


Elż bieta
Trubiłowicz Europa

w  oczach studentów

Ostatnie miesią ce wy�
pełnione są  zarówno 
w dyskusjach medial�
nych, jak i towarzysko- 
rodzinnych, perspekty�
wą  wejś cia Polski do 
Unii Europejskiej. Jed�
nym z poruszanych 
problemów jest poszu�
kiwanie odpowiedzi, 
czym jest Europa, jaka 
jest, jakiej spodziewa�
my się  dla siebie? Czy 
nasz odbiór Europy jest 
specyficzny dla Pola�
ków czy też  bardziej 
uniwersalny? Przełom 
1989 roku rozpoczą ł 
proces integracji Polski 
z Unią  Europejską . Od 
ponad dziesię ciu lat 
róż ne ugrupowania 
i centra opiniotwórcze 
kształtują  nasze 
postrzeganie Europy.

POLITYCY starają  się  przekonać  obywa�
teli, ż e Europa powinna mieć  dla nich 
pozytywne konotacje. Mają  również  
nadzieje, iż  ich wysiłki przybliż ają  Pola�
kom pozytywny obraz Europy. Ich dys�
kusje na temat Europy i miejsca w  niej 
Polski wpłynę ły zapewne na poglą dy 
Polaków. Jednak weryfikacja takiej hi�
potezy wymagałaby porównania opinii, 
jakie prezentowali Polacy na począ tku 
okresu transformacji ustrojowej i dziś . 
Oczywiś cie badań  na temat postaw wo�
bec Europy jest w  ostatnim okresie wie�
le, rzadziej jednak są  to porównania 
grup obejmują ce dłuż szy okres.

Począ tek lat 90-tych przynosił donie�
sienia o tym, iż  polska młodzież  „postrze�
ga zjednoczoną  Europę  jako wspólnotę  
wszystkich krajów położ onych w jej geo�
graficznych granicach”1. Jednocześ nie 
młodzież  miała poczucie znacznego dy�
stansu kulturowego wobec mieszkań ców 
Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemcy 
okreś lani byli jako odlegli kulturowo2.
W  tym okresie niska była też  identyfikacja 
młodzież y polskiej z poję ciem „Europej- 
czyk”3, co nie przeszkadzało bar�
dzo przychylnej postawie wobec 
Unii i zjednoczenia z nią 4.

Badania przeprowadzane w kil�
ka lat póź niej przynoszą  pewną  
zmianę  postaw wobec Europy i Unii 
Europejskiej, przy jednoczesnym za�
znaczeniu, iż  brak głę bokiego ich 
zakorzenienia. Daje to szansę  na 
kształtowanie tej postawy, ale moż e 
to być  zarówno kształtowanie po�
staw pro- jak i antyeuropejskich. Opisywa�
ne w doniesieniach naukowych koń ca stu�
lecia przekonanie o ż yczliwym stosunku 
Unii Europejskiej do Polski, a szczególnie 
Niemców, sprzyja kształtowaniu się  posta�
wy proeuropejskiej. Zmiana polega na 
skróceniu dystansu jaki zaznaczany był po�
mię dzy Polską  a Europą . W  badaniach 
z tego okresu Polacy czują  się  znacznie 
bardziej Europejczykami5.

Analiza stanu badań  postaw wobec Eu 
ropy doprowadziła mnie do przekonania, 
ż e dotyczą  one róż nych grup społecznych, 
badanych róż nymi metodami, przez róż �
nych badaczy. Ujednolicenie grupy ba�
dawczej i zastosowanie tych samych me-

tod badań  pozwoliło mi na uzyskanie 
obrazu zmiany, jaka zaszła w obrę bie po�
stawy wobec Europy z wykluczeniem in�
nych zmiennych. Właś nie takiego porów�
nania dokonałam dzię ki badaniom prze�
prowadzonym na począ tku okresu trans�
formacji i powtórzonym w  latach 2001-02. 
Wybrana przeze mnie grupa badawcza to 
studenci Katolickich Uniwersytetów w Lu�
blinie i Eichstatt (Niemcy).

