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GRA¯YNA WORONIECKA, URSZULA SZCZEPANKOWSKA

Interdyscyplinarne spojrzenie na spo³eczeñstwo

U pod³o¿a numeru, który oddajemy do r¹k Czytelnika, le¿y idea, by ukazaæ
mo¿liwo�ci, jakie niesie ogl¹danie fenomenów spo³ecznych z ró¿nych perspek-
tyw dyscyplinowych. Czasem dla uzyskania lepszego efektu trzeba je po³¹czyæ,
czasem przeprowadziæ odrêbne studia z zachowaniem rygorów ka¿dej dyscypli-
ny odrêbnie. Priorytetem jest ujrzenie w innym �wietle tego, co bez przy³o¿enia
narzêdzi nauk spo³ecznych pozosta³oby ukryte. D³uga i burzliwa tradycja badañ
interdyscyplinarnych ma, oczywi�cie, oponentów. Widz¹ oni w ³¹czeniu dyscy-
plin g³ównie wyraz niepewno�ci poznawczej, czasem wrêcz brak umiejêtno�ci
wykorzystania potencja³u wieloparadygmatycznej przecie¿ socjologii. Rozci¹gniêta
miêdzy tym, co spo³eczne, modelowe, ogólne i powtarzalne a tym, co indywidu-
alne, szczególne, niepowtarzalne, dyscyplina ta ma wielk¹ ³atwo�æ wch³aniania
koncepcji i jêzyków nauk pokrewnych, by sta³y siê czê�ci¹ jej szerokiego main-
streamu. Trac¹ wówczas swoj¹ odmienno�æ, nikn¹ w³a�ciwe im metodologie
i priorytety badawcze, a dziedzina przedmiotowa okazuje siê amorficzn¹ w³a-
sno�ci¹ wspóln¹. Wtedy nauka staje siê retoryk¹ podporz¹dkowan¹ hermeneu-
tycznemu uniwersalizmowi �bezstronno�ci�, �wielo�ci odczytañ� i �dostrzega-
nia cudzych punktów widzenia� (Maciejko 1998: 8).

W niniejszym tomie do³o¿y³y�my starañ, by w tytu³owym �spojrzeniu na
spo³eczeñstwo� pojawi³y siê takie opracowania, które ukazuj¹ wzajemn¹
zale¿no�æ dyscyplin spo³ecznych w obja�nianiu �rozregulowanego �wiata�
i sprawiaj¹, ¿e ich przedstawiciele maj¹ szanse us³yszeæ nawzajem swoje g³o-
sy jako odrêbne, lecz komplementarne. Wierzymy bowiem, ¿e dopiero au-
tentyczny dialog miêdzydyscyplinowy mo¿e sprawiæ, ¿eby to, co prawdziwe,
nie zosta³o wyparte przez to, co tylko interesuj¹ce, co zarzuca Stanley Rosen
wspó³czesnej humanistyce (Rosen 1998: 227). Interesuj¹ce mo¿e byæ wszyst-
ko, ale � jak zauwa¿a Robert Spaeman w swoim traktacie o etycznym wymia-
rze dzia³ania � wtedy ma³o zostaje rzeczy wa¿nych (Spaeman 2006: 539�540).

Piêæ spotkañ � co z nich wynika?

Nie przypadkiem wiêkszo�æ Autorów to obecni lub byli doktoranci ISNS,
którego dewiz¹ jest multidyscyplinarno�æ; zaproszeni Go�cie tak¿e dobrze
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odnale�li siê w tej formule. Dziêki wspólnym staraniom powsta³ tom ukazu-
j¹cy ró¿norodne mo¿liwo�ci, jakie nios¹ za sob¹ spotkania perspektyw po-
znawczych w opisie i obja�nianiu �wiata, zmieniaj¹cego siê szybciej ni¿ two-
rzone do jego obja�niania kategorie pojedynczych dyscyplin naukowych.
Problem denaturalizacji kwestii przypisywania p³ci, oderwania jej od biolo-
gicznych uwarunkowañ i usytuowania w sferze aksjologiczno-normatywnej
kultury ukazuj¹ Agnieszka Bielska-Brodziak, Aneta Gawlik i Szymon Bro-
dziak w artykule pt. �Oswajanie nieoswojonego, czyli o metodzie przypisy-
wania p³ci prawnej w �wietle wiedzy medycznej�. Autorzy, w szeroko zakro-
jonej analizie, stawiaj¹ pytania nie tylko z zakresu porz¹dku prawnego,
poddanego zreszt¹ przez nich krytyce od strony upraszczaj¹cych procedur.
D¹¿¹ oni do ujêcia zagadnienia w szerszej perspektywie, w równym stopniu
dystansuj¹c siê od determinizmu kulturowego, jak i od politycznych uwik³añ
badanej problematyki. Formu³uj¹c koñcow¹ refleksjê o rozpiêciu p³ci miê-
dzy dobrem indywidualnym a dobrem zbiorowo�ci, staraj¹ siê pozostawiæ tê
kwestiê otwart¹ na dalsze badania, które s¹ oczywi�cie mo¿liwe. Zanim jed-
nak doszli do zamykaj¹cej konstatacji, implicite postawili w artykule wiele
pytañ z zakresu socjologii wiedzy. W�ród nich na plan pierwszy wysuwaj¹ siê
pytania o (wzglêdnie dobrze rozpoznane) procesy wdra¿ania konkretnych
dokonañ nauk przyrodniczych na poziom technologii stosowanych na co
dzieñ (tu zwykle przywo³ywane s¹ pojêcia grup interesów czy kapita³u), ale
te¿ o przyczyny tak g³êbokiego zaufania, jakim sami Autorzy darz¹ osi¹gniê-
cia przyrodoznawstwa w dziedzinie rozpoznawania p³ci i zwi¹zków miêdzy
organizacj¹ biologiczn¹ i psychologiczn¹ jednostki. Z tego �spotkania� wy-
nika szerokie pole badawcze, jedynie w niewielkim stopniu pokrywaj¹ce siê
z socjologi¹ wiedzy i socjologi¹ nauki.

Odmienn¹ perspektywê przyjmuje Pawe³ Dybel, który w opracowaniu
pt. �Psychopatologia popêdu zachowawczego i demokracja. Romana Mar-
kuszewicza projekt psychiatrii biologiczno-spo³ecznej z lat 1945�1946� przy-
pomina tytu³ow¹ postaæ w z³o¿onym kontek�cie. Sk³ada siê nañ presja ide-
ologiczna, jakiej podlega³a psychiatria w latach powojennych, ale te¿
pó�niejszy rozwój krytycznych tez szko³y frankfurckiej, która budowa³a kon-
cepcje stricte socjologiczne na psychoanalitycznych podstawach. Z jednej
strony Autor rekonstruuje stadia przebudowy Freudowskiej koncepcji ego-
centrycznego �popêdu samozachowawczego� w socjocentryczny �popêd
zachowawczy�, z drugiej strony akcentuje utopijny charakter idei zmienia-
nia spo³eczeñstwa przez zmianê konstytucji popêdowej jednostek; jest tu te¿
jednak trzecia strona: skomplikowane relacje miêdzy polityczn¹ wizj¹ �jedy-
nej s³usznej nauki� a warsztatem naukowym ciê¿ko do�wiadczonego przez
wojnê cz³owieka. ¯adna prosta konkluzja nie wystarcza na podsumowanie
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powojennych prac Romana Markuszewicza. Jednak¿e wspomnienie o nim
sprzyja �wie¿emu spojrzeniu na dzisiejsze zwi¹zki naszych warsztatów na-
ukowych ze zwalczaj¹cymi siê ideologiami czy to w kwestii p³ci, funkcji i kszta³tu
prawa, czy wielu innych. Nauka spotyka siê bowiem z ideologi¹ na niezli-
czonych poziomach, nierzadko daj¹c siê zmyliæ przygodnym kostiumom, jakie
przybiera ta ostatnia � oczywisto�ci, naturalno�ci, etyki�

Na niepewno�æ i obecno�æ elementu przygodno�ci w najbardziej presti-
¿owych instytucjach pañstwowych zwracaj¹ uwagê Brygida Ku�niak i Justy-
na Kolarz w artykule zatytu³owanym �Koncert w ambasadzie, czyli o spo-
tkaniu prawa dyplomatycznego z projektowaniem architektonicznym�.
Autorki wykazuj¹, ¿e stosowanie �miêkkiego� prawa miêdzynarodowego,
objawiaj¹cego siê w zabiegach kurtuazyjnych i promocji kultury w placów-
kach zagranicznych, napotyka uwarunkowania, które � w �wietle nauk
o tworzeniu prawa � nie powinny siê pojawiaæ. Jest to uzale¿nienie mo¿li-
wo�ci wykonywania konkretnych zwyczajowych praktyk (np. organizowa-
nia koncertów w ambasadach) od architektonicznego planu samej ambasa-
dy. B. Ku�niak i J. Kolarz postuluj¹, by plany te uzgadniaæ z zaprojektowanymi
dla budynku funkcjami, detaliczniej analizuj¹c praktykê dyplomatyczn¹. Zde-
rzenie perspektyw, które niesie ta analiza, jest dla socjologa uderzaj¹ce: wnio-
ski o charakterze normatywnym, jakie formu³uj¹ Autorki, ukazuj¹ nadzwy-
czaj wysok¹ rangê, jak¹ w �wietle nauk prawnych maj¹ nawet nieformalne
regu³y zwyczajowe prawa miêdzynarodowego. To, co dla badacza kultury
jest po prostu praktyk¹ (jedn¹ z licznych mo¿liwych), w ogl¹dzie prawni-
czym jawi siê jako sfera powinno�ci z jasno okre�lonymi zasadami hierarchii.
Dostarczaj¹c analizy, opracowanie to samo staje siê materia³em do analizy
antropologicznej.

Bardzo silnie kontrastuje z powy¿szymi konkluzjami Autorek praca Pio-
tra Obacza pt. �Humanistyczna nauka o polityce, czyli o spotkaniu psycho-
logii humanistycznej i politologii�. Autor wprost podejmuje temat spotkania
dyscyplin (zreszt¹ nieudanego, jak stwierdza), by przez jego pryzmat przyj-
rzeæ siê osadzeniu polityki, ideologii, regulacji biurokratycznych i � least but
not last � �rodowisku intelektualnemu i klimatom opinii, jakie sprzyja³y pro-
mowaniu �politologii humanistycznej�. W efekcie opisanego spotkania wra-
caj¹ koncepcje relatywizowania polityki do procesów psychicznych jedno-
stek, wraca pomys³ racjonalnego, otwartego dialogu jako sposobu
rozstrzygania kwestii spornych (swobodne nawi¹zanie do Habermasowskich
warunków etyki mowy). Osadzona w liberalnej koncepcji osoby ludzkiej nowa
politologia nie jest jednak w stanie sprostaæ krytyce. Powiela utopijne idee
poprzedników, lecz nie wytrzymuje krytyki teoretycznej ani metodologicz-
nej. Jej czas albo jeszcze nie nadszed³, albo ju¿ przemin¹³.
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I ostatnie spotkanie � socjologii z teori¹ muzyki, jakie proponuje £ukasz
Strzelczyk w tek�cie �Muzyka i jej zakodowane funkcje spo³eczne�. Dekodo-
wanie z pozycji teorii spo³ecznej musi siê odwo³ywaæ do terminologii muzy-
kologicznej, do opracowañ z dziedziny historii muzyki, instrumentów, gu-
stów, sporów i konsensów, jakich pe³ne s¹ dzieje tej dziedziny sztuki. Dziêki
tej wiedzy z �instytucji kulturalnej�, �czystej sztuki� lub �bezmiaru d�wiê-
ków� (jak postrzegaj¹ muzykê zwykli zjadacze chleba) konkretne formy
muzyczne zmieni¹ siê w g³osy spo³ecznych zmian, w d�wiêki towarzysz¹ce
przekszta³caniu siê spo³eczeñstw i kultur. �[�] czy nowa muzyka jest form¹
przezwyciê¿enia modernistycznego modelu zaw³aszczania i totalno�ci, ode-
rwanej od rzeczywisto�ci »sztuki wysokiej«? Czy mo¿e jedynie aberracj¹ znu-
dzonych elit, hermetyczn¹ ciekawostk¹ dla nielicznych wtajemniczonych
[�]?� � pyta Autor. O jednoznaczn¹ odpowied� nie³atwo. Artyku³ zawiera
kilka propozycji osadzonych g³ównie w klasycznych pracach socjologicznych.
Tym samym wytycza �cie¿ki problemowe, na które zaprasza i muzykologów,
i socjologiczn¹ grand theory.

Co siê zmienia w obyczajach?

Dzi� ju¿ nie tyle literatura piêkna, ile systematyczne badania spo³eczne
sta³y siê �zwierciad³em przechadzaj¹cym siê po go�ciñcach�. A na tych go-
�ciñcach dzieje siê wiele. Do niniejszego tomu wybrali�my trzy opracowania,
które ukazuj¹ specyficzne zachowania, co do których Autorzy formu³uj¹ hi-
potezê, ¿e mog¹ one byæ wyznacznikami stylu ¿ycia nowej klasy �redniej.
W trzech sferach obyczajowo�ci: w turystyce badanej w kontek�cie �spotkania
z Innym�, w nastawieniach wobec trwa³ego wi¹zania siê w pary oraz w kultu-
rowym i instytucjonalnym postrzeganiu ludzi starych przedstawione wyniki
badañ Autorów artyku³ów ukazuj¹ p³ynno�æ znaczeñ, które wydawa³y siê
trwa³e czy wrêcz �naturalne�. Kiedy Marcin Wojtasik w pracy pt. �Aleja
wietnamskich barów na bazarze pod Stadionem Dziesiêciolecia jako miejsce
spotkañ kultur i klas� przeprowadza nas po paryskich halach targowych, po
po³udniowoamerykañskich fawelach i po szemranych dzielnicach dawnej
Warszawy, by znale�æ analogie z kulturowym klimatem Stadionu Dziesiêcio-
lecia, Czytelnik konstatuje, ¿e tego miejsca ju¿ nie ma. Znik³o, a wraz z nim
rozp³ynê³o siê mniej lub bardziej iluzoryczne do�wiadczenie uczestnictwa
w niezwyk³ym poczuciu zbli¿enia z Innym, choæby tylko przez jedzenie. Cie-
kawi inno�ci konsumenci musieli poszukaæ sobie nowego miejsca i nowych
Innych. Z kolei Ewa Majdecka w artykule zatytu³owanym �»My jeste�my
ma³¿eñstwem nie tylko dlatego, ¿e pañstwo nam tak mówi« � rzecz o �lu-
bach humanistycznych w Polsce� skupia siê na d¹¿eniu do indywidualizacji,
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jakie charakteryzuje badane pary neguj¹ce prawo pañstwa i tradycji religijnej
do nadania formy ich decyzji o za³o¿eniu rodziny. M³oda �nowa klasa �red-
nia� chêtnie ³¹czy siê w stowarzyszenia humanistyczne lub racjonalistyczne,
które dostarczaj¹ jej cz³onkom poczucia elitarnej odmienno�ci oraz widocz-
nej grupy odniesienia w ich sprzeciwie wobec powszechnych form obyczajo-
wo�ci �lubnej. I na koniec, w szerszym kontek�cie zmiany kulturowej i poli-
tycznej o wyra�nym wektorze indywidualizacyjnym, Iwona M³o�niak
w artykule �Od emeryta do aktywnego seniora: kulturowy model upodmio-
towienia w dyskursach o aktywno�ci seniorów� analizuje tytu³owe dyskursy,
w których dostrzega strukturalny czynnik uspo³ecznienia. Perswadowany
przez agendy instytucjonalne model indywidualnej odpowiedzialno�ci za
efekty posuwania siê w latach zak³ada wsparcie organizacyjne dla realizacji
takich typów aktywno�ci, upodobañ, sk³onno�ci, jakie bezpo�rednio i jedno-
znacznie przek³adaj¹ siê na stratyfikacjê spo³eczn¹ (np. �uczenie siê przez
ca³e ¿ycie�). Autorka formu³uje tezê o usytuowaniu dyskursów aktywizuj¹-
cych w szerszym europejskim procesie kulturowo-politycznym, którego in-
tegralnym sk³adnikiem jest �indywidualizacja strukturalna�. Innymi s³owy,
polityki aktywizacyjne opieraj¹ siê na koncepcji istnienia �klasy wiêkszo�ci�
(Dahrendorf 1993: 190-223), jakie demokracje europejskie zbudowa³y na
podstawach etosu i ekonomiki klasy �redniej. Problem le¿y w tym, ¿e ich
relatywny charakter kryje siê pod perswazyjn¹ polityk¹ promuj¹c¹ etykê �in-
dywidualizuj¹cej wspólnotowo�ci�, usi³uj¹c¹ pogodziæ liberaln¹ koncepcjê
obywatela z psychologicznymi specyficzno�ciami pó�nego wieku, a ponadto
dzieje siê to w kraju, w którym wzór stratyfikacji ma historiê bardzo ró¿n¹
od zachodnioeuropejskiej.

Próby teoretyczne

W tej czê�ci przedstawiamy dwa sposoby konceptualizowania �róde³
zmiany spo³ecznej. Pierwsze, osadzone w realizmie krytycznym, buduje wy-
rafinowan¹ konstrukcjê potrójnej morfogenezy. W procesie tym czynnikiem
nios¹cym potencjaln¹ zmianê jest wewnêtrzna konwersacja sprawczego, re-
fleksyjnego podmiotu, jak przekonuje £ukasz Pomiankiewicz w artykule pt.
�Od �wiadomo�ci do to¿samo�ci spo³ecznej. Konwersacja wewnêtrzna jako
warunek refleksyjnej zmiany spo³ecznej w teorii Margaret T. Archer�. Ja�ñ
odczuwana, osobiste powody czynu, otwarto�æ dzia³ania na rozmaite inter-
pretacje w istniej¹cych warunkach strukturalnych to czynniki wchodz¹ce
w z³o¿one interakcje z poziomami spo³ecznej rzeczywisto�ci. Osadzenie tych¿e
czynników w porz¹dku naturalnym (a nie jedynie spo³ecznym) i ich niezde-
terminowanie sprawiaj¹, ¿e teoretycznie mo¿liwy do wyja�nienia staje siê
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fakt, ¿e systemy spo³eczne nie reprodukuj¹ siê bez zmian. Drugie podej�cie
nawi¹zuje do interakcjonizmu symbolicznego i charakterystycznego dla tej
orientacji konstrukcjonizmu. W swoim opracowaniu pt. �Pojêcia asymetryczne
jako narzêdzie zmian semantycznych dyskursów politycznych po 2010 roku�
Andrzej Wróbel poddaje badaniu debatê polityczn¹ sprzed 2015 r. Pos³ugu-
j¹c siê narzêdziami analizy dyskursu, konstatuje, ¿e w polityce zaistnia³ zor-
ganizowany odmiennie od dotychczasowych graczy nowy aktor � prawico-
we media o wysokim stopniu instytucjonalizacji. Dokonywana przez nie
manipulacja �rodkami jêzykowymi (tytu³owe �pojêcia asymetryczne�) powo-
duje faktyczne procesy dychotomizacji nie tylko na scenie politycznej, ale
te¿ w spo³ecznych definicjach rzeczywisto�ci, uruchamiaj¹c dziel¹ce emocje
i asocjacje, uprawomocniaj¹c je i naturalizuj¹c wokó³ ustawionych za pomo-
c¹ jêzyka linii podzia³u.

Reasumuj¹c, Autorów prac zebranych w tym numerze ³¹czy interdyscypli-
narne podej�cie, w ujêciu teoretycznym i praktycznym, w deliberacjach na-
ukowych. Numer ten jest jednocze�nie pok³osiem integrowania przedstawi-
cieli ró¿nych dyscyplin nauk humanistycznych, a tak¿e spo³ecznych podczas
dwóch ods³on konferencji zorganizowanej w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych na Uniwersytecie Warszawskim, których wspólnym mianowni-
kiem by³a szeroko pojmowana �interdyscyplinarno�æ� nauk spo³ecznych.

Badacze w swoich dociekaniach k³ad¹ nacisk na aspekty spo³eczne i psy-
chospo³eczne, instytucjonalne oraz metodologiczne, maj¹ce odkrywcze wa-
lory poznawcze. Ich antropologiczne, aksjologiczne, ontologiczne oraz epi-
stemologiczne uwarunkowania determinuj¹ podejmowanie wieloaspektowych
decyzji w obrêbie naukowej wiedzy, w efekcie dog³êbnej analizy na p³aszczy-
znach wielorakich zainteresowañ Autorów.

Z naszych do�wiadczeñ wynika, ¿e tak zdefiniowany obszar nauki posze-
rza nie tylko mo¿liwo�ci wspó³pracy z praktykami, ale te¿ przyczynia siê do
rozwoju teorii i badañ podstawowych. Nastawione s¹ one w przewa¿aj¹cej
mierze na wytwarzanie wiedzy opartej na badaniach empirycznych, które
czêstokroæ maj¹ za zadanie nie tylko opisanie rzeczywisto�ci zastanej, ale te¿
rozwi¹zanie swoistych problemów natury spo³ecznej lub te¿ pos³u¿enie ewen-
tualnie do rozwi¹zania spo³ecznego dylematu albo te¿ usuniêcia spo³ecznej
bariery.

Opis zastanej rzeczywisto�ci, do którego naukowcy potrzebuj¹ odnie�æ
siê z wielu perspektyw jednocze�nie, nierzadko nastrêcza trudno�ci. Jednak-
¿e wspó³czesny badacz rozumie, ¿e jest to nie tyle �problem-zagwozdka�, co
jedynie �interdyscyplinarna ³amig³ówka�, bêd¹ca konieczno�ci¹ wobec mno-
go�ci zachodz¹cych w �wiecie spo³ecznym zmian. Jakby uniesienie siê ponad
podzia³ami, ponad rozró¿nieniami na dyscypliny naukowe. Numer ten jest
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wiêc okazj¹ do zaprezentowania nieraz ¿mudnych badañ nad istot¹ otaczaj¹-
cej nas rzeczywisto�ci. Daje mo¿liwo�æ pochylenia siê nad pojedynczymi za-
gadnieniami, które koniec koñców uk³adaj¹ siê w gmatwaninê bêd¹c¹ two-
rem o nazwie �wspó³czesno�æ�.

Cech¹ badacza osadzonego w tera�niejszo�ci jest zg³êbianie �wspó³cze-
snego �wiata spo³ecznego�, który ma sposobno�æ obracaæ w palcach niczym
kostkê Rubika, patrz¹c na kolory, szukaj¹c schematów. Nierzadko niespój-
no�æ wewn¹trz systemu aksjonormatywnego, zmiany spo³eczne, ³amanie
pewnego porz¹dku dopasowuj¹ siê z czasem do nowej rzeczywisto�ci, bêd¹c
jednocze�nie, w tym samym czasie, kszta³towane.

