze stwie polskim.

W trakcie czwartej edycji bada  EVS zrealizowanej w 2008 roku uwaga polskich 

badaczy koncentrowa a si  na wp ywie przemian systemowych oraz rozszerzania 

Unii Europejskiej na warto ci dominuj ce w polskim spo ecze stwie. Obszar ba-

dawczy zosta  zakre lony bardzo szeroko. Obejmowa  on bowiem zarówno proble-

matyk  mikrosocjologiczn , a zatem kwestie zwi zane z yciem osobistym, rodzin  

oraz prac , jak równie  zagadnienia warto ci spo ecznych, moralnych oraz religij-

nych, a na sferze polityki i spo ecze stwa obywatelskiego sko czywszy. 

Mimo tak ró norodnej problematyki i bogactwa tre ci recenzowana praca pozo-

staje spójna i stanowi kompletn  ca o  inspirowan  pytaniami wyartyku owanymi 

przez redaktork  tomu we wprowadzeniu zatytu owanym Zmiany warto ci Polaków 

na tle europejskim: EVS 1990–1999–2008. Nale a y do nich mi dzy innymi nast -

puj ce pytania. W jakim stopniu przemiany ustrojowe zbli aj  warto ci Polaków 

do warto ci obywateli innych krajów europejskich. Jak dalece s  one podobne, czy 

si  od nich ró ni ? Jaki jest kierunek i dynamika zmian warto ci w poszczególnych 

regionach Europy? Które warto ci i jak wp ywaj  na postawy wobec integracji euro-

pejskiej? Rozpi to  problemowa podj ta w recenzowanym tomie by a zatem impo-

nuj ca. Tym bardziej na uznanie zas uguje uporz dkowanie i czytelne przedstawie-

nie zgromadzonego materia u. Poszczególne tematy badawcze zosta y podzielone na 

trzy komplementarne cz ci.

Pierwsza cz  po wi cona jest mikrosocjologii. Otwiera j  tekst Ma gorzaty 

Sikorskiej Coraz mniej rodziny, coraz wi cej jednostek, czyli o przemianach ycia 

rodzinnego w Polsce. W rozdziale tym autorka, poszukuj c odpowiedzi na pytanie, 

co sprawia, e Polacy niezmiennie postrzegaj  rodzin  jako najistotniejszy aspekt 

ich ycia, wskazuje tak e na znacz c  zmian  w postrzeganiu ycia rodzinnego oraz 

ma e stwa w wyniku post puj cej indywidualizacji. Sikorska pokazuje zmiany 

w dominuj cych wzorach kobiety i matki, jak równie  w podej ciu do dzieci i ich 

wychowania. W kolejnym rozdziale Gra yna Kacprowicz przedstawia Ma e stwo 

jako obszar przemian zachowa  i warto ci Europejczyków. Autorka, analizuj c dane 

o stanie cywilnym respondentów EVS w poszczególnych regionach Europy, bada 

zró nicowanie zachowa  i warto ci dotycz cych ma e stwa oraz zwi zek mi dzy 

homogami  a opiniami na temat znaczenia podobie stw cech spo ecznych partnerów 

dla udanego zwi zku. Z kolei Joanna Konieczna-Sa amatin w tek cie Dzieci jako 

czynnik szcz cia rodzinnego. Polacy na tle Europejczyków ze Wschodu i Zachodu 

przedstawia wyniki badania oddzia ywania posiadania potomstwa na deklarowa-

n  satysfakcj  yciow  w zale no ci od p ci oraz posiadania partnera yciowego. 

Przedstawione w artykule analizy wskazuj  tak e na interesuj ce kierunki zale no ci 

w ró nych regionach geograÞ cznych zamieszkiwanych przez respondentów.

