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Melancholy, nostalgia and saudade: 
on Portuguese national identity 
 
The article demonstrates the significance of history in the process of creating 
Portuguese national identity. It analyzes e.g. Portuguese imperial identity, the 
myth of King Sebastian (Sebastianism), the specificity of saudade, as well as 
similarities and differences in historical perception in Portugal and Poland. 
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Odrębność kulturowa Szkotów 
i szkockie dążenia separatystyczne 

Szkocka tożsamość narodowa jest nie tylko mało znana, ale także mało badana. 
Szkotów traktuje się często jak Brytyjczyków i nie dostrzega ich odrębności. Re-
ferendum w sprawie niepodległości regionu było dla wielu zaskoczeniem, nie 
tylko dlatego, że nikt nie spodziewał się przeprowadzenia go tak szybko i spraw-
nie, ale również z powodu jego wyniku. Podkreślający swoją odrębność od Bry-
tyjczyków, a w szczególności nielubianych Anglików, Szkoci nie byli gotowi na 
odłączenie. Artykuł skupia się na omówieniu tożsamości narodowej Szko-
tów,  a autorka pokazuje, jakie czynniki zdeterminowały organizację referen-
dum niepodległościowego oraz dlaczego ostatecznie na postawione w nim pyta-
nie Szkoci odpowiedzieli „nie”.   

Słowa kluczowe:  Szkocja,  Szkoci,  tożsamość narodowa, kultura,  szkocki sepa-
ratyzm, Wielka Brytania – regiony

Szybko postępujące procesy globalizacyjne stworzyły sieć powiązań i współ-
zależności między różnymi państwami i regionami naszego globu. Globalizacja 
ma jednak dwa oblicza. Z jednej strony sprzyja procesom  integracji i tworzeniu 
struktur ponadnarodowych, jak np. Unia Europejska, z drugiej w wielu narodach 
budzi świadomość regionalną i chęć podkreślenia niezależności i własnej toż-
samości. Świadczy o tym między innymi coraz popularniejszy dyskurs nacjona-
listyczny w wielu krajach europejskich, np. Francji, Hiszpanii, czy Wielkiej Bry-
tanii. Wiele regionów coraz częściej mówi o odłączeniu od dużych państw i uzy-
skaniu autonomii. Do regionów takich należy chociażby Szkocja, która przez wiele 
wieków była samodzielnym państwem, a jej mieszkańcy nie zapomnieli o swojej 
historii sprzed przyłączenia do Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach Szkoci 
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coraz silniej podkreślali swoją odrębność od chociażby nielubianych Anglików, 
a stopniowo zdobywająca coraz większą władzę w kraju Szkocka Partia Naro-
dowa głosiła ideę odłączenia od Zjednoczonego Królestwa, która zaowocowała 
referendum państwowym na temat niepodległości we wrześniu 2014 roku.  

Celem artykułu jest omówienie specyfiki tożsamości narodowej Szkotów, 
między innymi na podstawie analizy dystynktywnych cech szkockiej kultury, 
bazującej na ustaleniach holenderskiego psychologa społecznego Geerta Hof-
stede oraz szkockiego socjologa Davida McCrona. Autorka pragnie również od-
powiedzieć na pytanie, jakie czynniki zdeterminowały organizację referendum 
niepodległościowego oraz dlaczego ostatecznie na postawione w nim pytanie 
Szkoci odpowiedzieli „nie”.   

 
Szkocja – historia i teraźniejszość 

 
Szkocja to stosunkowo duży region, obejmujący jedną trzecią  terytorium 

wysp brytyjskich, usytuowany w ich północnej części, tworzący razem z Anglią, 
Walią i Irlandią Północną Zjednoczone Królestwo. Sama Szkocja do Królestwa 
przyłączona została w roku 1707. Jej populacja to niedużo ponad 5 milionów 
mieszkańców. Stolicą Szkocji jest Edynburg, a największym miastem Glasgow. 
Szkocja podzielona jest na 32 hrabstwa1. Chociaż stanowi ona część Zjednoczo-
nego Królestwa i odpowiada przed władzami całego kraju to jednak od 1998 roku 
posiada także własny parlament i rząd2. Poza hymnem brytyjskim God Save the 
Queen Szkoci posiadają także własny Flouer O Scotland (Kwiat Szkocji). 
Szkocka flaga to biały krzyż św. Andrzeja na niebieskim tle3. W Szkocji 
najczęściej używanym językiem jest scots, czyli szkocka odmiana angielskiego, 
różnice między językami można dostrzec głównie w brzmieniu oraz pisowni np. 
D’ye ken, hen? = Do you know her? (Czy znasz ją?). Szkocki angielski to 
natomiast połączenie angielskiego i szkockiego, czyli najczęściej angielskie sło-
wa wymawiane ze szkockim akcentem. Poza tym usłyszymy także angielski 
międzynarodowy, brytyjski angielski oraz gaelicki szkocki, tzw. highland scots4. 

Obecnie możemy zaobserwować w Szkocji coraz większą sekularyzację 
społeczeństwa. Większość Szkotów w spisach powszechnych deklaruje brak wy-
znania. Wśród ludzi religijnych największy odsetek stanowią prezbiterianie – Koś-
ciół ten wyodrębnił się podczas szkockiej reformacji w 1560 roku, kiedy to na 
                                   
1 M. Gardiner, Modern Scottish Culture, Edinburgh 2005, s. 9. 
2 Tamże, s. 9–10.  
3 Tamże, s. 10.  
4 Language, [w:] Survival Guide: Tips for Travel & Communication in Scotland, http://acad.depa 
uw.edu/~mkfinney/teaching/Com227/culturalportfolios/SCOTLAND/LanguagePage.html [dostęp: 
20.08.2015].  
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czele z Johnem Knoxem uwolnił się spod wpływu Rzymu. Co ciekawe Kościół 
szkocki jest zdecydowanie bardziej liberalny niż angielski, np. kobiety mogły zo-
stawać duchownymi (prezbiterami) wiele lat wcześniej niż miało to miejsce w An-
glii. Drugą w kolejności największą grupę religijną stanowią rzymscy katolicy. 
W Szkocji mieszkają także stosunkowo nieliczni muzułmanie, buddyści oraz 
wyznawcy judaizmu5.  