Czy interdyscyplinarno�æ, po�ród której poruszaj¹ siê p³ynnie, wykorzy-
stuj¹c do cna ka¿dy zakamarek, badacze traktuj¹ jako modê czy te¿ koniecz-
no�æ? �Interdyscyplinarno�æ jest dzi� dla mnie mod¹ i konieczno�ci¹ � tak to
widzê�� � twierdzi³ Zbigniew Kloch (Domañska 2011: 55�64). Pewnie za-
dawa³ sobie te same pytania, co Autorzy prezentowanych w tym numerze
artyku³ów: Co ich pojmowanie i prezentacje tematów dotycz¹cych wspó³-
czesnego �wiata wnosz¹ do nauki? Jakie nios¹ za sob¹ zagro¿enia? Czy daj¹
mo¿liwo�æ polemiki, wypowiadania siê, dyskusji, która swoj¹ zgod¹ lub nie-
zgod¹ wniesie warto�æ dodan¹ do wiedzy ogólnej dotycz¹cej istnienia?

Autorzy stawiaj¹ pytania, formu³uj¹ odpowiedzi na podstawie w³asnych
dociekañ, popartych nierzadko wynikami badañ, naukowymi spostrze¿enia-
mi. Pokazuj¹ po raz kolejny, ¿e ró¿norodne nauki spo³eczne nie trafi³y na
margines naukowej przydatno�ci, normatywnej powinno�ci, etycznej argu-
mentacji, konkretnego uzasadnienia zapatrywañ. Mamy nadziejê, ¿e numer
ten bêdzie stanowi³ inspiracjê do dalszych naukowych dociekañ.
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A relationship between law and the natural sciences is absolutely essential for
the challenges of the modern day, so that the law may solve its social problems
in a sensible fashion. This applies especially to those areas in which the state
interferes in the individual�s rights and private life. Here in particular the law
should react to �untamed� social problems, starting with putting up-to-date
medical knowledge in the place of social superstitions rooted in tradition or
religion. Reflection over the rules of sex assignment is one of these challenges.
Despite significant progress in medical knowledge, the way in which legal sex
is assigned is not changing, the implications of which are sometimes tragic.
Correct sex assignment is often impossible at the moment of birth, but Polish
law � lacking the tools enabling doctors to postpone the moment at which
a child�s sex is ultimately assigned � means that decisions have to be taken
quickly, and often prove detrimental to the patient. This paper presents legal
observations based on the experience of a team of physicians at the Upper
Silesian Paediatric Health Center and the Medical University of Silesia in Ka-
towice, who diagnose and treat children with disorders of sex development.
Keywords: law, entity, entitlements, legal sex, biological sex, gender identity

Wstêp

Prawo jako narzêdzie realizacji wa¿nych warto�ci nie jest samowystar-
czalne. Aby mog³o ono skutecznie, a przy tym rozs¹dnie i sprawiedliwie
wype³niaæ swoje zadania, musi pozostawaæ w relacjach z innymi dziedzinami
nauki. W ostatnich latach bardzo mocno podkre�la siê zwi¹zki prawa z na-
ukami informatycznymi1 . Jednak wydaje siê, ¿e to relacje prawa z naukami
biologicznymi, medycznymi, mimo i¿ istniej¹ od zawsze, w³a�nie teraz, ze
wzglêdu na niezwykle szybki rozwój tych obszarów, powinny byæ poddawa-
ne szczególnie uwa¿nej refleksji. Niespotykana dynamika i skala rozwoju

1 Co wi¹¿e siê z faktem przeniesienia prawa (i informacji o nim) z wersji papierowych do przestrzeni
wirtualnej.

Spotkania dyscyplin
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wspomnianych nauk w ostatnich dziesiêcioleciach przynosi prawnikom do
rozwi¹zania wiele problemów w fundamentalnych wrêcz kwestiach. Z jed-
nej strony w �wietle wci¹¿ nowych faktów naukowych podmiot � osoba fi-
zyczna � staje siê obiektem dyskusji i zw¹tpienia �w wyj¹tkowo�æ cz³owieka
odgradzaj¹c¹ go od wszelkich innych istot nieprzekraczaln¹ granic¹� (Pie-
trzykowski 2015: 27)2. Z drugiej za� strony kategoriê osoby fizycznej pod-
daje siê refleksji w obszarach pocz¹tku i koñca ¿ycia3. Niniejsza praca po-
�wiêcona jest innemu, niezwykle istotnemu dla jednostki zagadnieniu,
a mianowicie p³ci. Zdumiewaj¹cy jest bowiem brak komunikacji miêdzy wie-
dz¹ ukszta³towan¹ przez biologiê i medycynê w ramach kategorii p³ci biolo-
gicznej a jej prawnym odniesieniem w ramach kategorii p³ci metrykalnej
(prawnej). P³eæ prawna � co powinno byæ oczywistym spostrze¿eniem, lecz
w Polsce nie jest � bywa rozbie¿na z p³ci¹ biologiczn¹. Rozbie¿no�æ ta ma
ró¿norakie rodowody. Szczególn¹ kategoriê w�ród przypadków konfliktu p³ci
prawnej z biologiczn¹ stanowi¹ osoby z zaburzeniami rozwoju p³ci (ZRP, ang.
disorders of sex development � DSD, wcze�niej interseksualizm, obojnactwo
lub hermafrodytyzm)4, to znaczy ze s³abo wykszta³conymi zewnêtrznymi i/lub
wewnêtrznymi narz¹dami p³ciowymi, maj¹ce cechy fizyczne zarówno mê-
skie, jak i ¿eñskie. Specyfika tej kategorii medycznej jest dla refleksji prawnej
niezwykle istotna, jako ¿e w wielu z tych przypadków ju¿ wkrótce po uro-
dzeniu mo¿liwe s¹ do stwierdzenia medyczne w¹tpliwo�ci co do p³ci, z jak¹
dziecko/doros³y bêdzie siê uto¿samiaæ w przysz³o�ci5. W¹tpliwo�ci medyczne
powinny wiêc implikowaæ podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych ich rze-
telne rozstrzygniêcie, zanim medyczne oceny stan¹ siê podstaw¹ ustalenia
prawnego status quo. Jednak aktualne procedury przypisywania p³ci praw-
nej (finalizowane bez wyj¹tku tu¿ po urodzeniu) nie pozostawiaj¹ czasu na
mo¿liwe do przeprowadzenia, kompleksowe dzia³ania medyczne, nios¹c za
sob¹ niepotrzebne i dotkliwe ryzyko b³êdu. Skonfrontowanie do�æ oczywi-

2 Styk nauk przyrodniczych i prawa rodzi problemy nie tylko �wewn¹trz� kategorii podmiotów
ludzkich, ale tak¿e na zewn¹trz tej kategorii. T. Pietrzykowski s³usznie zwraca uwagê, ¿e z coraz wiêkszym
trudem daje siê wyja�niæ, a w konsekwencji utrzymaæ, ca³kowicie niejasny status prawny zwierz¹t, zw³asz-
cza tych, o których �ponad wszelk¹ rozs¹dn¹ w¹tpliwo�æ wiadomo ju¿, ¿e s¹ zdolne nie tylko do odczu-
wania bólu i emocji, �wiadomego prze¿ywania �wiata, samo�wiadomo�ci, umiejêtno�ci planowania z³o¿o-
nych wieloetapowych przedsiêwziêæ, pos³ugiwania siê narzêdziami i wytwarzania ich, rozmaitych form
komunikacji, a tak¿e tworzenia rudymentarnych przejawów kultury, moralno�ci i relacji normatywnych�
(Pietrzykowski 2015: 27).

3 Kwestiom tym na gruncie nauk prawnych po�wiêcono w ostatnim czasie wiele zainteresowania.
Zob. przyk³adowo ciekaw¹ pracê zbiorow¹: Bosek, Królikowski (red.) 2010.

4 W dalszej czê�ci tekstu bêdziemy siê pos³ugiwali pe³n¹ polsk¹ nazw¹ albo jej polskim skrótem ZRP.
5 Niestety, s¹ jednostki chorobowe (pewne formy ZRP), w których nawet przy zastosowaniu najlep-

szych dostêpnych technik badawczych nie jeste�my w stanie przewidzieæ to¿samo�ci/identyfikacji p³ciowej
w przysz³o�ci.
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stych ustaleñ nauk biologicznych i medycznych z realiami prawnymi stawia
z jednej strony pytanie o przyczyny odwracania oczu od tego dorobku przez
prawodawcê, z drugiej za� ukazuje dramatyczne konsekwencje braku troski
o zachowanie relacji prawa z naukami pozaprawnymi.

P³eæ biologiczna a p³eæ prawna

Polskie prawo w istocie rzeczy nie po�wiêca kwestiom p³ci cz³owieka
nale¿ytej uwagi. Oczywi�cie wiele mówi siê o równouprawnieniu p³ci jako
konsekwencji konstytucyjnej zasady równo�ci wobec prawa, jednak poszcze-
gólne dogmatyki prawne nie wnika³y dot¹d w rozwa¿ania tycz¹ce wspó³cze-
snej wiedzy na temat p³ci biologicznej i po¿¹danych implikacji tej¿e w obszar
regulacji prawnych6. Rozwa¿ania podejmowane na gruncie prawa prowa-
dzone s¹ zawsze wobec jednostki o okre�lonej, ju¿ �nadanej� p³ci prawnej/
metrykalnej. P³eæ prawna (a nie p³eæ biologiczna) jest najbardziej trwa³ym
fundamentem pozycji prawnej podmiotu. Intuicyjnie nie wyczuwamy tu pro-
blemu. W �wiadomo�ci spo³ecznej � ukszta³towanej do�wiadczeniem wiêk-
szo�ci, u której konflikt obu p³ci nie wystêpuje � p³eæ prawna jest prostym
refleksem p³ci biologicznej, spójnym z ni¹. Poniewa¿ sytuacje konfliktu p³ci
biologicznej i prawnej (mo¿liwego lub ju¿ zaistnia³ego) s¹ statystycznie do�æ
rzadkie7, kontrfaktycznie zak³adamy, ¿e prawo dzia³a w sposób, który za-
wsze czyni cz³owieka przedstawicielem p³ci prawnej zgodnej z jego to¿samo-
�ci¹ (autoidentyfikacj¹), tak jak ma to miejsce w przypadku wiêkszo�ci z nas.
Wobec tych przekonañ spo³ecznej wiêkszo�ci przypadki zabiegania o zmianê
p³ci prawnej przez osoby doros³e traktowane s¹ w Polsce jako dziwactwo,
odstêpstwo od tego, co �normalne�, �dopuszczalne� i akceptowalne. Oceny
tego typu, do�æ powszechne w opinii spo³ecznej, mo¿na próbowaæ uspra-
wiedliwiæ brakiem wiedzy o kluczowych determinantach p³ci i niewydolno-
�ci wzglêdem nich regulacji prawnych. Podstawow¹ kwesti¹ jest wiêc roz-
ró¿nienie p³ci biologicznej i p³ci prawnej, a w konsekwencji dostrze¿enie
przyczyn mo¿liwego konfliktu obu.

P³eæ biologiczna to z³o¿ony zespó³ cech � struktur i funkcji � pozwalaj¹cy
na sklasyfikowanie organizmów jako mêskie lub ¿eñskie (Strza³ko 2006: 495).
Wspó³cze�nie okre�lana jest za pomoc¹ zbioru wielu ró¿nie eksponowanych

6 Interesuj¹cym nowym opracowaniem jest ksi¹¿ka Krawca (2015).
7 Czêsto�æ wystêpowania ZRP szacuje siê na 1 na 4500 urodzeñ (zob. Hughes, Houk, Ahmed, Lee

2006, 91: 554�563). Z kolei czêsto�æ wystêpowania przypadków transseksualizmu (ang. Gender Identity
Disorder � GID) wynosi 1:12000 (M/K) do 1:30000 (K/M) (zob. van Kesteren, Gooren, Megens 1996,
25: 589�600). Trzeba dodaæ, ¿e transseksualizm (rozbie¿no�æ miêdzy poczuciem psychicznym p³ci a bu-
dow¹ morfologiczno-biologiczn¹) nie przynale¿y w klasycznym znaczeniu do ZRP.
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kryteriów (Imieliñski, Dulko 1988: 13�14; Vetulani 2014: 15�17; Midro
2015: 86). Z perspektywy oceny jako�ci aktualnych rozwi¹zañ prawnych
nale¿y uwydatniæ g³ówne komponenty p³ci biologicznej: p³eæ genetyczn¹
(rozró¿nian¹ ze wzglêdu na obecno�æ chromosomów p³ciowych � chromo-
somu X i Y), gonadaln¹ (w zale¿no�ci od budowy i funkcji gonad � jajników/
j¹der), somatyczn¹ (genitaln¹) oraz last but not least p³eæ psychiczn¹. Jako
jeden z aspektów tej ostatniej rozpatrywana jest to¿samo�æ (identyfikacja)
p³ciowa8 (Dulko 2003: 7). Ró¿nicowanie p³ciowe, a wiêc �decyzja� o tym,
czy narodzi siê ch³opiec czy dziewczynka, zachodzi w ¿yciu p³odowym. Ak-
tualne ustalenia nauk biologicznych wskazuj¹, ¿e najwiêksze znaczenie dla
okre�lenia p³ci cz³owieka ma komponent hormonalny (obecno�æ i dzia³anie
hormonów p³ciowych), bêd¹cy pochodn¹ p³ci genetycznej i gonadalnej (Mi-
dro 2015: 83�102; Moir, Jessel 2015: 34�55; Ostojska 2014: 15�18). U³o-
¿enie siê genetycznych i hormonalnych zale¿no�ci w okresie ci¹¿y spowodu-
je w przysz³o�ci wyst¹pienie okre�lonej p³ci biologicznej u cz³owieka, w tym
rzecz jasna jednego z jej najistotniejszych aspektów � p³ci psychicznej, która
zamanifestuje siê w identyfikacji p³ciowej jednostki, a zatem jej poczuciu
przynale¿no�ci do p³ci ¿eñskiej lub mêskiej (Dulko 2003: 7�8). Nale¿y pod-
kre�liæ, ¿e zaburzenia to¿samo�ci p³ciowej bez wspó³istnienia nieprawid³o-
wo�ci morfologiczno-biologicznej w klasycznym znaczeniu stanowi¹ o roz-
poznaniu transseksualizmu i nie s¹ klasyfikowane jako ZRP (Kula,
S³owikowska-Hilczer 2013: 1316; Mêdra�, Józków 2010: 27�31).

Rozwój nauki w ostatnich dziesiêcioleciach przyniós³ wiele nowych od-
kryæ w obszarze p³ci genetycznej (warto tu wspomnieæ choæby o Human
Genom Project; Collins, Patrinos, Jordan 1998: 628�689) i hormonalnej;
przedstawia siê tak¿e szerokie osi¹gniêcia odno�nie do p³ci psychicznej,
zw³aszcza to¿samo�ci p³ciowej (Bielas, Jab³oñski 2014: 15�30). Wiedza ta
zmieni³a ogl¹d przedstawicieli nauk przyrodniczych w kwestii odpowie-
dzi na pytanie: gdzie w ludzkim ciele �mieszka� p³eæ? I choæ odpowied�
ta wci¹¿ nie jest pe³na i spójna, to z ca³¹ pewno�ci¹ ukazuje, jak s³abym
dowodem �posiadania� p³ci jest dowód prima facie (z ogl¹du zewnêtrz-
nych narz¹dów p³ciowych), do którego prawo winno zacz¹æ odnosiæ siê
z wiêksz¹ ostro¿no�ci¹. Wiedza ta, niestety, nie spowodowa³a znacz¹cego
poruszenia w kwestii regulacji prawnej � wiêkszo�æ kultur prawnych bo-
ryka siê z problemami dostosowania przepisów do obrazu p³ciowo�ci cz³o-
wieka, jaki wy³ania siê ze wspó³czesnych odkryæ biologii i medycyny9.

8 Inne, wymieniane przez S. Dulko aspekty p³ci psychicznej (dla przypisywania p³ci prawnej ju¿ nie
tak fundamentalne) to: role p³ciowe, orientacja seksualna i ró¿nice p³ciowe typu poznawczego.

9 Historyczny rozwój koncepcji determinacji p³ci nakre�lono w literaturze (Imieliñski, Dulko 1988:
19�43; Moir, Jessel 2015 i podane tam pi�miennictwo).
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Polska zajmuje miejsce szczególne � tu bowiem odkrycia w ogóle nie prze-
k³adaj¹ siê na modyfikacje stanu prawnego, przez co jego adekwatno�æ
wzglêdem obiektywnych potrzeb pozostaje w coraz bardziej niekorzyst-
nej dysproporcji.

W Polsce p³eæ prawn¹ wyznacza co do zasady jedynie jeden z kompo-
nentów p³ci biologicznej, a mianowicie p³eæ genitalna, okre�lana w chwili
urodzenia dziecka. P³eæ genitalna jest tym, co w naszej kulturze intuicyjnie
kojarzy siê z pojêciem p³ci jako ca³o�ci � jest to po prostu wygl¹d zewnêtrz-
nych narz¹dów p³ciowych w klasycznym ujêciu mêskich lub ¿eñskich. W chwili
urodzenia p³eæ genitalna jest najwa¿niejszym �dowodem�, wyznacznikiem
tego, czy urodzi³a siê dziewczynka czy ch³opiec � widoczne i (pozornie) da-
j¹ce siê prosto oceniæ zewnêtrzne narz¹dy p³ciowe s¹ determinant¹ decydu-
j¹c¹ o nadaniu p³ci prawnej. Zaburzenia rozwoju p³ci odnosz¹ siê do tych
przypadków, w których nieprawid³owy wygl¹d zewnêtrznych narz¹dów p³cio-
wych utrudnia medyczne ustalenie p³ci. Jednak niezale¿nie od tych trudno-
�ci prawo wymusza szybkie podjêcie decyzji. Nasz system prawny, mimo
zmiany stanu wiedzy medycznej i medycznych mo¿liwo�ci, niezmiennie wy-
musza wiêc oparcie siê jedynie na tym, co widoczne jest na �pierwszy rzut
oka�. Pomija natomiast czynniki, które w znacznie wiêkszym stopniu deter-
minuj¹ p³eæ i z tej racji ich ocena powinna mieæ dla prawa kluczowe znacze-
nie (o czym dalej).

Mo¿na rzec, ¿e to, kim jestem w sensie indywidualnej to¿samo�ci, okre-
�la ca³okszta³t p³ci biologicznej, której najwa¿niejszym � z perspektywy
jednostki � komponentem jest p³eæ psychiczna (to¿samo�æ p³ciowa), jed-
nak to, kim powinienem byæ w sensie spo³ecznym, okre�la przypisana mi
(bez mojego udzia³u) p³eæ prawna. To, kim jestem w sensie indywidual-
nym, determinowane jest przez moj¹ p³eæ psychiczn¹, wszak tylko ja je-
stem w stanie okre�liæ swoj¹ to¿samo�æ. Nie chcemy przez to bynajmniej
powiedzieæ, ¿e p³eæ (w sensie o jakim tu mowa) jest konstruktem ca³ko-
wicie dyskursywnym, jak chc¹ niektórzy przedstawiciele niektórych kon-
cepcji genderowych, ani ¿e podmiot wy³¹cznie moc¹ zewnêtrznych wp³y-
wów jest zdolny zmieniæ poczucie identyfikacji p³ciowej (co wydaje siê
g³ówn¹ obaw¹ �rodowisk konserwatywnych � przeciwników gender). Wrêcz
przeciwnie, stoimy na stanowisku, ¿e p³eæ biologiczna jest nam biologicz-
nie �dana� i przez to niezale¿na od spo³ecznych uwarunkowañ. O ile do-
wolnie daj¹ siê kszta³towaæ role spo³eczne, o tyle nie mo¿na kszta³towaæ
poczucia biologicznej przynale¿no�ci, biologicznej identyfikacji z dan¹ p³ci¹.
Bodaj najs³ynniejsza próba zaprzeczenia temu faktowi, autorstwa Johna
Moneya, do dzi� pora¿a swoj¹ wymow¹. Dowodem na prawdziwo�æ tezy,
¿e poczucie przynale¿no�ci do danej p³ci rozwija siê w zale¿no�ci od wy-
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chowania10 (Hampson, Hampson, Money 1955: 301�319), mia³ byæ dla
Moneya przypadek jego pacjenta � Davida Reimera (Money 1975: 65�71).
Ch³opiec by³ jednym z bli�ni¹t jednojajowych, urodzonych w 1965 r. W wieku
7 miesiêcy zosta³ poddany zabiegowi obrzezania przy u¿yciu no¿a elektrycz-
nego. W trakcie nieudanego zabiegu pacjent zosta³ okaleczony, jego pr¹cie
uleg³o ca³kowitemu zwêgleniu. Money, do którego trafili rodzice ch³opca,
zaproponowa³ korekcjê narz¹dów p³ciowych na ¿eñskie, jako ¿e zabieg taki
by³ ³atwiejszy do przeprowadzenia ni¿ próba rekonstrukcji narz¹dów mê-
skich. Zdaniem Moneya taki kierunek leczenia dawa³ tak¿e lepsze perspek-
tywy na przysz³o�æ � pacjent poddany terapii hormonalnej mia³ móc w przy-
sz³o�ci normalnie wspó³¿yæ, odczuwaj¹c seksualn¹ satysfakcjê. Rzecz jasna,
za³o¿eniem wyj�ciowym by³o przekonanie o tym, ¿e p³eæ psychiczna dziecka
w chwili urodzenia jest niezdeterminowana, a wobec tego o identyfikacji
p³ciowej decyduj¹ spo³eczne, nie biologiczne czynniki. W pocz¹tkowym okre-
sie po korekcji narz¹dów p³ciowych na kobiece, rozwój dziecka nie napoty-
ka³ trudno�ci. Jednak w okresie dojrzewania pacjent zacz¹³ wykazywaæ ce-
chy typowo mêskie, a przede wszystkim brak akceptacji p³ci ¿eñskiej jako
w³asnej, trudno�ci w nawi¹zywaniu kontaktów i wiele innych problemów psy-
chicznych. Objawy te nasila³y siê, co spowodowa³o, ¿e rodzice zdecydowali
siê ujawniæ dziecku jego prawdziw¹ historiê. Po odkryciu prawdy Reimer po-
wróci³ do swojej pierwotnej p³ci i przez wiele lat funkcjonowa³ jako mê¿czy-
zna. Mimo tego jednak nigdy nie odzyska³ stabilno�ci psychicznej i w wieku
38 lat pope³ni³ samobójstwo11. Cena, jak¹ pacjent Moneya zap³aci³ za wstrz¹-
saj¹ce wieloletnie do�wiadczenie, sta³a siê prze³omowym dowodem na zde-
terminowanie p³ci cz³owieka oraz na nieskuteczno�æ zabiegów zmierzaj¹cych
do modyfikacji rdzenia tej determinacji, le¿¹cych nie w zewnêtrzno�ci cia³a,
lecz w mózgu i strukturach niepodatnych na zewnêtrzne oddzia³ywanie.
Obecna perspektywa nauk medycznych � daleka od pogl¹dów Moneya �
do�æ przekonuj¹co dowodzi, ¿e �P³eæ psychiczna nie da siê sprowadziæ do

10 J. Money zaprezentowa³ tezê, w �wietle której p³eæ psychiczna jest w chwili urodzenia na tyle
neutralna (wystarczaj¹co nieca³kowicie zró¿nicowana), ¿e finalna identyfikacja z dan¹ p³ci¹ zale¿y od
dzia³ania otoczenia, w tym przede wszystkim od wychowania.

