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Integracja polityczna Polaków na emigracji.
Polonia w Austrii – studium przypadku1

Wprowadzenie

C

elem niniejszego artyku³u jest analiza zjawiska integracji politycznej polskich emigrantów w nowym miejscu osiedlenia i nowym systemie spo³eczno-politycznym.
W wymiarze empirycznym badania odnosz¹ siê do osób pochodz¹cych z Polski, a mieszkaj¹cych na terenie Austrii. Wybór polskiej diaspory w Austrii zwi¹zany by³ z kilkoma
przes³ankami. Ze wzglêdu na czynniki o charakterze geograficzno-historycznym, Austria stanowi docelowe miejsce migracji Polaków od wielu wieków2, przez co struktura
polskiej diaspory jest bardzo z³o¿ona tj. na tyle bogata, i¿ odnajdujemy tam interesuj¹cy grunt badawczy pozwalaj¹cy na okreœlenie stopnia integracji politycznej z nowym
systemem, w tym zastosowanie analizy porównawczej pomiêdzy osobami reprezentuj¹cymi ró¿ne generacje, czy motywacje migracyjne. Ponadto Austria jest czêœci¹ Unii
Europejskiej w zwi¹zku z czym migranci z innego kraju cz³onkowskiego UE dysponuj¹
szeregiem praw politycznych wynikaj¹cych z obywatelstwa UE, które – przynajmniej
w sensie formalnym – u³atwiaj¹ integracjê polityczn¹. W efekcie Austria – przy ca³ej
swojej specyfice wynikaj¹cej z wielu czynników o charakterze spo³eczno-politycznym3
– stanowi wzglêdnie przyjazny ekosystem polityczny dla nap³ywaj¹cych migrantów
i dlatego badania podjête na tym gruncie stanowi¹ dobry punkt wyjœcia dla formu³owania pierwszych wniosków na temat aktywnoœci emigrantów w nowym systemie politycznym, jak równie¿ dalszej eksploracji zachowañ politycznych Polaków w ujêciu
komparatystycznym, np. wzglêdem polonii brytyjskiej czy skandynawskiej – w formie
szerszego projektu badawczego. Podjêta analiza odnosi siê do procesów o rosn¹cym
znaczeniu ze wzglêdu na powiêkszaj¹c¹ siê skalê zjawiska migracji w nowoczesnych
spo³eczeñstwach i gospodarkach.
Wyjazdy Polaków do Austrii maj¹ d³ug¹ tradycjê. W pierwszej dekadzie XXI wieku liczebnoœæ polskiej grupy etnicznej zwiêkszy³a siê z 21 433 w 2002 r. do 34 676 w 2007 r.4
1
Niniejszy tekst powsta³ dziêki wspó³pracy ze Stacj¹ Naukow¹ Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Jest on
czêœci¹ projektu, w ramach którego pe³ne wyniki badañ zostan¹ opublikowane nak³adem wiedeñskiej SN PAN.
2
Zob. Szerzej: E. Nowak, Polska m³odzie¿ w Austrii w XIX i XX w. Migracje. Edukacja. Stowarzyszenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 36–84.
3
Zob. E. Nowak, E. R. Bernacka, R. Riedel, Integracja polityczna Polaków w Austrii, Stacja Naukowa PAN,
Wiedeñ 2011 (w druku).
4
Bevölkerungstand 2007. Herausgegeben von Statistik Austria, Statistik Austria. Die Informationsmanager,
Wien 2007, s. 25. Co jednak¿e niekonieczne mo¿e byæ spowodowane rzeczywistym przyrostem liczebnoœci, a jedynie faktem statystycznego zarejestrowania wiêkszej liczby osób.
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Zgodnie z oficjalnymi statystykami austriackimi, na pocz¹tku 2008 r. mieszkaj¹cy w Austrii
Polacy posiadaj¹cy polskie obywatelstwo stanowili grupê 36 879 osób5. Uwzglêdniaj¹c jednak¿e fakt, ¿e co roku kilkaset osób podlega naturalizacji, uzyskuj¹c austriackie obywatelstwo, nale¿y przypuszczaæ, ¿e polska grupa etniczna w Austrii, bior¹c pod uwagê osoby stale
tu zamieszkuj¹ce w 2010 roku mo¿e liczyæ oko³o 40 tys. osób.

Integracja polityczna, kultura polityczna, to¿samoœæ spo³eczna
w ujêciu teoretycznym
W najbardziej ogólnym znaczeniu integracja polityczna odnosi siê do procesu w³¹czania
siê do zasadniczej czêœci spo³eczeñstwa ró¿norodnych (zwykle mniejszoœciowych) grup
spo³ecznych, takich jak emigranci i w konsekwencji uzyskania przez nich mo¿liwoœci, praw
i us³ug dotychczas dostêpnych tylko dla wiêkszoœci6. Integracja, jako pojêcie wielowymiarowe, obejmuj¹ce tak¿e aspekt polityczny, oznacza proces „wchodzenia” jednostki (migranta)
w spo³eczeñstwo obywatelskie kraju osiedlenia. Zaproponowano w tym opracowaniu rozumienie integracji politycznej jako zjawiska i rezultatu w³¹czania (siê) do ¿ycia politycznego
danego systemu politycznego – w szczególnoœci partycypacjê polityczn¹ w formie udzia³u
w dzia³alnoœci publicznej i udzia³u w wyborach, osób i grup pochodz¹cych z innego systemu
politycznego. Integracja podlega szeregowi determinant o endo- i egzogenicznym charakterze, spoœród których na uwagê zas³uguj¹ przede wszystkim takie czynniki jak kultura polityczna, kapita³ spo³eczny (przede wszystkim reprezentowany przez spo³ecznoœæ przyjmuj¹c¹,
ale w pewnym stopniu równie¿ przez spo³ecznoœæ wysy³aj¹c¹) oraz kwestie to¿samoœciowe7.
S. N. Eisenstadt zidentyfikowa³ kilka faz integracji, przez które przechodzi emigrant
w nowym spo³ecznym kontekœcie:
— faza integracji adaptacyjnej („adaptive integration”), sprowadzaj¹cej siê do manifestowania swojej mo¿liwoœci odgrywania podstawowych ról spo³ecznych w nowym œrodowisku;
— faza integracji instrumentalnej („instrumental integration”) zwi¹zanej z partycypacj¹
migranta w ¿yciu ekonomicznym – co pozwala mu zaspokoiæ swoje potrzeby egzystencjalne;
— faza identyfikacji i poczucia solidarnoœci ze spo³ecznoœci¹ przyjmuj¹c¹ („identification
and solidarity”), kiedy migrant zaczyna byæ œwiadomy swojego bycia czêœci¹ (przynale¿noœci) spo³ecznoœci przyjmuj¹cej (wi¹¿e siê to z akceptacj¹ systemu wartoœci owej
spo³ecznoœci);
— faza integracji kulturowej („cultural integration”), w której – w procesie d³ugotrwa³ej
socjalizacji – nastêpuje internalizacja norm i sposobów zachowañ typowych dla spo³ecznoœci przyjmuj¹cej8.