Pierwszymi mieszkańcami Szkocji byli Piktowie, ale już w epoce brązu po-
jawili się tam także Celtowie pochodzący z terenów Irlandii6. Pod koniec 
siódmego stulecia na terenie dzisiejszej Szkocji wyodrębniły się cztery wielkie 
królestwa: Piktów, Szkotów, Anglów oraz Brytów7. Jedynym, co ludy te miały 
ze sobą wspólnego, była wiara chrześcijańska. W 849 roku król Szkotów, 
Kenneth McAlpine, pokonał Piktów i przejął ich ziemię8. Była to pierwsza próba 
zjednoczenie szkockich terytoriów i przekształcenia Szkotów w jeden naród. W tym 
samym czasie Anglicy zaczęli osiedlać się w południowych częściach Wysp 
rozwijając feudalny system rządów. Granica między Anglią a Szkocją nie była 
wyznaczona, co rozpoczęło serię konfliktów i wojen o kontrolę nad terytoriami9. 

Jednymi z najbardziej znanych były wojny o niepodległość Szkocji. Kiedy 
w XIII wieku zmarła księżniczka Małgorzata, wnuczka i spadkobierczyni 
szkockiego króla Aleksandra III, Szkocja pozostała bez władcy. Jednym z pre-
tendentów do tronu był Jan Balliol wspierany przez angielskiego króla Edwarda 
I. Kiedy Balliol wstąpił na szkocki tron, Edward zażądał od niego, aby Szkocja 
złożyła Anglii hołd lenny, Jan odmówił jednak, co doprowadziło do angielskie-
go najazdu na szkockie ziemie i zdetronizowania króla10. Jego następca, Robert 
Bruce, odpierał ataki Anglików, w czym pomagał mu wojownik William 
Wallace. Edward I został ostatecznie pokonany w bitwie pod Bannockburn 24 czer-
wca 1314 roku11. Po tym wydarzeniu Robert wstąpił na szkocki tron. Szkocja 
była niepodległym państwem do 1603 roku12. Wtedy Szkocja i Anglia zostały 
połączone unią personalną przez króla Jakuba I Stuarta. Jakub był synem 

                                   
5 Religion, [w:] Guide: Tips for Travel & Communication in Scotland, http://acad.depauw.edu/ 
~mkfinney/teaching/Com227/culturalportfolios/SCOTLAND/ReligionPage.html [dostęp: 20.08. 
2015]. 
6 In serach of Scotland,  http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/ [dostęp: 20.08.2015]. 
7 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
8 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
9 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
10 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
11 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
12 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
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1 M. Gardiner, Modern Scottish Culture, Edinburgh 2005, s. 9. 
2 Tamże, s. 9–10.  
3 Tamże, s. 10.  
4 Language, [w:] Survival Guide: Tips for Travel & Communication in Scotland, http://acad.depa 
uw.edu/~mkfinney/teaching/Com227/culturalportfolios/SCOTLAND/LanguagePage.html [dostęp: 
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5 Religion, [w:] Guide: Tips for Travel & Communication in Scotland, http://acad.depauw.edu/ 
~mkfinney/teaching/Com227/culturalportfolios/SCOTLAND/ReligionPage.html [dostęp: 20.08. 
2015]. 
6 In serach of Scotland,  http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/ [dostęp: 20.08.2015]. 
7 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
8 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
9 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
10 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
11 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
12 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
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szkockiej królowej Marii I. W 1707 roku parlamenty obu krajów przyjęły Akt 
Unii stając się Królestwem Wielkiej Brytanii13.  

Po zjednoczeniu z Anglią Szkocja zaczęła bardzo szybko się rozwijać, a Szkoci 
stali się pionierami w dziedzinie wynalazczości. Szkot Robert Napier był 
jednym z najsłynniejszych na świecie mechaników wachtowych, słynni szkoccy 
matematycy i fizycy to Lord Kelvin oraz James Clerk Maxwell, Alesander Gra-
ham Bell wynalazł i rozwinął telefon, zaś John Logie Baird, również Szkot, uz-
nawany jest za twórcę telewizji. Wśród sławnych szkockich pisarzy wymienić 
można – sir Arthura Conan Doyla, Lorda Georga Byrona, Roberta Louisa Ste-
vensona oraz Joanne Rowling. Szkocką firmą jest również produkująca sprzęt 
biurowy Hewlett Packard. Szkotów uznaje się także za twórców golfa14.  

W 1999 roku15, po raz pierwszy od roku 1707, w Edynburgu zebrał się na 
obrady szkocki parlament. To wydarzenie stało się dla Szkotów przełomowym 
momentem i otworzyło nową kartę szkockiej historii. 

 
Szkoci czy Brytyjczycy – o szkockiej tożsamości dualistycznej 

 
Szkocka historia jest jednym z głównych wyznaczników konstytuowania 

się szkockiej tożsamości narodowej. Szkoci od początku istnienia swojego 
państwa musieli walczyć o niepodległość z ludami najeżdżającymi ich państwo: 
Rzymianami, Angliami i Wikingami, Anglikami. Kiedy w XVIII wieku doszło 
do zjednoczenia Anglii i Szkocji, ta druga przestała być samodzielnym, niepod-
ległym państwem, stała się częścią Wielkiej Brytanii. Obecnie stereotypowym 
obrazem Brytyjczyka jest raczej elegancki Anglik pijący popołudniową herbatę, 
aniżeli Szkot w swoim kilcie i z butelką whisky. Według szkockiego socjologa 
Davida McCrona we współczesnej Szkocji brytyjska tożsamość państwowa 
znajduje się na drugim planie. Większość mieszkańców uważa się najpierw za 
Szkotów, potem dopiero za Brytyjczyków. W swojej książce Understanding 
Scotland: The Sociology of a Nation badacz twierdzi, że utożsamianie się z bry-
tyjskością charakterystyczne jest raczej dla starszego pokolenia, które wciąż ma 
w pamięci wojnę oraz lata 50., kiedy Wielka Brytania świetnie rozwijała się 
gospodarczo. Młode pokolenie Szkotów myśli o swojej brytyjskości bardziej w ka-
tegoriach narodowości wpisanej do dowodu osobistego16.  

Według badań przeprowadzonych przez portal What Scotland Thinks w 2013 roku 
69% Szkotów określa siebie jako Szkotów, a tylko 20% jako Brytyjczyków. 

                                   
13 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
14 History, [w:] Guide: Tips for Travel… 
15 M. Gardiner, dz. cyt., s. 11. 
16 D. McCrone, Understanding Scotland: The Sociology of a Nation, Edinburgh 2001, s. 48–49.   
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Jednak kiedy zmuszeni są podać tylko jedną narodowość, większość, bo aż 82%, 
woli mówić, że są najpierw Szkotami, a potem Brytyjczykami17.    