Kolejny rozdzia  Dynamika postaw wobec pracy autorstwa Miros awy Marody 

to rozwa ania nad obszarem ycia Polaków, podlegaj cym w okresie ostatnich 20 lat 

najsilniejszym przemianom. Autorka wykazuje, e dynamika postaw wobec pracy 
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stanowi odzwierciedlenie sprzecznych oddzia ywa , jakim poddawane by o spo e-

cze stwo polskie w analizowanym okresie. Z jednej strony Polacy przyjmowali idee 

budowania kapitalistycznej gospodarki opartej na tradycyjnym etosie pracy i mery-

tokracji. Z drugiej za  obserwowali rewolucj  w standardach zatrudnienia. Autorka 

przestrzega jednak przed zbyt pochopnym wyci ganiem wniosków dotycz cych wy-

kszta cania si  nowego etosu pracy w ród Polaków, argumentuj c, e nie pozwalaj  

na to za o enia metodologiczne kwestionariusza bada  EVS.

Przy interpretacji wyników ostro no ci  wykazali si  tak e Kamil Henne, Alek-

sandra Jasi ska-Kania oraz Krystyna Skar y ska w rozdziale Zadowolenie z ycia 

a zaufanie do ludzi w Polsce i w ró nych regionach Europy. Autorzy sprawdzili 

hipotez  mówi c , e zaufanie interpersonalne jest istotn  zmienn  obja niaj c  

zadowolenie z ycia, przy czym zwi zek ten jest zapo redniczony przez poczucie 

kontroli nad w asnym losem. W tym celu analizowali mi dzy innymi, jak ró nice 

makrostrukturalne mi dzy poszczególnymi regionami Europy wp ywaj  na poziom 

deklarowanej satysfakcji yciowej ich mieszka ców. 

Cz  drug  tomu po wi con  warto ciom spo ecznym, moralnym i religijnym 

otwiera tekst Aleksandry Jasi skiej-Kani Mi dzy rygoryzmem a permisywno ci : 

przemiany moralno ci w Polsce i w Europie. Autorka podnios a w nim kwesti , 

przewidywanych przy wykorzystaniu teorii modernizacji, kierunków przemian mo-

ralno ci, wykazuj c, e nie wiadcz  one o kryzysie wiadomo ci moralnej w Pol-

sce, a o post puj cej indywidualizacji ocen moralnych. Kolejn  inspiruj c  analiz  

przeprowadzi a Aleksandra Grzyma a-Kaz owska w rozdziale Paradoksy polskiej 

tolerancji. Postawy wobec mniejszo ci i imigrantów w Polsce na tle Europy. Au-

torka podj a w nim kwesti  dokonuj cych si  przez ostatnie 20 lat przemian trzech 

wymiarów tolerancji – osobistej, etnicznej i politycznej. Interesuj cym zagadnie-

niem poruszanym w artykule jest równie  upowszechnianie si  ponowoczesnej 

formy tolerancji, której podstaw  stanowi akceptacja zmiany i ró norodno ci oraz 

brak trwa ych to samo ci. Problematyka ta staje si  tym istotniejsza, e Polska obec-

nie zmienia si  z kraju tradycyjnie emigracyjnego w kraj przyjmuj cy imigrantów. 

Mimo e problemy zwi zane z obecno ci  i integracj  przybyszów z zagranicy nie 

s  w Polsce jeszcze tak widoczne, jak np. we Francji czy w Niemczech, to kwestie 

nastawienia spo ecze stwa wobec imigrantów oraz ich integracji nabieraj  coraz 

wi kszego znaczenia.

Na uwag  czytelnika zas uguje równie  przegl d teorii, których elementem sk a-

dowym jest konceptualizacja relacji to samo ci narodowej z religi , dokonany przez 

S awomira Mandesa w rozdziale Religia i naród: powik ane zwi zki religii i nacjo-

nalizmu. Autor empirycznemu sprawdzeniu podda  hipotezy dotycz ce zale no ci 

nacjonalizmu od regionu, wskazuj c na osobliwy zwi zek relacji religii i nacjona-

lizmu w Polsce. Temat osobliwo ci polskiej religijno ci jest kontynuowany przez 

Mandesa i Marody w kolejnym rozdziale, który zawiera zwi z  analiz  procesów 

przekszta caj cych wewn trzn  religijno  Polaków, jak równie  opis symptomów 

pojawiaj cej si  indywidualizacji i sekularyzacji. 