5

Demographische Jahrbuch 2008 – Demographische Strukturen und Trends, www.statistic.austria.at,
27.06.2010, s. 22.
6
Por.: J. K. de Vree, Political Integration: the formation of theory and ist problem, Mouton, Michigan 1972;
B. B. Schaffer, Political Integration, University of Sussex, Sussex 1974.
7
R. Riedel, Kapita³ spo³eczny jako determinant potencja³u migracyjnego, w: E. Polak, J. Leska-Lezak, Procesy
migracyjne w kontekœcie przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Wydwnictwo Bernardinum, Pelplin 2007, s. 263–276.
8
Za: Wspó³czesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, red. J. Polakowska-Kujawa, Wydawnictwo
Difin, Warszawa 2006, s. 130.
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Zidentyfikowane fazy zwi¹zane s¹ z czynnikiem czasu, jak równie¿ stopniem uto¿samiania siê migranta ze spo³ecznoœci¹ przyjmuj¹c¹. W kontekœcie prowadzonych tu rozwa¿añ,
warto pamiêtaæ, ¿e S. Eisenstadt nale¿a³ do tych badaczy, którzy przekonani byli, ¿e migracja
nie zawsze koñczy siê sukcesem (tzn. ¿e dana jednostka b¹dŸ grupa zawsze przechodzi
wszystkie wskazane fazy), co uzale¿nione jest od szeregu czynników, zarówno po stronie samego migranta, jak i spo³ecznoœci przyjmuj¹cej9. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e pod pojêciem sukcesu migracyjnego nie jest rozumiana akulturacja, a nastêpnie asymilacja ze
spo³ecznoœci¹ przyjmuj¹c¹, ale mo¿liwie pe³ne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym nowego
systemu spo³eczno-politycznego. Integracja polityczna oznacza udzia³ imigrantów w ¿yciu
politycznym, w tym przede wszystkim w podejmowaniu decyzji politycznych kraju osiedlenia. Wobec powy¿szego warto wiêc widzieæ proces migracyjny w wymiarze integracyjnym
jako kontinuum, w którym pozycja indywidualnej jednostki b¹dŸ grupy spo³ecznej zmienia
siê w czasie i zale¿y od wielu czynników.
Kultura polityczna stanowi istotny czynnik integracji politycznej. Wp³ywa ona na sposób
i stopieñ adaptowania siê grup i jednostek do nowych warunków spo³eczno-politycznych. Badania nad kultur¹ polityczn¹ maj¹ swoj¹ ugruntowan¹ pozycjê w naukach politycznych. Klasyczne koncepcje definiuj¹ kulturê polityczn¹ bardzo szeroko: Termin kultura polityczna
odnosi siê do specyficznych politycznych orientacji – postaw w stosunku do systemu politycznego i jego poszczególnych czêœci, a tak¿e oceny w³asnego miejsca [jednostki lub grupy
– przyp. aut.] w ramach tego systemu. Jest to zestaw orientacji w stosunku do specyficznej
struktury (zespo³u) spo³ecznych obiektów i procesów10. Pocz¹wszy od lat 80. XX w. zmiana
podejœcia do koncepcji kultury politycznej polega³a na traktowaniu jej jako fenomenu, co do
którego nie tyle nale¿y poszukiwaæ uwarunkowañ zewnêtrznych, co raczej jego w³asnej logiki, która „produkuje” specyficzn¹ strukturê zachowañ politycznych11.
W œrodowisku naukowym istnieje konsensus co do tego, i¿ ¿aden analizowany system polityczny, ¿adne analizowane spo³eczeñstwo nie jest jednorodne pod wzglêdem kultury politycznej, ale sk³ada siê z wielu komponentów12. Linie podzia³u w ramach kultury politycznej
danej spo³ecznoœci mog¹ przebiegaæ zgodnie z podzia³ami demograficznymi, ekonomicznymi, geograficznymi, religijnymi, etniczno-rasowymi, b¹dŸ wg jakiegokolwiek innego kryterium o charakterze spo³eczno-gospodarczym13. Mog¹ równie¿ obejmowaæ dan¹, konkretn¹
grupê emigrantów, dlatego zasadna wydaje siê analiza partycypacji politycznej diaspory
pochodz¹cej z innej kultury politycznej, która potencjalnie stanowiæ mo¿e sub-kulturê polityczn¹ [kultura grupy spo³ecznej odró¿niaj¹ca siê w pewnych istotnych aspektach od orientacji politycznych dominuj¹cych w danym systemie, a tak¿e jako zespó³ orientacji politycznych
9

Ibidem, s. 130.
G. Almond, S. Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton
University Press, Princeton 1963, s. 12; por. W. Koch, U. Matthes, Political-Cultural Aspects of the System Transformation, w: Political Culture in Germany, red. B. Schlosser, R. Rydlewski, St. Martin’s Press, New York 1993,
s. 137.
11
K. M. Baker, Inventing the French Revolutio:. essays on French political culture in eighteen century, Cambridge University Press, Cambridge 1990; M. R. Somers, Whats political or cultural about political culture and
public sphere? Toward an historical sociology od concept formation, „Sociological Theory” 1995, nr 13 (2),
s. 113–144; E. Wnuk-Lipiñski, Socjologia ¿ycia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005,
s. 163.
12
Patrz np. K. Newton, J. W. van Deth, Foundations of Comparative Politics, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 143.
13
D. Kavanagh, Political Culture in Great Britain. The Decline of the Civic Culture, w: The Civic Culture Revisited, red. G. A. Almond, S. Verba, Wydawnictwo Little, Brown, Boston 1980, s. 166–167.
10
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wyró¿niaj¹cy siê w systemie (politycznym) od innych14]. Przedmiotem niniejszego opracowania nie jest ustalenie jakie cechy subkulturowe okreœlaj¹ kulturê polityczn¹ badanej grupy
Polaków w Austrii (choæ jest to niew¹tpliwie ciekawy poznawczo i badawczo temat), ale
raczej podejmujemy próbê ustalenia stopnia i sposobu integracji politycznej tej grupy w spo³eczeñstwie austriackim, u¿ywaj¹c koncepcji kultury politycznej jako podstawy w procesie
operacjonalizacji badañ. W tym celu pos³ugujemy siê poszczególnymi sk³adnikami kultury
politycznej, elementami orientacji politycznej:
— stosunek do systemu politycznego jako ca³oœci;
— stosunek do instytucji i przywódców politycznych;
— stosunek do procesów, mechanizmów, decyzji i wydarzeñ politycznych oraz podmiotów
nie bêd¹cych przywódcami;
— stosunek do w³asnej pozycji w ramach systemu15.
Relacje w ramach wymienionych elementów maj¹ wymiar poznawczy, emocjonalno-oceniaj¹cy i behawioralny. Rolê czynnika kszta³tuj¹cego wymienione wymiary stosunku do elementów systemu politycznego mog¹ odgrywaæ zarówno bezpoœrednie relacje odbywaj¹ce siê
w œrodowisku migrantów (polonijnym), jak i wewn¹trz spo³eczeñstwa kraju osiedlenia, ale
tak¿e polskie i austriackie œrodki masowego przekazu (np. prasa, radio, telewizja, Internet).
Funkcja socjalizacji politycznej czy raczej politycznego „socjalizowania siê”16 polega
wiêc na wchodzeniu cz³onków analizowanej spo³ecznoœci w now¹ kulturê polityczn¹. Oznacza to nabywanie przez nich wiedzy o systemie politycznym, tworzenie pogl¹dów i postaw
politycznych oraz kszta³towanie ocen i hierarchii wartoœci politycznych w procesie permanentnych interakcji spo³ecznych, jak równie¿ „prze¿ywanie emocji politycznych” i codzienne
funkcjonowanie – realizowanie zachowañ w systemie politycznym kraju osiedlenia. Kultura
polityczna, ze szczególnym uwzglêdnieniem partycypacji politycznej jako jej istotnego przejawu, analizowana na poziomie sk³adników (poznawczy, emocjonalno-oceniaj¹cy i behawioralny) pos³u¿y³a autorom jako fundament do skonstruowania ankiety, dziêki której by³o
mo¿liwe poznanie stanu i sposobu integracji politycznej Polaków w Austrii.
Kolejna wa¿na w niniejszej analizie kategoria analityczna to kategoria to¿samoœci. To¿samoœæ jako deklaracja za kogo siê ktoœ uwa¿a jest zagadnieniem interesuj¹cym od strony filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, a tak¿e politologicznej. To¿samoœæ spo³eczna
w znaczeniu psychologicznym jest to suma czy wypadkowa doœwiadczania siebie samego
jako cz³onka grupy, z któr¹ cz³owiek siê identyfikuje, ró¿ni¹cej siê od innych grup spo³ecznych i wi¹¿e siê z podzia³em œwiata spo³ecznego na kategorie „my–oni”, z szukaniem podobieñstw i ró¿nic, które maj¹ szczególne znaczenie dla podmiotu z w³asnej perspektywy albo
przez innych ludzi, którzy spostrzegaj¹ tê osobê jako cz³onka okreœlonych grup czy kategorii17.
14