Warto jest także zwrócić uwagę na fakt, że angielska tożsamość narodowa 
jest nie tylko mało badana, ale także stosunkowo mało wyrazista. Szkoci przy-
zwyczajeni są do patrzenia na siebie samych w sposób dualistyczny (są Szko-
tami i Brytyjczykami naraz), Anglicy natomiast uważają siebie najczęściej po 
prostu za Brytyjczyków. Według myślenia stereotypowego Szkocja jest niejako 
poddana Anglii, utożsamiającej się z Wielką Brytanią, a co się z tym wiąże sama 
silniej utożsamia się z mniejszą grupą narodową. W kwestii przynależności do 
Europy Szkotom łatwiej jest identyfikować się z byciem Europejczykiem niż np. 
Anglikom, po pierwsze dlatego, że przyzwyczajeni są do podwójnej tożsamości 
narodowej, a po drugie ponieważ Unia Europejska promuje niezależność, co 
jednoznacznie łączy się z ich retoryką odłączenia od Zjednoczonego Króle-
stwa18.  

Warto jest tutaj również zwrócić uwagę na dobrze znany stereotyp niechęci 
Szkotów wobec Anglików. Jak napisała Anna Kulpa w swoim artykule Tożsa-
mość Szkotów – etniczna czy obywatelska: 

 
Tożsamość Szkotów opiera się również na nieustannym podkreślaniu różnic po-
między Szkotami i Anglikami w każdej sferze. Ekskluzywność wobec Anglików 
nie przeszkadza bowiem inkluzyjnemu nastawieniu wobec brytyjskości19.  

 
Historia, szczególnie w kontekście niechęci do Anglików jest jednym z pod-

stawowych czynników kształtujących szkocką tożsamość. Szkoci celebrują 
wszystkie zwycięstwa nad Anglikami oraz bohaterów przeciwstawiających się 
najeźdźcom takich jak William Wallace czy Robert Bruce.  

Portal What Scotland Thinks przeprowadził w 2007 roku wśród Szkotów 
sondaż, w którym zapytano ich, które z wymienionych cech najlepiej opisują 
Anglików20. 40% badanych odpowiedziało, że Anglicy są bardziej aroganccy niż 
Szkoci, 35%, że są chłodniejsi i mniej przyjaźni, 27%, że są bardziej nieuprzejmi, 
25%, że są bardziej ksenofobiczni, 23%, że są bardziej konserwatywni, a 17%, że 
                                   
17 Where on this scale would you place your identity?, http://whatscotlandthinks.org/questions/ 
moreno-national-identity-six-answer-options#line [dostęp: 20.08.2015].  
18 V. Weber, Scottish, English, British, European Identities: A Literature Review, http://www. 
sociology.ed.ac.uk/youth/docs/v_webers_lit_rev.pdf, s. 1-2 [dostęp: 20.08.2015]. 
19 A. Kulpa, Tożsamość Szkotów – etniczna czy obywatelska?, „Społeczeństwo i Polityka” 2010, nr 4 
(25), s. 10. 
20 Which of the following qualities do you think best describe English people?, http:// whatscotland 
thinks.org/questions/which-of-the-following-qualities-do-you-think-best-describe-english-people 
[dostęp: 20.08.2015]. 
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szkockiej królowej Marii I. W 1707 roku parlamenty obu krajów przyjęły Akt 
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13 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
14 History, [w:] Guide: Tips for Travel… 
15 M. Gardiner, dz. cyt., s. 11. 
16 D. McCrone, Understanding Scotland: The Sociology of a Nation, Edinburgh 2001, s. 48–49.   
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Jednak kiedy zmuszeni są podać tylko jedną narodowość, większość, bo aż 82%, 
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moreno-national-identity-six-answer-options#line [dostęp: 20.08.2015].  
18 V. Weber, Scottish, English, British, European Identities: A Literature Review, http://www. 
sociology.ed.ac.uk/youth/docs/v_webers_lit_rev.pdf, s. 1-2 [dostęp: 20.08.2015]. 
19 A. Kulpa, Tożsamość Szkotów – etniczna czy obywatelska?, „Społeczeństwo i Polityka” 2010, nr 4 
(25), s. 10. 
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zdecydowanie więcej narzekają21. Co ciekawe, badanie miało formę kwestiona-
riusza zamkniętego, z którego należało wybrać gotową odpowiedź, a wszystkie 
zostały zestawione w następujący sposób: mniej/bardziej niż Szkoci. Wydawać 
by się mogło więc, że sondaż tego typu jest niezwykle tendencyjny, jednak w zna-
cznym stopniu trafnie obrazuje on stosunek Szkotów do południowych sąsiadów. 
Nazwanie Szkota Anglikiem jest dla niego największą obrazą.  

 
Jacy tak naprawdę są Szkoci? 

 
Geert Hofstede, holenderski psycholog społeczny, na przełomie lat sześć-

dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku przeprowadził wśród pracowników 
koncernu IBM z różnych krajów badania, które wykazały pewien schemat 
myślenia, wzorce i zachowania charakterystyczne dla poszczególnych narodów, 
tzw. kulturę organizacyjną. Wyróżnił on między innymi następujące wymiary 
kultury: indywidualizm i kolektywizm – określający relacje jednostki z grupą 
społeczną; dystans władzy określa stosunek danej kultury do władzy oraz 
poziom nierówności; unikanie niepewności – dotyczące sposobu radzenia sobie 
z niepewnością, strachem, dwuznacznością, w tym z wyrażaniem emocji oraz 
kontrolą agresji; a także męskość i kobiecość – związane z postrzeganiem ról 
męskich i kobiecych w danej kulturze22. Wśród badanych krajów jest także 
Wielka Brytania, jednak punkty podane dla tego kraju określają bardziej 
Brytyjczyka aniżeli Szkota; sama Szkocja nie była badana ani przez Hofstedego 
ani jego uczniów. Mimo to, w opinii autorki, posługując się wynikami brytyj-
skimi za pomocą wymienionych wymiarów kultury można opisać również 
Szkotów.  

Wielka Brytania jest krajem o wysokim poziomie indywidualizmu; wynosi 
on według Hofstedego aż 89 punktów w skali stustopniowej23. W opinii autorki 
wynik ten można odnieść również do Szkocji. Kultury indywidualistyczne są 
bardziej skupione na osobistych, indywidualnych osiągnięciach niż na polepsza-
niu warunków życia grupy. Charakterystycznym elementem takich kultur jest 
także dążenie do współzawodnictwa. O wysokim indywidualizmie Szkotów 
może świadczyć chociażby ilość wynalazków i odkryć, jakie przypisuje się jej 
mieszkańcom. Szkoci wierzą także, że każdy obywatel powinien mieć równe 
prawa. Warto jednak podkreślić, że indywidualizm odnosi się tutaj raczej do 
kwestii związanych z życiem zawodowym niż osobistym. Gdyby wziąć pod 
uwagę relacje Szkotów z przyjaciółmi, spędzanie wolnego czasu, wynik byłby 
                                   
21 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
22 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, 
Warszawa 2007, s. 35–36.  
23 United Kingdom, http://geert-hofstede.com/united-kingdom.html [dostęp: 20.08.2015].  
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zdecydowanie niższy, ponieważ Szkoci nie stronią od kolektywnego spędzania 
czasu chociażby w pubach. 

