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(Jolanta Arcimowicz, Mariola Bieñko, Beata £aciak, Obyczajowo�æ polska
pocz¹tku XXI wieku: przemiany, nowe trendy, zró¿nicowania, Wydawnic-
two Akademickie �¯ak�, Warszawa 2015, ss. 406)

Ksi¹¿ka Jolanty Arcimowicz, Marioli Bieñko oraz Beaty £aciak Obycza-
jowo�æ polska pocz¹tku XXI wieku: przemiany, nowe trendy, zró¿nicowania
jest wa¿n¹ pozycj¹ z zakresu nauk spo³ecznych.

We Wstêpie do ksi¹¿ki Beata £aciak definiuje pojêcie obyczaju, które nie
jest jednoznaczne i ostre w literaturze przedmiotu �[�] traktujemy obyczaje
jako praktyki codzienne i od�wiêtne, jako odtwarzane wzory zachowañ, któ-
rych moralne uprawomocnienia i zwi¹zan¹ z nimi mentalno�æ stara³y�my siê
poznaæ i opisaæ� (2015: 10). Wiele wyja�nia i obiecuje tego typu podej�cie do
kwestii obyczajowo�ci. Zapowiada ono bowiem analizê tego, co sacrum i tego,
co profanum, a co manifestuje siê i odtwarza siê we wzorcach zachowañ. Jed-
nak wa¿na jest w tym podej�ciu z jednej strony moralna legitymizacja oraz
z drugiej � mentalno�æ. Przytoczona definicja ³¹czy zatem opis praktyk spo-
³ecznych w kontek�cie tego, co jest moralnie akceptowane i uprawomocnio-
ne, z tym, co jest czê�ci¹ g³êbokich struktur mentalnych. To maria¿ moralno�ci
i mentalno�ci stanowi istotê opisu tego, co ujawnia siê i uwidacznia w co-
dziennych, po wielekroæ odtwarzanych wzorcach zachowañ.

Tematyka obyczajowo�ci wpisuje siê w d³ug¹ tradycjê tych badañ w Pol-
sce. Autorki recenzowanej ksi¹¿ki okaza³y siê godnymi kontynuatorkami owej
tradycji. Bior¹ pod lupê rozmaitego rodzaju obyczaje: rodzinne, cielesne,
zwi¹zane z ekologi¹ czy te¿ nieobyczajno�ci¹. Podejmuj¹ tak¿e w¹tki obycza-
jowe zwi¹zane z kultur¹ kulinarn¹ oraz stanem urzêdniczym. Spogl¹daj¹ na
nie z perspektywy zarówno historycznej, jak i wspó³czesnej. Poszukuj¹ i wska-
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zuj¹ na zachodz¹ce przemiany w obyczajach i praktykach ludzkiego ¿ycia
i ca³ej tkanki spo³ecznej. Docieraj¹ do miejsc publicznych i prywatnych; do
przestrzeni, gdzie ma³e rytua³y decyduj¹ o ostatecznym kszta³cie zbiorowo-
�ci, relacji, jakie w nich panuj¹ i jako�ci codzienno�ci. Opisy tych miejsc
i wzorców s¹ barwne i niezwykle ciekawe. Etnograficzne i antropologiczne
opisy ³¹cz¹ siê z socjologiczn¹ perspektyw¹. Niech za przyk³ad pos³u¿y �wietny
podrozdzia³ �Prywatne urzêdnicze �wiêtowanie� Jolanty Arcimowicz, który
zosta³ po�wiêcony obchodzeniu imienin w urzêdach. Na przyk³adzie tej tra-
dycyjnej formy �wiêtowania imienin w pracy zosta³y ukazane zachodz¹ce po
transformacji ustrojowej zmiany w kultywowaniu tego rytua³u. Czyta siê go
jak wspominki z przesz³o�ci i mimo ¿e ksi¹¿ka jest naukowa, to przed oczami
staje odchodz¹ca do lamusa tradycja i sposób budowania i podtrzymywania
wiêzi pracowniczych i po prostu ludzkich. Poznajemy poza tym, jak zmienia
siê ów obyczaj. Jak bardzo siê profesjonalizuje i standaryzuje. Niby wci¹¿
w niektórych urzêdach kultywuje siê tê tradycjê, ale w zdecydowanie bardziej
formalny sposób. Dziêki opisowi tego podanego tutaj jako przyk³ad obyczaju
udaje siê wiele powiedzieæ o zmianach, jakie zachodz¹ w spo³eczeñstwie,
w �rodowiskach pracy, w stosunku do pracy i miejsca jej wykonywania. Tego
typu opisów w ca³ej publikacji jest wiele. Uwa¿am je za du¿y atut.