Badaniami obję łam młodzież , ponie�
waż  ujmowana jest ona jako „fenomen 
społeczno-kulturowy, który w swych prze�
jawach podporzą dkowany jest czynnikom 
historyczno-społecznym”6, stą d uznałam, 
ż e właś nie próba ukazania opinii młodych 
najbardziej wyraziś cie przedstawi dokonu�
ją ce się  w Polakach przemiany. Socjologo�
wie okreś lają  nawet młodzież  mianem ba�
rometru przemian, który ujawnia ukryte 
lub przyszłe problemy całego społeczeń - 
stwa7. Szczególnie interesuje mnie, jak 
zmienia się  emocjonalny obraz Europy 
w  oczach młodzież y polskiej. Odpowiedzi 
na to pytanie poszukuję  w porównaniu 
opinii z lat 1991/92 i 2001/02.

Od ponad dziesięciu lat 
różne ugrupowania 

i centra opiniotwórcze 
kształtujg nasze postrze�
ganie Europy.

Przedstawiam tu również  wyniki badań  
grupy studentów niemieckich. Dzię ki temu 
mogę  dokonać  porównania pomię dzy po�
stawami studentów polskich i niemieckich, 
którzy są  reprezentantami duż ego, liczą ce�
go się  i „zasiedziałego” w Unii Europej�
skiej kraju.

Zanim rozpocznę  analizę  postaw wobec 
Europy, chciałabym zatrzymać  się  przy sa�
mym poję ciu postawy. Szczególnie intere�
sują ce jest jej uję cie jako wzglę dnie trwałej 
dyspozycji do oceniania i emocjonalnego 
reagowania na przedmiot. Tak widzą  ją  
psychologowie poznawczy8.

Jak wynika z powyż szej definicji, po�
stawę  konstytuują  trzy komponenty: emo�
cjonalny, oceniają cy i behawioralny.
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Pierwszy mówi o emocjonalnych reakcjach 
wobec przedmiotu postawy, drugi o my�
ś lach i przekonaniach na temat przedmio�
tu postawy, zaś  trzeci o dają cym się  zaob�
serwować  zachowaniu wobec przedmiotu 
postawy9. W  analizie postawy wobec Eu�
ropy chciałabym oprzeć  się  na ukazaniu 
komponentu emocjonalno-oceniają cego, 
który ujmuje zarówno zintelektualizowane 
oceny, jak „mą dry -  głupi” lub dodatnie 
i ujemne emocje wywołane przez przed�
miot postawy, jak „radosny -  smutny”. Za�
równo oceny, jak i emocje, posiadają  
okreś lony kierunek i intensywnoś ć 10.

W  psychologii wyróż nia się  dwa zna�
czenia poję ć . Każ de poję cie obok znacze�
nia denotacyjnego, wyznaczają cego zakres 
danej nazwy, ma również  znaczenie kono- 
tacyjne, które okreś la jego treś ć , sens, jest 
zbiorem cech łą cznie przez nią  współokre- 
ś lanych.11. Właś nie wyznaczenie obszaru 
konotacyjnego, jaki niesie poję cie „Euro�
pa” dla studentów daje szansę  na uchwy�
cenie emocjonalno-oceniają cego kompo�
nentu postawy. Badania na ten temat 
przeprowadzałam w  trzech grupach. Dwie 
badane były w  latach 1991 -  92 , nato�
miast trzecia w  latach 2001 -2002.

Pierwszą  z badanych grup stanowili 
studenci KUL badani w  roku akademickim 
19991/92, druga to studenci niemieccy stu�
diują cy w  roku 1991 w  Katolickim Uniwer�
sytecie w  Eichstatt w  Bawarii -  Niemcy, 
trzecia to znów studenci KUL, lecz badani 
w  latach 2001 -  2002.

W  każdej grupie zachowana była zasada 
badania studentów I, III i V roku, każ dy 
z tych roczników reprezentowany jest przez 
około 50 studentów w  połowie mę ż czyzn 
i kobiet, co daje po 150 respondentów 
w  każ dej z badanych grup (75 kobiet i 75 
mę ż czyzn). Dobór próby był losowy, przy 
zachowaniu reprezentatywnoś ci dla całej 
populacji danej uczelni poprzez proporcjo�
nalną  do liczby studiują cych na danym kie�
runku iloś ć  badanych z wszystkich sekcji.