11 Historiê Reimera opisa³ J. Colapinto, As nature made him: the boy who was raised as a girl, Nowy
Jork 2002. Przypadek Reimera nasili³ spór naukowy wokó³ ��róde³� identyfikacji p³ciowej cz³owieka.
Warto wspomnieæ, ¿e ju¿ od 1965 r. zagorza³y oponent Moneya � Milton Diamond kwestionowa³ tezê
o neutralno�ci p³ciowej noworodka (Diamond 1965: 147�175). Niepowodzenie terapii Reimera by³o
przyczynkiem do kolejnych prac, zob.: Diamond 1982: 181�185; Diamond, Sigmundson 1997b: 298�
304. Diamond pozostaje jednym z g³ównych orêdowników pozostawiania maksymalnie d³ugiego czasu
na medyczn¹ decyzjê o korekcji p³ci dzieci z DSD, postuluj¹c nieingerencjê chirurgiczn¹ do czasu, kiedy
dziecko bêdzie zdolne samodzielnie zadecydowaæ o wyborze � zob. Diamond, Sigmundson 1997a: 1046�
1050. Na temat nieodwracalno�ci �zaprogramowania� identyfikacji p³ciowej zob. tak¿e ciekawe opraco-
wanie Swaab, Garcia-Falgueras (2009).
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subiektywnego odczuwania, zale¿nego od ludzkiej woli na zasadzie »chcê
byæ kobiet¹« lub »chcê byæ mê¿czyzn¹«� (Ostojska 2014: 19; Vetulani 2014:
15�17; Moir, Jessel 2015). U pod³o¿a p³ci psychicznej le¿¹ bowiem czynniki
biologiczne, w tym chromosomalne, gonadalne i neurohormonalne (Imie-
liñski, Dulko 1988: 14). Poczucie przynale¿no�ci do danej p³ci zostaje zde-
terminowane ju¿ w ¿yciu p³odowym i jako takie nie ulega pó�niejszym zmia-
nom (Dulko 2012). Do 6 tygodnia ¿ycia p³odowego gonada jest bipotencjalna
i jej dalsze ró¿nicowanie w kierunku ¿eñskim lub mêskim zale¿y od obecno-
�ci i prawid³owego funkcjonowania ca³ej kaskady genów. Powstanie gonady
mêskiej (j¹dra) warunkuje p³odow¹ produkcjê androgenów (testosteronu). To
w³a�nie te hormony prowadz¹ do maskulinizacji o�rodkowego uk³adu nerwo-
wego u p³odu i ostatecznie warunkuj¹ identyfikacjê p³ciow¹ mêsk¹. W mo-
mencie narodzin dziecko nie jest wiêc psychoseksualnie neutralne12, proces
budowania to¿samo�ci p³ciowej rozpoczyna siê w momencie powstania ludz-
kiego zarodka (Imieliñski, Dulko, Filar 2001: 41), a badania z zakresu gene-
tyki dostarczaj¹ kolejnych odkryæ w zakresie kryteriów przynale¿no�ci do
p³ci (Midro 2015: 86). Intuicyjne poczucie przynale¿no�ci do p³ci ¿eñskiej,
mêskiej lub poczucie ambiwalentne ujawnia siê miêdzy drug¹ po³ow¹ 2 roku
¿ycia a pierwsz¹ po³ow¹ 3 roku ¿ycia13, przy czym, jak ju¿ wspomniano, nale¿y
je odró¿niæ od tzw. roli spo³eczno-kulturowej (ang. gender), czyli zachowa-
nia kobiecego, mêskiego lub niezdefiniowanego (Kula, S³owikowska-Hilczer
2013: 1315�1316).

Zaburzenia rozwoju p³ci nieco szerzej

Dla prawników najbardziej znan¹ postaci¹ konfliktu p³ci biologicznej z p³ci¹
prawn¹ jest transseksualizm � to wokó³ niego toczy siê dyskusja i na jego
kanwie podejmowane s¹ próby ukszta³towania nowych procedur zmiany
p³ci14. Ze wzglêdu na specyfikê przypadków transseksualizmu (ich pó�ne

12 �Niemowlêta to nie czyste kartki, na których gryzmolimy instrukcjê zachowañ zgodnych z p³ci¹.
Przychodz¹ na �wiat ju¿ ze swoim mêskim lub kobiecym umys³em, który wykszta³ci³y w ³onie matki,
niezagro¿one przez liczne rzesze niecierpliwie ich oczekuj¹cych in¿ynierów spo³ecznych� (Moir, Jessel
2015: 33).

13 �(�) searching for possible factors which may tum out to influence the process of anatomical and
functional dimorphism of the brain of women and men, one should not focus merely on the models expla-
ining prenatal brain development but also on the early stages of childhood� [�(�) poszukuj¹c mo¿liwych
czynników, mog¹cych wywieraæ wp³yw na proces anatomicznego i funkcjonalnego dymorfizmu mózgu kobiet
i mê¿czyzn, nie nale¿y skupiaæ siê jedynie na modelach wyja�niaj¹cych rozwój mózgu w okresie prenatal-
nym, ale tak¿e na wczesnych etapach dzieciñstwa� � prze³. A.B.-B.] (Bielas, Jab³oñski 2014: 25).

14 Odmiennie w Niemczech, gdzie powo³ano do ¿ycia regulacjê dedykowan¹ podmiotom z ZRP.
Zob. § 22 (3) i § 27 Personenstandsgesetz (PStG), niemieckiej ustawy o aktach stany cywilnego (https://
www.gesetze-im-internet.de/pstg/BJNR012210007.html).

.
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ujawnianie siê), wspó³czesna medycyna nie potrafi zidentyfikowaæ w chwili
urodzenia jednostek obci¹¿onych t¹ anomali¹ rozwojow¹. Wobec tego zwle-
kanie z wpisaniem p³ci do aktu urodzenia w celu umo¿liwienia zdiagnozo-
wania przypadków transseksualizmu nie jest racjonalne, a jedynym rozwi¹-
zaniem pozostaje siêganie po procedurê zmiany p³ci prawnej15. Na temat
problemów, które da³oby siê rozwi¹zaæ dziêki powstrzymaniu siê z wpisem
p³ci w akcie urodzenia, dyskusja prawna w Polsce siê nie toczy. Tymczasem
kwestia regulacji daj¹cych tak¹ mo¿liwo�æ jest niezwykle istotna w³a�nie z po-
wodu mniej znanych prawnikom omawianych tu zaburzeñ rozwoju p³ci (ZRP).
Jak ju¿ wspomniano, w wielu z tych przypadków tu¿ po urodzeniu mo¿liwe
s¹ do stwierdzenia medyczne w¹tpliwo�ci co do p³ci, z jak¹ dziecko/doros³y
bêdzie siê uto¿samiaæ w przysz³o�ci. Komponenty p³ci u dzieci z ZRP nie s¹
ze sob¹ wzajemnie spójne, ale ich wszechstronna i pog³êbiona medyczna
ocena, wymagaj¹ca stosownej ilo�ci czasu, mog³aby w wiêkszo�ci z tych przy-
padków ujednoznaczniæ diagnozê. Znaczny odsetek przypadków ZRP, ina-
czej ni¿ w przypadku transseksualizmu, mo¿na �wychwyciæ� i oceniæ do�æ
krótko po urodzeniu dziêki aktualnie dostêpnym, zaawansowanym mo¿li-
wo�ciom diagnostycznym16. Jednak stoi temu na przeszkodzie wymuszony
po�piech, bêd¹cy konsekwencj¹ tradycyjnych zasad przypisywania p³ci praw-
nej. Pobie¿na praktyka dokonywania oceny na podstawie wygl¹du zewnêtrz-
nych narz¹dów p³ciowych noworodka, gruntowana przez procedury praw-
ne wymuszaj¹ce szybkie decyzje medyczne (w bardzo krótkim czasie po
urodzeniu dziecka) powoduje, ¿e czê�æ przypadków ZRP mo¿e byæ b³êdnie
zdiagnozowanych, poniewa¿ lekarze zostaj¹ niejako zmuszeni do decydowa-
nia o p³ci, zanim bêdzie mo¿liwe jednoznaczne jej okre�lenie. �Niedostoso-
wanie� i brak elastyczno�ci prawa, nakazuj¹cego w okre�lonym terminie
zarejestrowanie nowo narodzonego cz³onka spo³eczno�ci, �zmusza� lekarza
prowadz¹cego oraz rodzinê pacjenta do podejmowania decyzji trudno od-
wracalnych w sensie prawnym. Warto dodaæ, ¿e przypisanie niew³a�ciwej
p³ci metrykalnej to nie jedyny problem dzieci z ZRP. Pozostaje równie¿ kwe-
stia medycznych zabiegów �ujednoznaczniania� p³ci dziecka, zanim ono samo
bêdzie w stanie zamanifestowaæ seksualn¹ to¿samo�æ. Kwestia ta jest przed-
miotem szerokiej dyskusji, w tym krytyki skierowanej przeciwko pochop-

15 Poniewa¿ medycyna nie potrafi zbadaæ, które jednostki oka¿¹ siê w przysz³o�ci transseksualne,
nale¿a³oby wiêc w ogóle zrezygnowaæ z wpisywania p³ci w akt urodzenia. To jednak nie wchodzi w rachu-
bê, jako ¿e kategoria p³ci jest niezbêdna dla funkcjonowania porz¹dku prawnego w prawie rodzinnym,
cywilnym, pracy i wielu innych.

16 Dostêpno�æ metod diagnostycznych, takich jak: badanie cytogenetyczne, zastosowanie nowocze-
snych technik biologii molekularnej, badania obrazowe (ultrasonografia, badanie MR oraz badania hor-
monalne), w znacznej wiêkszo�ci przypadków ZRP pozwalaj¹ na postawienie trafnej diagnozy i w³¹czenie
odpowiednich procedur terapeutycznych.
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nym interwencjom medycznym (Diamond, Sigmundson 1997a: 1046�
1050)17.

Trzeba podkre�liæ, ¿e jednostki chorobowe przynale¿ne do ZRP s¹ grup¹
mocno niehomogenn¹ (Hiord, Ahmed 2014; Kucharska, Szarras-Czapnik 2007:
51�60). Niestety, wci¹¿ pozostaje grupa chorych, u których pomimo posta-
wienia do�æ dok³adnej diagnozy, nie mo¿na przewidzieæ p³ci psychicznej, nie
maj¹c jeszcze aktualnie mo¿liwo�ci ustalenia, jak w ¿yciu p³odowym zosta³
�zdeterminowany� mózg. Poza dyskusj¹ na temat odroczenia wpisu o p³ci praw-
nej pozostaje tak¿e grupa pó�no ujawniaj¹cych siê ZRP. Tu pomocne by³oby ozna-
czanie kariotypu u ka¿dego noworodka, choæ koszty takiego badania w chwili
obecnej przewy¿szaj¹ domniemane korzy�ci finansowe wynikaj¹ce z wcze-
snego wykrycia (nie spe³niaj¹ w sensie ekonomicznym definicji badania prze-
siewowego). Nie wyklucza to, rzecz jasna, potrzeby informowania rodziców
o zasadno�ci wykonania takiego badania, szczególnie w sytuacji wywiadu ro-
dzinnego, który sugeruje wystêpowanie ZRP u cz³onków rodziny. Pozostaje
te¿ bezsprzecznie kwestia uwa¿no�ci lekarzy badaj¹cych noworodka na symp-
tomy ZRP. Deficyt w tym zakresie mo¿e wynikaæ z braku wiedzy o fundamen-
talnych konsekwencjach nietrafnego okre�lenia p³ci dla pó�niejszego funkcjo-
nowania jednostki i jako�ci jej ¿ycia. �wiadomo�æ co do kosztów osobistych
jednostki zwi¹zanych zarówno z przebiegiem procedur korekty p³ci prawnej,
jak i momentem, w którym bêdzie mo¿na je podj¹æ, nie jest powszechna na-
wet w �rodowiskach prawniczych.

P³eæ prawna: regu³y przypisywania, sposób zmiany

Zarysujmy przebieg procedury przypisywania p³ci prawnej (metrykalnej)18,
której kluczowe przepisy zawarto w ustawie � Prawo o aktach stanu cywil-
nego (Ustawa 2014). Finalnym efektem tej procedury jest akt urodzenia.
W³a�nie ten dokument poza imionami i nazwiskiem dziecka, dat¹ i miejscem
urodzenia, danymi rodziców, zawiera obligatoryjny wpis dotycz¹cy p³ci dziec-

17 W roku 1995, z uwagi na du¿e niezadowolenie pacjentów poddanych wcze�niej zabiegom korekcyj-
nym, Intersex Society of North America postulowa³o wstrzymanie decyzji o korekcji chirurgicznej do czasu
pe³noletno�ci. W³a�ciwie dopiero opublikowany w 2006 r. konsensus opracowany przez grupê ekspertów
z Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society i z European Society for Paediatric Endocrinology usystema-
tyzowa³ nasze my�lenie i postêpowanie diagnostyczno-terapeutyczne w odniesieniu do osób z ZRP.

18 Problemy wynikaj¹ce z regu³ przypisywania p³ci prawnej s¹ identyfikowane w wielu krajach, np.: �In
most jurisdictions in the United States, a birth certificate�s sex marker, as decided by the appearance of the
infant�s genitals, creates a rebuttable presumption of legal sex requiring specified (but widely varying) evi-
dence to overcome. These requirements for recognition are generally illogical, inconsistent, and unattaina-
ble for most trans* people. As a result, the majority of trans* people end up with conflicting sex markers on
their identity documents. This regime of a legal sex designated at birth directly harms the most vulnerable
and unfairly distributes life chances� [�W wiêkszo�ci jurysdykcji w Stanach Zjedonoczonych marker p³ci na
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ka (ibidem, art. 60). Akt urodzenia w istocie rzeczy staje siê prawnym po-
twierdzeniem pojawienia siê podmiotu prawa � osoby fizycznej. O praw-
nej randze tego dokumentu najlepiej za�wiadcza fakt, ¿e bez niego nie ma
mo¿liwo�ci wszczynania ani prowadzenia wielu istotnych procedur praw-
nych. Dla przyk³adu, dysponowanie aktem urodzenia jest wymagane do re-
prezentowania dziecka (wystêpowanie przed s¹dem w charakterze przedsta-
wiciela ustawowego w jakiejkolwiek sprawie)19, do realizacji uprawnieñ ze
sfery prawa ubezpieczeniowego20, prawa pracy (uprawnienia rodziców z ty-
tu³u urodzenia dziecka)21 czy te¿ ze sfery prawa administracyjnego22.

W sporz¹dzeniu aktu urodzenia istotn¹ rolê odgrywaj¹ dwa inne doku-
menty: protokó³ zg³oszenia dziecka i karta urodzenia. Czynno�æ zg³oszenia
dziecka jest obowi¹zkiem rodziców, przygotowanie i przes³anie karty uro-
dzenia jest z kolei obowi¹zkiem zak³adu prowadz¹cego dzia³alno�æ lecznicz¹
(najczê�ciej szpitala, w którym dziecko przysz³o na �wiat). W³a�nie karta
urodzenia � dokument urzêdowy w formie za�wiadczenia, poza danymi matki
oraz miejscem, dat¹ i godzin¹ urodzenia dziecka, zawiera obligatoryjnie ozna-
czenie jego p³ci (Ustawa 2014, art. 54 ust. 2)23. W przepisach nie zosta³ wy-
znaczony szczególny termin na wydanie tego za�wiadczenia, dlatego przyj-
muje siê tu regulacje zawarte w Kodeksie postêpowania administracyjnego.
Powinno byæ ono zatem wydane bez zbêdnej zw³oki, jednak nie pó�niej ni¿
w terminie 7 dni24 . Z kolei termin przekazania karty urodzenia kierowniko-
wi urzêdu stanu cywilnego (w celu sporz¹dzenia aktu urodzenia) wynosi 3
dni od jej powstania (ibidem, art. 54 ust. 1).

w akcie urodzenia, jako ustalany na podstawie wygl¹du zewnêtrznego genitaliów niemowlêcia, tworzy wzru-
szalne domniemanie p³ci prawnej, wymagaj¹ce specyficznych (lecz ró¿ni¹cych siê w zale¿no�ci od przypad-
ku) dowodów celem jego obalenia. Wymagania te s¹ zasadniczo nielogiczne, niespójne i nieosi¹galne dla
wiêkszo�ci osób transseksualnych*. W rezultacie wiêkszo�æ tych osób koñczy z markerami p³ci koliduj¹cymi
z p³ci¹ wykazywan¹ przez ich dowody osobiste. Ten re¿im p³ci prawnej wyznaczanej zaraz po urodzeniu
godzi bezpo�rednio w osoby najbardziej na ten atak podatne i prowadzi do nierównej dystrybucji ¿yciowych
szans � prze³. A.B.-B.] (Tomchin 2013: 813). Zob. tak¿e opiniê Intersexuality 2012.

19 Zado�æuczynienie, odszkodowanie, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, przyjêcie lub od-
rzucenie spadku, reprezentowanie dziecka jako pokrzywdzonego w sprawach karnych.

20 Np. zg³oszenie do ubezpieczenia spo³ecznego w zakresie opieki zdrowotnej (obowi¹zek zg³oszenia
istnieje, choæ dziecko do 18 r.¿. jest objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ mimo jego niewype³nienia), ubez-
pieczenia nieobowi¹zkowe, np. od nastêpstw nieszczê�liwych wypadków, renta rodzinna po zmar³ym rodzicu
i �wiadczenia dla sieroty zupe³nej (bez obojga rodziców).

21 Wyp³ata zasi³ków macierzyñskiego i wychowawczego, uzyskanie urlopu wychowawczego.
22 Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludno�ci), paszport, ubieganie siê

o pomoc spo³eczn¹, zasi³ki pielêgnacyjne dla rodziców opiekuj¹cych siê dzieckiem niepe³nosprawnym
i dla samego dziecka.

23 Równie¿ szpitalne dokumenty, takie jak: ksiêga noworodków, karta noworodka, znak identyfika-
cyjny oraz karta informacyjna, wymagaj¹ wpisu p³ci dziecka.

24 Art. 217§3 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
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 Druga podstawa aktu urodzenia to zg³oszenie urodzenia dziecka w urzê-
dzie stanu cywilnego, dokonywane przez jedno z rodziców25. Dokument ten
nie zawiera informacji o p³ci (jako ¿e wynika ona ze wspomnianej wy¿ej karty
urodzenia). Termin na zg³oszenie urodzenia dziecka wynosi 21 dni od spo-
rz¹dzenia karty urodzenia (ibidem, art. 55 ust. 1). Akt urodzenia zostaje sporz¹-
dzony przez kierownika USC ju¿ w dniu zg³oszenia urodzenia dziecka (a wiêc
zasadniczo nie pó�niej ni¿ 21 dnia od sporz¹dzenia karty urodzenia) (ibidem,
art. 52 ust. 2). W przypadku braku dokonania zg³oszenia przez rodzica, akt
urodzenia zostaje sporz¹dzony z urzêdu na podstawie samej karty urodzenia
(ibidem, art. 55 ust. 2), która zostaje przekazana do urzêdu w ci¹gu 3 dni od
jej sporz¹dzenia. £¹cznie zatem prawo przewiduje nie wiêcej ni¿ 30 dni na
powstanie aktu urodzenia (7 dni na powstanie karty urodzenia plus 21 dni
na dokonanie zg³oszenia przez rodzica). Regulacja ta nie przewiduje ¿ad-
nych wyj¹tków dozwalaj¹cych na od³o¿enie w czasie powstania aktu uro-
dzenia. Podsumowuj¹c, wpis dotycz¹cy p³ci jest obligatoryjnym sk³adnikiem
aktu urodzenia, miejsce to musi zostaæ wype³nione jednym z dwóch ozna-
czeñ: mêska lub ¿eñska; nie istnieje (wzorem niemieckim) mo¿liwo�æ pozo-
stawienia tej rubryki czasowo pustej. Pospieszny proces przypisywania p³ci
nie przewiduje ¿adnych mo¿liwo�ci odroczenia tej czynno�ci, nawet w sytu-
acjach, gdy istniej¹ w¹tpliwo�ci co do prawid³owo�ci oceny p³ci dziecka.

Oczywi�cie ze wzglêdu na prawn¹ wagê aktu urodzenia ka¿da osoba
powinna uzyskaæ go w jak najkrótszym czasie. Jednak powstaje pytanie: czy
musi siê to odbywaæ za cenê prawid³owo�ci wpisu informuj¹cego o p³ci? Inny-
mi s³owy, o ile potrzeba szybkiego sporz¹dzenia aktu urodzenia jest z uwagi na
jego prawne znaczenie bezdyskusyjna, o tyle niejasne s¹ powody, dla których
niezbêdnym sk³adnikiem tego dokumentu, w ka¿dym przypadku od chwili
jego powstania, musi byæ p³eæ. Przyczyny, dla których polski prawodawca
zdecydowa³ siê na tego typu bezwyj¹tkowe rozwi¹zanie, nie s¹ znane (nie
zosta³y szczegó³owo wyra¿one w materia³ach z procesu legislacyjnego), mimo
i¿ aktualnie obowi¹zuj¹ce prawo o aktach stanu cywilnego jest now¹, po-
chodz¹c¹ z 2014 r. ustaw¹, kiedy wiedza medyczna na temat przypadków
ZRP by³a ju¿ ugruntowana i wskazywa³a na konieczno�æ wyd³u¿enia czasu
na medyczn¹ ocenê p³ci dzieci interseksualnych. Uzasadnienie projektu usta-
wy nie zawiera ¿adnych wyja�nieñ odno�nie do przyczyn bezwyj¹tkowej
konieczno�ci wpisywania p³ci jako sk³adnika aktu urodzenia ju¿ w momen-
cie jego powstania26. Wiadomo jednak, ¿e przyjêta przez prawodawcê tzw.

25 Zawarto�æ zg³oszenia reguluje art. 58 ustawy � Prawo o aktach stanu cywilnego, a pozosta³e kwe-
stie zwi¹zane z czynno�ci¹ zg³oszenia dziecka reguluj¹ art. 55�59 (Ustawa 2014).