G. Almond, S. Verba, op. cit., s. 26–28; por. W. Jakubowski, Kultura polityczna, w: Spo³eczeñstwo i polityka.
Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa
2003, s. 711.
15
E. Nowak, R. Riedel, Radiomaryjna subkultura polityczna – media katolickie jako podmiot systemu politycznego w Polsce, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 2(37), Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 11–30.
16
Patrz szerzej: R. Riedel, Skutki ukrytej socjalizacji politycznej w procesie kszta³towania kompetencji obywatelskich i postaw politycznych w Polsce, w: Europa obywateli. Polskie spo³eczeñstwo obywatelskie in actu, red. A. Wiktorska – Œwiêcka, W. Bokaj³o, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wroc³awskie Wydawnictwo Oœwiatowe, Wroc³aw
2007, s. 187–197.
17
M. Jarymowicz, Próba operacjonalizacji pojêæ „to¿samoœæ osobista – to¿samoœæ spo³eczna”: odrêbnoœæ schematowa Ja–My–Inni jako atrybut to¿samoœci, „Studia Psychologiczne” 1989, nr 2; J. Mandrosz-Wróblewska, To¿samoœæ
i niespójnoœæ JA a poszukiwanie w³asnej odrêbnoœci, Ossolineum, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk–£ódŸ
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Rozbie¿noœci w odpowiedziach na dwa pytania „Kim jestem?” oraz „Za kogo mnie uwa¿aj¹?” mog¹ byæ podstaw¹ problemów to¿samoœciowych cz³owieka. Pojêcie to¿samoœci
spo³ecznej jest obiektem zainteresowania w tym artykule w ujêciu funkcjonalnym. J. Cameron18 zaproponowa³ operacjonalizacjê spo³ecznej to¿samoœci w ujêciu trzech wymiarów,
a mianowicie:
1) centralnoœæ (wa¿noœæ, poznawcze zaabsorbowanie narodem, grup¹ spo³eczn¹, do której siê przynale¿y) operacjonalizowana pierwotnie w terminie czêstoœci myœlenia
o grupie oraz samookreœlenia subiektywnej wa¿noœci grupy19. Jest poznawczym
aspektem to¿samoœci spo³ecznej;
2) afekt wewn¹trzgrupowy (emocjonalna przynale¿noœæ do grupy, pozytywne emocjonalne odniesienie do niej)20. Ten czynnik odgrywa fundamentaln¹ rolê21, gdy¿ emocje wynikaj¹ce z porównañ mog¹ sk³oniæ cz³owieka do ró¿nych zachowañ, np.
opuszczenia grupy, anga¿owania siê w bardziej korzystne porównania spo³eczne, lub
podniesienie statusu w³asnej grupy w hierarchii;
3) wiêzi wewn¹trzgrupowe (dostrzeganie podobieñstwa miêdzy jednostk¹ a grup¹), zakres podobieñstwa mo¿e dotyczyæ „stycznoœci”, lub jakiejœ czêœci22. Afekt wewn¹trzgrupowy oraz wiêzi miêdzygrupowe stanowi¹ emocjonalny aspekt to¿samoœci
spo³ecznej23. Model ten jest podstaw¹ teoretyczn¹ skali psychologicznej zastosowanej w badaniach Polaków w Austrii.
To¿samoœæ spo³eczna oznaczaæ te¿ mo¿e przynale¿noœæ danej osoby do formalnych i nieformalnych grup spo³ecznych, do takich kategorii spo³ecznych, jak p³eæ czy narodowoœæ24.
Termin to¿samoœci narodowej budzi kontrowersje. A. K³oskowska25 uwa¿a, ¿e skoro naród
nie jest jednolity pod wzglêdem cech, to nie mo¿na mówiæ o to¿samoœci narodowej. Innego
zdania jest J. Mizgalski26: to¿samoœæ mog¹ mieæ tylko istoty œwiadome b¹dŸ te¿ byty, których
elementami s¹ istoty œwiadome, np. spo³eczeñstwa, pañstwa, kluby, instytucje, kiedy jej cz³onkowie nie tylko potrafi¹ odró¿niæ j¹ od innych, ale tak¿e uj¹æ jej swoisty charakter w komunikacji jêzykowej i dzia³alnoœci. Podobnie s¹dzi R. Dubos27, który zwraca uwagê, ¿e pewne
przypisane okreœlonemu narodowi przymiotniki s¹ wyrazem charakterystycznych zachowañ,
które staj¹ siê wizytówk¹ narodu. Podkreœla siê równie¿ mo¿liwoœæ ustalenia to¿samoœci narodowej cz³owieka poprzez autodefinicjê i jej publiczne proklamacje na przyk³ad: „Jestem
1988; K. Skar¿yñska, Podstawy psychologii politycznej, Zysk i S-ka, Poznañ 2002; J. Mizgalski, To¿samoœæ polityczna studium zjawiska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ 2008.
18
J. E. Cameron, A free-factor model of social identity, „Self and Identity” 2004, nr 3, s. 239–262.
19
P. Gurin, H. Markus, Cognitive consequences of gender identity, w: The social identity of women, red.
S. Skevington, D. Baker, Sage, London 1989; R. Luhtanen, J. Crocker, A collective self-esteem scale: Self-evaluation
of one’s social identity, „Personality and Social Psychology Bulletin” 1992, nr 18, s. 302–318.
20
J. E. Cameron, R. N. Lalonde, Social identification and gender-related ideology in women and men, „British
Journal of Social Psychology” 2001, nr 40, s. 59–77.
21
H. Tajfel, Differentiation between social groups, Academic Press, London 1978, s. 61–76; H. Tajfel, J. C. Turner, An integrative theory of intergroup conflict, w: The social psychology of intergroup relations, red. W. G. Austin,
S. Worchel, CA: Brooks-Cole, Monterey 1979.
22
K. A. Bollen, R. H. Hoyle, Perceived cohesion: A conceptual and empirical examination, „Social Forces”
1990, nr 69, s. 479–504.
23
J. E. Cameron, R. N. Lalonde, op. cit.
24
J. Mandrosz-Wróblewska, op. cit.
25
A. K³oskowska, Kultury narodowe i narodowa identyfikacja: dwoistoœæ funkcji, w: Oblicza polskoœci, red.
A. K³oskowska, UW, Warszawa 1991, s. 99.
26
J. Mizgalski, op. cit., s. 113.
27
R. Dubos, Pochwa³a ró¿norodnoœci, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 98–99.
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Polakiem”28. Z kolei P. Boski29 uwa¿a ¿e korelatywna to¿samoœæ narodowa funkcjonuje na
zasadzie ukrytych za³o¿eñ normatywnych30, które mog¹ zostaæ uœwiadomione przez cz³owieka, gdy nast¹pi jakaœ drastyczna zmiana, np. emigracja. Sytuacja emigracji narusza sta³oœæ
to¿samoœci, nara¿a j¹ na pokusê zmiany to¿samoœci, a nawet koniecznoœæ jej przebudowy, negocjowania, redagowania na nowo czy zastosowania to¿samoœci przenoœnej31. W zwi¹zku
z tym wyró¿niæ mo¿na pewne odmiany to¿samoœci, a mianowicie32:
— to¿samoœæ polsk¹ maj¹ osoby przywi¹zane do wartoœci narodowych i patriotycznych
o zadawalaj¹cych warunkach materialnych i pos³uguj¹ce siê jêzykiem polskim;
— to¿samoœæ polsk¹ zmierzaj¹c¹ do dwukierunkowej maj¹ osoby, które identyfikuj¹ siê
z polskoœci¹, ale s¹ na tyle dobrze zasymilowane i zaadaptowane oraz zwykle dobrze
wykszta³cone, ¿e spo³ecznoœci w których mieszkaj¹ tego nie dostrzegaj¹. Polskoœæ jest
ich sfer¹ prywatnoœci, zaœ oficjalnie identyfikuj¹ siê z kultur¹ osiedlenia;
— to¿samoœæ kraju osiedlenia maj¹ osoby, które œwiadomie zatracaj¹ wartoœci polskiej kultury i staraj¹ siê zaadaptowaæ do kultury miejsca osiedlenia. Zwykle s¹ to m³ode generacje emigracji.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to¿samoœæ grupy etnicznej nie jest czymœ raz na zawsze danym
i przypisanym do cz³onków grupy etnicznej lub narodu, lecz przeciwnie, jest czymœ co poszczególni cz³onkowie grupy w okreœlonych okolicznoœciach mog¹ utraciæ lub intencjonalnie
kszta³towaæ33. Dlatego to¿samoœæ widziana jest w niniejszym opracowaniu jako dynamiczna kategoria podlegaj¹ca nieustannym interakcjom, na poziomie jednostkowym i grupowym, z istotnymi determinantami o charakterze spo³ecznym, politycznym, gospodarczym
i kulturowym34.
W efekcie, swego rodzaju transgranicznoœæ, wielokulturowoœæ, peryferyjnoœæ oraz adaptacyjnoœæ migranckiej to¿samoœci owocuj¹ typem to¿samoœci, któr¹ mo¿na by okreœliæ mianem hybrydowej. Zgodnie z ustaleniami H. Fassmana, J. Kohlbachera i U. Reeger35, wielu
cz³onków polskiej grupy etnicznej w Austrii posiada tzw. to¿samoœæ hybrydow¹, sk³adaj¹c¹
siê z polskich i austriackich komponentów. Silne zakorzenienie w polskiej tradycji koegzystuje ze stopniowym utrwalaniem siê identyfikacji z narodem austriackim, co wiêcej, elementy te funkcjonuj¹ ze sob¹ w harmonii. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê, ¿e w kontekœcie procesów
europeizacji i w sytuacji migracji mamy do czynienia z perspektyw¹ tworzenia siê to¿samoœci
europejskiej, ponadnarodowej.