Trzeci  cz  tomu, po wi con  polityce i spo ecze stwu obywatelskiemu, 

rozpoczyna tekst Jerzego Bartkowskiego Zmiany postaw obywatelskich w okresie 
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1989–2009, w którym analizowane s  ró nice i podobie stwa mi dzy regionami 

spo eczno-kulturowymi Europy w zakresie postaw wobec instytucji pa stwa. Au-

tor na podstawie zakresu danych dotycz cych poziomu poczucia podmiotowo ci 

i alienacji, oczekiwa  wobec roli pa stwa oraz stopnia internalizacji obowi zków 

obywatelskich wyró ni  cztery modele obywatelstwa – skandynawski, zachodnioeu-

ropejski, wschodnioeuropejski i ameryka ski. Szczególnie interesuj ce jest pytanie, 

w jakim stopniu w Polsce uwidoczniaj  si  dwa wymiary nowoczesnego obywatel-

stwa – odpowiedzialno  i solidarno  w skali globalnej. Z kolei w kontek cie tocz -

cej si  dyskusji nad rozszerzaniem Unii Europejskiej i jej przysz o ci warto zwróci  

uwag  na przeprowadzon  przez Bartkowskiego analiz  poziomu dumy narodowej, 

która traktowana jest jako wska nik atrakcyjno ci instytucji pa stwa narodowego. 

W kolejnym tek cie Micha  Szostek zbada  wiadomo  ekologiczn  polskiego 

spo ecze stwa, wyró niaj c trzy jej wymiary – poznawczy, behawioralny i emocjo-

nalny. Autor analizowa  zró nicowanie postaw na poziomie indywidualnym, wska-

zuj c tak e na charakter dyskursu publicznego dotycz cego problemów rodowiska. 

Z kolei Adrian Wójcik i Aleksandra Cis ak w rozdziale zatytu owanym Lewicowo  

i prawicowo : uwarunkowania autoidentyÞ kacji politycznych w krajach Europy 

Wschodniej i Zachodniej badali zwi zki liberalizmu ekonomicznego i wiatopogl -

dowego z autoidentyÞ kacj  polityczn . Z przeprowadzonych przez autorów analiz 

wynika, e zwi zki te znacz co ró ni  si  w poszczególnych krajach Europy. I tak 

w Europie Wschodniej obserwowane wzorce maj  bardzo zró nicowany charakter, 

a podzia y na lewic  i prawic  nie maj  tak stabilnych podstaw wiatopogl dowych 

jak w krajach Europy Zachodniej o d u szych tradycjach demokratycznych.

Trzeci  cz  tomu zamyka tekst Jerzego Bartkowskiego Polityka w yciu Pola-

ków. W artykule tym Bartkowski wskaza  nie tylko na uwarunkowania zaintereso-

wania polityk  czynnikami spo eczno-demograÞ cznymi, lecz tak e na determinanty 

konwencjonalnej aktywno ci politycznej, której wska nikiem jest udzia  w wybo-

rach, oraz aktywno ci niekonwencjonalnej, o której wiadczy udzia  w ró norodnych 

akcjach protestacyjnych. Autor dowodzi, e na odmienno  wzorów zachowa  poli-

tycznych w Europie wp ywaj  dwa czynniki – poziom rozwoju spo ecznego i poli-

tycznego oraz kultura polityczna danego regionu. 

Na uwag  zas uguje tak e podsumowanie autorstwa redaktorki tomu. Zawiera 

ono zwi z e omówienie dynamiki przemian deklarowanych przez Polaków warto ci 

w dobie przemian systemowych zwi zanych z transformacj  ustrojow  jak równie  

rozszerzeniem Unii Europejskiej. Co wi cej, w podsumowaniu przywo ane zosta o 

przydatne w analizie rozró nienie warto ci perfekcyjnych i utylitarnych dokonane 

przez Henryka Elzenberga, a tak e opracowana przez Stanis awa Ossowskiego kon-

cepcja rozbie no ci, sprzeczno ci i konß iktów postaw powi zanych z niewspó mier-

nymi skalami warto ci.