26 Projekt wraz z uzasadnieniem oraz innymi materia³ami powsta³ymi w toku procesu legislacyjnego
jest dostêpny na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2620.
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zasada trwa³o�ci aktu stanu cywilnego bardzo mocno ogranicza ingerencjê
w tre�æ aktu po jego sporz¹dzeniu, a nieprzewidzenie wyj¹tku daj¹cego mo¿-
liwo�æ wyd³u¿enia czasu na wpisanie p³ci lub czasowego wykre�lenia p³ci ju¿
wpisanej staje siê potê¿nym obci¹¿eniem dla jednostek dotkniêtych ZRP.

Aktualna procedura kreowania aktu urodzenia nie daje lekarzom czasu
na przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki, czêsto czasoch³onnej i kosz-
townej (szczególnie w odniesieniu do zastosowania najnowszych technik bio-
logii molekularnej w celu wykrycia mutacji genów, oznaczania profilu stero-
idowego na podstawie metabolitów hormonów steroidowych). Praktyka
opiera siê wiêc zasadniczo o ocenê wygl¹du zewnêtrznych narz¹dów p³cio-
wych. Warto dodaæ, ¿e zdarzaj¹ siê jednak sytuacje, gdy rodzice i lekarze,
dzia³aj¹c wbrew prawu, a dla dobra dziecka, zwlekaj¹ z dostarczeniem doku-
mentów stanowi¹cych podstawê sporz¹dzenia aktu urodzenia. Ze znanych
nam przypadków najd³u¿szy okres, na jaki uda³o siê odwlec moment sporz¹-
dzenia aktu urodzenia, wynosi³ oko³o trzy miesi¹ce. Mimo i¿ w niektórych
pozycjach literaturowych postuluje siê wprost, aby w przypadkach, gdy p³ci
dziecka nie mo¿na jednoznacznie ustaliæ, nie sporz¹dzaæ aktu urodzenia do
chwili, kiedy bêdzie to mo¿liwe (Czajkowska, Pachniewska 2011: 106),
wstrzemiê�liwo�æ taka w praktyce nie jest mo¿liwa. Sk³adaj¹ siê na to ró¿ne
czynniki. Z jednej strony utarte praktyki lekarzy i urzêdników, z drugiej strony
nacisk wielu rodziców, którzy � najczê�ciej pozbawieni psychologicznego
wsparcia � chc¹ tê delikatn¹ i stygmatyzuj¹c¹ spo³ecznie kwestiê czym prê-
dzej zamkn¹æ. Tak¿e wskazany wy¿ej zakres czynno�ci prawnych, których
podjêcie bez legitymowania siê aktem urodzenia nie jest mo¿liwe, powodu-
je, ¿e posiadanie tego dokumentu staje siê dla rodziców priorytetem nawet
za cenê ryzyka zwi¹zanego z przedwczesnym okre�leniem p³ci (które praw-
dopodobnie pod�wiadomie wypieraj¹).

Nale¿y wreszcie nakre�liæ konsekwencje podjêcia nieprawid³owej decyzji
o przypisaniu p³ci metrykalnej. Co zatem siê stanie, je�li dzia³aj¹cy w po�pie-
chu lekarze podejm¹ nietrafn¹ decyzjê? W polskim systemie prawnym pro-
cedura korekty p³ci prawnej, nawet w przypadkach dzieci z obojnaczymi
narz¹dami p³ciowymi, nie jest realizowana w szybki i prosty sposób27. Proce-

27 Nale¿y dodaæ, ¿e istnieje prawna mo¿liwo�æ sprostowania tre�ci aktu urodzenia. W poprzednim
stanie prawnym przewidywa³ j¹ art. 31 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1986 r. � Prawo o aktach stanu cywil-
nego, która utraci³a moc z dniem 1 marca 2015 r. Brzmienie tej normy by³o nastêpuj¹ce: �Akt stanu
cywilnego podlega sprostowaniu w razie b³êdnego lub nie�cis³ego jego zredagowania�. Warunkiem efek-
tywnego wykorzystania tego trybu by³o zatem ustalenie pope³nienia b³êdu przez lekarza w dacie dokony-
wania medycznej oceny p³ci dziecka. Tryb ten (mimo i¿ jest wskazywany w orzecznictwie jako w³a�ciwy
w przypadkach korekty p³ci metrykalnej dzieci z ZRP � zob. np. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 6 grud-
nia 2013 r., sygn. I CSK 146/13) nie wydaje siê efektywnym �rodkiem do realizacji wi¹zanego z nim przez
orzecznictwo celu. Lekarze powo³ani na �wiadków i bieg³ych musieliby stwierdziæ, ¿e p³eæ od urodzenia
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dura zmiany p³ci metrykalnej przebiega do�æ jednolicie, niezale¿nie od me-
dycznej przyczyny powstania konieczno�ci tej zmiany. W przypadku proce-
dury korekty p³ci prawnej widzimy wyra�ne odwrócenie sytuacji wzglêdem
procedury jej przypisania. O ile akt urodzenia sporz¹dzany jest w wymuszo-
nym przez prawo po�piechu (mimo ¿e przynajmniej do pewnego wieku p³eæ
nie ma tak zasadniczego znaczenia prawnego jak w doros³o�ci)28, o tyle zmiana
p³ci b³êdnie przypisanej dokonuje siê w przewlek³ej procedurze, niejedno-
krotnie mo¿liwej do zainicjowania i ukoñczenia w perspektywie czasowej
dalece odleg³ej od momentu ujawnienia siê b³êdu. Paradoksalnie, aby rozpo-
cz¹æ odwracanie skutków tego, na co prawo wyznaczy³o w chwili narodzin
cz³owieka oko³o 30 dni, potrzeba czêsto kilkunastu lat, nim dziecko osi¹gnie
doros³o�æ, a potem jeszcze kilku, aby ukoñczyæ formalnie procedurê s¹do-
w¹. Nie tylko czas jest jednak wymiarem skrajnie obci¹¿aj¹cym dla jednost-
ki. Polski system prawny expressis verbis w ogóle nie przewiduje mo¿liwo�ci
wadliwego przypisania p³ci cz³owiekowi, a w konsekwencji nie przewiduje
wprost ¿adnej procedury korekty takiego b³êdu. Zmiana p³ci prawnej prze-
prowadzana jest przy wykorzystaniu instytucji przewidzianej przez art. 187
Kodeksu postêpowania cywilnego, zwanej powództwem o ustalenie. Przepis
ten nie zosta³ stworzony do takich w³a�nie celów, ale z uwagi na nieistnienie
specyficznych narzêdzi prawnych, jest do tych celów wykorzystywany moc¹
praktyki orzeczniczej s¹dów. S³usznie fakt ten rodzi obiekcje � wydaje siê wszak,
¿e tak delikatna, prywatna domena powinna zostaæ uregulowana w sposób
gwarantuj¹cy jednostce poszanowanie i godno�æ. Przedstawienie procedury
zmiany p³ci w szczegó³ach wykracza poza ramy niniejszego tekstu, zreszt¹
zosta³o ju¿ szeroko opisane w literaturze (Ostojska 2014; Czechowska 2012:
91�104)29. Warto jednak zwróciæ uwagê na te elementy, które ukazuj¹ roz-
miar osobistych kosztów osoby koryguj¹cej p³eæ prawn¹. Przede wszystkim
zainicjowanie tej¿e procedury podejmowane jest najczê�ciej przez samego
zainteresowanego ju¿ po uzyskaniu pe³noletno�ci, nawet je�li w przypadku
osób z ZRP niejednokrotnie znacznie wcze�niej wyra�na jest niezgodno�æ
p³ci metrykalnej z p³ci¹ biologiczn¹. Stoi za tym z jednej strony brak mo¿-

by³a bez w¹tpliwo�ci odmienna od okre�lonej przez lekarzy w karcie noworodka i na jej podstawie w karcie
urodzenia. Niewystarczaj¹cy jest tutaj fakt istnienia w¹tpliwo�ci co do przysz³ej p³ci dziecka, istniej¹cych
(lub mo¿liwych do stwierdzenia) w czasie badania noworodka. Obecnie procedura sprostowania aktu
urodzenia zawarta jest w art. 36 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. � Prawo o aktach stanu cywilnego.
Zgodnie z nim sprostowania aktu urodzenia dokonuje s¹d w postêpowaniu nieprocesowym, je¿eli �spro-
stowanie aktu stanu cywilnego jest niemo¿liwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzaj¹ one zdarzenie wcze�niejsze [�]�.

28 Znaczenie ma bowiem dopiero, gdy dotyczy ma³¿eñstwa, macierzyñstwa/ojcostwa.
29 Na temat karnoprawnych i cywilnoprawnych aspektów zmiany p³ci zob. Wieruszewski, Wyrzy-

kowski (red.) 2009.
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liwo�ci postawienia jednoznacznej diagnozy, a z drugiej � traumatyczne prze¿y-
wanie przez najbli¿szych (rodziców) konieczno�ci ujawnienia stygmatyzuj¹cej
spo³ecznie wiedzy, która � jak d³ugo to mo¿liwe � jest utrzymywana w sekrecie,
niejednokrotnie z nadziej¹, ¿e czas i dojrzewanie �usunie� dysonans. Co
wiêcej, procedura zmiany p³ci metrykalnej przeprowadzana jest w formule
sporu � wymusza wiêc pozwanie najbli¿szych (np. rodziców30), wymagane
jest bowiem istnienie drugiej strony sporu, przeciwko której powództwo
bêdzie siê toczyæ. Kwestia ta staje siê byæ mo¿e mniej dotkliwa, je�li najbli¿si
akceptuj¹ decyzjê osoby pragn¹cej zmieniæ p³eæ metrykaln¹. W przypadkach
odmiennych, proces taki nara¿a podmiot na niew¹tpliwe cierpienie, zmusza-
j¹c do prze¿ywania otwartego konfliktu z najbli¿szymi przed s¹dem. Wresz-
cie wpis okre�laj¹cy pierwotn¹ p³eæ nie zostaje usuniêty z aktu urodzenia, na
zawsze pozostaj¹c dostêpn¹ dla osób trzecich czê�ci¹ ¿ycia podmiotu.

Akceptuj¹c fakt, ¿e p³eæ stanowi wa¿n¹ dla stosunków spo³ecznych kate-
goriê, warto dostrzegaæ jednak, i¿ jednostce s³u¿yæ powinno wzglêdem pañ-
stwa roszczenie do poprawnego dokonania kwalifikacji p³ci. A je�li ujawni
siê b³¹d, aby jego korekta odby³a siê w sposób nieuci¹¿liwy dla jednostki,
której p³eæ pierwotnie okre�lono nieprawid³owo. W przypadku osób z ZRP
bardzo przekonuj¹ca wydawa³a siê propozycja zawarta w projekcie ustawy
o uzgodnieniu p³ci31, aby terminem �uzgadnianie p³ci� zast¹piæ dotychczas
przyjmowany w jêzyku prawniczym termin �zmiana p³ci�. Chodzi wszak
w³a�nie o uzgodnienie p³ci prawnej podmiotu z jego rzeczywist¹ p³ci¹ biolo-
giczn¹.

Kilka s³ów o przyczynach braku zmian

Wspó³cze�nie rozwój nauki i postêp technologiczny zapewnia niemal
nieograniczony dostêp do informacji. Niestety problematyka p³ci metrykal-
nej ukazuje dobitnie, ¿e prawo nie wykorzystuje tych mo¿liwo�ci i pozostaje
bierne wzglêdem wiedzy wypracowanej przez badaczy innych dyscyplin. Jest
to spowodowane wieloma czynnikami.

Jedne z nich maj¹, jak siê wydaje, do�æ uniwersalne pod³o¿e. Mo¿na wszak
wskazaæ na ludzk¹ tendencjê do minimalizowania wysi³ku poprzez pewne

30 Ostatnie pogl¹dy orzecznicze u�ci�laj¹ � co odnosiæ siê bêdzie do osób typowo transseksualnych �
znaczenie szerszy kr¹g podmiotów maj¹cych legitymacjê biern¹ w procesie, w³¹czaj¹c tak¿e ma³¿onka
i dzieci wytaczaj¹cego powództwo (zob. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. I CSK
146/13).

31 Projekt aktu kojarzony by³ najsilniej z pierwsz¹ transseksualn¹ polsk¹ pos³ank¹ Ann¹ Grodzk¹. Ustawê
uda³o siê z powodzeniem przeg³osowaæ w Parlamencie, jednak¿e z uwagi na veto Prezydenta A. Dudy, nigdy
nie sta³a siê ona prawem powszechnie obowi¹zuj¹cym. Materia³y legislacyjne do projektu to Druki Sejmowe nr
1469 i nr 3978 Sejmu VII kadencji, dostêpne na stronie: www.sejm.gov.pl, w zak³adce �archiwum�.
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ograniczanie nadmiernego dop³ywu informacji. Niezwykle bliska temu zja-
wisku jest zasada ekonomii my�lenia zwana brzytw¹ Ockhama � w wyja�nia-
niu zjawisk nale¿y d¹¿yæ do prostoty, wybieraj¹c takie wyja�nienia, które
opieraj¹ siê na jak najmniejszej liczbie za³o¿eñ i pojêæ, nie mno¿¹c bytów
ponad potrzebê. W konsekwencji odsiewa siê te przypadki, które odbiegaj¹
od ogólnego standardu, co na gruncie prawa przyjmuje niejednokrotnie po-
staæ (bardzo w¹tpliwego moralnie) argumentu, ¿e znikomy odsetek podmio-
tów dotkniêtych pewn¹ przypad³o�ci¹ nie jest po prostu spraw¹ pañstwa. Tak
w³a�nie dzieje siê w przypadku osób dotkniêtych ZRP � w chwili urodzenia
traktowane s¹ jak wiêkszo�æ, dla której procedura przypisania p³ci w akcie
urodzenia jest wydolna.

Inn¹ uniwersaln¹ przyczyn¹ jest sam sposób powstawania prawa. Prze-
bieg procedury tworzenia prawa sprawia, ¿e nie jest ono w stanie nad¹¿yæ za
postêpem technologicznym32. Wynika to przede wszystkim z istoty procesu
ustawodawczego w pañstwach demokratycznych, który dla zapewnienia
bezpieczeñstwa i stabilno�ci systemu prawnego oraz gwarancji podejmowa-
nia s³usznych, przemy�lanych decyzji powinien trwaæ stosunkowo d³ugo. Przez
to czêstokroæ nie jest w stanie dotrzymaæ kroku bardzo szybko rozwijaj¹cej
siê nauce. Inn¹ rzecz¹ jest, ¿e cia³o prawodawcze (parlament) ma ograniczo-
ne mo¿liwo�ci tworzenia ustaw wzglêdem realnych potrzeb wspó³czesnych
spo³eczeñstw, a to sprawia, ¿e ka¿da w³adza wybiera te obszary, które s¹
newralgiczne dla jej wizji pañstwa, zaspokajaj¹c aspiracje elektoratu, które-
mu zawdziêcza zwyciêstwo.

Mo¿na tak¿e wskazaæ przypadki, kiedy nie legalizuje siê pewnych dzia³añ
mo¿liwych na gruncie nauk medycznych ze wzglêdu na obiekcje natury etycz-
nej33. To, co spo³ecznie uznaje siê za moralnie akceptowalne, ma wiêksze szan-
se, by znale�æ uznanie prawodawcy. Uwarunkowania spo³eczne i stosunki po-
lityczne wp³ywaj¹ wiêc bezdyskusyjnie na kszta³t podejmowanych w parlamencie
decyzji, a niejednokrotnie powoduj¹ polityczny impas wzglêdem kontrowersyj-
nych dla spo³eczeñstwa, choæ naukowo rozpoznanych i wyja�nionych kwestii.
Od nich w najwiêkszej mierze zale¿y kszta³t obecnych regulacji dotycz¹cych
przypisywania p³ci prawnej (nieuwzglêdniaj¹cych ewidentnie niezbêdnych
wyj¹tków), jak i korekty p³ci prawnej (a w zasadzie ich brak). Bez wahania
mo¿na postawiæ tezê, ¿e polska dyskusja na temat prawnych regulacji przy-
pisywania p³ci prawnej i korekty p³ci b³êdnie przypisanej jest rozpiêta miê-
dzy dwoma silnymi i skonfliktowanymi stanowiskami �wiatopogl¹dowymi.

32 Dobrym przyk³adem ilustruj¹cym ten problem jest sfera tzw. telemedycyny.
33 Mo¿na tu przyk³adowo wymieniæ znacznie szersze mo¿liwo�ci wspó³czesnej transplantologii wzglê-

dem tych, które prawnie siê dopuszcza. Warto przypomnieæ, ¿e pierwsze przeszczepy serca równie¿ bu-
dzi³y powszechne obiekcje natury etycznej, choæ dzi� s¹ traktowane jako bezdyskusyjnie akceptowalne.
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Na najwy¿szym poziomie ogólno�ci (dominuj¹cym w debacie publicznej)
problematyka ustalania i zmiany p³ci metrykalnej cz³owieka sta³a siê orê¿em
w walce �rodowisk konserwatywnych, zwi¹zanych g³ównie z Ko�cio³em ka-
tolickim, przeciw �rodowiskom liberalnym, identyfikowanym z w¹sko i wy-
biórczo rozumianym nurtem gender. Rozwiñmy nieco obydwa wspomniane
stanowiska.

Stanowisko promowane i radykalizowane przez �rodowiska konserwa-
tywne wi¹¿e siê z mocno ugruntowan¹ tradycj¹ katolick¹ i silnym przywi¹-
zaniem do niezmienno�ci p³ci cz³owieka od urodzenia przez ca³e jego ¿ycie.
Wizja ta postuluje traktowaæ p³eæ jako przyrodzony, pochodz¹cy od Boga
dar, któremu cz³owiek nie powinien zaprzeczaæ, decyduj¹c, ¿e nie zosta³a
mu ona �dana�, ale ¿e to on ma j¹ sobie wybraæ (Benedykt XVII 2014: 76).
Problem jednak w tym, ¿e stanowisko to identyfikuje p³ciowo�æ z zewnêtrz-
n¹ cielesno�ci¹ oraz fizycznymi zdolno�ciami prokreacyjnymi34, nie dozwa-
laj¹c na �manipulowanie� tak wybiórczo rozumian¹ natur¹. Orêdownicy tego
sposobu my�lenia nie bacz¹ na to, ¿e �dowód z zewnêtrzno�ci� mo¿e nie
tylko ca³kowicie odbiegaæ od to¿samo�ci jednostki (jej autoidentyfikacji), ale
tak¿e, ¿e wspó³cze�nie medyczne mo¿liwo�ci zbadania ludzkiego cia³a, przy-
czyny tej rozbie¿no�ci zdolne s¹ udowadniaæ i wyja�niæ. Omawiane stanowi-
sko de facto wyklucza suwerenno�æ jednostki w decydowaniu o w³asnej to¿-
samo�ci � jednostka �obdarowana� cia³em o pewnych cechach biologicznych
(narz¹dy p³ciowe) ma godziæ siê na odgórnie przypisane jej �przeznaczenie�,
nawet je�li inne, wspó³cze�nie dobrze rozpoznane determinanty biologiczne
bezsprzecznie temu zaprzeczaj¹. Wybór to¿samo�ci jednostki jest wyprowa-
dzony poza ni¹ sam¹, oderwany od niej i oparty na tym, co wspólnota uzna-
je za dowód (i �ród³o) to¿samo�ci. Konserwaty�ci odwracaj¹ oczy od faktu,
¿e na za³o¿enia doktryny chrze�cijañskiej powinno patrzeæ siê przez pryzmat
aktualnej, a nie zamierzch³ej wiedzy o biologicznych determinantach to¿sa-
mo�ci. I choæ mo¿na znale�æ w�ród przedstawicieli �rodowisk konserwatyw-
nych wypowiedzi akceptuj¹ce, ¿e �p³eæ jest okre�lona na poziomie »opro-
gramowania« genomu, a wiêc nie mo¿na jej wybraæ� (ks. Chrostowski 2014:
13), to jednocze�nie przes¹dzaj¹cym dowodem na okre�lenie p³ci wci¹¿ po-
zostaje wygl¹d zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych � ten sam czynnik, który
stanowi podstawê administracyjnego przypisania p³ci metrykalnej. Ingeren-
cja w p³eæ jest �radykalnym wtargniêciem w dzie³o stworzenia i istotê cz³o-
wieczeñstwa� i �uzurpacj¹ oznaczaj¹c¹ pariodowanie Boga� (ibidem, s. 13).
Trudno tê sytuacjê uznaæ, a jeszcze trudniej wyja�niæ, wszak stosunek �rodo-

34 Choæ to kryterium nie jest ju¿ tak proste � co wszak zrobiæ z jednostkami, które nie s¹ w stanie
wype³niaæ funkcji prokreacyjnych?
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wisk katolickich do zmieniaj¹cych siê mo¿liwo�ci medycyny nie jest jednoli-
ty. Ko�ció³ nie kwestionuje dzi� dopuszczalno�ci medycznego przed³u¿ania
¿ycia czy poprawy jego jako�ci (przez nowoczesne terapie, transplantacje,
protezy). Tymczasem jakakolwiek ingerencja w p³ciowo�æ uto¿samian¹ z ze-
wnêtrzno�ci¹ cia³a i funkcjami prokreacyjnymi (które jednak dla przypisy-
wania p³ci noworodkowi nie maj¹ znaczenia) jest trudna do zaakceptowa-
nia. P³eæ traktowana wybiórczo jako fizis odrzuca wspó³czesne medyczne
status quo, które dalece bardziej uzale¿nia j¹ od genów i hormonów ni¿ tego,
co mo¿emy zaobserwowaæ na zewn¹trz. Wspó³czesno�æ rodzi konieczno�æ
modyfikacji metod oceny p³ci i hierarchii �dowodów�, na podstawie któ-
rych ocena ta ma byæ dokonana, przenosz¹c akcent na wolê podmiotu jako
decydenta. W konserwatywne my�lenie wpisuje siê jednak jedynie taki pod-
miot, który niezmiennie od chwili �nadania� mu p³ci pozostaje tym, kim ta
p³eæ go czyni.

Nurty konserwatywne jak¹kolwiek aktywno�æ podejmowan¹ w celu
zmian (procedur przypisywania p³ci metrykalnej lub korekty p³ci b³êdnie
przypisanej) postrzegaj¹ w �wietle gender, traktowanej jako ideologia pseu-
donaukowa, wroga tradycji i �naturze� (Woroniecki 2015: 57�82). Gen-
der to wedle Marguerite A. Peeters, skrajnie krytycznej autorki, �sztucznie
i z góry narzucana szarlataneria�, �gigant na glinianych stopach�, �dom na
piasku�, �wierzcho³ek góry lodowej stanu antropologicznej dekonstrukcji�
(Peeters 2013: 135, 47 ), który konstruuje �awatara substytucji: obywatela
� jednostkê »wyzwolonego« z tego, kim z natury i przez bezinteresowne ob-
darowanie jest, aseksualnego, radykalnie niezró¿nicowanego posiadacza pra-
wa do »wyboru« siêgaj¹cego a¿ jego w³asnej »orientacji seksualnej« i »to¿sa-
mo�ci p³ciowej«� (ibidem, s. 29). U¿ycie s³owa �a¿� jest kluczowe � ukazuje
bowiem warto�æ przyznawan¹ podmiotowi w rozpoznaniu i ocenie jego
w³asnej to¿samo�ci. Kto, je�li nie on sam, ma mieæ wgl¹d we w³asn¹ to¿sa-
mo�æ? Czyja ocena zas³uguje na wiêksze uznanie? Kto mo¿e lepiej te kwe-
stie rozpoznaæ?