28
To¿samoœæ kulturowa. Kwestie narodowoœciowe i polonijne, red. A. Chodubski, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 1998, s. 32.
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P. Boski, O byciu Polakiem w ojczyŸnie i o zmianach to¿samoœci kulturowo-narodowej na obczyŸnie, w: P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, To¿samoœæ a odmiennoœæ kulturowa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii
PAN, Warszawa 1992, s. 93.
30
P. Boski, op. cit., s. 102.
31
M. Kar³owski, Epizody i to¿samoœæ, „Kultura i spo³eczeñstwo” 1996, nr 4, s. 85; Z. Bauman, Morality in the
Age of Contingency, w: Detraditionalization and its Rivals. Critical reflections on Authority and Identity, red. P. Hellas, S. Lash, P. Morris, Blackwers Publishers, Cambridge Oxford 1994, s. 50.
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A. Chodubski (red.), To¿samoœæ kulturowa…, s. 10–11.
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D. Berliñska, Narodowo-etniczne stosunki miêdzygrupowe na Œl¹sku Opolskim: ci¹g³oœæ i zmiana, w: Polacy,
Œl¹zacy, Niemcy. Studia nad stosunkami spo³eczno-kulturowymi na Œl¹sku Opolskim, red. K. Frusztacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1998, s. 22–23.
34
R. Riedel, Problem to¿samoœci w warunkach spo³eczeñstw ponadnarodowych. Transkulturowoœæ Górnego
Œl¹ska w dobie integracji europejskiej, „Studia Œl¹skie” 2007, t. LXVI, Pañstwowy Instytut Naukowy Instytut Œl¹ski
w Opolu, s. 131–146.
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Problematyka badañ w³asnych
Zasadniczym celem prowadzonych badañ by³o udzielenie odpowiedzi na pytanie o czynniki charakteryzuj¹ce stan integracji politycznej Polaków w Austrii. Wed³ug dostêpnych danych, badania tego typu nad polsk¹ grup¹ etniczn¹ w Austrii nie by³y dot¹d prowadzone.
W proponowanym studium empirycznym zoperacjonalizowano pojêcie integracji politycznej poprzez zastosowanie koncepcji kultury politycznej i jej sk³adników do wyjaœniania
stanu integracji politycznej Polaków w Austrii. Kultura polityczna jest analizowana poprzez
wyodrêbnienie sk³adnika poznawczego, emocjonalno-oceniaj¹cego i behawioralnego. Analizê
integracji politycznej wzbogaca podejœcie psychologiczne. W ramach tego podejœcia koncentrujemy siê na spo³ecznej to¿samoœci, która jest operacjonalizowana poprzez trzy wymiary:
centralnoœæ, afekt wewn¹trzgrupowy oraz wiêzi wewn¹trzgrupowe36. Oprócz poznania stanu
integracji w aspekcie kultury politycznej, diagnozê to¿samoœci spo³ecznej i jej roli w integracji polskiej grupy narodowoœciowej w Austrii uzasadnia sytuacja emigracji, która narusza
sta³oœæ to¿samoœci37.
Wa¿nym czynnikiem zewnêtrznym wp³ywaj¹cym na stosunek do to¿samoœci spo³ecznej
i samej integracji jest okres emigracji. Emigracja po II wojnie œwiatowej wyra¿a tendencje
do to¿samoœci dwukierunkowej38. Wa¿nym poznawczo zadaniem jest wiêc okreœlenie nasilenia to¿samoœci spo³ecznej u emigrantów polskich w Austrii, ale te¿ okreœlenie jej rodzaju.
Badania39 sugeruj¹, ¿e nale¿y spodziewaæ siê niskiego poziomu to¿samoœci spo³ecznej
u emigrantów.
Powy¿sza analiza czynników wa¿nych dla badanego zjawiska, jakim jest integracja
Polaków w Austrii, upowa¿nia do sformu³owania dwóch grup szczegó³owych problemów
badawczych, a mianowicie: problemów istotnoœciowych, dotycz¹cych wartoœci, jakie
zmienne przyjmuj¹ oraz problemów zale¿noœciowych, dotycz¹cych zwi¹zków miêdzy
zmiennymi.
Postawiono nastêpuj¹ce problemy istotnoœciowe: Jaka jest struktura grypy badanej ze
wzglêdu na: wiek, p³eæ, wykszta³cenie, okres emigracji, status zawodowy, ekonomiczny. Jaki
jest sk³adnik: poznawczy, emocjonalno-oceniaj¹cy, behawioralny kultury politycznej w badanej grupie? Jaka jest to¿samoœæ spo³eczna grupy badanej? Dwa ostatnie problemy istotnoœciowe jak równie¿ struktura grupy badanej ze wzglêdu na okres emigracji zosta³y tak¿e
uwzglêdnione w ramach badañ jakoœciowych zogniskowanego wywiadu.
Z kolei problemy zale¿noœciowe odnosz¹ siê do kilku zagadnieñ tworz¹cych trzy zasadnicze obszary tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy zwi¹zku miêdzy okresem emigracji a trzema sk³adnikami kultury politycznej. Drugi dotyczy zwi¹zków pomiêdzy samymi sk³adnikami
kultury politycznej, zaœ trzeci zwi¹zku miêdzy to¿samoœci¹ spo³eczn¹ a sk³adnikami kultury
politycznej i okresem emigracji. Adekwatne do problemów postawione hipotezy zostan¹
przedstawione w czêœci dotycz¹cej analizy statystycznej.
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Definicja i struktura zmiennych
W pracy przyjêto nastêpuj¹ce rozumienie badanych zmiennych. Zmienn¹ zale¿n¹ jest stan
integracji politycznej Polaków w Austrii, któr¹ okreœla charakter kultury politycznej, która
z kolei sk³ada siê ze sk³adnika poznawczego, emocjonalno-oceniaj¹cego, behawioralnego.
1. Elementy sk³adnika poznawczego, to: samoocena wiedzy politycznej, samoocena aktywnoœci spo³eczno-politycznej, wiedza o wyborach parlamentarnych i wiedza o funkcjach
instytucji politycznych, kontakt i Ÿród³a informacji politycznych, pos³ugiwanie siê jêzykiem
niemieckim, deklaratywna to¿samoœæ (przynale¿noœæ) narodowa.
2. Elementy sk³adnika emocjonalno-oceniaj¹cego, to: znaczenie postawy patriotycznej,
zaufanie do w³adzy w Polsce i Austrii, ocena funkcjonowania demokracji w Polsce i Austrii,
ocena rz¹du w Polsce i Austrii, motywacja decyzji wyborczej.
3. Elementy sk³adnika behawioralnego, to: aktywnoœæ obywatelsko-polityczna, udzia³
w wyborach parlamentarnych w Polsce i Austrii, deklaracja udzia³u w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce i Austrii, kontakty spo³eczne oraz spo³eczne œrodowiska dyskusji politycznych.
Okreœlono dwie zmienne niezale¿ne g³ówne jako czynniki wp³ywaj¹ce na charakter kultury politycznej emigrantów: zmienna niezale¿na g³ówna 1: to¿samoœæ spo³eczna; zmienna
niezale¿na g³ówna 2: okres emigracji. Wyró¿niono tak¿e zmienne niezale¿ne uboczne, traktowane jako uwarunkowania socjologiczne kultury politycznej: wiek, p³eæ, wykszta³cenie,