Dla Wielkiej Brytanii wskaźnik unikania niepewności wynosi 35 punk-
tów24. Szkoci również są narodem o niskim poziomie unikania niepewności. 
Jedną z przyczyn tego jest fakt, że Szkocja, poza wojnami domowymi, rzadko 
kiedy zaangażowana była w spory czy konflikty. Usytuowanie Szkocji na 
wyspie sprawia, że jest ona odcięta i niejako chroniona przed atakami z ze-
wnątrz. Szkoci są także otwarci na nowe pomysły, nie boją się drastycznych 
zmian w swoim społeczeństwie, o czym świadczy chociażby przeprowadzenie 
referendum niepodległościowego i wiele powstań przeciwko Anglikom.  

Poziom dystansu do władzy w Wielkiej Brytanii jest bardzo niski, wynosi 
35 punktów25, co może dziwić zważywszy na jej ustrój, którym jest monarchia 
parlamentarna. Mówiąc o Szkotach należy podkreślić, że ich podejście do 
władzy jest dwojakie. Szkocja jest krajem o niskim dystansie władzy w stosunku 
do władz szkockich; reprezentanci do szkockiego parlamentu wybierani są przez 
samych Szkotów. Społeczeństwo szkockie nie jest zhierarchizowane, dzięki 
czemu zwykłym ludziom łatwiej jest się utożsamiać z politykami, ponieważ 
żeby zostać członkiem parlamentu nie trzeba pochodzić z rodziny szlacheckiej. 
Dystans władzy jest jednak dużo większy w stosunku do władzy centralnej, czyli 
władz Wielkiej Brytanii i jeśli spoglądamy na niego pod takim kątem jego 
wartość dla Szkocji wynosić będzie zdecydowanie więcej niż 35 punktów. 

Dla Wielkiej Brytanii wskaźnik męskości utrzymuje się na średnim pozio-
mie, wynosząc 66 punktów26. Szkoci z kolei są, w opinii autorki, przedstawicie-
lami kultury męskiej i omawiany wskaźnik w przypadku Szkocji plasuje się na 
nieco wyższym poziomie. W przeszłości kobiety zajmowały się domem, a męż-
czyźni zarabiali na życie. Obecnie, chociaż wciąż wiele Szkotek za swoją pracę 
uznaje bycie panią domu, powoli zaczynają one realizować się także zawodowo. 
W biznesie mężczyźni często zatrudniani są jako dyrektorzy, czy administrato-
rzy, kobiety natomiast jako sekretarki.   

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Szkocji jest zakorzeniony w jej 
społeczeństwie system klanowy. Struktura klanowa ma swoje źródło w celtyckiej 
przynależności plemiennej oraz normańskim systemie feudalnym. Na czele 
klanu stał naczelnik, który skupiał wokół siebie szlachtę, która w zamian za 
posłuszeństwo otrzymywała ochronę. Członkowie klanu składali naczelnikowi 
hołd lenny i byli jego wojskiem. Niżej stali tzw. dansmeni, którzy zajmowali się 
                                   
24 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
25 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
26 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 



 
 166 

zdecydowanie więcej narzekają21. Co ciekawe, badanie miało formę kwestiona-
riusza zamkniętego, z którego należało wybrać gotową odpowiedź, a wszystkie 
zostały zestawione w następujący sposób: mniej/bardziej niż Szkoci. Wydawać 
by się mogło więc, że sondaż tego typu jest niezwykle tendencyjny, jednak w zna-
cznym stopniu trafnie obrazuje on stosunek Szkotów do południowych sąsiadów. 
Nazwanie Szkota Anglikiem jest dla niego największą obrazą.  

 
Jacy tak naprawdę są Szkoci? 

 
Geert Hofstede, holenderski psycholog społeczny, na przełomie lat sześć-

dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku przeprowadził wśród pracowników 
koncernu IBM z różnych krajów badania, które wykazały pewien schemat 
myślenia, wzorce i zachowania charakterystyczne dla poszczególnych narodów, 
tzw. kulturę organizacyjną. Wyróżnił on między innymi następujące wymiary 
kultury: indywidualizm i kolektywizm – określający relacje jednostki z grupą 
społeczną; dystans władzy określa stosunek danej kultury do władzy oraz 
poziom nierówności; unikanie niepewności – dotyczące sposobu radzenia sobie 
z niepewnością, strachem, dwuznacznością, w tym z wyrażaniem emocji oraz 
kontrolą agresji; a także męskość i kobiecość – związane z postrzeganiem ról 
męskich i kobiecych w danej kulturze22. Wśród badanych krajów jest także 
Wielka Brytania, jednak punkty podane dla tego kraju określają bardziej 
Brytyjczyka aniżeli Szkota; sama Szkocja nie była badana ani przez Hofstedego 
ani jego uczniów. Mimo to, w opinii autorki, posługując się wynikami brytyj-
skimi za pomocą wymienionych wymiarów kultury można opisać również 
Szkotów.  

Wielka Brytania jest krajem o wysokim poziomie indywidualizmu; wynosi 
on według Hofstedego aż 89 punktów w skali stustopniowej23. W opinii autorki 
wynik ten można odnieść również do Szkocji. Kultury indywidualistyczne są 
bardziej skupione na osobistych, indywidualnych osiągnięciach niż na polepsza-
niu warunków życia grupy. Charakterystycznym elementem takich kultur jest 
także dążenie do współzawodnictwa. O wysokim indywidualizmie Szkotów 
może świadczyć chociażby ilość wynalazków i odkryć, jakie przypisuje się jej 
mieszkańcom. Szkoci wierzą także, że każdy obywatel powinien mieć równe 
prawa. Warto jednak podkreślić, że indywidualizm odnosi się tutaj raczej do 
kwestii związanych z życiem zawodowym niż osobistym. Gdyby wziąć pod 
uwagę relacje Szkotów z przyjaciółmi, spędzanie wolnego czasu, wynik byłby 
                                   
21 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
22 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, 
Warszawa 2007, s. 35–36.  
23 United Kingdom, http://geert-hofstede.com/united-kingdom.html [dostęp: 20.08.2015].  
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24 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
25 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
26 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
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uprawianiem niedużych gospodarstw rolnych. Ziemie, chociaż prawnie należące 
do szkockiego władcy, były przez poszczególne klany swobodnie zarządzane. 
Charakterystyczne dla struktury klanowej są ciągłe wojny między poszcze-
gólnymi klanami, które często kończyły się interwencją królewskiej armii. 
Struktura klanowa została oficjalnie zniesiona w 1707 roku, po połączeniu 
Szkocji i Anglii27. Z tradycją klanową wiąże się także kilt. Jest to szkocka 
spódniczka, najczęściej tweedowa, którą noszą mężczyźni. Co ważne każdy 
szkocki klan miał odpowiedni dla siebie wzór kraty na tweedzie, z którego 
wytwarzano strój. Kilt stał się oficjalnym strojem Szkotów w 1720 roku, chociaż 
nosili go oni już od roku 1575. Był to przede wszystkim strój militarny. Obecnie 
kilt noszony jest na specjalne okazje28. 