Zgodzie na �manipulowanie� sfer¹ p³ciowo�ci cz³owieka przypisuje siê
destrukcyjny wp³yw na naturalny porz¹dek �wiata, destabilizacjê warto�ci
utrwalonych przez wieki, �[�] rewolucjê spo³eczn¹ wstrz¹saj¹c¹ podwali-
nami ludzkiego istnienia [�], zaprzeczanie temu, co dla ka¿dego cz³owie-
ka jest widoczne, do�wiadczalne i od pocz¹tku istnienia ludzko�ci by³o tak
oczywiste jak zmiana dnia i nocy� (Kuby 2009: 58), nawet je�li za spraw¹
rozwoju nauki, jak wiele innych �oczywisto�ci�, przesta³o takim byæ. Ostrej
krytyce poddawane s¹ wszelkie próby wyja�niania przyczyn odbiegania od
wzorca kobieco�ci i mêsko�ci (ocenianego przez pryzmat zewnêtrzno�ci
ludzkiego cia³a), a tak¿e próby wypracowania akceptacji dla odmienno�ci w sfe-
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rze p³ci35. Przeciwnicy liberalizacji procedur przypisywania i korygowania
b³êdnie ustalonej p³ci prawnej przekonuj¹, ¿e anatomia i to¿samo�æ p³ciowa
s¹ nieodwo³alnie splecione, poniewa¿ ch³opczyk ma �to�, a dziewczynka
�tamto�, bez wnikania w istotê problemu i jego z³o¿one postaci. Zbigniew
Lew-Starowicz celnie podsumowuje ten kierunek, pisz¹c: �Prawda jest taka,
¿e chrze�cijañski punkt widzenia reprezentuj¹ g³o�no nieciekawi pos³owie,
którzy wzbudzaj¹ niechêæ. Bo je�li w Sejmie najwiêksi krzykacze atakuj¹ gen-
der, a sami s¹ dziwni, to idzie na konto chrze�cijan. A oni wystêpuj¹, jakby
byli namaszczeni przez Episkopat, a robi¹ wiêcej z³ego ni¿ dobrego w dysku-
sji o gender�36.

Z drugiej strony pojawiaj¹ siê równie skrajne argumenty �rodowisk wywo-
dz¹cych swoje pogl¹dy z nurtów feministycznych, klasyfikowane potocznie
jako nurt gender (mimo i¿ nazwa ta obejmuje obecnie bardzo szeroki, zdy-
wersyfikowany zakres pogl¹dów i stanowisk badawczych). Podstaw¹ jest
przekonanie o p³ci jako wytworze kultury �kategorii odsy³aj¹cej do kulturo-
wo-spo³ecznego charakteru norm p³ci i ich relacji� (Ruda�-Grodzka i in. 2014:
155). Istot¹ nurtów genderowych nie jest konkretnie troska o tych, którzy
¿yj¹ w p³ci metrykalnej niezgodnej z to¿samo�ci¹, lecz ogólna, bardzo szero-
ka refleksja nad historyczno-geograficzn¹ �przygodno�ci¹� p³ciowych ról
spo³ecznych i przemianami na tym polu. Gender jako perspektywa w nauce
dotyka stosunków spo³ecznych, ukazuj¹c, ¿e �kobieco�æ� i �mêsko�æ� w³a-
�nie w sensie spo³ecznym okre�lane s¹ nie tylko przez biologiê, ale tak¿e
przez spo³eczny i kulturowy kontekst, w którym ¿yjemy (szerzej: Fuszara 2015:
21�53). Badania spo³ecznych przeds¹dów37 i opartych na nich stereotypów
dostarczaj¹ narzêdzi uwalniania jednostki od �nak³adanych� na ni¹ spo³ecz-
nie schematów ¿yciowych i uprawniania jej do wykraczania poza pe³nienie
funkcji tradycyjnie wi¹zanej z p³ci¹ biologiczn¹, do której przynale¿y. Przy-
nosi to wiele po¿ytku na przyk³ad w analizie i rozwi¹zywaniu problemów
dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ. To ogólne zamierzenie zawiera w sobie za-
pewne równie¿ omawiane tu problemy, jednak przez aspiracje do szerokiej
zmiany spo³ecznych struktur, a przede wszystkim przez eksponowanie w de-
bacie o p³ci najbardziej radykalnych stanowisk, wydaje siê rozmywaæ pro-
blem osób z ZRP i hamowaæ mo¿liwo�æ jego prawnego uregulowania. Mo¿-

35 Takiej ostrej krytyce zosta³a np. poddana ksi¹¿ka M. �rody, Gender i inne potwory, Warszawa: Czarna
Owca 2014; pozycja skierowana do dzieci (zob. tekst krytyczny:http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/200324-o-gender-
i-innych-potworach-bajkopisarka-magdalena-sroda-kontratakuje). Autor krytyki kontestuje nawet twierdzenie,
¿e �ka¿dy z nas jest przede wszystkim cz³owiekiem, a dopiero potem kobiet¹ albo mê¿czyzn¹. I wszyscy
mamy takie same prawa�, co wyra�nie ukazuje, jak radykalnie przeciwne gender s¹ nurty konserwatywne.

36 Zob. http://www.niedziela.pl/artykul/15641/Prof-Lew-Starowicz-zwolennicy-gender-to
37 Uprzedzeñ w rozumieniu, o jakim pisa³ Gadamer (2007).
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na rzec, ¿e skrajne reprezentacje za³o¿eñ p³ci kulturowej (a byæ mo¿e b³êdne
ich interpretacje) szkodz¹ w dzisiejszej Polsce tym jednostkom, które aspiru-
j¹ jedynie do tego, aby pañstwo konwalidowa³o b³êdn¹ decyzjê w przedmio-
cie przypisania im p³ci prawnej. S³usznie wiêc w literaturze podkre�la siê, ¿e
w wy³¹cznej koncentracji uwagi na p³ci kulturowej kryje siê niebezpieczeñ-
stwo uto¿samiania jej z p³ci¹ w ogóle, bo: �termin gender u¿ywany jest na-
wet wtedy, kiedy mowa jest o ró¿nicach miêdzy p³ciami na poziomie czysto
biologicznym� (Szacka 2011: 20). Tak wiêc, o ile warto�ci badañ nad p³ci¹
kulturow¹ mo¿na upatrywaæ w tym, ¿e �[�] kieruje ona uwagê na zmien-
no�æ w czasie i przestrzeni pojêcia mêsko�ci i kobieco�ci, wzorów mê¿czyzny
i kobiety, tre�ci ich ról oraz oczekiwañ spo³ecznych kierowanych pod ich
adresem oraz sk³ania do namys³u nad ich wspó³czesn¹ postaci¹ jako histo-
rycznie powsta³¹, a wiêc tak¹, która mo¿e byæ kszta³towana zgodnie z uzna-
wanymi warto�ciami, a tym samym uprawomocnia d¹¿enia do jej zmiany�
(ibidem), o tyle sk³onno�æ, �by postrzegaæ p³eæ jako co� z natury dyskursywne-
go, nie za� materialnego, by zajmowaæ siê analiz¹ problematyki p³ci w katego-
riach raczej »s³ów« ni¿ rzeczy� czy pogl¹d, ¿e �p³eæ wytwarza kultura i dyskurs
[�]� (ibidem; Bradley 2008: 86, 94) jest pogl¹dem nie tylko kontrowersyj-
nym z perspektywy nauk biologicznych, ale przede wszystkim niezwykle
radykalizuj¹cym spo³eczny dyskurs, na gruncie którego rodz¹ siê (a w zasa-
dzie nie rodz¹) mo¿liwe do zaakceptowania rozwi¹zania prawne. Aktualny
konflikt miêdzy dwiema skrajno�ciami: genderow¹ wizj¹ pochodz¹c¹ od
Judith Butler, dla której cia³a s¹ �konstruowane� i zdeterminowane kulturo-
wo38 (Butler 2008: 54) oraz konserwatywn¹ wizj¹ p³ci jako niezmiennego od
chwili narodzin atrybutu cz³owieka, którego emanacjê stanowi¹ narz¹dy p³cio-
we oceniane przez �zewnêtrznego obserwatora�, wydaje siê g³ównym sprawc¹
niewydolno�ci uzasadnionych inicjatyw zmierzaj¹cych do zreformowania
systemu prawnego. Zreformowania zarówno w kierunku stworzenia proce-
dur przewiduj¹cych regulacjê wyj¹tków w momencie przypisywania p³ci
metrykalnej, jak i procedur expressis verbis reguluj¹cych zmianê p³ci (czy
bardziej trafnie mówi¹c, uzgodnienie p³ci metrykalnej z p³ci¹ identyfikowa-
n¹ przez jednostkê jako w³asna). Konsekwencje nakre�lonego sporu hamuj¹
zmiany prawa, rozmywaj¹c istotê problemu: konieczn¹ zale¿no�æ p³ci praw-
nej od p³ci biologicznej (rozumianej wed³ug aktualnej wiedzy medycznej)
i sprawiaj¹, ¿e dla jednostek pozostaj¹cych w konflikcie obu p³ci urzêdowo
�na³o¿ona� p³eæ prawna dominuje nad p³ci¹ biologiczn¹.

38 Zdaniem Butler (2008: 54): �[�] kulturowa p³eæ podlega w podobnym stopniu determinacji i jest
równie ustalona, jak w przypadku tezy g³osz¹cej, ¿e »biologia to przeznaczenie«; ró¿nica polega jedynie
na tym, ¿e tutaj o przeznaczeniu nie decyduje biologia, lecz kultura�.
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Zakoñczenie

Prezydenckie veto do ustawy o uzgodnieniu p³ci, skutkiem którego usta-
wa ta nie wesz³a w ¿ycie w 2015 r.39, po³o¿y³o kres nadziejom na szybkie
ustabilizowanie polskiej rzeczywisto�ci prawnej. Trzeba jednak wierzyæ, ¿e
prawnicy w nieodleg³ej przysz³o�ci znów bêd¹ mogli pochyliæ siê nad proble-
matyk¹ jednostek ¿yj¹cych w konflikcie miêdzy to¿samo�ci¹ p³ciow¹ a przypi-
sanym im metrykalnym przeznaczeniem. Jak pisze Tomasz Pietrzykowski:
�Sk³onno�æ do dumnego postrzegania w³asnego prawodawstwa jako osta-
tecznego wyniku przezwyciê¿enia przes¹dów i barbarzyñstwa czasów wcze-
�niejszych znamionowa³o zapewne w wiêkszym lub mniejszym stopniu ka¿-
d¹ epokê. Oceny w³asnego prawodawstwa s¹ bowiem niejako z natury rzeczy
formu³owane z perspektywy osadzonej w tych samych z³o¿eniach kulturo-
wych, z których wyrastaj¹ jego unormowania. Mo¿na zatem s¹dziæ, ¿e do�æ
typow¹ cech¹ »oficjalnej« filozofii prawa (w sensie za³o¿eñ �wiatopogl¹do-
wych i etycznych le¿¹cych u podstaw aktualnego prawodawstwa) jest jej histo-
ryczna przygodno�æ i nieodparto�æ jej ka¿dorazowej tre�ci� (Pietrzykowski
2015: 27). Wydaje siê, ¿e w �wietle medycznej wiedzy przekonuj¹cej o nie-
zmienno�ci p³ci, ukszta³towanej w ¿yciu p³odowym, prawo do posiadania
przez jednostkê p³ci prawnej zgodnej z jej to¿samo�ci¹ psychiczn¹ jest kwe-
sti¹ poszanowania godno�ci jednostki, które winno byæ obowi¹zkiem w³a-
dzy pañstwowej. Przypadki dzieci z niejednoznacznymi narz¹dami p³ciowy-
mi wydaj¹ siê najbardziej jasno ukazywaæ deficyty procedury przypisywania
p³ci prawnej de lege lata. Najwa¿niejszym dla prawa zadaniem jest wiêc ak-
ceptacja do�æ oczywistej tezy medycznej na temat statusu p³ci psychicznej �
jest ona jedn¹ ze sk³adowych p³ci biologicznej. I jako biologicznie zdetermi-
nowana, p³eæ psychiczna nie le¿y w sferze wolnego wyboru jednostki. A za-
tem reglamentacja uprawnienia do posiadania w³a�ciwej, zgodnej z to¿samo-
�ci¹ jednostki p³ci prawnej nie mo¿e byæ uznana za dzia³anie s³uszne � �core
self-identity must be respected and affirmed by the law� (Levasseur 2015:
1044, przypis 1). Przekonuj¹co twierdzi siê, ¿e kluczem do postêpu w dzie-
dzinie praw osób z zaburzeniami rozwoju p³ci jest siêgniêcie przez prawo-
dawcê do najnowszych ustaleñ nauk medycznych, które rozpoznaj¹, ¿e: (1)
p³eæ jest wieloaspektowa i (2) spo�ród wielorakich czynników determinuj¹-
cych p³eæ, to¿samo�ci p³ciowej nale¿y przypisaæ najwiêksz¹ wagê, poniewa¿
jest to nie tylko par excellence biologiczny, ale tak¿e � w�ród biologicznych
� podstawowy wyznacznik p³ci danej osoby (zob. Levasseur 2015: 947).

39 Zob. poselski projekt ustawy o uzgodnieniu p³ci, druk sejmowy nr 1469 Sejmu VII kadencji, ustawa
i przebieg prac parlamentarnych nad ni¹ dostêpny na stronie: www.sejm.gov.pl, w zak³adce �archiwum�.
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Do�æ oczywista jest teza, ¿e prawo jest narzêdziem regulowania stosunków
spo³ecznych (Borucka-Arctowa 1967) i jako takie nie istnieje samo dla siebie.
Dobre prawo powinno uwzglêdniaæ odkrycia przedstawicieli innych nauk.
Trzeba jednak mieæ �wiadomo�æ, ¿e wypracowanie teoretycznoprawnego po-
dej�cia do ludzkiej seksualno�ci, które tworzyæ bêdzie przestrzeñ miêdzy �do-
br¹ i z³¹ p³ci¹, p³ci¹ publiczn¹ i p³ci¹ prywatn¹, seksualno�ci¹ wiêkszo�ci
i mniejszo�ci, asymilacj¹ i tolerancj¹, cierpieniem i pragnieniem� (Craig 2011:
4), podej�cie, które zdolne bêdzie pogodziæ wszystkie te napiêcia, jest niezwy-
kle trudne. P³eæ wydaje siê wszak zak³adniczk¹ w konflikcie miêdzy uzasad-
nionym dobrem jednostki a trudnym do zidentyfikowania dobrem ogó³u.
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psychiatrii biologiczno-spo³ecznej z lat 1945�1946 1

The subject-matter of this paper comprises the scientific achievements of Ro-
man Markuszewicz, a Polish psychoanalytic psychiatrist who drew up his own
version of psychoanalysis in the nineteen-thirties, based on the opposition of
the drive of self-preservation and the libido. He expounded this theory in papers
published after the war, accentuating the fact that an individual�s life activity
(work) plays a positive role in their psychological development, thanks to which
the individual gains support in society. Because of this, Markuszewicz replaced
the concept of the self-preservation drive, egocentric in character, with the
concept of preservation drive, which establishes a bond between the individu-
al and society. In his new version of psychiatric theory, which he called socio-
biological, Markuszewicz attempted independently to link psychoanalysis with
Marxism. Although viewed from today the project comes across as utopian,
one can also discern within it groundbreaking work reflected in similar at-
tempts undertaken in the nineteen-fifties by Erich Fromm and Herbert Mar-
cuse towards constructing a social theory based on psychoanalysis.
Keywords: preservative drive, Freudianism, support in society, work, psychopa-
thology, upbringing

�Zgadzamy siê wszyscy, ¿e wychowanie jest najpilniejszym zagadnieniem
prze³omowym czasów obecnych. Okres okupacji barbarzyñstwa
niemieckiego � okupacji nie tylko fizycznej, ale i moralnej � zaci¹¿y³
nad rozwojem naszej m³odzie¿y. Jest ona przedwcze�nie dojrza³a, je�li
chodzi o cierpienie ludzkie � ale jednocze�nie i niedorozwiniêta, gdy¿
nie zazna³a beztroskiej rado�ci dzieciêcej. Chce ona byæ zrozumiana przez
pokolenie starsze � gdy¿ czêsto nie rozumie sama siebie�

Roman Markuszewicz
(Markuszewicz 1946: 354)

1 Roman Markuszewicz urodzi³ siê w 1894 r. w Warszawie w zasymilowanej rodzinie ¿ydowskiej.
Studia odby³ na Uniwersytecie Jagielloñskim i w Zurychu, gdzie uzyska³ tytu³ doktora medycyny w 1921
r. Podstaw¹ by³a praca z dziedziny neurologii, której promotorem by³ wybitny patolog niemiecko-szwaj-
carski Hermann Eichhorst. W trakcie studiów w Zurychu pracowa³ w Instytut der Anatomie des Gehirns
kierowanym przez Constantina von Monakowa, wybitnego neurologa polskiego pochodzenia. W latach
1921�1924 pracowa³ jako asystent w Uniwersyteckiej Klinice Neurologicznej w Wiedniu u Emila Redli-
cha oraz w klinice Juliusa Wagnera-Jauregga. W tym okresie zapozna³ siê bli¿ej z psychoanalityczn¹ teori¹

Spotkania dyscyplin
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Powojenny dorobek naukowy Romana Markuszewicza

W historii polskiej nauki lata 1945�1956 uchodz¹ za okres niezbyt cie-
kawy. Po pierwsze, by³y to pierwsze lata po wojnie, w trakcie której wielu
wybitnych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin ponios³o �mieræ w obo-
zach koncentracyjnych, w sowieckich ³agrach, w gettach, w wyniku maso-
wych rozstrzeliwañ, tortur itp. Inni z kolei wyemigrowali, aby ju¿ do kraju
nigdy nie powróciæ. Po drugie, ogromnym zniszczeniom uleg³a naukowa
infrastruktura i szeroko rozumiana baza materialna, niemal wszystko trzeba
by³o budowaæ od nowa przy chronicznym braku �rodków. Po trzecie wresz-
cie, praktycznie od og³oszenia tzw. Manifestu Lipcowego zacz¹³ siê proces
poddawania przez w³adze komunistyczne przedstawicieli praktycznie wszyst-
kich dyscyplin silnej ideologicznej presji. Presja ta z czasem narasta³a, aby w la-
tach 1949�1953 osi¹gn¹æ swoje apogeum. Wyra¿a³o siê to w narzuconym
przez w³adze wymogu stworzenia marksistowsko-leninowskich podstaw
uprawiania badañ w obrêbie ka¿dej z dyscyplin.

Jakkolwiek wymóg ten uczyni³ najwiêksze spustoszenie w naukach hu-
manistycznych oraz spo³ecznych, nie znaczy to, ¿e nie zosta³y nim dotkniête
równie¿ nauki przyrodnicze. W szczególno�ci za� te, w których obok nurtów
o nastawieniu empirycznym wystêpowa³y równie¿ nurty bliskie podej�ciu

Freuda. W 1924 r. po powrocie do kraju nostryfikowa³ swój dyplom i zacz¹³ prowadziæ prywatn¹ prak-
tykê jako neurolog i psychiatra w Warszawie. Do wybuchu drugiej wojny �wiatowej Markuszewicz by³
blisko zwi¹zany ze �rodowiskiem lekarskim Szpitala Starozakonnych na Czystem w Warszawie. Szczegól-
ne wiêzy przyja�ni ³¹czy³y go z ordynatorami tego szpitala, Adamem Wizlem i Maurycym Bornsztajnem.
Równocze�nie bra³ czynny udzia³ w posiedzeniach naukowych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
którego by³ cz³onkiem. £¹cznie w okresie miêdzywojnia opublikowa³ blisko piêædziesi¹t publikacji na-
ukowych, wiele z nich ukaza³o siê te¿ w jêzyku niemieckim i francuskim.

W latach 1939�1941 zosta³ ordynatorem w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy pod Bia³ymsto-
kiem, znajduj¹cym siê na terenach okupowanych wtedy przez wojska sowieckie oraz pe³ni³ funkcjê psy-
chiatry wojewódzkiego w Bia³ymstoku. Kiedy w 1941 r. wojska niemieckie zajê³y Choroszcz i dokona³y
masakry na pacjentach szpitala, by³ wielokrotnie, w wyniku z³o¿onych na niego donosów, przes³uchiwany
przez gestapo. W trakcie tych przes³uchañ uda³o mu siê, przedstawiaj¹c metryki chrztu swoje i ¿ony oraz
wykorzystuj¹c braki w dokumentacji, wykazaæ swe �aryjskie� pochodzenie i przetrwaæ wojnê.

Swoje perypetie w latach 1939�1945 Markuszewicz opisa³ w pamiêtniku pt. Cudowne ocalenie,
którego fragmenty ukaza³y siê w jêzyku angielskim. To jeden z najbardziej wstrz¹saj¹cych dokumentów
tamtego czasu. Opisuje w nim okrucieñstwo Niemców w stosunku do chorych psychicznie pacjentów,
brutalno�æ w³asnych przes³uchañ przez gestapo oraz ró¿ne formy szanta¿u stosowane wobec niego przez
polskich szmalcowników.