miejsce pobytu, wyuczony zawód, status ekonomiczny, status zawodowy.
Narzêdzia badawcze
W badaniach pos³u¿ono siê nastêpuj¹cymi narzêdziami badawczymi:
— ankieta – specjalnie skonstruowana przez autorów – sk³ada³a siê ona z 32 pytañ dotycz¹cych trzech elementów kultury politycznej, w tym sk³adnika: poznawczego – 10 pytañ, emocjonalno-oceniaj¹cego – 11 pytañ oraz behawioralnego – 11 pytañ;
— Skala To¿samoœci Spo³ecznej (STS) J. Camerona zaadaptowana kulturowo do polskich
warunków przez A. Wasia, J. Œliwaka, R. Bartczuka i M. Wiechetka. Skala zawiera
12 stwierdzeñ w stosunku do których osoba badana ustosunkowuje siê, wybieraj¹c jedn¹
z mo¿liwych odpowiedzi;
— zastosowano ponadto listê pytañ, które zosta³y zadane osobom badanym podczas zogniskowanego badania grupowego (fokus). Osiemnaœcie pytañ zogniskowanego wywiadu
zosta³o u³o¿onych przez autorów adekwatnie do trójsk³adnikowej kultury politycznej.
Sformu³owano je tak, aby mia³y charakter pytañ otwartych i aby odpowiedzi dostarczy³y
obszernego materia³u do analiz jakoœciowych.
Osoby badane
Ankietê przeprowadzono wœród Polaków mieszkaj¹cych w Austrii. Badania mia³y charakter anonimowy, respondenci otrzymywali wersjê papierow¹ narzêdzi, wype³niali j¹, a nastêpnie odsy³ali poczt¹ lub dostarczali ankieterom. Badania przeprowadzono w okresie od
maja do czerwca 2009 roku. £¹cznie przebadano 107 osób. Z kolei w ramach zogniskowanego badania grupowego (fokus) zgromadzono 19 osób. Badanie odby³o siê w dniu 30 wrzeœnia
2009 r. w siedzibie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Osoby badane zosta³y dobrane w sposób celowy. Byli to najbardziej aktywni przedstawiciele organizacji, stowarzyszeñ, fundacji, instytucji i mediów polskich w Austrii.
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Wyniki – prezentacja wybranych rezultatów badañ
Przyjêto nastêpuj¹cy porz¹dek: w pierwszej kolejnoœci zaprezentowane zostan¹ wartoœci
jakie przyjmuj¹ pytania istotnoœciowe w badanej grupie, w tym pytania istotnoœciowe w ramach zogniskowanego wywiadu grupowego (fokus), a nastêpnie przedstawione zostan¹ wyniki analizy statystycznej pytañ zale¿noœciowych.
Pytania istotnoœciowe
Ze wzglêdu na ograniczenia iloœciowe artyku³u wyniki pytañ istotnoœciowych zostan¹ zaprezentowane opisowo w formie wybranych i najwa¿niejszych informacji.
Najliczniejsz¹ grup¹ wiekow¹ w badanej grupie by³y osoby miêdzy 22–28 rokiem ¿ycia
(19,6%) nastêpnie osoby w wieku 41–50 lat (16,8%). Na podobnym poziomie procentowym
reprezentowane by³y osoby w wieku 34–40 lat, 51–55 lat oraz osoby, które nie chcia³y ujawniæ swojego wieku. Stosunkowo najmniej liczebn¹ grupê stanowi³y osoby powy¿ej 56 roku
¿ycia.
Bior¹c pod uwagê p³eæ kobiety stanowi³y 61% zaœ mê¿czyŸni 38% osób badanych. 23%
przewagê kobiet wœród badanych osób mo¿emy wyt³umaczyæ wiêksz¹ przychylnoœci¹ kobiet
do aktywnoœci spo³ecznej na rzecz potrzeb badawczych oraz przewag¹ kobiet w oficjalnych
statystycznych rejestrach40.
Wœród osób badanych najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ osoby z wykszta³ceniem œrednim
(37,4%) oraz wy¿szym (27,1%). Wœród osób przebywaj¹cych w Austrii od 3–5 lat najliczniejsz¹ procentowo grupê stanowi¹ osoby z wykszta³ceniem podstawowym, zaœ wœród osób
przebywaj¹cych w Austrii od 11–16 lat najliczniejsz¹ procentowo grupê stanowi¹ osoby
z wykszta³ceniem niepe³nym wy¿szym (27,8%) oraz wy¿szym (20,7%). Wœród osób przebywaj¹cych w Austrii od 17–22 lat najliczniejsz¹ procentowo grupê stanowi¹ osoby równie¿
z wykszta³ceniem niepe³nym wy¿szym (24,1%) i wy¿szym (22,2%).
Ponad po³owa osób badanych ocenia swoj¹ pozycjê na rynku pracy (status zawodowy)
jako œredni i oko³o 40% ocenia zmianê statusu zawodowego na emigracji jako ‘bez zmian’
i ‘wy¿szy’. Podobnie ponad po³owa emigrantów okreœla swój status ekonomiczny jako dobry.
Najwiêcej bo 16,8% osób przebywa na emigracji od 17–22 lat oraz 14% osób przebywa na
emigracji od 11–16 lat. W nastêpnej kolejnoœci s¹ osoby przebywaj¹ce w Austrii 3–5 lat
(13,1%) oraz w przedziale czasowym 6–10 lat i 29–34 lata (10%).
Wœród osób przebywaj¹cych w Austrii od 3–5 lat najliczniejsz¹ procentowo grupê stanowi¹ osoby w wieku 22–28 lat (38%), wœród osób przebywaj¹cych w Austrii od 11–16 lat
(39%) i od 17–22 lat (33%) najliczniejsz¹ procentowo grupê stanowi¹ osoby w wieku
41–50 lat.
65% osób badanych posiada to¿samoœæ spo³eczn¹ przeciêtn¹, a nastêpnie w kolejnoœci
procentowej wysok¹ (30,8%) i 4% nisk¹.
Sk³adnik poznawczy kultury politycznej Polaków w Austrii zostanie scharakteryzowany
bior¹c pod uwagê jego elementy. Ponad po³owa osób badanych (56,1%) ocenia swoj¹ wiedzê
polityczn¹ œrednio zaœ oko³o 27% wysoko i bardzo wysoko. Z danych fokusa wynika, ¿e uzyskiwanie wiedzy jest motywowane bardziej czynnikami zewnêtrznymi (powinnoœæ bycia poinformowanym lub powody pragmatyczne), ni¿ wewnêtrznymi – autentyczn¹ wewnêtrzn¹
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potrzeb¹. Osoby badane oceniaj¹ swoj¹ aktywnoœæ obywatelsko-polityczn¹ na poziomie
przeciêtnym (45,8%) i na poziomie niskim (33,6%). Oko³o po³owa osób badanych (52%)
udziela prawid³owych odpowiedzi na pytania dotycz¹ce instytucji politycznych – parlamentu. Ponad po³owa osób badanych (57,9%) deklaruje, ¿e czêœciej ni¿ 4 razy w tygodniu ma
kontakt z informacjami politycznymi. Najpopularniejsze w badanej grupie Ÿród³a informacji
politycznych, to telewizyjne programy informacyjne (27%), prasa codzienna (23%) oraz Internet (14%). 45,8% osób badanych oceni³o swoje kompetencje jêzykowe jako dobre i przeciêtne
(22,4%), jednak¿e uczestnicy wywiadu zogniskowanego odczuwaj¹ dyskomfort zwi¹zany
z brakiem rozumienia i posiadania umiejêtnoœci wyra¿ania siê z u¿yciem jêzyka literackiego.
Deklaruj¹ oni tak¿e potrzebê kontynuacji nauki i doskonalenia jêzyka niemieckiego, aby podnieœæ swoje kompetencje zawodowe i spo³eczne.
Zdecydowanie najwiêkszy procent osób badanych (43%) deklaruje swoj¹ przynale¿noœæ