Warto tak¿e zwróciæ uwagê na rozdzia³y wprowadzaj¹ce, przygotowane
przez Beatê £aciak, w których znajdujemy medialny obraz przemian obycza-
jowych i nowych obyczajów, nowych trendów. W kontek�cie tych¿e prze-
mian autorka porusza ró¿norodne zagadnienia, dziêki czemu rozdzia³y te
dobrze zakotwiczaj¹ i legitymizuj¹ ca³y projekt badania polskiej obyczajo-
wo�ci w czasach rozlicznych zmian gospodarczych, ekonomicznych, kultu-
rowych i spo³ecznych.

Autorki zwracaj¹ tak¿e uwagê na fakt, ¿e wyznaczy³y sobie bardzo am-
bitny cel: �[�] w za³o¿eniach nasza ksi¹¿ka mia³a byæ prób¹ takiego synte-
tycznego opisu polskich obyczajów pocz¹tku XXI wieku. W trakcie badañ
i analiz okaza³o siê, ¿e opis ten bêdzie syntez¹ niekompletn¹. Wielo�æ pro-
blemów i obszarów, które sk³adaj¹ siê na wspó³czesn¹ polsk¹ obyczajowo�æ,
wydaje siê niemal nieskoñczona. Z konieczno�ci zatem zdecydowa³y�my siê
na syntezê uwzglêdniaj¹c¹ tylko wybrane aspekty obyczajowej ró¿norodno-
�ci�. Warto doceniæ, ¿e autorki zda³y sobie sprawê, ¿e nie s¹ w stanie doko-
naæ ca³o�ciowego opisu zmieniaj¹cych siê obyczajów po zmianie ustrojowej
w Polsce. Jest to bowiem tematyka na kilka tomów. Dobrze siê sta³o, ¿e zde-
cydowa³y siê, jak same stwierdzaj¹: �[�] skupiæ siê przede wszystkim na
tym, co nowego pojawia siê w sferze obyczajowej, jakie s¹ nowe praktyki,
zmieniaj¹ce siê wzory i normy, ale równie¿ na tym, czy istnieje samowiedza
na temat nowych obyczajów, czego dotyczy i jaki jest jej zakres. Istotne wy-
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dawa³o siê nam tak¿e, jak nowe obyczaje, przemiany obyczajów prezento-
wane s¹ w ró¿nych przekazach medialnych i jak jest kreowana wiedza o nich�
(2015: 11). Pozytywnie oceniam decyzjê o ograniczeniu i zawê¿eniu pola
badawczego nad polsk¹ obyczajowo�ci¹, choæ nawet w tej okrojonej wersji
przedsiêwziêcie stanowi³o wyzwanie.