W marcu 1945 r. Markuszewicz podj¹³ pracê jako wyk³adowca psychiatrii na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. W tym samym roku w sierpniu 1945 r. przedstawi³
swoj¹ pracê habilitacyjn¹ pt. Rewizja podstawowego pojêcia freudyzmu i uzyska³ tytu³ samodzielnego
pracownika nauki. W nied³ugim czasie po tym, z³o¿ony ciê¿k¹ chorob¹, umar³ w 1946 r. Na to nag³e
za³amanie siê jego zdrowia du¿y wp³yw mia³y traumatyczne przej�cia lat okupacji, ¿ycie w nieustannej
obawie przed wywózk¹ do getta i obozu koncentracyjnego. Pochowany zosta³ w Lublinie na cmentarzu
przy ul. Lipowej.
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humanistycznemu. Z podobn¹ sytuacj¹ mieli�my do czynienia w polskiej psy-
chiatrii, gdzie obok przedstawicieli nurtów nastawionych eksperymentalnie
i empirycznie, wskazuj¹cych na fizjologiczne pod³o¿e wszelkich zaburzeñ psy-
chicznych (J. Mazurkiewicz), powojenne oblicze tej dyscypliny tworzyli rów-
nie¿ badacze przekonani o autonomii zjawisk psychicznych w stosunku do
tego pod³o¿a, które nale¿y badaæ ze wzglêdu na nie samo. Odzwierciedla³o
to zró¿nicowanie w ramach tej dyscypliny przed wojn¹, w której istotn¹ rolê
odgrywali psychiatrzy reprezentuj¹cy w wiêkszym lub mniejszym stopniu
orientacjê psychoanalityczn¹ (Gustaw Bychowski, Jan Nelken, Adam Wizel,
Stefan Borowiecki, Tadeusz Bilikiewicz, Maurycy Bornsztajn, Roman Mar-
kuszewicz i inni). W nowej sytuacji politycznej to przedstawiciele tego ostatnie-
go nurtu mogli siê najbardziej obawiaæ, ¿e wymogi ideowe stawiane przez ko-
munistyczne w³adze przed nauk¹ dotkn¹ najbardziej ich za³o¿enia metodyczne.
Inna sprawa, ¿e tylko nieliczni z nich prze¿yli wojnê i Holokaust. W gettach
zginêli przede wszystkim psychiatrzy ze Szpitala Starozakonnych na Czystem
(np. Henryk Higier, Norbert Praeger, W³adys³aw Matecki), ocala³ jedynie
Maurycy Bornsztajn. Jan Nelken z kolei zosta³ w 1940 r. zamordowany
w Katyniu, a Gustaw Bychowski wyemigrowa³ do USA krótko przed wybu-
chem wojny. Drugim ocala³ym psychoanalitykiem by³ Roman Markuszewicz2.
Przed wojn¹ prowadzi³ on w Warszawie prywatn¹ praktykê psychiatryczn¹.
W latach trzydziestych opublikowa³ cykl artyku³ów, w których dokona³ �re-
wizji� teorii Freuda, przedstawiaj¹c wersjê psychoanalizy opart¹ na zapro-
ponowanym przez siebie pojêciu konfliktu psychicznego i przeformu³owan¹
w stosunku do freudyzmu. By³ jednym z najbardziej oryginalnych psychia-
trów orientacji psychoanalitycznej.

W artykule tym chcia³bym przyjrzeæ siê bli¿ej jego powojennemu dorob-
kowi, w którym przedstawi³ wiele propozycji i hipotez formu³owanych przez
siebie przed wojn¹. Dorobek ten zas³uguje jednak dzisiaj na uwagê równie¿
z innego wzglêdu. Stanowi on wymowny przyk³ad swoistej �strategii prze-
trwania�, obranej przez wielu polskich naukowców w pierwszych latach po
wojnie, kiedy ideologiczna presja komunistycznej w³adzy na sposób prowa-
dzenia badañ naukowych nie by³a jeszcze dostatecznie �systemowa� i silna,
tak i¿ wydawa³o siê, ¿e bêdzie mo¿na zachowaæ w tej materii wzglêdn¹ nie-
zale¿no�æ. Radykalna zmiana nast¹pi³a dopiero po 1948 r., aby znale�æ swo-

2 Wspomnieæ nale¿a³oby równie¿ o Tadeuszu Bilikiewiczu, który w miêdzywojniu opublikowa³ wiele
artyku³ów na temat psychoanalizy. Od 1935 r. by³ on ordynatorem szpitala psychiatrycznego w Kocboro-
wie pod Gdañskiem, ukrywaj¹c w czasie wojny Polaków i ¯ydów w jego obszernych podziemiach. Po
wojnie, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom komunistycznych w³adz, dokona³ krytycznego ideowego
rozliczenia z w³asn¹ psychoanalityczn¹ przesz³o�ci¹. Od tej pory g³osi³ pogl¹dy gloryfikuj¹ce odkrycia
Iwana Paw³owa w dziedzinie fizjologii medycyny, pó�niej opowiada³ siê niezmiennie za upatrywaniem
pod³o¿a biologicznego w procesie powstawania psychoz.
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je apogeum z pocz¹tkiem lat piêædziesi¹tych. Wielu badaczy ¿ywi³o wówczas
nadziejê, i¿ polityczny porz¹dek w Polsce nie bêdzie wiern¹ kopi¹ stalinow-
skiego re¿imu panuj¹cego w ZSRR, ale zachowa w jakiej� formie elementy
ustroju demokratycznego.

U podstaw wspomnianej �strategii przetrwania� tkwi³o przekonanie, ¿e
mo¿liwy bêdzie na polu naukowych badañ swoisty kompromis miêdzy ocze-
kiwaniami ideologicznymi nowej w³adzy a wymogami metodycznymi poszcze-
gólnych dyscyplin. Dziêki temu bêdzie mo¿na zachowaæ wzglêdn¹ swobodê
badawcz¹ w ich obrêbie. Przedstawiciele tej strategii wierzyli, ¿e tak jak do-
tychczas bêd¹ mogli uprawiaæ badania, nie odwo³uj¹c siê do ideologii ani te¿
nie dopasowuj¹c ich metodyki do jej wytycznych, szczególnie gdy nie mia³y
one bezpo�redniego polityczno-ideowego odniesienia. Ci za�, którzy przed
wojn¹ ¿ywili pogl¹dy lewicowe, ale nie uto¿samiali siê bezkrytycznie z no-
wym komunistycznym porz¹dkiem w³adzy, mieli nadziejê, ¿e bêd¹ mogli na-
dal swobodnie odwo³ywaæ siê do wybranych przez siebie elementów teorii
Marksa (czy tradycji marksistowskiej) i odpowiednio je reinterpretuj¹c, w³¹-
czaæ w obrêb w³asnych koncepcji.

Do wymienionej jako ostatnia grupy badaczy nale¿a³ Markuszewicz. W jego
pracach z lat trzydziestych lewicowy sposób my�lenia dawa³ o sobie znaæ
w sposobie, w jaki w³¹cza³ problematykê spo³eczn¹ do swojej psychoanali-
tycznej koncepcji. Nie bez znaczenia by³ równie¿ fakt, ¿e jego dotychczaso-
we do�wiadczenia z w³adz¹ sowieck¹ by³y raczej pozytywne3. Kiedy bowiem
w pierwszych latach wojny znalaz³ siê na polskich terenach okupowanych
przez wojska sowieckie, przydzielono mu funkcjê ordynatora szpitala w Cho-
roszczy pod Bia³ymstokiem4. Z tej racji nawet je�li w jego pracach opubliko-
wanych w pierwszych latach po wojnie pojawiaj¹ siê odniesienia do marksi-
zmu, w sposób naturalny splataj¹ siê one z jego wcze�niejszym pozytywnym
stosunkiem do tej tradycji. Powo³ywanie siê na ni¹ nie by³o wiêc w jego przy-
padku rodzajem wymuszonego ideologicznego haraczu sp³acanego nowej
w³adzy. A przy tym traktowa³ on tê tradycjê jedynie jako jeden z punktów
odniesienia dla w³asnej psychopatologicznej koncepcji, tak i¿ trudno by³oby
nazwaæ j¹ �marksistowsk¹� nawet w najbardziej metaforycznym tego s³owa
znaczeniu.

3 W ocala³ym fragmencie jego pamiêtnika z czasów wojny wspomina np. fakt, ¿e kiedy w 1942 r.
Sowieci ewakuowali szpital z powodu zbli¿aj¹cych siê wojsk niemieckich, zapewnili dobr¹ opiekê wszyst-
kim pacjentom, zostawiaj¹c jedynie tych, których stan fizyczny i psychiczny nie pozwala³ na transport
kolej¹. Por. Markuszewicz 1976: 3.

4 Do tego okresu w swoim ¿yciu i dzia³alno�ci lekarskiej Markuszewicz odniós³ siê w opublikowa-
nym po�miertnie artykule pt. Barbarzyñska likwidacja przez Niemców Szpitala Psychiatrycznego w Cho-
roszczy (Markuszewicz 1949a).
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Markuszewicz najwyra�niej by³ przekonany, ¿e wkomponowanie w ob-
rêb w³asnej psychopatologicznej koncepcji elementów metodologii marksi-
stowskiej � poprzez wskazanie na splot tego, co popêdowe z tym, co spo-
³eczne � nie bêdzie budzi³o ideowych zastrze¿eñ ze strony nowej w³adzy.
Przebija to wyra�nie z jego tekstów, które promieniuj¹ g³êbokim optymi-
zmem je�li chodzi o rysuj¹cy siê w nich projekt budowania nowego modelu
spo³eczeñstwa oraz wielkich zadañ, jakie stoj¹ przed pedagogik¹ oraz psy-
chologi¹ i psychiatri¹. Jest przy tym rzecz¹ znamienn¹ � i zastanawiaj¹c¹ � ¿e
jakkolwiek model ten nosi³ ewidentnie znamiona spo³eczeñstwa socjalistycz-
nego, to takie okre�lenie w omawianych tekstach w ogóle siê nie pojawia.

Powojenny dorobek Markuszewicza, na który sk³adaj¹ siê artyku³y na-
pisane w latach 1945�1946, mo¿na zatem zaliczyæ do powojennego �okresu
przej�ciowego� w historii nauki w PRL-u. Trwa³ on gdzie� do roku 1948 i zna-
mionowa³a go wzglêdna swoboda w prowadzeniu badañ naukowych, do-
puszczanie do publikacji artyku³ów i prac, które nie pokrywa³y siê z obowi¹-
zuj¹c¹ wyk³adni¹ marksizmu-leninizmu oraz pojawianie siê t³umaczeñ wielu
warto�ciowych publikacji zagranicznych5. Nie jest to dorobek imponuj¹cy, gdy¿
sk³adaj¹ siê nañ zaledwie cztery artyku³y, w których czêsto w ró¿nych konfi-
guracjach powracaj¹ te same motywy. Powsta³ on zaledwie w przeci¹gu roku,
a Markuszewicz by³ ju¿ wtedy powa¿nie chory. Dorobek ten jest jednak
wystarczaj¹co interesuj¹cy, aby mu siê bli¿ej przyjrzeæ. Tym bardziej, ¿e � jak
ju¿ wspomnia³em � artyku³y te s¹ kontynuacj¹ i rozwiniêciem idei przedsta-
wionych przez niego w latach trzydziestych. Stara³ siê on wówczas zaryso-
waæ w³asn¹ wersjê psychoanalizy, której punkt wyj�cia stanowi³ przeformu-
³owany popêd samozachowawczy i seksualny. Natomiast w powojennych
artyku³ach Markuszewicza znajdujemy jej zmienion¹ postaæ, opart¹ na pojê-
ciu popêdu zachowawczego, z zaakcentowan¹ rol¹ spo³ecznych warunków
bytowych dla kszta³tu ludzkiego ¿ycia psychicznego. W jego przekonaniu
wersja ta mia³a siê staæ podstaw¹ do pojawienia siê nowego kierunku psy-
chopatologii, nazwanego przez niego biologiczno-spo³ecznym.

Lata dwudzieste. Okres fascynacji teori¹ Freuda

Pierwszy artyku³ Markuszewicza opublikowany po wojnie zosta³ oparty
na odczycie habilitacyjnym z 1945 r. i nosi³ wymowny tytu³ �Kryzys freudy-
zmu�. W pierwszej czê�ci autor podkre�la zas³ugi Freuda dla psychiatrii,

5 W historii polskiej psychiatrii tak¹ dat¹ graniczn¹ by³ rok 1950, w którym we Wroc³awiu odby³ siê
Zjazd Psychiatrów Polskich, na którym wyznaczono �materialistyczno-dialektyczne podstawy� uprawia-
nia psychiatrii.
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twierdz¹c, ¿e polega³y one przede wszystkim na obja�nieniu rozszczepienia
�wiadomo�ci przez pojêcie afektywnego konfliktu psychicznego. W wyniku
tego Freud zast¹pi³ tradycyjne statyczne ujêcie zjawiska rozszczepienia �wia-
domo�ci pod wp³ywem urazu (Janet, Charcot) ujêciem dynamicznym. Freud
jednak, nie licz¹c siê zrazu z konstytucj¹ chorego, na pocz¹tku swojej kariery
mylnie uzna³, ¿e �wystarczy wskrzesiæ i poznaæ jedno prze¿ycie urazowe,
aby usun¹æ tak ciê¿k¹ chorobê, jak¹ jest histeria� (Markuszewicz 1945a). Jego
b³¹d polega³ na tym, ¿e przeceni³ znaczenie urazów w historii powstawania
nerwic, bior¹c czêsto fantazje pacjentów na temat rzekomych wydarzeñ z prze-
sz³o�ci za odnosz¹ce siê do zdarzeñ rzeczywistych. Ale te¿ i pó�ny Freud,
zdaj¹c sobie (mimo woli) sprawê, ¿e jego teoria urazów psychicznych nie
sprawdza³a siê w klinicznej praktyce i k³ad¹c nacisk na konstytucjê seksualn¹
pacjenta, wik³a³ siê w aporie. Wynika³o to z panseksualizmu jego teorii: uzna-
nia, ¿e orientacja seksualna pacjenta stanowi niezmienn¹ dan¹ jego ¿ycia psy-
chicznego. St¹d te¿ jego �fatalizm konstytucjonalny�, wyra¿aj¹cy siê w prze-
konaniu, ¿e utrwalona na okre�lonego typu obiektach seksualno�æ pacjenta
�stawia nieprzezwyciê¿alne trudno�ci w leczeniu�. Nie mog¹c jej w ¿aden
sposób w trakcie terapii zmieniæ, nie mo¿na doprowadziæ do wyleczenia
pacjenta z nerwicy.

Przecenienie przez Freuda i jego ortodoksyjnych nastêpców roli seksu-
alno�ci w konstytucji ¿ycia psychicznego jednostki prowadzi³o, zdaniem
Markuszewicza, do kryzysu freudyzmu. Teoria te nie jest w stanie zaofero-
waæ takiej metody leczenia nerwic, której efektem by³aby zmiana postawy
¿yciowej pacjenta. Ta krytyka freudyzmu dokonana przez Markuszewicza
idzie z pewno�ci¹ jeszcze dalej ni¿ w artyku³ach pisanych przez niego w la-
tach trzydziestych. Niemniej jednak nie jest to równoznaczne z ca³kowitym
odrzuceniem przez niego tej tradycji. Krytykuj¹c teoriê Freuda, podkre�la³
zawsze jej znaczenie dla psychiatrii.

Widaæ to szczególnie w innym jego artykule opublikowanym po wojnie
pt. �O nowy kierunek w psychologii�, w którym wskazuje na wiele rewolu-
cyjnych zmian, jakie freudyzm dokona³ w psychopatologii. Dziêki nim nast¹-
pi³o przede wszystkim zerwanie z wywodz¹cym siê od Descartesa ujmowaniem
ludzkiej psychiki jako okre�lonej wy³¹cznie przez �wiadomo�æ i wyrastaj¹cym
na jego pod³o¿u modelem uprawiania psychologii jako introspekcji. Freud
przeciwstawi³ temu modelowi tezê o kluczowym znaczeniu nie�wiadomo�ci
jako siedlisku popêdów. Markuszewicz podkre�la³: �Nie intelekt � ale popê-
dy determinuj¹ zachowanie siê cz³owieka, jego d¹¿no�æ, tendencje, a nawet
typ jego prze¿ycia. [�] Nieprzemijaj¹c¹ zas³ug¹ Freuda jest udowodnienie
determinizmu popêdowego � dziêki odkryciu historii rozwoju popêdu sek-
sualnego � wprowadzenie do psychologii pojêcia dynamiki psychicznej, kon-
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fliktu chorobotwórczego, umo¿liwienie zrozumienia psychopatologii ¿ycia
codziennego [�]. Psychologia sta³a siê nauk¹ naprawdê obiektywn¹, gdy¿
prze¿ycie � przy uwzglêdnieniu ca³ego jego przebiegu i wszystkich towarzy-
sz¹cych mu okoliczno�ci � jest bardziej zrozumia³e dla obserwatora ni¿ dla
podmiotu prze¿ycia. Freudyzm jako teoria psychopatologiczna umo¿liwi³a
g³êbsze rozumienie psychonerwic i da³a nowy orê¿ do ich zwalczania. Jed-
nocze�nie doprowadzi³a do powstania psychologii g³êbinowej, która umo¿li-
wi³a nowe wgl¹dy w ca³y szereg innych ga³êzi wiedzy, jak pedagogika, literatu-
ra, religioznawstwo, mitologia. Zas³ugi Freuda dla nauki s¹ nieprzemijaj¹ce�
(Markuszewicz 1949b: 6).

Freud zatem w oczach Markuszewicza dokona³ w psychologii wielu prze-
³omowych odkryæ, które zmieni³y raz na zawsze jej oblicze. Podobne stano-
wisko, nawet je�li towarzyszy³a mu ostra krytyka innych aspektów freudy-
zmu, by³oby po pamiêtnym zje�dzie psychiatrów we Wroc³awiu pt.
�Materialistyczno-dialektyczne podstawy psychiatrii� w 1950 r. nie do za-
akceptowania przez komunistyczne w³adze polityczne i naukowe. Psycho-
analizê, napiêtnowan¹ tam jako �bur¿uazyjn¹ naukê�, nale¿a³o wed³ug zale-
ceñ tego zjazdu, w ca³o�ci odrzuciæ. W dodatku rozwijana przez Markuszewicza
koncepcja �psychopatologii biologiczno-spo³ecznej�, opieraj¹c siê na opozycji
popêdu zachowawczego i seksualnego, mog³a byæ z powodzeniem potrakto-
wana jako wersja psychoanalizy. U jej podstaw tkwi³o wszak odziedziczone
po freudyzmie przekonanie o kluczowej roli popêdów w ukszta³towaniu ludz-
kiego ¿ycia psychicznego. Nie do�æ tego. Za niedocenienie ich roli i za po-
s³ugiwanie siê pust¹ ideologiczn¹ retoryk¹ Markuszewicz odwa¿y³ siê w swych
powojennych artyku³ach krytykowaæ psychologów radzieckich, Siergieja L.
Rubinsztajna i W³adimira Korni³owa. Po roku 1950 traktowane to by³o ni-
czym akt dywersji6.

Pojêcie popêdu zachowawczego w Markuszewicza
koncepcji psychopatologii biologiczno-spo³ecznej

Najciekawsze w przedstawionej przez Markuszewicza koncepcji psycho-
patologii biologiczno-spo³ecznej jest zaproponowane przez niego ujêcie po-
pêdu zachowawczego. Autor Kryzysu freudyzmu nawi¹za³ w tym punkcie do
w³asnych pogl¹dów, które g³osi³ przed wojn¹. Wtedy jednak, rzecz znamien-

6 W omawianym artykule Markuszewicz pisze: �Swoist¹ jednak cech¹ psychologii radzieckiej lat
ostatnich jest � jak zaznacza Rubinsztajn � d¹¿no�æ do zbudowania psychologii marksistowskiej na pod³o-
¿u dialektycznego materializmu. Psychologia ta ma dlatego charakter deklaratywny: jej punktem wyj�cia
nie jest materia³ obserwacyjny � ale marksizm jako filozoficzna podstawa psychologii� (Markuszewicz
1949b: 7).
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na, pos³ugiwa³ siê jeszcze odziedziczonym po Freudzie pojêciem �popêdu
samozachowawczego�. W pracy powojennej pisa³ o �popêdzie zachowawczym�
i charakteryzowa³ go w ten sposób: �Natomiast virylnym (dojrza³ym) popê-
dem zachowawczym nazywam drugi okres rozwoju popêdu, który przejawia
siê w d¹¿no�ci do oparcia o siebie samego; dok³adniej mówi¹c, jest to opar-
cie o w³asny idea³ osobowo�ci. Idea³em osobowo�ci nazywamy to idealne
wyobra¿enie o sobie samym, które cz³owiek wytwarza w czasach swej m³o-
do�ci na podstawie swych prze¿yæ, warunków bytowania i wp³ywów wycho-
wawczych otoczenia. Idea³ ja�ni jest trzonem moralnym osobowo�ci i umo¿li-
wia jej zachowanie równowagi psychicznej� (Markuszewicz 1946: 360).

W tym wypadku dojrza³y popêd zachowawczy pozwala jednostce �za-
chowaæ� jej idealne wyobra¿enie o sobie samej. To za� � i jest to w porówna-
niu z tekstami z lat trzydziestych nowy motyw � sta³o siê mo¿liwe dziêki
oddzia³ywaniu �warunków bytowania� i wychowaniu, któremu podlega³a.
Pojêcie �idea³u ja�ni� zosta³o wziête przez Markuszewicza od Freuda, który
te¿ upatrywa³ w nim ostojê moralno�ci, tyle ¿e za jego pierwowzór uznawa³
postaæ ojca. W Kryzysie freudyzmu z kolei Markuszewicz charakteryzuje
popêd zachowawczy w nieco inny sposób, nazywaj¹c go �popêdem zacho-
wania czynno�ci�: �[�] definicja popêdu zachowawczego � jako popêdu za-
chowania czynno�ci � umo¿liwia nam genetyczne pojmowanie czynno�ci, a jed-
nocze�nie mamy mo¿no�æ poddania analizie psychologicznej warunków
bytowania cz³owieka, jego powi¹zañ spo³ecznych. Popêd zachowawczy ujawnia
siê w wieku dzieciêctwa w d¹¿no�ci do oparcia o matkê, dziêki której i w zwi¹z-
ku z któr¹ mog¹ byæ wykonane i rozwijane czynno�ci niemowlêcia. W wieku
za� dojrza³ym ta infantylna d¹¿no�æ do oparcia o matkê przekszta³ca siê w po-
trzebê oparcia o spo³eczeñstwo, dziêki któremu cz³owiek zdobywa równo-
wagê psychiczn¹, gdy jego dzia³ania � praca ma warto�æ spo³eczn¹� (Marku-
szewicz 1945a).

W tym ujêciu nacisk zosta³ po³o¿ony na to, i¿ popêd zachowawczy jest nie
tyle zwrócony ku sobie, nastawiony na samozachowanie jednostki, ale ku in-
nym, ku spo³eczeñstwu. Przy czym o ile w swej niedojrza³ej, infantylnej posta-
ci popêd ten sprawia, ¿e jednostka jako dziecko szuka najpierw oparcia w matce,
to przybieraj¹c postaæ dojrza³¹, ka¿e jednostce szukaæ oparcia w spo³eczeñ-
stwie. Je�li wiêc Markuszewicz w artyku³ach z lat trzydziestych pisa³ o popê-
dzie samozachowawczym, to akcentowa³ w nich tendencjê jednostki � pod-
miotu do oparcia siê o siebie, co pozwala³o jej na odnalezienie siê w przestrzeni
spo³ecznej. Nacisk by³ po³o¿ony na samoistn¹ postawê tej jednostki, która
utwierdzaj¹c siê w relacji do siebie, mo¿e harmonijnie wspó³bytowaæ z inny-
mi. W tekstach powojennych Markuszewicza czytamy, ¿e jednostka zyskuje
pewno�æ siebie dopiero, gdy ma oparcie o spo³eczeñstwo, co dokonuje siê
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poprzez pracê, ze wzglêdu na jej warto�æ spo³eczn¹. W argumentacji tej nie
ma w³a�ciwie miejsca na odniesienie siê jednostki do w³asnego �idea³u ja�-
ni�, o czym by³a mowa w poprzednim cytacie. Zanika tu subiektywny mo-
ment oparcia siê jednostki o siebie, jego miejsce zajmuje moment oparcia siê
o spo³eczeñstwo, a medium �zapo�redniczenia� jest praca. Innymi s³owy, do-
piero pracuj¹c w przestrzeni spo³ecznej, jednostka mo¿e siê utwierdziæ w so-
bie samej, zdobyæ równowagê psychiczn¹.