Z kiltem i strukturą klanową związane są także kobzy, czyli narodowy 
szkocki instrument. Kobza to tradycyjny instrument pasterski pochodzenia 
azjatyckiego i afrykańskiego. Na Wyspach pojawił się  dzięki Rzymianom. 
Już w XV wieku na wyspie Skye kształcono kobziarzy w prawdziwej akademii. 
Instrument był bardzo popularny wśród szkockiego wojska i często wykorzy-
stywany do podnoszenia na duchu walczących żołnierzy29. 

Jednym z najbardziej znanych stereotypów o Szkotach jest ten o szkockiej 
oszczędności. Sami Szkoci przyznają się do tej cechy i często z niej żartują30. 
Szkoci sławni są też z ciepła i gościnności, a pozytywne nastawienie do cudzo-
ziemców sprawia, że to właśnie wspomniany czynnik jest jednym z powodów 
wybierania Szkocji jako kraju osiedlania się lub po prostu odpoczynku wakacyj-
nego31. Ze szkocką gościnnością i zamiłowaniem do towarzystwa wiąże się 
także tradycja spędzania wieczorów w pubach32.  

 
Powstanie Szkockiej Partii Narodowej 

 
Początki popularności szkockiego ruchu narodowego należy datować na 

lata siedemdziesiąte XIX wieku33. Przeprowadzone w tamtym czasie reformy 
wyborcze dawały prawo głosu dużej części robotników. Większość szkockiego 
proletariatu reprezentowała poglądy typowo nacjonalistyczne, szczególnie, że 
                                   
27 R. Fisher, K. Wolf, Szkocja, Warszawa 2011, s. 65. 
28 The Early History of the Kilt, http://www.scottishtartans.org/kilt.html [dostęp: 20.08.2015]. 
29 R. Fisher, K. Wolf, dz. cyt., s. 83. 
30 The official gateway to Scotland, http://www.aboutscotland.in/ [dostęp: 20.08.2015]. 
31 Tamże, [dostęp: 20.08.2015]. 
32 R. Fisher, K. Wolf, dz. cyt., s. 123. 
33 Ł.G. Burak, Ewolucja szkockiej tożsamości narodowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 
Brytanii, „Kultura i Historia”, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1869 [dostęp: 
20.08.2015].  
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klasę wyższą stanowili w tamtym czasie w Królestwie głównie Anglicy. 
Pierwszą socjalistyczną partią polityczną, która głośno mówiła o odrodzeniu 
szkockiej państwowości, była Szkocka Parlamentarna Partia Pracy34. Jednym 
z punktów jej programu była chęć realizacji w Królestwie tzw. reformy dewolu-
cyjnej35, która miała przekazać część uprawnień Parlamentu w Londynie 
jednostkom terytorialnym. Na prawicy o szkockiej suwerenności wspominali 
politycy Partii Liberalnej oraz konserwatyści. W 1889 roku założyli oni stowa-
rzyszenie Home-Rule-all-Round36, którego postulaty skupiały się głównie na 
zwiększeniu autonomii regionów brytyjskich. Na tym stowarzyszeniu wyrosła 
Partia Unionistyczna. Wybuch pierwszej wojny światowej zahamował jednak 
wszelkie procesy legislacyjne związane z delegowaniem uprawnień regionom. 
Poza tym, większość szkockich organizacji regionalnych chciała przede wszyst-
kim przekonać władze brytyjskie do zdecentralizowanej formy rządów; niepod-
ległość nie była wtedy jeszcze głównym celem. Wyjątkiem była skrajnie 
prawicowa Narodowa Liga Szkotów37, która przede wszystkim postulowała 
utworzenie niezależnego szkockiego parlamentu, a także podejmowała działania 
na rzecz odrodzenia szkockiej kultury.  

W 1928 roku w Glasgow odbyła się konferencja zwolenników niepodległo-
ści38. Pojawili się na niej posłowie z różnych partii i opcji politycznych. Powoła-
no wtedy do życia Narodową Partię Szkocji39. Partia ta była jednak bardzo 
niespójna wewnętrznie i ciągle dochodziło w niej do sporów. Spierano się o to, 
która z koncepcji jest ważniejsza – reforma dewolucyjna czy całkowita niepod-
ległość Szkocji. Frakcja opowiadająca się za niepodległością w 1934 roku 
połączyła się z Partią Szkocką tworząc Szkocką Partię Narodową, która istnieje 
do dnia dzisiejszego40. 

 
Szkockie referendum niepodległościowe 

 
Po wyborach w Szkocji 5 maja 2011 roku41 Szkocka Partia Narodowa zdo-

była 69 z 129 mandatów w parlamencie. Rozmowy szkockiego premiera Alexa 
Salmonda z Davidem Cameronem odnośnie przeprowadzenia w Szkocji referen-

                                   
34 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
35 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
36 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
37 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
38 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
39 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
40 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
41 Scot Referendum, https://www.scotreferendum.com/  [dostęp: 28.08.2015]. 
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34 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
35 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
36 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
37 Tamże [dostęp: 20.08.2015]. 
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dum niepodległościowego odbyły się między 25 stycznia a 11 maja 2012 roku42. 
W końcu obaj politycy 15 października 201243 podpisali tzw. Edinburgh 
Agreement, który zapewniał szkockiemu parlamentowi możliwość przepro-
wadzenia referendum przy zachowaniu zasad uczciwości, przejrzystości      
i przyzwoitości. 30 stycznia 2013 roku44 parlament szkocki zaakceptował 
pytanie: „Czy Szkocja powinna zostać niepodległym krajem?”. 12 marca 2013 ro-
ku45 Parlament zaakceptował Scottish Independence Referendum Bill. Referen-
dum odbyło się 18 października 2014 roku46. Jego oficjalne wyniki przedstawiały 
się następująco: na „tak” zagłosowało 1 617 989 osób47, co stanowiło 44,5%, 
na „nie” 2 001 92648 osób, czyli 55,5%, przy frekwencji 84,6%49. 