Wykorzystanie wy ej wymienionych poj  i koncepcji daje asumpt do poszuki-

wania mechanizmów przemian warto ci w wyst puj cych mi dzy nimi napi ciach 

i sprzeczno ciach. To inspiruj ce podej cie rozszerza kontekst przedstawionych 

w zbiorze bada , których g ówne za o enia teoretyczne i przes anki interpretacji wy-

ników nawi zywa y do teorii procesów modernizacji i globalizacji, w tym w szcze-
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gólnej mierze do teorii Ronalda Ingleharta znajduj cej si  u podstaw za o e  teore-

tycznych kwestionariusza EVS. 

Przypomnienie dokona  polskich uczonych w dziedzinie aksjologii jest tym 

bardziej pomocne, e w pracach samego Ingleharta nie znajdziemy ogólnych roz-

wa a  nad istot  warto ci, a jedynie deÞ nicje operacyjne, zreszt  wielokrotnie kry-

tykowane (Zdziech 2010: 204–221). Krytyce poddawane by y nie tylko przyj te 

przez niego za o enia metodologiczne zwi zane z pomiarem warto ci na podstawie 

kwestionariuszy European Value Survey i World Value Survey, lecz tak e za o enia 

teoretyczne.

Jedna z podstawowych tez teorii Ingleharta dotyczy przewidywanych kierunków 

przemian hierarchicznie ujmowanych warto ci powi zanych z procesami globaliza-

cji, modernizacji i ponowoczesno ci. Przemiany te mierzone s  na dwóch skalach. 

Pierwsza obejmuje przej cie od warto ci tradycjonalizmu, takich jak uznawanie tra-

dycyjnych wzorów rodziny, instytucji i autorytetów oraz silnej identyÞ kacji narodo-

wej do warto ci wieckoracjonalnych, które wi  si  z post puj cym indywiduali-

zmem, uznaniem demokracji oraz racjonalnoprawnym legitymizowaniem instytucji. 

Natomiast wymiar drugi to przej cie od warto ci przetrwania wyra aj cych potrzeb  

Þ zycznego i ekonomicznego bezpiecze stwa ku warto ciom samoekspresji, okre la-

nych wcze niej jako odpowiednio warto ci materialistyczne i postmaterialistyczne 

(Inglehart i Baker 2000).

Kolejnym istotnym za o eniem uniwersalistycznej w swym charakterze teorii 

Ingleharta jest wspó zale no  rozwoju gospodarczego, przemian kulturowych i po-

litycznych (Inglehart i Norris 2009). G ówn  przyczyn  przemian warto ci upatruje 

on w zmianach o charakterze ekonomiczno-materialnym – rozwoju gospodarczym 

i technologicznym (Inglehart i Baker 2000: 29). Jednak uzyskiwane w kolejnych 

falach bada  EVS i WVS wyniki nie wskazywa y wyra nych kierunków zwi zków 

przyczynowych obserwowanych przemian, lecz zró nicowanie tych powi za  w po-

szczególnych spo ecze stwach. 

Warto w tym miejscu odnie  si  do przyk adu Polski. Otó  w latach osiemdzie-

si tych XX wieku w naszym kraju odnotowano stosunkowo wysoki poziom rozpo-

wszechnienia warto ci postmaterialistycznych, a nast pnie, po przemianie ustrojo-

wej jego spadek (Zdziech 2010: 123). Przypadek ten by  wyj tkowy, gdy  przemiany 

aprobowanych w Polsce warto ci nast powa y w odwrotnym ni  na Zachodzie kie-

runku. G bsza analiza wykaza a, e g ówn  rol  odegra  w tym przypadku kontekst 

polityczny pocz tku lat osiemdziesi tych XX w., na który sk ada  si  kryzys i ogra-

niczenia swobód obywatelskich. Mia o to wp yw na stosunkowo powszechnie dekla-

rowane przywi zanie do warto ci, takich jak wolno  s owa, a to z kolei zawy y o 

ogólny poziom warto ci okre lanych mianem postmaterialistycznych. 