Owej pracy jednostki, pisze dalej Markuszewicz, ma przy tym towarzy-
szyæ poczucie, ¿e s³u¿y ona spo³eczeñstwu, a nie tylko wzbogaceniu innej
jednostki. Je�li mamy do czynienia z tym ostatnim przypadkiem, praca staje
siê wyobcowana, pozbawia oparcia o spo³eczeñstwo: �Prowadzi to do umniej-
szenia warto�ci pracy, do zachowania równowagi psychicznej do tym wiêk-
szej zale¿no�ci od pracodawcy, w stosunku do którego wytwarza siê infan-
tylny stosunek oparcia i zagro¿enia, aby tego oparcia nie utraciæ. W wyniku
takich warunków bytowania powstaje utrwalenie infantylnego popêdu za-
chowawczego � ¿ycie pod sta³¹ groz¹ utraty oparcia, specjalnie w okresach
kryzysu, bezrobocia. Stosunek do pracy ulega zniekszta³ceniu: nie jest ona rado-
�ci¹, gdy¿ nie s³u¿y rozwojowi cz³owieka i spo³eczeñstwa � ale odarta z wszel-
kich warto�ci spo³ecznych, jest zaledwie �rodkiem do zdobycia pieniêdzy,
s³u¿y zaspokojeniu g³odu. Jest zrozumia³e, ¿e takie warunki bytowania powo-
duj¹ utrwalenie formacji popêdowych infantylnych, zahamowanie rozwoju
psychicznego cz³owieka, panowanie strachu jako jedynego i najsilniejszego
bod�ca i � nienawi�ci jako wspó³miernej reakcji� (ibidem, s. 10). W tym frag-
mencie odwo³ania do teorii spo³ecznej Marksa, a szczególnie do jego wcze-
snego artyku³u �Praca wyobcowana�, s¹ ju¿ wyra�ne. Markuszewicz wi¹¿e
jednak wyobcowanie robotnika wobec pracy w ramach kapitalistycznych
stosunków produkcji z w³asn¹ wersj¹ teorii popêdów. Twierdzi, ¿e proceso-
wi temu towarzyszy regres popêdu zachowawczego na poziom infantylny,
czyli jego ponowne uzale¿nienie od innego � w tym wypadku kapitalisty
zainteresowanego jedynie zyskiem. W jego ujêciu s³ynne twierdzenie Mark-
sa, ¿e �byt okre�la �wiadomo�æ�, odniesione do kapitalistycznych stosun-
ków produkcji, oznacza przede wszystkim degradacjê popêdu zachowaw-
czego przez te stosunki i tym samym zahamowanie rozwoju psychicznego
jednostki.

Markuszewicz podejmuje w omawianym artykule próbê po³¹czenia w³a-
snej teorii psychoanalitycznej z marksizmem. Próbê tê mo¿na uznaæ za pre-
kursorsk¹ w stosunku do propozycji, jakie w tej materii bêd¹ pó�niej, w la-
tach piêædziesi¹tych zg³aszaæ Erich Fromm czy Herbert Marcuse w swojej
g³o�nej ksi¹¿ce Eros i cywilizacja. Niestety praca Markuszewicza zosta³a szyb-
ko zapomniana i to z dwóch powodów: po pierwsze, opublikowa³ j¹ w ap-
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tekarskim nak³adzie w Lublinie, a po drugie, w swej �rewizjonistycznej�
w stosunku do obowi¹zuj¹cej wersji marksizmu-leninizmu postaci by³a ona
trudna do zaakceptowania przez komunistyczne w³adze PRL-u. �Rewizjo-
nizm� Markuszewicza polega³ w tym wypadku na tym, ¿e traktuj¹c swoj¹
koncepcjê psychopatologii jako przekszta³con¹ wersjê freudyzmu opart¹ na
pojêciu popêdu zachowawczego, w sposób swobodny powi¹za³ j¹ z marksi-
stowsk¹ perspektyw¹ ujêcia, akcentuj¹c¹ wp³yw ustroju spo³ecznego (�byt�)
na samorozumienie (��wiadomo�æ�) jednostki. Koncepcjê tê pojmowa³ jako
daleko id¹ce przekszta³cenie teorii Freuda, a nie jako z gruntu marksistow-
sk¹, opart¹ na odrzuceniu tej pierwszej. W jego ujêciu zadanie analitycznej
terapii mia³o polegaæ na przeciwdzia³aniu infantylizacji popêdu zachowaw-
czego. Dokona³oby siê to poprzez poszukiwanie oparcia o spo³eczeñstwo,
zamiast oparcia o matkê czy innych oparæ zastêpczych � o pieni¹dz, stanowi-
sko � jakie oferuje kapitalizm. W ten sposób pacjent mia³ siê wznie�æ do
wy¿szej, �wysublimowanej� postaci popêdu zachowawczego, która gwaran-
towa³a mu odzyskanie zdrowia psychicznego: �Zdrowie bowiem psychiczne
jest jednoznaczne z warto�ci¹ spo³eczn¹ cz³owieka. Uspo³ecznienie za� cz³o-
wieka jest nakazem higieny psychicznej� (ibidem, s. 11).

Pojawia siê pytanie, jak nale¿a³oby rozumieæ ten �cis³y zwi¹zek zdrowia
psychicznego jednostki z �warto�ci¹ spo³eczn¹ cz³owieka�? Je�li mo¿liwy jest
on dziêki pracy, to jakie warunki musz¹ byæ spe³nione, aby praca mog³a tak
pozytywnie wp³ywaæ na ¿ycie psychiczne jednostki? Mia³a to byæ, wed³ug
Markuszewicza, praca jednostek ¿yj¹cych w spo³eczeñstwie socjalistycznym.
Dziêki niej nie bogaciliby siê inni, kapitali�ci, lecz spo³eczeñstwo jako ca³o�æ.
Mia³a to byæ jednocze�nie praca o charakterze twórczym, s³u¿¹ca rozwojowi
psychicznemu pracuj¹cych, a nie bezmy�lnie wykonywana praca mechanicz-
na, rodz¹ca w nich apatiê i agresjê.

Nadchodz¹ce lata pokaza³y, ¿e warunki pracy, jakie zosta³y stworzone w kraju
przez �ludow¹� w³adzê, nie pozwoli³y na spe³nienie tych oczekiwañ. Warun-
ki te prowadzi³y tylko do pojawienia siê innego typu form degradacji pracy
ni¿ te, jakie maj¹ miejsce w kapitalizmie. Wymiar ogólnospo³eczny pracy sta³
siê fikcj¹, gdy¿ miejsce �bogac¹cego siê� kapitalisty zajê³o pañstwo, którego
w³adze rozdziela³y wytworzony dochód z my�l¹ o utrzymaniu istniej¹cego
porz¹dku, a nie zgodnie z idea³ami sprawiedliwo�ci spo³ecznej. Natomiast
wytworzone stosunki pracy oparte na hierarchicznej relacji zale¿no�ci dopro-
wadzi³y w praktyce jedynie do nowych form zniewolenia pracuj¹cych i bez-
wzglêdnego eksploatowania ich si³ wytwórczych.

Markuszewicz, inspiruj¹c siê Prac¹ wyobcowan¹ Marksa, ¿y³ iluzj¹ �uzdra-
wiaj¹cych� mocy pracy w ustroju socjalistycznym. Wierzy³, ¿e zmiana ustro-
jowa, nios¹ca za sob¹ przeobra¿enie stosunków pracy, bêdzie mia³a pozy-
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tywny wp³yw na zmianê stosunku do niej powojennego polskiego spo³eczeñ-
stwa. No i ¿e sama praca, niczym za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki,
bêdzie mia³a odt¹d prawdziwie twórczy, a nie mechaniczny charakter. ¯y³ te¿
nadziej¹, ¿e nowy ustrój w Polsce bêdzie prawdziwie demokratyczny, a wiêc
bêdzie �demokracj¹ ludow¹�, w której wszyscy obywatele s¹ równoupraw-
nionymi podmiotami politycznymi. Przebija to wyra�nie z pierwszych zdañ
jego artyku³u o idea³ach wychowawczych, jakie maj¹ byæ wspó³cze�nie urze-
czywistniane. Postawi³ w nim pytanie, w jaki sposób ma zostaæ wychowane
m³ode pokolenie, które wzrasta³o w czasach wojny i zosta³o zaburzone w swo-
im rozwoju psychicznym? Odpowiadaj¹c na nie, stwierdzi³, ¿e nale¿y naj-
pierw zastanowiæ siê nad genealogi¹ dotychczasowych idea³ów wychowaw-
czych i przyczynami ich klêski, �a nastêpnie �ci�le okre�liæ nowe idea³y
wychowawcze spo³eczeñstwa demokratycznego� (Markuszewicz 1946: 354).
I doda³, ¿e w tym celu nale¿y oprzeæ siê: �o odpowiedni¹ teoriê psychopato-
logiczn¹, która umo¿liwi³aby zrozumienie psychicznego rozwoju cz³owieka
w zwi¹zku z jego warunkami bytowania� (ibidem). W dalszej czê�ci artyku³u
Markuszewicz rozwija tê my�l, twierdz¹c: �[�] wychowanie demokratycz-
ne, tzn. demokracji ludowej, nie mo¿e poprzestaæ na przekszta³ceniu �wiado-
mo�ci � ale zmierzaæ winno g³êbiej, aby uzyskaæ wp³yw na rozwój popêdów,
w pierwszej linii popêdu zachowawczego. Nikt bowiem nie rodzi siê demo-
krat¹ � ale nim siê ³atwo staje, gdy osi¹gnie odpowiedni poziom rozwoju
psychicznego. Zrozumienie i szacunek dla instytucji demokratycznych po-
wstaæ mo¿e jedynie wówczas, gdy cz³owiek jest w stanie ustrój ten w³a�ci-
wie zrozumieæ� (ibidem, s. 367). Bycie demokrat¹ jest zatem �ci�le powi¹-
zane z postaci¹, jak¹ w jednostce przybra³ popêd zachowawczy. Zwi¹zek ten
ma przy tym znacznie g³êbsz¹ postaæ ni¿ wówczas, gdyby zachodzi³ on tylko
na poziomie �wiadomo�ci. W tym punkcie Markuszewicz wykracza poza kla-
syczne ujêcia marksistowskie, nadaj¹c nowe znaczenie formule �byt okre�la
�wiadomo�æ�. Wed³ug niego, po pierwsze, okre�lone warunki bytowe wp³y-
waj¹ przede wszystkim na pod³o¿e popêdowe ludzkiej psychiki, szczególnie na
postaæ popêdu zachowawczego, który odgrywa w niej rolê kluczow¹, a nie
tylko na �wiadomo�æ. Po drugie, je�li te warunki uleg³y z jakich� powodów
zak³óceniu, na przyk³ad w wyniku wojny, nale¿y tworzenie nowych warun-
ków bytowych w ustroju �ludowej demokracji� wspomóc odpowiednim
modelem wychowania m³odego pokolenia. To za�, po trzecie, musi znale�æ
swoje oparcie w pracy analityka-psychopatologa, który wspomo¿e przekszta³-
cenie siê infantylnego popêdu zachowawczego w jego dojrza³¹ postaæ, nasta-
wion¹ na dzia³alno�æ o wymiarze ogólnospo³ecznym. Ujêcie to zak³ada, po
czwarte, ¿e istnieje �cis³a odpowiednio�æ miêdzy dojrza³ym, virylnym popê-
dem zachowawczym a modelem �demokracji ludowej�, w którym ka¿dy jest
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podmiotem nastawionym, poprzez pracê, na pomna¿anie dobrobytu spo³e-
czeñstwa jako ca³o�ci. Natomiast zachodni model demokracji liberalnej, w któ-
rym wspó³wystêpuj¹ kapitalistyczne stosunki produkcji, prowadzi do utrwale-
nia siê infantylnej postaci popêdu zachowawczego (zale¿no�æ od innego �
kapitalisty) oraz potêguj¹cej siê agresji w stosunku do innego � wyzyskiwacza.

Oparte na podobnych za³o¿eniach wychowanie m³odego pokolenia w wa-
runkach �demokracji ludowej�: �[�] ma na celu wyzwolenie aktywno�ci
dziecka bez uczucia zagro¿enia. Ze wzglêdu na istniej¹ce oparcie o spo³eczeñ-
stwo aktywno�æ ta nie jest skierowana przeciwko cz³owiekowi � ale przejawia
siê we wspó³dzia³aniu w imiê interesów ogólnych, reprezentowanych przez
zbiorowo�æ. Dziecko d¹¿y wówczas do urzeczywistnienia swych ¿yczeñ przez
zespolenie siê ze spo³eczeñstwem� (ibidem, s. 368). Owa aktywno�æ dziecka
urzeczywistnia siê w praktyce spo³ecznej poprzez pracê. Ta za�, jako powi¹za-
na z okre�lonymi warunkami istniej¹cymi w danym ustroju spo³ecznym, wy-
wiera: �[�] du¿y wp³yw na rozwój popêdu zachowawczego, a poprzez niego
i na ca³¹ psychikê cz³owieka. Warunki pracy i stosunek psychiczny cz³owieka
do niej jest dlatego potê¿nym czynnikiem wychowawczym i kszta³tuj¹cym
psychikê. Nale¿y wiêc w spo³eczeñstwie demokratycznym usun¹æ przekleñ-
stwo ci¹¿¹ce na pracy od pocz¹tku historii rozwoju cz³owieka � i przywróciæ
pracy jej w³a�ciwo�ci poznawcze, aby sta³a siê ona bod�cem ewolucyjnym
cz³owieka� (ibidem, s. 369). Kluczem do g³êbokiej przemiany, jaka ma nast¹-
piæ w psychice m³odego pokolenia, jest zatem stworzenie odpowiednich wa-
runków pracy, tak aby jego przedstawiciele poczuli siê jej podmiotami, a nie
narzêdziami, które siê wykorzystuje. Dopiero wówczas przekszta³cenie in-
fantylnej postaci popêdu zachowawczego w postaæ dojrza³¹ uzyska postaæ
trwa³¹. Tym samym stworzone zostan¹ mocne popêdowe, i w konsekwencji
psychologiczne, podstawy do ugruntowania siê modelu �demokracji ludo-
wej� opartego na idea³ach równo�ci i sprawiedliwo�ci spo³ecznej.

W dalszej czê�ci artyku³u Markuszewicz wymienia wiele owych ideal-
nych cech osobowo�ciowych, których wspólnym wyznacznikiem jest to, i¿
sprzyjaj¹ rozwojowi psychicznemu cz³owieka. S¹ to wed³ug niego: �[�] ak-
tywno�æ, rado�æ z pracy jako czynno�ci poznawczej, niezale¿no�æ. Hierar-
chia warto�ci winna byæ przeprowadzona w ideale osobowo�ci z punktu
widzenia warto�ci spo³ecznych. A wiêc poczucie sprawiedliwo�ci nale¿y oprzeæ
na sprawiedliwo�ci spo³ecznej: godno�æ cz³owieka by³aby wyrazem syntezy
jego funkcji i czynów spo³ecznych; poczucie winy zawiera³oby gotowo�æ
odpowiedzialno�ci za swe czyny, intencje wobec spo³eczeñstwa; pojêcie kary
tkwi³oby w utracie oparcia o spo³eczeñstwo� (ibidem, s. 370).

Jest to przepojony g³êbokim optymizmem projekt wychowawczy, w któ-
rym emancypacji procesu pracy przeprowadzonej w nowych warunkach ustro-
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jowych ma towarzyszyæ przeobra¿enie spo³eczeñstwa opartego na idea³ach
równo�ci i sprawiedliwo�ci spo³ecznej pojêtych w duchu socjalistycznym.
Markuszewicz zwraca uwagê, ¿e: �Przej�cie do warunków nowych nie jest
rzecz¹ ³atw¹, specjalnie dla neurotyków: wymaga to przestawienia siê psy-
chicznego, do czego w³a�nie neurotycy nie s¹ zdolni. Potrzebna wiêc im jest
pomoc fachowa lekarzy psychoterapeutów� (ibidem, s. 371). Problem tkwi³
� jego zdaniem � w tym, ¿e przyt³aczaj¹ca wiêkszo�æ powojennego spo³e-
czeñstwa polskiego by³a neurotyczna. Obwinia³ za to zarówno kapitalistycz-
ne stosunki produkcji panuj¹ce przed wojn¹, jak i sam¹ wojnê. Dlatego nie
do pomy�lenia jest emancypacja tego spo³eczeñstwa bez pomocy ze strony
lekarzy psychoterapeutów. To oni, promuj¹c przekszta³canie infantylnego
pod³o¿a popêdowego w dojrza³e, winni odegraæ kluczow¹ rolê w procesie
przekszta³cenia spo³eczeñstwa polskiego w spo³eczeñstwo socjalistyczne ¿y-
j¹ce w ustroju �ludowej demokracji�.

Z punktu widzenia lat pó�niejszych, w których w Polsce zosta³ wprowa-
dzony model komunizmu sowieckiego, projekt tej g³êbokiej spo³ecznej prze-
miany, jaka dokona³aby siê dziêki zmianie konstytucji popêdowej jednostek,
jawi siê naturalnie jako utopijny. W roku 1946 Markuszewicz móg³ jeszcze
wierzyæ, ¿e nie tylko jego projekt bêdzie mia³ � przynajmniej hipotetycznie �
szanse realizacji, ale ¿e podobnie niezale¿ne, nieprzystaj¹ce do ideologicz-
nych za³o¿eñ marksizmu-leninizmu, teksty bêdzie móg³ równie¿ pisaæ wów-
czas, kiedy �ludowa� w³adza okrzepnie i zabierze siê do porz¹dkowania sy-
tuacji w nauce. Nie dane by³o mu jednak bezpo�rednio skonfrontowaæ swoich
idei z tym, jak¹ faktycznie postaæ przybra³a �ludowa demokracja� w PRL-u
kilka lat pó�niej. Zarazem jednak, kiedy patrzymy na jego pisane po wojnie
teksty pod k¹tem jego przedwojennego dorobku, stanowi¹ one jego natural-
ne dope³nienie. Poruszaj¹ce jest przede wszystkim jego g³êbokie przekonanie
o kluczowej roli, jak¹ psychiatrzy winni odgrywaæ w procesie spo³ecznych
przemian, nawet je�li w tamtym okresie przedstawia³o siê ono do�æ utopijnie.

Porzucenie psychologii indywidualnej
na rzecz psychologii spo³ecznej

Teoretycznym uzupe³nieniem obu omówionych powy¿ej artyku³ów by³
drugi artyku³ opublikowany przez Markuszewicza w 1945 r., zatytu³owany
�Podstawowe pojêcie popêdu samozachowawczego� (Markuszewicz 1945b:
25�41). Podj¹³ on w nim próbê �ci�lejszego zdefiniowania w³asnej koncepcji
popêdu zachowawczego, ukazuj¹c j¹ na szerszym tle dotychczasowej trady-
cji psychiatrycznej i nauk biologicznych. G³ówna teza artyku³u brzmia³a:
�czynno�æ jest nie tylko wynikiem anatomicznej budowy narz¹du, ale te¿
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bod�cem ewolucyjnym dla danego narz¹du. Czynno�æ doskonali narz¹d �
jest wiêc czynnikiem kszta³tuj¹cym� (ibidem, s. 33). Twierdzenie to zak³ada,
¿e niemo¿liwy by³by rozwój organizmu bez wykonywania przez podmiot
czynno�ci, które ten organizm odpowiednio modeluj¹, pozwalaj¹c mu odna-
le�æ siê w ró¿nych nieoczekiwanych dlañ sytuacjach. Czynno�æ wiêc, kon-
kluduje Markuszewicz, wyprzedza �fizjologiczn¹ dojrza³o�æ organizmu�, który
kszta³towany jest poprzez ni¹, a nie na odwrót. Jednak aby organizm móg³
siê rozwijaæ, potrzebny jest jeszcze jeden warunek: czynnik dzia³aj¹cy na rzecz
zachowania czynno�ci w organizmie. Mo¿liwe jest to dziêki popêdowi za-
chowawczemu, który ow¹ czynno�æ utrwala, pozwalaj¹c organizmowi odnaj-
dywaæ siê podobnych sytuacjach, w których wykona³ dan¹ czynno�æ, a zara-
zem byæ zdolnym do zachowywania dalszych czynno�ci. Wiêksza efektywno�æ
owego popêdu w porównaniu z popêdem seksualnym polega na tym, ¿e o ile
krzywa przyjemno�ci, jak¹ dostarcza ten ostatni, szybko opada w dó³, to
krzywa przyjemno�ci popêdu zachowawczego jest lini¹: �[�] ³agodnie wzno-
sz¹c¹ siê i przez czas d³u¿szy pozostaj¹c¹ na tym samym poziomie. [�] Jest
to przyjemno�æ wzmagaj¹ca samopoczucie cz³owieka. Jest ona dlatego silnie
powi¹zana z czynno�ci¹ i ujawnia siê w d¹¿no�ci do zachowania czynno�ci.
Popêdem wiêc zachowawczym jest popêd do zachowania czynno�ci i wzajem-
nych ich korelacji. Popêd ten jest motorem nabywania wszystkich tych czyn-
no�ci, które gwarantuj¹ rozwój i swoiste cechy organizmu� (ibidem, s. 40).

Wed³ug Markuszewicza dopiero tak pojêty popêd zachowawczy t³uma-
czy rozwój organizmów biologicznych, w tym przede wszystkim organizmu
cz³owieka, w przypadku którego dodatkowym czynnikiem kszta³tuj¹cym jest
praca. Popêd ten przeciwstawia popêdowi samozachowawczemu, w którym
� jak ma to na przyk³ad miejsce u Darwina czy Spencera � chodzi jedynie
�o usprawiedliwienie w³asnego egoizmu, nie¿yczliwo�ci lub nienawi�ci do
cz³owieka, o konkurencjê wszystkich przeciwko wszystkim, o spo³eczne sta-
nowisko [�]� (ibidem, s. 26). Dlatego popêd samozachowawczy to zdege-
nerowana, patologiczna odmiana popêdu zachowawczego, w której podmiot
popêdu zosta³ uto¿samiony z jego przedmiotem, co wyklucza rozwój organi-
zmu. Popêd samozachowawczy bowiem: �prowadzi w konsekwencji do an-
tybiologicznego pojmowania cz³owieka jako w³adcy wszystkiego, co ¿yje �
do rozumienia przejawów ¿ycia w sposób ograniczony, gdy¿ tylko z punktu
widzenia ich celowo�ci dla zachowania ¿ycia, wreszcie � do ucz³owieczenia
przejawów ¿ycia zwierz¹t� (ibidem, s. 27).