Jedną z innowacji wprowadzonych przez szkocki parlament było obniżenie 
wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat50. Referendum rozstrzygał wynik 
50% plus jeden głos51. Wśród uprawnionych do głosowania znaleźli się także 
imigranci żyjący w tym kraju na stałe, w tym około 33 tysięcy Polaków52. W związku 
z wyznaczeniem daty referendum i faktem, że wystąpienie Szkocji ze Zjedno-
czonego Królestwa stało się bardziej realne, zainicjowano rozmowy dotyczące 
przyszłości regionu i tego, jakie konsekwencje będą wiązać się z jego odłącze-
niem od Wysp. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Szkocja uzyskałaby 
niepodległość dopiero po 18 miesiącach od referendum53, co mogłoby wiązać się 
z odpływem ludności z tego terenu. Problemu nie stanowiły flaga, czy hymn, 
ponieważ te Szkocja posiada, stanowiła go jednak waluta. Parlament szkocki 
chciał zachować funta jako walutę narodową, jednak na to nie chciał się zgodzić 
parlament brytyjski. Przyjęcie nowej waluty wiązałoby się między innymi z ucieczką 
kapitału, a na przyjęcie euro Szkoci musieliby jeszcze długo poczekać54.  

Jako nowy kraj nie byliby już członkiem Unii Europejskiej, a co za tym 
idzie Szkocja musiałaby od nowa przechodzić proces akcesyjny, który trwałby 
                                   
42 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
43 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
44 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
45 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
46 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
47 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
48 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
49 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
50 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
51 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
52 M. Gąsior, O co chodzi z referendum w Szkocji? 10 najważniejszych rzeczy o głosowaniu, o któ-
rym mówi cała Europa, http://natemat.pl/117225,faq-szkocja-10-pytan-o-referendum-niepodleglo 
sciowe-na-ktore-trzeba-znac-odpowiedzi [dostęp: 28.08.2015]. 
53 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
54 Tamże [dostęp: 28.08.2015]. 
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około pięciu lat55. Wiele szkockich firm, takich jak np. Bank of Scotland, czy 
Standard Life zapowiadały przeniesienie się do Londynu56. Parlament brytyjski 
natomiast zapowiedział zamknięcie granic i wprowadzenie wiz w przypadku 
odłączenia się Szkocji od Zjednoczonego Królestwa57. Ponadto Szkocja zadłu-
żona byłaby w Wielkiej Brytanii na około 130 miliardów funtów58. Argumento-
wano też, że Szkoci nie mają wystarczająco wykształconych kadr, aby zarządzać 
wojskiem59. Problemem dla Londynu był natomiast fakt, że to właśnie na terenie 
Szkocji znajduje się większa część brytyjskich złóż ropy naftowej. 

Warto jest także zwrócić uwagę na fakt, że Szkocja jest częścią Wielkiej 
Brytanii posiadającą największe przywileje i korzystającą z największych 
dofinansowań. Poprzedni premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, jest Szko-
tem, Szkocja wysyła do Parlamentu w Londynie 59 posłów, a ponadto ma 
własny parlament w Edynburgu, liczący 129 posłów, który posiada władzę nad 
dziedzinami takimi jak sądownictwo, edukacja, służba zdrowia, czy rolnictwo60.
Anglia, Walia i Irlandia Północna nie posiadają oddzielnego organu ustawo-
dawczego. Zasiadający w parlamencie brytyjskim posłowie szkoccy mogą 
bezpośrednio wpływać na ustawy dotyczące Anglii i Walii, podczas gdy 
angielscy i walijscy politycy nie mają możliwości wpływania na to, co dzieje się 
w parlamencie w Edynburgu. Co więcej, w latach 70. XX w. stworzono w Wiel-
kiej Brytanii tzw. Barnett Formula61, czyli system dofinansowywania poszcze-
gólnych części Królestwa. Obecnie wydatki publiczne na przeciętnego Szkota są 
o 1800 funtów rocznie wyższe niż na mieszkańca pozostałych regionów.

Uwagi końcowe 

Czynnikiem, który miał największy wpływ na szkocką tożsamość narodo-
wą, była historia państwowości szkockiej. Kraj, który przez wiele stuleci był 
niepodległy, nagle został jedynie regionem, częścią składową wielkiego impe-
rium. Od 1707 roku dla reszty świata Szkoci przestali być Szkotami, stali się 
Brytyjczykami lub co gorsza Anglikami. To pamięć o niepodległości, chęć pod-

55 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
56 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
57 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
58 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
59 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
60 Zasady działania Parlamentu Szkockiego, http://www.scottish.parliament.uk/WebSPEIR 
Resources/SP_HTSPW_Polish_Nov_2014_web.pdf [dostęp: 28.08.2015].
61 Devolution: What's the Barnett formula?, http://www.bbc.com/news/uk-29477233, [dostęp: 
28.08.2015].
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55 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
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57 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
58 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
59 Tamże [dostęp: 28.08.2015].
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61 Devolution: What's the Barnett formula?, http://www.bbc.com/news/uk-29477233, [dostęp: 
28.08.2015].
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kreślenia własnej odrębności i zachowania tożsamości sprawiły, że tak silnie 
zakorzenione są w mieszkańcach tego kraju z jednej strony dążenia separatysty-
czne, z drugiej zaś niechęć do Anglików, którzy stali się w pewien sposób 
symbolem najeźdźcy.  

Ciekawa jest również dualistyczna tożsamość Szkotów, która widoczna jest 
w bardzo wielu aspektach ich życia. Współcześni Szkoci nie wyrzekają się bycia 
Brytyjczykami, a jedynie przypisują temu faktowi drugorzędne znaczenie. Cała 
współczesna idea szkockości opiera się właśnie na zestawieniu ze sobą elemen-
tów kontrastujących. Świetnie pokazuje to odniesienie do tego narodu badań 
Geerta Hofstede. Z jednej strony Szkoci są silnie indywidualistyczni, wielu z nich to 
naukowcy i wynalazcy, z drugiej kochają przesiadywanie w barach i spędzanie 
czasu w sposób niezwykle kolektywny, co ma swoje podłoże między innymi 
w historii i strukturze klanowej, gdzie źródłem identyfikacji była grupa, a nie 
jednostka. Mieszkańcy Wyżyn znani są ze swojego zamiłowania do nauki oraz 
edukacji, jednakże nie przeszkadza im to w wierzyć w duchy i potwory oraz 
hołubić narodowe mity i legendy.  