Oczywiś cie badanie studentów tylko 
dwóch, przy tym katolickich uczelni nie 
uprawomocnia do ekstrapolacji wyników 
tych badań  na wszystkich polskich i nie�
mieckich studentów. W  opisie wyników 
pozostaję  jednak przy okreś leniach „stu�
denci polscy i niemieccy”, gdyż  pomimo 
ś wiadomoś ci ograniczeń  tej próby, wszy�
scy badani pozostają  jednocześ nie repre�
zentantami swoich krajów.
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Wyniki badań  ilustruje wykres, którego 
nawet pobież na interpretacja pozwala na 
dostrzeż enie przesunię cia wykresu dla 
wszystkich badanych w lewą  stronę , czyli 
w tym kierunku, gdzie umiejscowiono po�
zytywne bieguny skal. Zauważ ymy rów�
nież , ż e w  wię kszoś ci skal najbardziej po�
zytywne wyniki uzyskały badania studen�
tów niemieckich, natomiast opinie studen-

„Europa" jest bardzo podobna dla pol�
skich studentów XXI wieku i tych młod�

szych o 10 lat. Podobna i... wzbudzajqca 

dość pozytywne uczucia. Postrzegajq jq 
jako aktywnq, demokratycznq, pięknq, 
kolorowq, bardzo różnorodnq, twórczq, 
rozwijajqcq, nowoczesnq i ciekawq.

tów polskich są  prawie wszę dzie zbież ne. 
Tyle interpretacji „na pierwszy rzut oka”.

Dla sprawdzenia, jak wyglą da, rzeczy�
wiś cie Europa w opinii studentów obliczy�
łam zależ noś ci statystyczne, które pozwoli�
ły na okreś lenie, w obrę bie jakich par 
przymiotników róż nice pomię dzy badany�
mi grupami osią gają  istotnoś ć  statystyczną . 
Po przeprowadzeniu obliczeń  wyłania się  
nastę pują cy obraz Europy widzianej ocza�
mi polskich i niemieckich studentów.

„Europa” jest bardzo podobna dla pol�
skich studentów XXI wieku i tych młod�
szych o 10 lat. Podobna i... wzbudzają ca 
doś ć  pozytywne uczucia. Postrzegają  ją  ja�
ko aktywną , demokratyczną , pię kną , kolo�
rową , bardzo róż norodną , twórczą , rozwi�
jają cą , nowoczesną  i ciekawą .

Zaskakują ce, ż e obraz Europy zmienił 
się  tak niewiele na przestrzeni dziesię cio�
lecia. Napisano i powiedziano przecież  
miliardy słów, które miały zmienić  wizeru�
nek Europy w oczach Polaków, a okazuje 
się , iż  młodzież  polska zmieniła swoje 
zdanie w bardzo niewielkim stopniu. Je�
ż eli prześ ledzimy wykres, okazuje się , ż e 
krzywe wykreś lają ce opinie obu polskich 
grup prawie się  pokrywają , a róż nic istot�
nych z punktu widzenia statystyki jest 
bardzo mało.

Jedynie w dwóch skalach wystą piły 
róż nice, które uznaliby za istotne statysty�
cy. Dotyczy to skal „swojski -  obcy” i „no�
woczesny -  przestarzały”.

Współcześ ni studenci KUL odbierają  
„Europę ” jako bardziej obcą  niż  oceniali to 
ich starsi o 10 lat koledzy. Trudno się  te�
mu dziwić , skoro wszystkie strony poli�
tycznych scen starają  się  przekonać  do 
swoich „europoglą dów”. Jedyny wspólny 
komunikat, jaki zdaje się  płyną ć  w tej

sprawie do przecię tnego Polaka jest nastę �
pują cy: „Europa to nie jest to, co widzisz 
za oknem”. Ukazywany w to miejsce 
obraz jest kuszą cy lub przeraż ają cy w za�
leż noś ci od kreują cej go opcji politycznej. 
Zawsze jednak akcentuje się  róż nice.

Oczywiś cie zdarzają  się  również  głosy, 
rzadko artykułowane w mediach, ż e Europa 
to przecież  właś nie „my” a nie jedynie kraje 

leż ą ce na zachód od Odry. Jed�
nak podkreś lanie „swojskoś ci” 
Europy nie jest najwyraźniej no�
ś ne medialne, bowiem niewiele 
takich informacji dociera do czy�
telników i słuchaczy, a najmniej 
do telewidzów. Nie powinno 
wię c dziwić  wzrastają ce poczu�
cie obcoś ci wobec Europy. Dru�
ga z istotnych statystycznie róż �
nic wskazuje, ż e współcześ ni 
studenci widzą  nie tylko Europę  
bardziej obcą , ale też  bardziej 
nowoczesną .