do narodu Polskiego. Oko³o dwukrotnie mniejszy procent osób badanych (20%) uwa¿a siê za
Polaka i Europejczyka oraz oko³o dwukrotnie mniejszy procent osób badanych (10%) deklaruje siê jako Austriak/Austriaczka polskiego pochodzenia. Z kolei dane z fokusa wskazuj¹, ¿e
u wiêkszoœci osób badanych nie stwierdzono zgodnoœci pomiêdzy formaln¹ przynale¿noœci¹
pañstwow¹ a poczuciem przynale¿noœci narodowej. Wiêkszoœæ osób posiada obywatelstwo
austriackie, ale czuje siê Polakami, a nastêpnie Europejczykami, zaœ najmniej osób deklarowa³o poczucie bycia Austriakiem. Z kolei cz³onkowie m³odego pokolenia, bez wzglêdu na
przynale¿noœæ pañstwow¹, czuj¹ siê przede wszystkim Europejczykami41.
Sk³adnik emocjonalno-oceniaj¹cy kultury politycznej Polaków w Austrii przedstawia siê
nastêpuj¹co. Postawa patriotyzmu w badanej grupie, odgrywa bardzo wa¿n¹ (32,7%) i wa¿n¹
rolê (31,8%). Wystêpuje znacz¹co wiêksze zaufanie do w³adzy w Austrii (22%) ni¿ do
w³adzy w Polsce (15,9%), zaœ na podobnym poziomie procentowym (15%) kszta³tuje siê brak
zaufania. Funkcjonowanie demokracji w Austrii jako raczej dobrze ocenia 25% wiêcej osób
badanych ni¿ funkcjonowanie demokracji w Polsce. Zdecydowanie dobrze funkcjonowanie
demokracji w Austrii ocenia o 6% wiêcej badanych ni¿ w Polsce. Demokracja w Polsce jest
oceniana przez 20,6% osób jako funkcjonuj¹ca raczej Ÿle, przy czym tylko 7,5% ocenia raczej
Ÿle demokracjê w Austrii. Jako uzasadnienie korzystnej dla Austrii oceny badani fokusa podaj¹ wiêkszy zasób doœwiadczeñ funkcjonowania w systemie demokratycznym, jak równie¿
wy¿sz¹ ocenê intuicyjnie pojmowanej kultury politycznej. Dzia³alnoœæ rz¹du w Polsce ocenia
raczej dobrze 25,2% osób, zaœ w Austrii 43,9% osób. Natomiast raczej Ÿle ocenia funkcjonowanie rz¹du w Austrii 34,6%, zaœ w Polsce 15%. Z danych fokusa wynika ¿e ocena funkcjonowania instytucji w Polsce i w Austrii wypada zdecydowanie na korzyœæ Austrii w przypadku
prezydenta, natomiast pomimo zró¿nicowanych wypowiedzi, ocena parlamentu i rz¹du, nie
ró¿ni siê szczególnie, jeœli chodzi o Polskê i Austriê. Pozytywne oceny prezydenta Austrii, s¹
zwi¹zane z tym, ¿e w trakcie sprawowania funkcji udowodni³ swoje kompetencje. Negatywne oceny urzêduj¹cego prezydenta Polski dotycz¹ sposobu politycznego zachowania i upra-
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wiania polityki. Najwa¿niejsza dla 41% badanych podczas podejmowania decyzji wyborczej
jest mo¿liwoœæ poprawy warunków spo³ecznych i ekonomicznych, zaœ w drugiej kolejnoœci
(dla 33% osób badanych) jest wa¿na zgodnoœæ osobistych pogl¹dów politycznych z pogl¹dami i celami preferowanej partii i/lub kandydata. Osoby badane podejmuj¹c decyzjê wyborcz¹ kierowa³y siê przede wszystkim ocen¹ programu dzia³alnoœci kandydata (16,8%).
W mniejszym stopniu (7,5%) osoby badane bra³y pod uwagê ocenê kompetencji kandydata,
ocenê charakteru kandydata i opiniê mediów.
Sk³adnik behawioralny kultury politycznej Polaków w Austrii przedstawia siê nastêpuj¹co. W zakresie aktywnoœci obywatelsko-politycznej 86,9% osób badanych deklaruje, ¿e
nie jest cz³onkiem organizacji spo³ecznych, a 79,4% osób badanych twierdzi, ¿e nie bierze
czynnego udzia³u w przedsiêwziêciach organizacji spo³ecznych, poza tym 90,7% deklaruje,
¿e nie uczestniczy³o w spotkaniu dotycz¹cym spraw politycznych w ostatnim roku. 47,7%
osób badanych uczestniczy³o w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2007 roku, zaœ w takich samych wyborach w Austrii w 2008 roku – 26,2%. Wystêpuje zbli¿ony procent osób badanych, zarówno jeœli chodzi o tych, którzy deklarowali udzia³ w wyborach (13% w Polsce,
12% w Austrii), jak i tych, którzy nie podjêli jeszcze decyzji czy wezm¹ udzia³ w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Polsce (43%) i Austrii (45,8%). 37,4% osób badanych deklaruje
¿e nie weŸmie udzia³u w wyborach w Polsce oraz 35,5% osób nie weŸmie udzia³u w wyborach w Austrii. 31,8% osób badanych kontaktuje siê z innymi Polakami w zakresie 50% swoich codziennych kontaktów, zaœ tylko 15,9% osób badanych twierdzi, ¿e kontakty z innymi
Polakami stanowi¹ mniej ni¿ 25% ich kontaktów spo³ecznych. Z danych fokusa wynika, ¿e
towarzysko badani czêœciej kontaktuj¹ siê z Polakami lub w podobnym stopniu z Polkami
i Austriakami. Natomiast w ¿yciu zawodowym zdecydowanie czêœciej s¹ to Austriacy lub
œrodowisko miêdzynarodowe.
Pytania zale¿noœciowe
Prezentacjê statystycznej weryfikacji hipotez rozpoczniemy od hipotezy nr 1, która ma
rangê podstawowej i postuluje zró¿nicowanie trzech sk³adników kultury politycznej w zale¿noœci od okresu emigracji. Zaprezentowano poni¿ej rezultaty wnioskowania statystycznego
podjêtego w celu weryfikacji nastêpuj¹cych uszczegó³owionych postaci hipotezy podstawowej: Hipoteza 1.1. Istnieje zwi¹zek miêdzy okresem emigracji a sk³adnikiem poznawczym
kultury politycznej w zakresie: zró¿nicowanej samooceny wiedzy dotycz¹cej ¿ycia politycznego w Polsce, deklarowanej przynale¿noœci narodowej, poziomu wiedzy na tematy polityczne, kompetencji jêzykowych.
Hipoteza 1.2. Istnieje zwi¹zek pomiêdzy okresem emigracji a sk³adnikiem emocjonalno-oceniaj¹cym kultury politycznej w zakresie: oceny znaczenia postawy patriotycznej, zaufania do w³adzy Polsce i Austrii, oceny funkcjonowania demokracji w Polsce i Austrii.
Hipoteza 1.3. Istnieje zwi¹zek pomiêdzy okresem emigracji a sk³adnikiem behawioralnym kultury politycznej w zakresie: samooceny aktywnoœci obywatelskiej, udzia³u w wyborach parlamentarnych w Austrii i Polsce.
Wspó³czynnik korelacji tau-b Kendalla (tabela 1) wskazuje na brak istotnych korelacji
w wiêkszoœci analizowanych zmiennych. Jednak istnieje umiarkowany zwi¹zek miêdzy okresem emigracji a samoocen¹ kompetencji jêzykowych. Im d³u¿szy okres pobytu w Austrii,
tym towarzyszy mu wy¿sza ocena kompetencji jêzykowych. Istnieje równie¿ umiarkowany
zwi¹zek miêdzy okresem emigracji, a udzia³em w wyborach parlamentarnych w Austrii.
D³u¿szemu okresowi emigracji towarzyszy wiêksza frekwencja wyborcza.