Współcześni Szkoci, chociaż wciąż z przyjemnością ubierają się w kilt, je-
dzą haggis, podrygują przy dźwiękach kobz i rzucają kłodami podczas Highland 
Games, nie są już jednak nieokiełznaną siłą, średniowiecznymi wojownikami 
walczącymi o niepodległość jak William Wallace, grany przez Mela Gibsona w filmie 
Braveheart. Współcześni Szkoci żyją w dobrobycie, są częścią Zjednoczonego 
Królestwa i jak najlepiej starają się to wykorzystać. Dyskurs szkockich separaty-
stycznych partii narodowych nie ma tak dużego odzwierciedlenia w społeczeń-
stwie, jak by się mogło wydawać z sondaży. 

Prawdą jest, że chociaż w referendum przewaga głosów na „nie” była nie-
znacznie tylko wyższa, to Szkocja wciąż pozostaje częścią Zjednoczonego 
Królestwa. W tym miejscu warto także zaznaczyć, że przez ostatnie lata struktu-
ra szkockiego społeczeństwa bardzo się zmieniła, przede wszystkim z powodu 
ciągłego napływu imigrantów. Fakt, że pozwolono im wziąć udział w referen-
dum również miał niemały wpływ na jego wynik. Imigranci oddający swoje 
głosy obawiali się wystąpienia kraju z Królestwa, ponieważ wiązałoby się to dla 
nich z niepewnością tego, co przyniesie przyszłość. Jednocześnie ten sam argu-
ment przemówił również do wielu Szkotów. Duża część z nich żyje w dobroby-
cie, a odłączenie i niepodległość mogłyby oznaczać wiele problemów, przewa-
lutowanie, odpływ kapitału, mniejsze pensje, zamknięcie granic, utrudnienia w drodze 
do pracy, czy nawet podczas podróży do członków rodziny mieszkających w Anglii, 
Walii czy Irlandii; wielu ludzi z pewnością straciłoby pracę. Wielu Szkotów nie 
było gotowych na tak poważny krok. Czym innym jest przecież parę niepo-
chlebnych zdań wymierzonych w rząd brytyjski podczas dyskusji z przyjacielem 
w pubie przy alkoholu, a czym innym rzeczywiste stawienie czoła wszystkiemu, 
co wiąże się z niepodległością.  

  
 

 173
 

  

Bibliografia 
 

 
Burak Ł.G., Ewolucja szkockiej tożsamości narodowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 

Brytanii, „Kultura i Historia”, http://www. kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1869 [do-
stęp: 28.08.2015]. 

Devolution: What's the Barnett formula?, http://www.bbc.com/news/uk-294772 33 [dostęp: 
28.08.2015]. 

Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/, [dostęp: 20.08.2015]. 
Fisher R., Wolf K., Szkocja, Warszawa 2011. 
Gardiner M., Modern Scottish Culture, Edinburgh 2005. 
The Early History of the Kilt, http://www.scottishtartans.org/kilt.html, [dostęp: 20.08.2015]. 
Gąsior M., O co chodzi z referendum w Szkocji? 10 najważniejszych rzeczy o głosowaniu, o któ-

rym mówi cała Europa, http://natemat.pl/117225,faq-szkocja-10-pytan-o-referendum-niepod 
leglosciowe-na-ktore-trzeba-znac-odpowiedzi [dostęp: 28.08.2015]. 

Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. Małgorzata 
Durska, Warszawa 2007. 

In search of Scotland, http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/ [dostęp: 20.08.2015]. 
Kulpa A., Tożsamość Szkotów – etniczna czy obywatelska?, „Społeczeństwo i Polityka” 2010, nr 4 (25). 
McCrone D., Understanding Scotland: The Sociology of a Nation, Edinburgh 2001. 
The official gateway to Scotland, http://www.aboutscotland.in/ [dostęp: 20.08.2015]. 
The official website of the Scottish Parliament, http://www.scottish.parliament.uk/ [dostęp: 

28.08.2015]. 
Scot Referendum, https://www.scotreferendum.com/ [dostęp: 20.08.2015]. 
Słownik mitologii celtyckiej, red. S. Botheroyd i P.F. Botheroyd, Katowice 1998. 
Survival Guide: Tips for Travel & Communication in Scotland, http://acad.depauw.edu/ 

~mkfinney/teaching/Com227/culturalportfolios/SCOTLAND/index.html, [dostęp: 20.08.2015]. 
Weber V., Scottish, English, British, European Identities: A Literature Review, http://www.sociology. 

ed.ac.uk/youth/docs/v_webers_lit_rev.pdf [dostęp: 20.08.2015]. 
What Scotland Thinks?,  http://whatscotlandthinks.org/ [dostęp: 20.08.2015].   

  
  



 
 172 

kreślenia własnej odrębności i zachowania tożsamości sprawiły, że tak silnie 
zakorzenione są w mieszkańcach tego kraju z jednej strony dążenia separatysty-
czne, z drugiej zaś niechęć do Anglików, którzy stali się w pewien sposób 
symbolem najeźdźcy.  

Ciekawa jest również dualistyczna tożsamość Szkotów, która widoczna jest 
w bardzo wielu aspektach ich życia. Współcześni Szkoci nie wyrzekają się bycia 
Brytyjczykami, a jedynie przypisują temu faktowi drugorzędne znaczenie. Cała 
współczesna idea szkockości opiera się właśnie na zestawieniu ze sobą elemen-
tów kontrastujących. Świetnie pokazuje to odniesienie do tego narodu badań 
Geerta Hofstede. Z jednej strony Szkoci są silnie indywidualistyczni, wielu z nich to 
naukowcy i wynalazcy, z drugiej kochają przesiadywanie w barach i spędzanie 
czasu w sposób niezwykle kolektywny, co ma swoje podłoże między innymi 
w historii i strukturze klanowej, gdzie źródłem identyfikacji była grupa, a nie 
jednostka. Mieszkańcy Wyżyn znani są ze swojego zamiłowania do nauki oraz 
edukacji, jednakże nie przeszkadza im to w wierzyć w duchy i potwory oraz 
hołubić narodowe mity i legendy.  

Współcześni Szkoci, chociaż wciąż z przyjemnością ubierają się w kilt, je-
dzą haggis, podrygują przy dźwiękach kobz i rzucają kłodami podczas Highland 
Games, nie są już jednak nieokiełznaną siłą, średniowiecznymi wojownikami 
walczącymi o niepodległość jak William Wallace, grany przez Mela Gibsona w filmie 
Braveheart. Współcześni Szkoci żyją w dobrobycie, są częścią Zjednoczonego 
Królestwa i jak najlepiej starają się to wykorzystać. Dyskurs szkockich separaty-
stycznych partii narodowych nie ma tak dużego odzwierciedlenia w społeczeń-
stwie, jak by się mogło wydawać z sondaży. 