Przyk ad Polski jest tylko jednym z wielu wykazuj cych nieodporno  narz dzia 

badawczego Ingleharta na rozmaite uwarunkowania kulturowe i polityczne. S usz-

ne zatem za o enia przyj li autorzy zebranych w tomie artyku ów, skupiaj c si  na 

autonomicznych mechanizmach przekszta ce  warto ci, których nie sposób wyja-

ni , odwo uj c si  li tylko do procesów makrospo ecznych. Jak bowiem dowodz , 

w Polsce zmiany warto ci nie nast puj  automatycznie w wyniku post puj cych 
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przemian gospodarczych i rozwoju ekonomicznego, co sugerowa yby za o enia teo-

rii Ingleharta. 

Wr cz przeciwnie, przeprowadzone analizy wskazuj , e zmianom deklaro-

wanych warto ci towarzysz  ró nego rodzaju napi cia prowadz ce do konß iktów 

ideologicznych, które wyraz znajduj  w yciu politycznym i debacie publicznej. 

Przemiany warto ci nie s  zatem procesem jednokierunkowym i jednolitym. Kszta -

towane s  pod wp ywem ró norodnych procesów zarówno o charakterze globalnym, 

jak i lokalnym. W ród najwa niejszych wymieni  nale y chocia by do wiadczenia 

historyczne, które wp yn y na zró nicowanie kulturowe i religijne spo ecze stw 

europejskich, a tak e przekszta cenia polityczne prowadz ce do zmian ustrojowych 

oraz jednoczenia si  Europy. 

Badaj c warto ci aprobowane przez Polaków, autorzy zebranych w zbiorze prac 

postawili wszak e hipotezy oparte w swych za o eniach na koncepcjach moderni-

zacji. Jednak przy interpretacji wyników poszukiwali wyja nie  rozlicznych para-

doksów i zró nicowania warto ci polskiego spo ecze stwa w z o ono ci i wielowy-

miarowo ci pojawiaj cych si  przekszta ce . Dzi ki temu unikn li pu apki przyj cia 

nazbyt uproszczonego modelu zachodz cych zmian modernizacyjnych (por. Ha as 

2001; Szacki 1999). 

Na uwag  zas uguje tak e przedstawienie zró nicowa  w wyborze aprobowa-

nych warto ci nie tylko w kontek cie wyst puj cych ró nic mi dzy krajami, lecz 

tak e jako podzia ów i nierówno ci wewn trz spo ecze stw. Ten interesuj cy aspekt, 

niezbyt rozbudowany w ca o ci ksi ki, pozostawia niedosyt. Stanowi  mo e jed-

nak zach t  do dalszych bada  nad t  problematyk . Tym bardziej e, jak przy-

znaje Aleksandra Jasi ska-Kania, pog biaj ce si  podzia y spo eczne wywo uj  

nowe konß ikty polityczne i partyjne, które istotnie wp ywaj  na zakres mo liwych 

do przewidzenia przysz ych zmian warto ci, je li w ogóle takie antycypowanie jest 

zasadne (Bauman 1999). Pytanie o mo liwo  przewidywania kierunków zmian 

warto ci odnosi si  jednak nie tylko do kwestii badania warto ci, lecz do przyj cia 

uniwersalistycznych za o e  teorii modernizacji. Nieuzasadnionym bowiem wydaje 

si  uznanie jednego, powszechnego modelu zmiany spo ecznej. 

Pojawia si  w zwi zku z tym pytanie, stawiane mi dzy innymi przez redaktork  

tomu, jaki charakter powinna mie  teoria zmian. W omawianym zbiorze nie znaj-

dziemy na nie prostej odpowiedzi. Nie jest to jednak zarzut wobec autorów zebra-

nych w nim tekstów. Pytanie to wykracza daleko poza problematyk  badawcz  sta-

nowi c  rdze  omawianej pracy.

Na koniec warto jeszcze rozwin  w tek rozwa anej identyÞ kacji respondentów 

z Europ  oraz warto ci cz cych i dziel cych Europejczyków. Jak bowiem prze-

konuje Zygmunt Bauman o to samo ci mieszka ców Starego Kontynentu bardziej 

od innych kwestii decyduj  wyznawane przez nich warto ci (Bauman 2005: 188). 