Publikacja prezentuje wyniki badañ o charakterze jako�ciowym, które
ostatnimi czasy s¹ w polskiej socjologii jakby mniej cenione. W czasach fa-
scynacji parametryzacj¹, punktami, szacowaniem wielko�ci artyku³ów my�l,
któr¹ trudno zliczyæ i prze³o¿yæ na efekt liczbowy, jest traktowana z mniejsz¹
powag¹, jako mniej warto�ciowa. W moim odczuciu najwiêkszym atutem
pracy Jolanty Arcimowicz, Marioli Bieñko oraz Beaty £aciak jest w³a�nie
przeprowadzenie badañ jako�ciowych. Wyj�cie do respondentów mieszkaj¹-
cych w czterech ró¿nych czê�ciach Polski, dotarcie do polskiego pogranicza,
kontakt z ¿ywymi lud�mi w terenie, to powrót do tradycji polskiej socjologii
w najlepszym jej wydaniu. Autorki spêdzi³y wiele czasu w terenie, prowa-
dz¹c wraz z zespo³em badawczym ponad czterysta wywiadów pog³êbionych,
dokumentuj¹c ¿ycie zwyk³ych ludzi. W czasach braku ogólnego zaufania oraz
kurcz¹cego siê czasu wolnego, kiedy to respondenci coraz rzadziej wykazuj¹
chêæ poddania siê d³ugim wywiadom, jest to tym bardziej cenne przedsiê-
wziêcie. Mimo tych obiektywnych trudno�ci uda³o siê autorkom przepro-
wadziæ wywiady z respondentami zró¿nicowanymi pod wzglêdem demogra-
ficznym.

Praca Obyczajowo�æ polska pocz¹tku XXI wieku: przemiany, nowe tren-
dy, zró¿nicowania stanowi wspania³y przyk³ad powrotu do socjologii empi-
rycznej i terenowej. Mówi¹c jêzykiem wspó³czesnej nauki i wspó³czesnych
socjologów, jest powrotem do socjologii codzienno�ci, socjologii ¿ycia co-
dziennego, gdzie w trakcie rozmów face to face oddaje siê g³os badanym.
Autorki da³y szansê zwyk³ym ludziom snucia opowie�ci o sobie, o swoich
przyzwyczajeniach, zwyczajach, praktykach codzienno�ci. My�lê, ¿e przemy-
�lenia respondentów wywo³aj¹ refleksje u niejednego czytelnika. Nieraz s¹
one zabawne, czasem powierzchowne, ale bardzo czêsto analityczne, dojrza-
³e i po prostu zaskakuj¹co m¹dre. Oto dwie z takich diagnoz, które natural-
nie musz¹ byæ analizowane w kontek�cie ca³ego wywiadu: �Ludzie s¹ odizo-
lowani, zamkniêci ka¿dy w sobie. Teraz ka¿dy ¿yje dla siebie, zazdroszcz¹
sobie ludzie okropnie� (2015: 37), �Mo¿e dzi� ludzie s¹ bardziej zamkniê-
ci� zamykaj¹ domy, zamykaj¹ wszystko� ¿yj¹ swoim ¿yciem� (2015: 38).
Wypowiedzi te, jak analizuj¹ badaczki, potwierdzaj¹ badania ogólnospo³ecz-
ne prowadzone przez CBOS, a jednak oryginalne wypowiedzi ludzi zamiesz-
kuj¹cych Polskê bardzo te ilo�ciowe dane wzmacniaj¹. Dopiero badania ilo-
�ciowe uzupe³nione o wypowiedzi respondentów w pe³ni oddaj¹ nastroje
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spo³eczne: �Teraz jest zawi�æ, zazdro�æ, chciwo�æ. Kiedy� tak nie by³o� (2015:
39). Autentyczny jêzyk respondentów i sposób opowiadania, nawet je�li
potwierdzaj¹ to, co jest znane z badañ ilo�ciowych, dodaj¹ wiedzê ludzi o �wie-
cie, wyra¿on¹ w bliski im sposób wraz z emocjami temu towarzysz¹cymi. To
kolejny atut pracy.