Prawdą jest, że chociaż w referendum przewaga głosów na „nie” była nie-
znacznie tylko wyższa, to Szkocja wciąż pozostaje częścią Zjednoczonego 
Królestwa. W tym miejscu warto także zaznaczyć, że przez ostatnie lata struktu-
ra szkockiego społeczeństwa bardzo się zmieniła, przede wszystkim z powodu 
ciągłego napływu imigrantów. Fakt, że pozwolono im wziąć udział w referen-
dum również miał niemały wpływ na jego wynik. Imigranci oddający swoje 
głosy obawiali się wystąpienia kraju z Królestwa, ponieważ wiązałoby się to dla 
nich z niepewnością tego, co przyniesie przyszłość. Jednocześnie ten sam argu-
ment przemówił również do wielu Szkotów. Duża część z nich żyje w dobroby-
cie, a odłączenie i niepodległość mogłyby oznaczać wiele problemów, przewa-
lutowanie, odpływ kapitału, mniejsze pensje, zamknięcie granic, utrudnienia w drodze 
do pracy, czy nawet podczas podróży do członków rodziny mieszkających w Anglii, 
Walii czy Irlandii; wielu ludzi z pewnością straciłoby pracę. Wielu Szkotów nie 
było gotowych na tak poważny krok. Czym innym jest przecież parę niepo-
chlebnych zdań wymierzonych w rząd brytyjski podczas dyskusji z przyjacielem 
w pubie przy alkoholu, a czym innym rzeczywiste stawienie czoła wszystkiemu, 
co wiąże się z niepodległością.  

  
 

 173
 

  

Bibliografia 
 

 
Burak Ł.G., Ewolucja szkockiej tożsamości narodowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 

Brytanii, „Kultura i Historia”, http://www. kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1869 [do-
stęp: 28.08.2015]. 

Devolution: What's the Barnett formula?, http://www.bbc.com/news/uk-294772 33 [dostęp: 
28.08.2015]. 

Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/, [dostęp: 20.08.2015]. 
Fisher R., Wolf K., Szkocja, Warszawa 2011. 
Gardiner M., Modern Scottish Culture, Edinburgh 2005. 
The Early History of the Kilt, http://www.scottishtartans.org/kilt.html, [dostęp: 20.08.2015]. 
Gąsior M., O co chodzi z referendum w Szkocji? 10 najważniejszych rzeczy o głosowaniu, o któ-

rym mówi cała Europa, http://natemat.pl/117225,faq-szkocja-10-pytan-o-referendum-niepod 
leglosciowe-na-ktore-trzeba-znac-odpowiedzi [dostęp: 28.08.2015]. 

Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. Małgorzata 
Durska, Warszawa 2007. 

In search of Scotland, http://www.bbc.co.uk/history/scottishhistory/ [dostęp: 20.08.2015]. 
Kulpa A., Tożsamość Szkotów – etniczna czy obywatelska?, „Społeczeństwo i Polityka” 2010, nr 4 (25). 
McCrone D., Understanding Scotland: The Sociology of a Nation, Edinburgh 2001. 
The official gateway to Scotland, http://www.aboutscotland.in/ [dostęp: 20.08.2015]. 
The official website of the Scottish Parliament, http://www.scottish.parliament.uk/ [dostęp: 

28.08.2015]. 
Scot Referendum, https://www.scotreferendum.com/ [dostęp: 20.08.2015]. 
Słownik mitologii celtyckiej, red. S. Botheroyd i P.F. Botheroyd, Katowice 1998. 
Survival Guide: Tips for Travel & Communication in Scotland, http://acad.depauw.edu/ 

~mkfinney/teaching/Com227/culturalportfolios/SCOTLAND/index.html, [dostęp: 20.08.2015]. 
Weber V., Scottish, English, British, European Identities: A Literature Review, http://www.sociology. 

ed.ac.uk/youth/docs/v_webers_lit_rev.pdf [dostęp: 20.08.2015]. 
What Scotland Thinks?,  http://whatscotlandthinks.org/ [dostęp: 20.08.2015].   

  
  



Cultural distinctiveness of Scots  
and Scottish separatist aspirations

Scottish national identity is both unknown and little studied. Scots are treated as 
Britons and no one seems to notice their distinctiveness from them. Scots’ referendum 
was a surprise to many, not only because it was well organized, but also because of its 
result. Even though the Scots use to emphasize their distinctiveness from the Britons, 
especially from the disliked Englishmen, they were not ready to become an indepen-
dent nation. The article focuses on discussing the Scots’ national identity and the 
author shows what factors determined the organization of the referendum and why 
the Scots answered „no” to the question posed.  

Keywords: Scotland, Scots, Scottish culture, Scottish separatism, national identity, 
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Tożsamość regionalna mieszkańców Donbasu 
 
 
 
 

Artykuł analizuje tożsamość regionalną mieszkańców Donbasu. Autorka wyja-
śnia, w jaki sposób wspólne doświadczenia społeczne, wartości i podobny styl 
życia ukształtowały społeczeństwo i zadecydowały o silnym poczuciu przynależ-
ności do wspólnoty, opartej na wspólnym terytorium, na omawianym obsza-
rze. Poruszony zostaje problem oligarchicznego modelu zarządzania, który 
opóźnił rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a także kwestia nierówności 
społecznych, która doprowadziła do rozwoju relacji patron-klient. Wyja-
śnia też, jak liczne mity i stereotypy o Donbasie zakorzenione w świadomo-
ści ludzi i wykorzystywane przez różnych polityków, przyczyniają się do eska-
lacji konfliktu między wschodnią i zachodnią częścią Ukrainy. 
 
Słowa kluczowe: tożsamość regionalna, Donbas, Ukraina,  zjawisko migracji, 
internacjonalizm, mity i stereotypy 
 

 
Donbaski separatyzm jest bardzo aktualnym i ważnym tematem do dyskusji nie 

tylko na Ukrainie, czy w Rosji, ale i w kontekście ogólnoeuropejskim, a nawet 
globalnym. W poniższym artykule nakreślę podłoże i specyfikę tożsamości miesz-
kańców tego regionu, starając się jej nie krytykować, ani nie osądzać oraz mając 
nadzieję, że zrozumienie racji obu stron konfliktu jest ważną drogą ku jego 
zażegnaniu.  

Donbas jest regionem  znajdującym się we wschodniej części Ukrainy. Mo-
żemy  mówić o małym (obwody doniecki i ługański) i o dużym Donbasie (część 
ziem: charkowskiej, dniepropietrowskiej, zaporoskiej i rostowskiej). W języku 
potocznym określenie „Donbas” jest częściej używane w odniesieniu do ob-
wodów donieckiego i ługańskiego. 

Różnice w kulturze i mentalności, widoczne pomiędzy mieszkańcami Don-
basu i większością społeczeństwa Ukrainy są spowodowane głównie przez 
czynniki historyczne, etniczne i regionalne. Społeczne i kulturowe różnice 