Być  moż e przyczyna leż y 
w tym, iż  na począ tku przełomu zachły- 
ś nię ci wolnoś cią , z gorliwoś cią  neofity po�
czuliś my się  zjednoczeni i upodobnieni do 
Europy. Przez tych dziesię ć  lat trochę  bar�
dziej poznaliś my Europę  i okazała się  bar�
dziej obca i bardziej nowoczesna niż  się  
przed 10 laty wydawało.

Przyjrzyjmy się  teraz, czy to podobień �
stwo w opiniach polskich studentów moż �
na również  rozszerzyć  na poglą dy studen�
tów niemieckich. Badana przeze mnie 
grupa studiowała (tak jak polscy badani) 
na uniwersytecie katolickim, również  
wszystkie pozostałe kryteria doboru bada�
nych były identyczne. Jednak pomimo 
podobień stwa badanych grup, ich emo�
cjonalna ocena Europy jest bardzo róż na.

Dla studentów niemieckich Europa jest 
pię kniejsza, bardziej kolorowa, otwarta 
i bardziej usamodzielniają ca. Jak widać , po�
zytywny obraz, jaki nakreś liłam opisują c 
poglą dy na temat Europy polskich studen�
tów, zyskał jeszcze bardziej dodatni wymiar 
w  opisie grupy niemieckiej. Młodzi Niemcy 
postrzegają  też  Europę  jako istotnie mniej 
pełną  napię ć  niż  okreś lają  ją  studenci pol�
scy. Odczuwanie napię cia jako opozycji do 
spokoju to jedyna negatywna skala spoś ród 
wszystkich opisują cych Europę , która poja�
wia się  u wszystkich badanych. W  pewnej 
mierze moż na ją  prawdopodobnie odczyty�
wać  jako przejaw permanentnego ż ycia 
w  napię ciu „w tym zwariowanym ś wiecie”, 
gdyż  „pełen napię ć ” to skala o wysokim 
nasyceniu we wszystkich badanych przeze 
mnie poję ciach innych niż  „Europa” (takich 
jak „moja rodzina, moja Ojczyzna, moja 
uczelnia, ja, nauka itd.”).

Inna róż nica, która oddziela naszych 
studentów od niemieckich rówieś ników, 
to fakt, iż  Europa postrzegana jest przez
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Polaków jako bardziej okreś lona niż  przez 
młodzież  niemiecką . Moż na by to interpre�
tować  jako dowód stałoś ci poglą dów w o�
bec niej, gdyż  skoro widzimy ją  tak „okre�
ś loną ” nie ma powodu, aby obraz Europy 
ewoluował. Przyjmują c taką  interpretację , 
powody do radoś ci mieliby euroentuzjaś ci, 
bo przecież  kreś lony przez polskich stu�
dentów obraz Europy jest pozytywny.

Wprawdzie pozytywny, lecz jednak 
mniej dodatni niż  widziany przez młodych 
Niemców. Studenci polscy okreś lili „Euro�
pę ” jako „pię kną  i kolorową ”, jednak 
istotnie mniej „pię kną ” i mniej „kolorową ” 
niż  studenci niemieccy. Czy należ y się  
w  tym doszukiwać  szansy, iż  Europa je�
szcze nam „wypię knieje”, by była taka jak 
dla studentów niemieckich? Być  moż e, 
jednak trochę  niepokoi, iż  kolejną  istotną  
róż nicą  pomię dzy tymi grupami jest skala 
„otwarty -  zamknię ty”. Młodzież  niemiec�
ka ocenia Europę  jako znacznie bardziej 
„otwartą ” niż  spostrzegana jest ona z pol�
skiej perspektywy.

Czy wobec tego moż emy mieć  nadzie�
ję , ż e ukaż e nam swoje walory ? A moż e 
z chwilą  wejś cia do Unii Europejskiej po�
czucie zamknię cia ustą pi miejsca otwarto�
ś ci? Przecież  pod wieloma wzglę dami Eu�
ropa jest dla nas rzeczywiś cie w  tej chwili 
niedostę pna, co ma zmienić  podpisanie 
układu zjednoczeniowego.

W  podobny sposób moż emy popa�
trzeć  na analizę  skali „usamodzielniają cy -  
uzależ niają cy”. Młodzi Niemcy widzą  
w  Europie szansę  na usamodzielnienie, 
natomiast Polakom kojarzy się  ona raczej 
z uzależ nieniem. Czy to poczucie minie
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