Oprócz wywiadów pog³êbionych autorki wykorzysta³y wielorakie ma-
teria³y, dokumenty i �ród³a badawcze, miêdzy innymi: analizy forów inter-
netowych, tre�ci programów telewizyjnych, artyku³y prasowe, badania naj-
wiêkszych polskich pracowni badawczych. Jest to przyk³ad bardzo bogatej
w informacje pracy ukazuj¹cej mo¿liwo�ci analizowania rozmaitych mate-
ria³ów i danych zastanych.

Taka imponuj¹ca ilo�æ materia³u badawczego zawsze rodzi w¹tpliwo�ci,
czy ów nadmiar nie wprowadzi chaosu poznawczego? Czy autorzy bêd¹
w stanie nad nim zapanowaæ i go ogarn¹æ? Jednak w przypadku tej publika-
cji nic takiego siê nie dzieje. Autorki niezwykle kompetentnie i sprawnie po-
trafi¹ zapanowaæ nad ca³o�ci¹, tworz¹c przejrzyst¹ i logiczn¹ strukturê. Przy
okazji �mówi¹ jednym naukowym g³osem�. Nie znalaz³am w pracy jakich-
kolwiek merytorycznych nie�cis³o�ci czy niekonsekwencji w prezentowaniu
wywodu teoretycznego czy te¿ interpretacji wyników badawczych. Jest to
kolejny dowód na niezwykle profesjonalne i solidne opracowanie badañ na
poziomie konceptualizacji, które prze³o¿y³o siê na koñcow¹ analizê i inter-
pretacjê wyników badawczych.

Kolejnym atutem publikacji jest jej jêzyk i narracja. Nie mam tutaj na
my�li wy³¹cznie kwestii merytorycznej, ale styl wyra¿ania my�li. Przecho-
dz¹c do poszczególnych rozdzia³ów pracy, nie ma siê w ogóle wra¿enia zmiany
autorstwa. Sposób prezentowania zagadnieñ jest ujednolicony, co jest kolej-
nym dowodem na niesamowite zgranie ca³ego zespo³u badawczego. Ponad-
to narracja jest barwna, ¿ywa, wci¹gaj¹ca od samego pocz¹tku. Po czê�ci
wynika to z tematyki podjêtej w ksi¹¿ce. Socjologia i antropologia obycza-
jów jest dziedzin¹ ze swej natury bardzo atrakcyjn¹. Jednak w du¿ej mierze
owa wci¹gaj¹ca narracja jest wynikiem kompetencji autorek, które w znako-
mity sposób prezentuj¹ zmieniaj¹ce siê obyczaje, normy i praktyki spo³eczne
we wspó³czesnej Polsce. Jedynie w rozdziale po�wiêconym urzêdnikom jest
nieco mniej owego aspektu historycznego. Mo¿e warto by³oby nieco rozwi-
n¹æ ów w¹tek, siêgaj¹c do przesz³o�ci i opisuj¹c zwyczaje urzêdnicze na pol-
skich dworach. W przypadku opisów i wywodów autorek doskonale widaæ
umiejêtno�æ panowania nad materi¹, czyli materia³em badawczym i teore-
tycznym. Autorki w idealnych proporcjach przytaczaj¹ wybrane w¹tki teore-
tyczne, mieszaj¹c je z wyimkami z dokumentów wspó³czesno�ci, na przyk³ad
seriali telewizyjnych, uzupe³niaj¹c je ¿ywym jêzykiem i przytaczanymi opisa-
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mi respondentów. Ksi¹¿kê czyta siê z przyjemno�ci¹ poznawcz¹ i autentycz-
nym zaciekawieniem.