206

Ewa NOWAK, Ryszarda Ewa BERNACKA, Rafa³ RIEDEL

PP 3 ’11

Tabela 1
Wyniki weryfikacji uszczegó³owionych postaci hipotezy
pierwszej g³ównej
Okres emigracji
Samoocena wiedzy politycznej

Wspó³czynnik
tau-b Kendalla
0,138

Istotnoœæ
0,810

Przynale¿noœæ narodowa

0,093

0,428

Samoocena kompetencji jêzykowych

0,299**

0,000

0,143

0,067

–0,064

0,413

Znaczenie postawy patriotycznej
Zaufanie do w³adzy w Polsce
Zaufanie do w³adzy w Austrii

0,007

0,930

Ocena funkcjonowania demokracji w Polsce

0,060

0,064

Ocena funkcjonowania demokracji w Austrii

0,105

0,187

Samoocena aktywnoœci obywatelskiej

0,109

0,168

Udzia³ w wyborach w Polsce

0,145

0,173

Udzia³ w wyborach w Austrii

0,293**

0,000

** Korelacja istotna na poziomie 0,01.

Podsumowuj¹c wyniki analiz w ramach g³ównej hipotezy pierwszej, nale¿y stwierdziæ, ¿e
okres emigracji jest czynnikiem istotnie wp³ywaj¹cym na zró¿nicowanie sk³adnika behawioralnego kultury politycznej Polaków przebywaj¹cych w Austrii.
Hipoteza nr 2 postulowa³a zale¿noœci w obrêbie trzech sk³adników kultury politycznej.
Przeprowadzono wnioskowanie statystyczne odnoœnie zwi¹zków pomiêdzy samoocen¹ wiedzy
politycznej a ocen¹ postawy patriotycznej; samoocen¹ wiedzy politycznej a ocen¹ aktywnoœci obywatelsko-politycznej oraz zwi¹zku pomiêdzy deklarowan¹ przynale¿noœci¹ narodow¹
a ocen¹ funkcjonowania demokracji w Polsce i Austrii, a tak¿e deklaracj¹ udzia³u w wyborach
do Parlamentu Europejskiego w Polsce i Austrii. Uzyskane rezultaty prezentuj¹ tabele 2 i 3.
Tabela 2
Wspó³czynniki korelacji pomiêdzy wybranymi sk³adnikami
kultury politycznej
Samoocena wiedzy politycznej
Ocena postawy patriotycznej
Ocena aktywnoœci obywatelsko-politycznej

Wspó³czynnik
Pearsona
0,037
0,461**

Istotnoœæ
0,703
0,000

** Korelacja istotna na poziomie 0,01.
Tabela 3
Wspó³czynniki korelacji pomiêdzy wybranymi sk³adnikami
kultury politycznej
Wspó³czynnik
Pearsona
Ocena funkcjonowania demokracji w Polsce
0,058
Przynale¿noœæ narodowa

Istotnoœæ
0,555

Ocena funkcjonowania demokracji w Austrii

0,052

0,597

Udzia³ w wyborach parlamentarnych w Polsce

0,002

0,978

Udzia³ w wyborach parlamentarnych w Austrii

0,189

0,049
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Jak wynika z obliczeñ przedstawionych w tabeli 2 istnieje umiarkowany zwi¹zek miêdzy
samoocen¹ wiedzy politycznej a ocen¹ aktywnoœci obywatelsko-politycznej. Wraz ze wzrostem samooceny wiedzy politycznej idzie w parze wzrost oceny aktywnoœci obywatelsko-politycznej. Reasumuj¹c, uzyskane wyniki analiz statystycznych generalnie nie potwierdzi³y
hipotezy g³ównej drugiej, a wiêc nie ma istotnych zale¿noœci pomiêdzy sk³adnikami kultury
politycznej.
Z kolei hipoteza zale¿noœciowa nr 3 dotyczy³a zwi¹zku miêdzy zmienn¹ podmiotow¹,
jak¹ jest to¿samoœæ spo³eczna a sk³adnikami kultury politycznej oraz zwi¹zku miêdzy to¿samoœci¹ spo³eczn¹ a okresem emigracji. Tabele 4 i 5 przedstawiaj¹ rezultaty wnioskowania
statystycznego.
Tabela 4
Zwi¹zek miêdzy to¿samoœci¹ spo³eczn¹ a sk³adnikami
kultury politycznej
To¿samoœæ spo³eczna
Ocena znaczenia postawy patriotycznej
Aktywnoœæ obywatelsko-polityczna

Wspó³czynnik
Pearsona
0,302**
0,018

Przynale¿noœæ narodowa

Istotnoœæ
0,002
0,852

tau-b Kendalla
0,199*

0,048

* Korelacja istotna na poziomie 0,05.
** Korelacja istotna na poziomie 0,01.
Tabela 5
Zwi¹zek miêdzy to¿samoœci¹ spo³eczn¹ a okresem emigracji
Wspó³czynnik
tau-b Kendalla
0,133

To¿samoœæ spo³eczna
Okres emigracji

Istotnoœæ
0,214

Jak wynika z tabeli 4 istnieje umiarkowany zwi¹zek miêdzy ocen¹ znaczenia postawy patriotyzmu a to¿samoœci¹ spo³eczn¹. Wy¿szej ocenie znaczenia postawy patriotyzmu towarzyszy
wy¿sza to¿samoœæ spo³eczna. Natomiast nie ma zwi¹zku miêdzy aktywnoœci¹ obywatelsko-polityczn¹ a to¿samoœci¹ spo³eczn¹. Istnieje zaœ bardzo s³aby zwi¹zek miêdzy przynale¿noœci¹ narodow¹ a poziomem to¿samoœci spo³ecznej. Wy¿szej to¿samoœci spo³ecznej
towarzyszy, chocia¿ bardzo s³abo, deklarowana to¿samoœæ Polaka. Natomiast, jak stwierdzono w tabeli 5, d³ugoœæ pobytu w Austrii nie ma zwi¹zku z to¿samoœci¹ spo³eczn¹ Polaków.
Tabela 6
Zró¿nicowanie trzech sk³adników to¿samoœci spo³ecznej
U osób z to¿samoœci¹ spo³eczn¹
nisk¹ i wysok¹
centraltest
wiêzi
afekt
noœæ
U Manna-Whitney 15,000
,500 24,000

U osób z to¿samoœci¹ spo- U osób z to¿samoœci¹ spo³eczn¹ przeciêtn¹ i nisk¹ ³eczn¹ wysok¹ i przeciêtn¹
centralcentralwiêzi
afekt
wiêzi
afekt
noœæ
noœæ
75,000 33,000 82,000 353,500 238,000 161,500

Z
Poziom istotnoœci

–2,597

–3,232

–2,224

–1,564

–2,569

–1,398

–5,732

–6,503

–7,059

,009

,001

,026

,118

,010

,162

,000

,000

,000
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W przypadku wszystkich trzech sk³adników to¿samoœci wystêpuj¹ istotne statystycznie
ró¿nice (tabela 6).
Podsumowuj¹c, hipoteza trzecia dotycz¹ca zwi¹zku miêdzy to¿samoœci¹ spo³eczn¹ a sk³adnikami kultury politycznej potwierdzi³a siê.