Dlatego te  przedstawiona w recenzowanym zbiorze analiza wyników badania EVS 

stwarza solidny grunt do dyskusji o to samo ci europejskiej w uj ciu normatywi-

stycznym. Pozwala dostrzec pewne prawid owo ci wp ywaj ce na ró nice apro-

bowanych warto ci oraz charakter dominuj cych przekona , które z kolei istotnie 

wp ywaj  na postawy wobec integracji Europy. 
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Aleksandra Jasi ska-Kania, pos uguj c si  typologi  Stanis awa Ossowskiego, 

okre la to samo  europejsk  jako warto  uznawan , lecz w niewielkim stopniu 

odczuwan  (s. 336). Niestety tej diagnozy nie poprzedzaj  rozwa ania na temat sa-

mej istoty europejskiej to samo ci czy te  podj cie próby jej zdeÞ niowania. Nie-

mniej jednak podj cie tematu identyÞ kacji z Europ  otwiera pole do dyskusji nad 

ogólnymi i wa nymi pytaniami o europejsk  to samo , jej synergi  b d  konß ikt 

z to samo ci  narodow . 

Warto w tym miejscu przypomnie  s owa wspomnianego ju  wcze niej Bauma-

na „to samo  europejska by a utopi  na wszystkich etapach jej historii. Niewy-

kluczone, e jedynym sta ym elementem czyni cym z europejskiej historii logiczn  

i w ostatecznym efekcie spójn  opowie  by  w a nie duch utopii, okre laj cy isto-

t  jej to samo ci, to samo ci zawsze jeszcze-nie-gotowej, dra ni co nieuchwytnej 

i notorycznie sprzecznej z aktualn  rzeczywisto ci ” (Bauman 2005: 57). A zatem 

jak argumentuje Bauman, jedn  z g ównych cech europejskiej to samo ci jest jej 

nieustanne formowanie si . Nie zmienia to jednak faktu, e pytanie o kulturowe 

aspekty identyÞ kacji wci  pozostaje istotne w kontek cie rozwa a  nad przysz o-

ci  zjednoczonej Europy, rosn cej ró norodno ci etnicznej spo ecze stw europej-

skich oraz problemów integracji imigrantów.

Inn  kwesti  pozostaje pytanie, czy i w jakim stopniu to samo  i warto ci mog  

by  rzetelnie mierzone w badaniach sonda owych prowadzonych na du  skal . 

Jednak mimo wielu zastrze e  metodologicznych, nale y powtórzy  z ca  moc , 

e umo liwiaj  one analizowanie tego, co dzieje si  ze spo ecze stwem jako ca o-

ci . Daj  mo liwo  uchwycenia pewnych zjawisk masowych, prawid owo ci oraz 

kierunków dokonuj cych si  zmian. Niew tpliw  ich zalet  jest te  mo liwo  po-

równywania mi dzy sob  spo ecze stw zró nicowanych pod wzgl dem historycz-

nym, geograÞ cznym i wyznaniowym. Dlatego te  mi dzynarodowe porównawcze 

badania warto ci, jakimi s  European Values Study, oraz dokonane na tej podstawie 

analizy zebrane w recenzowanym zbiorze istotnie pog biaj  nasz  wiedz  o rzeczy-

wisto ci spo ecznej. 

Podsumowuj c, nale y stwierdzi , e Warto ci i zmiany. Przemiany postaw Po-

laków w jednocz cej si  Europie pod redakcj  Aleksandry Jasi skiej-Kani stanowi  

udan  prób  wyj cia poza ograniczenia narzucone przez za o enia metodologiczne 

i teoretyczne kwestionariusza EVS. Na uznanie zas uguje rozszerzenie kontekstu 

przeprowadzanych analiz poprzez liczne odwo ania do innych bada  reprezenta-

tywnych oraz literatury przedmiotu. Co wi cej, postawione przez autorów pytania 

badawcze zach caj  do dalszego sprawdzania i modyÞ kacji wysuni tych tez, wyzna-

czaj c potencjalne kierunki dalszych bada .
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