Pragnê zwróciæ uwagê na jeszcze jeden fakt. Otó¿ autorkom ksi¹¿ki, dziêki
przeprowadzonym badaniom, studiom i analizom, uda³o siê opisaæ niezwy-
k³¹ prawid³owo�æ spo³eczn¹. Najpewniej ka¿da z nich dochodzi³a w trakcie
opracowywania badañ i przygotowywania publikacji do owej konkluzji sa-
modzielnie, jednak owa prawid³owo�æ pojawia siê w ka¿dej czê�ci tych prac.
Beata £aciak zauwa¿a: �medialny obraz przemian obyczajowych i nowych
zjawisk uwzglêdnia albo to, co staje siê bardzo powszechne, albo te¿ to, co
mie�ci siê na skrajnych biegunach� (2015: 32). Nastêpnie opisuj¹c wypo-
wiedzi respondentów, zauwa¿a: �[�] opisuj¹c czêsto te same zjawiska, re-
spondenci poddaj¹ je odmiennym ocenom. Jedni uwa¿aj¹, ¿e wspó³cze�nie
mo¿na mówiæ o zupe³nym upadku obyczajów, kompletnym rozprzê¿eniu,
wynikaj¹cym z braku dyscypliny, przyzwoleniu na pe³n¹ swobodê, nierespek-
towaniu norm. Obok tych katastroficznych opisów przemian w obrêbie wspó³-
czesnej rodziny, pojawiaj¹ siê narracje wskazuj¹ce na pozytywne i negatywne
skutki tych przeobra¿eñ oraz takie, w których respondenci interpretuj¹ prze-
miany obyczajów w tej dziedzinie jako poszerzenie uprawnieñ wszystkich
cz³onków rodziny, stworzenie bardziej bliskich i autentycznych relacji, opar-
tych na g³êbokich zwi¹zkach emocjonalnych� (2015: 43). I jeszcze w innym
miejscu: �[�] zastanawiaj¹ce jest, ¿e dokonuj¹c porównañ z rodzicami, nie-
mal tyle samo osób warto�ciuje pozytywnie, jak i negatywnie swoj¹ sytuacjê
¿yciow¹. Jedni opisuj¹ swoje ¿ycie jako lepsze, ³atwiejsze czy bardziej dostat-
nie ni¿ ¿ycie rodziców, inni za� podkre�laj¹, ¿e to rodzicom lepiej siê wiod³o
i nie mieli problemów, które s¹ ich udzia³em� (2015: 52�53). Przytaczam tutaj
tylko jedn¹ z autorek, ale tego typu uwagi pojawiaj¹ siê tak¿e w opisach pozo-
sta³ych z nich. Ow¹ polaryzacjê zauwa¿a siê nie tylko zreszt¹ w prezentowa-
nych badaniach, ale samym zderzeniu kategorii socjologicznych. W �wietnym
rozdziale po�wiêconym praktykom kulinarnym Mariola Bieñko zderza zdrowe
ze smacznym, gender z partnerstwem, sensy z nonsensami, kreatorów sma-
ków ze zjadaczami chleba, tradycjê z nowoczesno�ci¹. W podsumowaniu sama
Beata £aciak zauwa¿a ten trend: �[�] badania ujawniaj¹, ¿e polskie obycza-
je kszta³towane s¹ przez kilka sprzecznych wymiarów. Mo¿na je uj¹æ w na-
stêpuj¹ce pary, tworz¹ce przeciwstawne bieguny: liberalizm � konserwatyzm,
tradycjonalizm � nowoczesno�æ, rodzime wzory � otwarto�æ na inne kultury,
religijno�æ � laicyzacja, powszechno�æ � indywidualizm� (2015: 365). I choæ
byæ mo¿e obyczaje nale¿y badaæ na skali pewnego kontinuum i natê¿enia, to
owa dialektyka, która ujawnia siê u autorek ksi¹¿ki w opisach trendów, ka-
tegorii i procesów, a w�ród respondentów w ich wypowiedziach, okazuje siê
wyj¹tkowo heurystycznie ciekawa. Wydaje mi siê, ¿e uda³o siê w tym wy-
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padku odkryæ co� bardziej spo³ecznie istotnego ni¿ tylko sk³onno�æ do zaj-
mowania stanowiska �za� i �przeciw�.