Podsumowanie i interpretacja
Przyjêty ogólny model teoretyczny postulowa³ pojmowanie stanu integracji Polaków
w Austrii w kategoriach trójsk³adnikowej kultury politycznej. Sk³adniki kultury politycznej:
poznawczy, emocjonalno-oceniaj¹cy, behawioralny podlegaj¹ wp³ywom zewnêtrznym zwi¹zanym z okresem pobytu za granic¹ oraz wp³ywom wewnêtrznym, jakim jest to¿samoœæ spo³eczna, poza tym, jak zak³ada³ model, mog¹ byæ ze sob¹ powi¹zane wewnêtrznie.
Wyniki analiz pozwalaj¹ konkludowaæ, ¿e Polacy w Austrii prezentuj¹ pasywn¹ kulturê
polityczn¹, o niskim poziomie uczestnictwa oraz o trójdzielnie roz³¹cznej budowie w zakresie
jej sk³adników. W³¹czanie siê Polaków do kultury politycznej Austrii jako kraju osiedlenia
nie ma wiêc charakteru integralnego, ale jest oparte na izolowanych elementach, z których
sk³adnik behawioralny ogrywa najistotniejsz¹ rolê. Przy ogólnie niskim poziomie partycypacji politycznej, integracja Polaków w Austrii realizuje siê, poprzez zachowania. Œwiadczy
o tym istniej¹cy, choæ umiarkowany zwi¹zek miêdzy okresem emigracji a udzia³em w wyborach parlamentarnych w Austrii, co mo¿e te¿ poœrednio wynikaæ ze stwierdzonego wiêkszego
zaufania oraz lepszej oceny funkcjonowania demokracji i dzia³alnoœci rz¹du w Austrii ni¿
w Polsce. A zatem, im d³u¿ej Polacy przebywaj¹ w Austrii, tym bardziej zmieniaj¹ siê ich zachowania spo³eczno-polityczne, natomiast sk³adniki poznawcze, emocjonalne i oceniaj¹ce
kultury politycznej s¹ trudniejsze do zmiany. U osób badanych transformacji podlegaj¹ te elementy, które s¹ dla otoczenia najbardziej widoczne, nastêpuje zewnêtrzne dostosowanie siê.
Znaczenie to¿samoœci spo³ecznej jako zmiennej podmiotowej istotnie wp³ywaj¹cej na
sk³adniki kultury politycznej zosta³o pozytywnie potwierdzone. Nieco zaskakuj¹cy jest jednak brak zró¿nicowania to¿samoœci w zale¿noœci od okresu emigracji, chocia¿ informacje
z wywiadu zogniskowanego sugerowa³yby tak¹ zale¿noœæ. To¿samoœæ jako czynnik psychologiczny w badanej grupie Polaków ogrywa wa¿n¹ rolê w ich integracji. Generalnie pomimo
braku jednoznacznej tendencji, co do rodzaju to¿samoœci, nale¿y podkreœliæ ¿e to¿samoœæ Polaków w Austrii nie jest to¿samoœci¹ kraju osiedlenia, nie jest rozproszona i nie uleg³a dewaloryzacji czy marginalizacji. Si³a „polskoœci” jest generalnie przeciêtna, przy czym przez
„si³ê polskoœci” rozumiemy to¿samoœæ polsk¹ – identyfikacjê i uto¿samienie siê z polskoœci¹,
poczucie przynale¿noœci do polskiej spo³ecznoœci, w warunkach „osiedleniowego” determinizmu kulturowego, ekonomicznego, politycznego i spo³ecznego.
Stwierdzone przeciêtne poczucie polskoœci mo¿e byæ czynnikiem opóŸniaj¹cym integracjê, a z drugiej strony sytuacja Polaków w Austrii wydaje siê obrazowaæ dzia³anie procesów
transkulturowych. Daj¹ siê zauwa¿yæ ró¿nice pokoleniowe, których przyczyn nie nale¿y
wi¹zaæ z czasem pobytu, ale w³aœnie ze zmianami kulturowymi. U „starszych” pod wzglêdem
okresu pobytu w Austrii Polaków stwierdziæ mo¿na to¿samoœæ hybrydow¹, która wyra¿a siê
poprzez silne zakorzenienie w polskoœci, które harmonijnie koegzystuje ze stopniowym
utrwalaniem siê identyfikacji z austriackimi komponentami to¿samoœciowymi.
„Si³a polskoœci” jest, jak stwierdzono w tej pracy, wiêksza w sensie podmiotowej prywatnoœci ni¿ jest w rzeczywistoœci uzewnêtrzniana, a wiêc u czêœci Polaków obserwuje siê to¿samoœæ polsk¹ zmierzaj¹c¹ do dwukierunkowej – poprzez identyfikacjê z polskoœci¹ w sferze
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prywatnoœci, zaœ oficjalne zasymilowanie i zaadaptowanie z kultur¹ austriack¹. Natomiast
m³ode pokolenie Polaków w Austrii charakteryzuje to¿samoœæ europejska (jako g³ówna, choæ
nie jedyna).
Warto zaznaczyæ ¿e czasy wspó³czesne sprzyjaj¹ rodzeniu siê nowej to¿samoœci kosmopolitycznej cz³owieka, dla której charakterystyczne jest przyswojenie sobie i akceptacja wielu
kultur jednoczeœnie. Nastêpuje odchodzenie od jednokierunkowej identyfikacji narodowej42.
To¿samoœæ europejska (podobnie jak europejskie obywatelstwo) nie jest dziœ konkurencyjna
wobec to¿samoœci narodowych, a jedynie je uzupe³nia. Jej komplementarny charakter dotyczy zarówno wymiaru etnicznego, jak i kulturowego to¿samoœci. Tak jak z punktu widzenia
etnicznego nie ma konfliktu pomiêdzy byciem jednoczeœnie Polakiem albo Austriakiem i jednoczeœnie Europejczykiem, tak z punktu widzenia kulturowego poczucie przynale¿noœci do
wspólnoty lokalnej czy narodowej nie musi i nie powinno staæ w konflikcie z poczuciem przynale¿noœci do innych wspólnot (np. europejskiej).
Analizuj¹c to¿samoœæ spo³eczn¹ w zakresie treœci mo¿na skupiæ siê na szukaniu podobieñstw i ró¿nic miêdzy narodami. Zdaniem R. Dubos43 pewne przypisane okreœlonemu narodowi przymiotniki s¹ wyrazem charakterystycznych zachowañ, które staj¹ siê wizytówk¹
narodu, a wiêc obraz Polaka i Austriaka oddaje to¿samoœæ narodow¹, która treœciowo zazêbia
siê o to¿samoœæ spo³eczn¹. Ze zogniskowanego wywiadu wynika, ¿e do pozytywnych cech
Polaków zaliczyæ nale¿y: spontanicznoœæ, pasjê i fantazjê w dzia³aniu, otwartoœæ, serdecznoœæ, goœcinnoœæ, przywi¹zanie do najbli¿szych, poczucie humoru, patriotyzm, dumê narodow¹. Negatywne cechy Polaków to: bezinteresowna zawiœæ i zazdroœæ, ograniczanie siê do
spotkañ domowych i rodzinnych. Z kolei pozytywne cechy Austriaków to: „niemiecki”
porz¹dek, kultura, zaanga¿owanie i pozytywny stosunek do pracy, solidnoœæ, dok³adnoœæ, tolerancyjnoœæ, umiejêtnoœæ planowania, otwartoœæ na ludzi, pomocnoœæ. Negatywne cechy
Austriaków, to: preferowanie spokoju za wszelk¹ cenê, niechêæ do walki, powaga, nihilizm
rodz¹cy siê z porz¹dku. Zdaniem badanych Polacy i Austriacy maj¹ te¿ pozytywne cechy
wspólne, do których nale¿¹: solidarnoœæ, otwartoœæ, serdecznoœæ, odwaga, pomocnoœæ, wielka wartoœæ rodziny.
Ca³oœciowa refleksja nad rezultatami badañ w³asnych sk³ania do zastanowienia siê nad
ekstrapolacj¹ postawionych wniosków. Do³o¿ono wszelkich starañ aby oddaæ adekwatny obraz stanu integracji Polaków w Austrii. Niew¹tpliwie uczestnicy badañ stanowili próbê
w znacz¹cym stopniu reprezentatywn¹ dla Polaków w Wiedniu44, jednak¿e uzyskanych wyników badañ nie mo¿emy rozci¹gaæ na ca³¹ grupê Polaków mieszkaj¹cych w Austrii. Natomiast
przeprowadzone wnioskowanie ujawnia trendy, które mog¹ byæ w³aœciwe równie¿ dla du¿ej
czêœci zbiorowoœci polskiej w Austrii. Wydaje siê zatem, ¿e wyniki badañ w³asnych stanowi¹
dogodn¹ p³aszczyznê odniesienia do dalszego monitorowania postêpuj¹cych i nieuchronnych
zmian w integracji Polaków w Austrii. Jest to zadanie wa¿ne nie tylko poznawczo, ale te¿
spo³ecznie dla obecnych i przysz³ych pokoleñ szukaj¹cych swego najlepszego miejsca do ¿ycia w Europie.
42

R. Riedel, Horyzonty to¿samoœci europejskich, Wydawnictwo – Instytut Œl¹ski, Opole 2007, s. 9.
R. Dubos, Pochwa³a ró¿norodnoœci…, s. 98–99.
44
Zaobserwowana przewaga kobiet wœród badanych osób, zwi¹zana z zarejestrowan¹ statystyczn¹ przewag¹ kobiet w grupie Polaków w Austrii, ale te¿ wiêksz¹ przychylnoœci¹ kobiet do aktywnoœci spo³ecznej na rzecz potrzeb
badawczych, jednoczeœnie rzutuje na wynik badañ w ten sposób, ¿e kobiety nieco rzadziej ni¿ mê¿czyŸni uczestnicz¹
w ¿yciu politycznym, co potwierdzaj¹ badania i analizy socjologiczne na przestrzeni dwóch dekad. Raport z badañ:
Dzia³alnoœæ spo³eczna Polaków, BS/10/2010, CBOS, Warszawa 2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/
K01010.PDF, 11.08.2010.
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Summary
Political integration of Polish émigrés. Polonia in Austria – a case study
The main purpose of the survey discussed in this paper is to answer the question of which
factors describe the status of political integration of Poles in Austria. Political integration concerns the phenomenon of joining the political life of a given political system and, to some extent,
also its results. For the purpose of this study the notion of political integration is to stand for the
involvement of the ‘visiting’ citizens in the political life of the ‘host’ state, in particular political
participation, taking the form of public activity and voting in elections. The survey adopts a general theoretical model where the state of integration of Poles in Austria is comprehended in
terms of a three-element political culture (comprising cognitive, emotional-and-assessing, and
behavioral elements). It undergoes external influences, related to the period spent living abroad,
and domestic influences of social identity (approached functionally). Additionally, the model
assumes that these factors can be internally related. The empirical aspect of the analysis is based
on the authors’ own survey carried out using a questionnaire, psychological scale and focus
group interview of a sample of Polish émigrés in Austria.