Nie ukrywam, ¿e brakuje mi w tej ksi¹¿ce próby opisania owej prawid³o-
wo�ci spo³ecznej. Nale¿a³oby j¹ okre�liæ jak¹� barwn¹ i czyteln¹ metafor¹.
Prawid³owo�æ ta oznacza bowiem, ¿e istnieje jaka� naturalna sk³onno�æ lu-
dzi, wynikaj¹ca prawdopodobnie z ich natury b¹d� struktury spo³ecznego
�wiata do polaryzowania opinii. Przy czym owa dwubiegunowo�æ, dwoisto�æ
czy polaryzacja nie przebiega zgodnie z tradycyjnymi zmiennymi. Nie da siê
prosto wyt³umaczyæ i zinterpretowaæ wyników badañ kluczem wieku czy te¿
miejsca zamieszkania. Odkrycie tej prawid³owo�ci, choæ mo¿e trochê przy-
padkowe, nale¿y uznaæ za warto�æ dodan¹ omawianej publikacji.

Uwa¿am, ¿e autorki przy okazji swoich badañ uchwyci³y spo³eczny feno-
men, który mo¿e siê okazaæ kluczem do interpretowania ró¿nych wymiarów
i domen ¿ycia spo³ecznego oraz kulturowego. Wielo�æ zagadnieñ, które po-
jawi³y siê wraz ze zmian¹ ustrojow¹, wymusi³y na ludziach zajmowanie sta-
nowisk. Trudno jest byæ dzisiaj neutralnym czy te¿ obojêtnym wobec nie tyl-
ko aborcji czy eutanazji, ale tak¿e kuchni czy okre�lonych grup spo³ecznych.
Organizacja �wiata spo³ecznego wymusza opowiadanie siê za czym� lub prze-
ciw czemu�, postrzeganie czego� jako pozytywnego lub negatywnego, kon-
struktywnego lub destrukcyjnego, dobrego lub z³ego. Czy tak by³o zawsze?
Czy te¿ jest to charakterystyka czasów wspó³czesnych? Czy istnienie dwóch
dominuj¹cych partii politycznych, lewicy i prawicy nie jest elementem owej
prawid³owo�ci spo³ecznej odkrytej przez autorki ksi¹¿ki o polskiej obyczajo-
wo�ci? A mo¿e ta dualno�æ, owo rozdwojenie w pogl¹dach Polaków jest
wynikiem jakich� historycznych wydarzeñ? A mo¿e to rodzaj polskiego DNA?
Jest to w ka¿dym razie bardzo inspiruj¹cy w¹tek, który wyra�nie ujawnia siê
w badaniach przedstawionych w ksi¹¿ce o polskiej obyczajowo�ci.

Podsumowuj¹c, publikacja Obyczajowo�æ polska pocz¹tku XXI wieku:
przemiany, nowe trendy, zró¿nicowania, wydana przez Wydawnictwo Akade-
mickie �¯ak�, to pozycja pozwalaj¹ca zg³êbiæ i zrozumieæ, co dzieje siê w pol-
skim spo³eczeñstwie. Jak ono siê zmienia, gdzie przebiegaj¹ podzia³y czy gdzie
znajduj¹ siê punkty napiêæ. To opowie�æ o tym, jak siê zmieniamy pod wp³y-
wem rozmaitych procesów spo³ecznych i kulturowych, otwarcia na �wiat,
zmian standardów codziennego ¿ycia. W efekcie podjêtego wysi³ku powsta³
fenomenalny kola¿, barwna kompozycja i rzetelna rozprawa naukowa na
temat wspó³czesno�ci, kultury, praktyk ludzkich, norm i warto�ci oraz sty-
lów ¿ycia. To ksi¹¿ka o polskim spo³eczeñstwie i rzeczywisto�ci, w której
¿yj¹ ludzie. Ludzie, którzy nie tylko my�l¹ o tej rzeczywisto�ci, ale tak¿e
o samych sobie zamieszkuj¹cych tê rzeczywisto�æ.
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