Popêd zachowawczy natomiast nastawiony jest nie tyle na zachowanie
¿ycia, co na zachowanie czynno�ci. Jego wy¿szo�æ nad popêdem samozacho-
wawczym zasadza siê na tym, ¿e tylko zachowana czynno�æ, przybieraj¹c w �wiecie
ludzkim postaæ czynno�ci pracy, s³u¿y rozwojowi ludzkiego organizmu po-
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przez uspo³ecznienie. Tylko praca bowiem, s³u¿¹c spo³eczeñstwu, prowadzi
do przekszta³cenia cz³owieka w wyniku budowania jego wiêzów z innymi.
W rezultacie psychologia indywidualna, w której g³ównym punktem odnie-
sienia jest jednostkowe ¿ycie, winna zostaæ zast¹piona przez psychologiê
spo³eczn¹: �W oparciu bowiem o now¹ definicjê popêdu zachowawczego
postawiæ nale¿y w miejsce kultu ¿ycia � kult dzia³alno�ci cz³owieka, w miejsce
pietyzmu dla samego trwania ¿ycia � pietyzm dla pracy cz³owieka. A wówczas
zgodzimy siê z jak¿e¿ piêknym i porywaj¹cym has³em marynarzy: Navigare
necesse est, Vivere non necesse� (ibidem, s. 41).

Pojêcie pracy a popêd zachowawczy

Podniesienie pracy do rangi g³ównej kategorii antropologicznej to sta³y
motyw powracaj¹cy w my�li lewicowej i marksistowskiej. W tradycji pol-
skiej my�li topos ten pojawi³ siê ju¿ w pracach Stanis³awa Brzozowskiego.
Markuszewicz nadaje mu jednak znaczenie szczególne, uznaj¹c, ¿e kluczowe
znaczenie tej kategorii bierze siê z jej zakorzenienia w popêdzie zachowaw-
czym, który tkwi u podstaw dzia³alno�ci cz³owieka. I ostatecznie w rozra-
chunku dziejowym liczy siê tylko ta dzia³alno�æ, do niej sprowadza siê ¿ycie
ludzkie. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e Markuszewicz pisze te s³owa po przej-
�ciu koszmaru lat wojny, w czasie której cudem unikn¹³ �mierci w getcie czy
w obozie koncentracyjnym. By³ te¿ naocznym �wiadkiem �mierci tysiêcy ist-
nieñ ludzkich7. W kontek�cie tych okoliczno�ci przyznanie przez niego pry-
matu ludzkiej dzia³alno�ci nad ¿yciem staje siê bardziej zrozumia³e. Wszystkie
traumatyczne przej�cia, których do�wiadczy³, kaza³y mu uznaæ, ¿e w ludzkim
¿yciu liczy siê ostatecznie praca, której efekty s³u¿¹ innym, a nie samo ¿ycie
jako takie. Je�li wiêc konkluzja Markuszewicza wychodzi naprzeciw jedne-
mu z g³ównych motywów my�li marksistowskiej, to stoj¹ za ni¹ równie¿ lata
jego w³asnych tragicznych wojennych do�wiadczeñ. To one utrwali³y w nim
przekonanie, ¿e sens ludzkiego ¿ycia sprowadza siê do dzia³ania na rzecz
dobra wspólnego. Jedynie tego typu dzia³alno�æ pozostawia po sobie �lady,
które zostaj¹ zachowane. Je�li nawet nie w jednostkowej pamiêci ludzkiej, to
z pewno�ci¹ w zbiorowej pamiêci dziejów gatunku.

7 Wstrz¹saj¹cym tego �wiadectwem jest jego pamiêtnik A Miraculous Escape�, w którym opisuje
swoje przej�cia z lat okupacji niemieckiej (Markuszewicz 1976).
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dyplomatycznego z projektowaniem architektonicznym

The aim of this article is to present partial results of the research carried out by the
authors over the last two years and more. This research could be described as
being situated at the crossroads of diplomatic law and architectural design.
The paper comprises four parts. The first contains information on the research
results to date plus a reference to the direction of deliberations set by the
organisers of a conference, �Interdyscyplinarne Spojrzenie na Spo³eczeñstwo:
Relacje i spotkania jako przedmiot badañ� (An Interdisciplinary Look at Soci-
ety: Relations and Encounters as a Research Subject), held on 25�26 Septem-
ber 2015 at the Institute of Applied Social Sciences of Warsaw University. Part
two presents a sketch of public international law, with special attention given
to its sources, focusing primarily on international customs and soft law norms.
The authors also discuss select regulations from diplomatic law, which paints
the backdrop essential for the analysis. In the third section, the mechanisms
behind how particular architectural solutions affect existing diplomatic law
are explained. An example of a concert organised at an embassy is used to
illustrate the above. Conclusions bring the paper to a close.
Keywords: embassy, architecture, diplomatic law, soft law

Stan badañ

Autorki niniejszego artyku³u od ponad dwóch lat prowadz¹ razem bada-
nia, które ulokowane s¹ na styku prawa dyplomatycznego z projektowaniem
architektonicznym. Prace te maj¹ charakter interdyscyplinarny i dotycz¹
wspólnego pola zainteresowania obszaru nauk technicznych i obszaru nauk
spo³ecznych, a na ich gruncie odpowiednio dyscypliny: architektura i urba-
nistyka oraz dyscyplina prawo1. W wyniku dotychczasowych badañ (maj¹-

1 Zob. Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065).
Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem dyscyplina naukowa �prawo� znajduje siê w dziedzinie �nauki prawne�, a ta
z kolei w obszarze �nauki spo³eczne�. Architektura, klasyfikowana ³¹cznie z urbanistyk¹, znajduje siê w dzie-
dzinie nauk technicznych oraz obszarze o tej samej nazwie (�obszar nauk technicznych�). W tym miejscu warto
zaznaczyæ, i¿ niniejsze opracowanie dotyczy zagadnieñ ze styku dyscypliny, jak¹ jest architektura i dyscypliny,
jak¹ jest mieszcz¹ce siê w obszarze nauk spo³ecznych prawo. Opracowanie, co jest �wiadom¹ strategi¹ badaw-
cz¹, nie wkracza w materiê innych ni¿ prawo dziedzin i dyscyplin objêtych obszarem nauk spo³ecznych,

Spotkania dyscyplin
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cych w znacznym stopniu charakter pionierski) autorki ustali³y co nastêpuje:
1) normy prawa dyplomatycznego i konsularnego, w tym normy kurtuazji
miêdzynarodowej determinuj¹, lub przynajmniej powinny determinowaæ,
rozwi¹zania architektoniczne; 2) architektura placówek dyplomatycznych
mo¿e zarówno u³atwiaæ, jak i utrudniaæ wykonywanie okre�lonych sk³ado-
wych prawa legacji; 3) przy projektowaniu architektonicznym ambasad war-
to postêpowaæ w my�l wskazañ tzw. idei niewidzialnego bezpieczeñstwa (na
temat ww. idei zob. wiêcej: Boddy 2008: 287�299; Jasiñski 2013: 178, 191,
195; Ku�niak, Kolarz-Piotrowicz 2015b: 73 i nast.)2.

Zamierzeniem niniejszego artyku³u jest podjêcie próby wskazania i obja-
�nienia mechanizmu kolejnego zjawiska interdyscyplinarnego, polegaj¹cego
na oddzia³ywaniu konkretnych rozwi¹zañ architektonicznych na obowi¹zu-
j¹ce prawo dyplomatyczne. Autorki stoj¹ bowiem na stanowisku, ¿e stoso-
wane okre�lone rozwi¹zania architektoniczne mog¹ wp³ywaæ nie tylko na
sferê wykonywania prawa dyplomatycznego, ale tak¿e na sferê jego obowi¹-
zywania. Rozwi¹zania architektoniczne mog¹ mianowicie prowadziæ nawet
do utraty mocy obowi¹zuj¹cej pewnych norm prawa miêdzynarodowego
publicznego, zarówno tych w pe³ni wykszta³conych (tj. maj¹cych w szcze-
gólno�ci postaæ prawa zwyczajowego), jak i norm o charakterze soft law.

Zarysowane wy¿ej dotychczasowe badania i te prowadzone aktualnie
stanowi¹ komplementarn¹ ca³o�æ. Intencj¹ autorek jest sukcesywne prezen-
towanie ich wyników w formie referatów na konferencjach o charakterze
interdyscyplinarnym oraz artyku³ów w publikacjach o podobnym profilu.

Kierunek rozwa¿añ wyznaczony przez organizatorów konferencji �Inter-
dyscyplinarne Spojrzenie na Spo³eczeñstwo: Relacje i spotkania jako przed-
miot badañ�, która odby³a siê 25�26 wrze�nia 2015 r. w Instytucie Stosowa-
nych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, wychodzi³ naprzeciw
d¹¿eniom autorek. Warszawscy badacze postawili miêdzy innymi dwa istotne
pytania: 1. Czy spotkania i relacje mog¹ stanowiæ odrêbny przedmiot badañ?
2. Co oznaczaj¹: �pocz¹tek�, �trwanie�, �zmiana� i �koniec� w badaniach nad
relacjami? Na pierwsze z nich mo¿na udzieliæ pozytywnej odpowiedzi, przy
czym miêdzy innymi prace prowadzone przez autorki s¹ dobrym przyk³adem

a zatem nie porusza siê tu wielu interesuj¹cych zagadnieñ, np. z zakresu socjologii architektury, choæ
niew¹tpliwie podjêta problematyka ma potencja³ zachêcaj¹cy do prac badawczych tak¿e w innej ni¿ przy-
jêta perspektywie. W szczególno�ci problematyka organizowania koncertów w budynkach ambasad wi¹-
¿e siê z takimi zagadnieniami, jak: funkcje techniczne sali (akustyka, forma) czy te¿ relacje spo³eczne, w
tym uwzglêdnianie konwenansów dotycz¹cych regu³ zachowywania siê w okre�lonych sytuacjach. St¹d
np. teoria Goffmana, odwo³uj¹ca siê do spo³eczeñstwa jako teatru, mog³aby wpisywaæ siê w przedmiot
niniejszego opracowania (zob. Goffman 1982; 2011).

2 Wyniki badañ przywo³ane w punktach 1�3 zosta³y ju¿ opublikowane (Ku�niak, Kolarz-Piotrowicz
2015a: 238�262; 2015b: 73 i nast.).
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istnienia ponadobszarowych spotkañ i relacji naukowych. W tym miejscu na-
le¿y podkre�liæ, i¿ eksploracje o charakterze interdyscyplinarnym nie tylko licz-
nie wystêpuj¹, ale s¹ potrzebne i jako takie same w sobie mog¹ stanowiæ od-
rêbny przedmiot badañ. Mo¿na by s¹dziæ, ¿e nauki techniczne, w tym
architektura, s¹ bardzo odleg³e od takiej dyscypliny, jak prawo. Daje siê jednak
wykazaæ, ¿e ich kooperacja przynosi istotne spo³ecznie rezultaty, na przyk³ad
w zakresie dobrej i bezpiecznej organizacji funkcjonowania ambasad, w po³¹-
czeniu z realizacj¹ dyspozycji wynikaj¹cych z prawa miêdzynarodowego.

Autorki proponuj¹, by terminy: �pocz¹tek�, �trwanie�, �zmiana�, �ko-
niec�, w kontek�cie prowadzonych rozwa¿añ, ulokowaæ paralelnie w dyscy-
plinie architektura i w dyscyplinie prawo. I tak, �pocz¹tek� mo¿na rozumieæ
jako nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych, a dla architektury budynków
ambasad jako wybór lokalizacji, konkurs architektoniczny � wybór projek-
tanta, wznoszenie gmachu ambasady. �Trwanie� z kolei oznacza³oby odpo-
wiednio utrzymywanie relacji dyplomatycznych oraz u¿ytkowanie budynku
ambasady w czasie. �Zmiana� i �koniec� sprowadza³yby siê � na gruncie
prawa � do modyfikowania, w tym uszczuplania funkcji dyplomatycznych
(poprzez wyga�niêcie niektórych ich form). Na tle architektury natomiast �
do ewentualnej decyzji o zburzeniu lub rozbiórce budynku b¹d� przeznacze-
niu go do innych celów (np. w dawnej ambasadzie Francji w Bonn znajduje siê
obecnie tzw. mieszkaniówka), jako nienadaj¹cego siê do wype³niania w nim
pe³nego zakresu funkcji dyplomatycznych.

W tym miejscu warto zaznaczyæ, ¿e umiejscowienie niniejszych rozwa¿añ
w zakre�lonym dynamizmie: pocz¹tek, trwanie, zmiana, koniec, nie jest jedy-
nie prób¹ wpasowania siê w ramy konferencji i pokonferencyjnej publikacji,
ale jest konceptem o mocniejszym uzasadnieniu, co jest widoczne w dalszych
czê�ciach tego opracowania.

Specyficzne instytucje prawa miêdzynarodowego
publicznego � wybrane zagadnienia

Prawo miêdzynarodowe publiczne (dalej: PMP) jako specjalno�æ jurydycz-
na ma pewn¹ specyfikê. Wyró¿nia siê zw³aszcza katalog wspó³czesnych �ró-
de³ PMP. W�ród nich doktryna wymienia z regu³y traktaty i zwyczaj. To ostat-
nie �ród³o, pod pewnymi wzglêdami, obecnie jawi siê jako unikatowe, a to
dlatego, ¿e w obrêbie PMP w formie niepisanej s¹ regulowane nie tylko za-
gadnienia o znaczeniu marginalnym, ale przede wszystkim fundamental-
ne. Dobr¹ egzemplifikacj¹ powy¿szego mog¹ byæ globalnie obowi¹zuj¹ce
zakazy ludobójstwa i apartheidu, które w tak uniwersalnym zasiêgu nie maj¹
podstawy traktatowej, a jedynie zwyczajow¹. Warto podkre�liæ, ¿e zwyczaj,
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na który sk³adaj¹ siê dwa elementy, tj. wystêpuj¹ca obiektywnie praktyka �
usus i towarzysz¹cy jej element subiektywny w postaci przekonania, ¿e jest
ona wymuszona przez prawo, jako uznana przez pañstwa za prawnie wi¹¿¹-
c¹ � opinio iuris sive necessitatis (zob. np. Tunkin 1964: 115�116), jest tak¿e
nie tylko historycznym, ale aktualnym �ród³em prawa miêdzynarodowego
publicznego. Co siê tyczy zwyczaju, jako specyficznego �ród³a prawa, spo-
³eczno�æ miêdzynarodowa nie pos³uguje siê jedynie ewolucyjnie wcze�niej-
szymi jego normami, ale tak¿e tymi, które s¹ kszta³towane w bie¿¹cej prak-
tyce pañstw. Prawo miêdzynarodowe publiczne w formie zwyczajowej, czyli
niepisanej, powstaje wci¹¿ jeszcze i dzieje siê to w procesie, który aktorzy
sceny miêdzynarodowej mog¹ obserwowaæ i w którym mog¹ uczestniczyæ.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e zwyczaj w obrêbie PMP, inaczej ni¿ na
tle innych specjalno�ci prawa, reguluje kwestie zasadnicze, a nie wy³¹cznie
marginalne oraz jest aktualny, a nie wy³¹cznie historyczny. Do powy¿szego
warto dodaæ, i¿ prawo zwyczajowe w sposób specyficzny mo¿e straciæ sw¹
moc. Nie dzieje siê to wy³¹cznie wedle typowej regu³y, jak¹ jest wskazanie:
lex posterior derogat priori, ale tak¿e drog¹ desuetudo � pod tym ostatnim
pojêciem rozumie siê zarzucenie zwyczaju, odst¹pienie od praktykowania
(zob. wiêcej np.: Ipsen 1999: 181�198; Ku�niak 2012: 160�168; Czernien-
ko 2014: 75�78).

Na gruncie prawa miêdzynarodowego publicznego wykszta³ci³y siê tak¿e
specyficzne akty, nazywane mianem soft law (Ca³a-Wacinkiewicz 2011: 219).
Pojêcie to jest u¿ywane do�æ powszechnie przez przedstawicieli doktryny, ale
istniej¹ znacz¹ce rozbie¿no�ci co do tego, jak ma byæ rozumiane (zob. np.
Bierzanek, Symonides 2005: 113�114). Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e akty tzw.
miêkkiego prawa maj¹ charakter niewi¹¿¹cy, niemniej istotny jest pewien
ich walor prawny, czyli znaczenie daj¹ce siê wychwyciæ w perspektywie pra-
wa. W szczególno�ci z wykorzystaniem aktów typu soft law (np. deklaracji
organów organizacji miêdzynarodowych), tj. zgodnie z ich duchem i liter¹,
bywa dokonywana wyk³adnia aktów wi¹¿¹cych. �Miêkkie prawo� czêsto
zawiera postulaty de lege ferenda albo poniek¹d zastêpuje prawo obowi¹-
zuj¹ce w sytuacji, gdy tego ostatniego nie uda³o siê jeszcze stworzyæ (zob. np.
Ku�niak 2016: 85�87). Akty o charakterze soft law maj¹ rozmait¹ postaæ i ró¿-
ne odmiany. Najbardziej typowe dla tego gatunku wydaj¹ siê niewi¹¿¹ce re-
zolucje, uchwalane przez organy organizacji miêdzynarodowych (zob. np.
Czapliñski, Wyrozumska 2014: 14�17). Do aktów typu soft law zalicza siê
tak¿e pewne formy maj¹ce z regu³y niepisan¹ postaæ (i tym przypominaj¹ce
zwyczaj), takie jak na przyk³ad wskazania kurtuazji miêdzynarodowej. Kur-
tuazja miêdzynarodowa i protokó³ dyplomatyczny stanowi¹ niezwykle cie-
kawe uzupe³nienie prawa dyplomatycznego i konsularnego � jednego z dzia-
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³ów PMP. Prawie wszystkie normy protoko³u dyplomatycznego nie maj¹
charakteru prawnego (poza zasadami precedencji), co oznacza, ¿e ich z³ama-
nie poci¹ga za sob¹ co prawda ujemn¹ reakcjê cz³onków spo³eczno�ci miêdzyna-
rodowej, ale nie rodzi odpowiedzialno�ci prawnej. Normy kurtuazji i protoko³u
s¹ komplementarne w stosunku do norm prawa dyplomatycznego i konsu-
larnego oraz w wykonywaniu tych ostatnich doskonale siê z nimi przeplataj¹
(zob. np. Lankosz 2015: 103 i nast.). Tu warto podkre�liæ, i¿ normy kurtu-
azji i protoko³u, w znakomitej wiêkszo�ci maj¹ce charakter niepisany, mog¹
� podobnie jak zwyczaj miêdzynarodowy � wygasn¹æ drog¹ desuetudo, czyli
poprzez zarzucenie praktykowania.

Dobrym przyk³adem norm z zakresu kurtuazji i protoko³u dyplomatycz-
nego s¹ wskazania, zreszt¹ do�æ konkretne i sztywne, dotycz¹ce tego, jak
urz¹dziæ koncert w pomieszczeniach placówki dyplomatycznej. Szefowie misji
dyplomatycznych organizuj¹ koncerty w ramach wykonywanej przez pla-
cówkê zagraniczn¹3 funkcji promocyjnej, która polega miêdzy innymi na
promocji kultury w³asnego pañstwa (Gaw³owicz 2011: 134�135; Ku�niak
2015: 51 i nast.; Sutor 2012: 140�141). Zgodnie z art. 3 ust. 1 Konwencji
wiedeñskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr
37, poz. 232), funkcje misji dyplomatycznej obejmuj¹ miêdzy innymi �po-
pieranie przyjaznych stosunków miêdzy pañstwem wysy³aj¹cym a pañstwem
przyjmuj¹cym oraz rozwijanie miêdzy nimi stosunków [�] kulturalnych [�]�.
Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest w³a�nie organizowanie koncer-
tów4. Podobnie rzecz siê ma w przypadku funkcji konsularnych, zarysowa-
nych w szczególno�ci w art. 5 Konwencji wiedeñskiej o stosunkach konsu-
larnych z 1963 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98): �funkcje konsularne
polegaj¹ na [�] popieraniu rozwoju stosunków [�] kulturalnych miêdzy
pañstwem wysy³aj¹cym a pañstwem przyjmuj¹cym oraz na popieraniu wszel-
kimi innymi sposobami przyjaznych stosunków miêdzy tymi pañstwami zgod-
nie z postanowieniami niniejszej Konwencji [�]�.

3 Sformu³owania �placówka zagraniczna� u¿ywa siê tu w rozumieniu art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o s³u¿bie zagranicznej � Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 z pó�n. zm. Termin ten
obejmuje w szczególno�ci zarówno przedstawicielstwa dyplomatyczne, jak i urzêdy konsularne. Uwagi
zawarte w niniejszym tek�cie, a odnosz¹ce siê do placówek dyplomatycznych, g³ównie do ambasady, mo¿na
odnie�æ tak¿e do placówek konsularnych. Jest to podyktowane faktem, i¿ obecnie obserwuje siê tendencjê
zlewania siê s³u¿by dyplomatycznej i konsularnej. W praktyce, zawodowe urzêdy konsularne w swoich
konsularnych okrêgach pe³ni¹ rolê miniambasad, a z kolei ambasady ulokowane w stolicach czêsto wyko-
nuj¹ rutynowe czynno�ci konsularne, je�li nie ma tam odrêbnego konsulatu (D¹browa 2013: 97).

4 Koncert opisany w niniejszym opracowaniu stanowi jedynie pewien symbol � przyk³ad wydarzenia
realizuj¹cego funkcjê promocyjn¹ placówki zagranicznej. Istniej¹ i inne podobne wydarzenia gromadz¹ce
w placówkach du¿¹ liczbê go�ci, takie jak: spotkania z twórcami kultury i intelektualistami, wydarzenia
promuj¹ce ruch turystyczny do w³asnego pañstwa, imprezy zachwalaj¹ce jego ¿ywno�æ czy zdobycze tech-
niczne.
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Przyjê³o siê, i¿ koncert w placówce zagranicznej organizuje siê w �sali�
koncertowej, w której znajduj¹ siê specjalnie, dodatkowo ustawione krzes³a,
zaaran¿owana �scena� i ma miejsce taka przestrzenna organizacja ca³o�ci,
która umo¿liwia powstanie mi³ej, swobodnej atmosfery. Na koncerty zapra-
szani s¹ cz³onkowie rz¹du, cz³onkowie personelu dyplomatycznego, przed-
stawiciele ministerstw, reprezentanci �wiata kultury i nauki oraz inne osobi-
sto�ci utrzymuj¹ce kontakty z placówk¹. Przed rozpoczêciem imprezy
gospodarz wyg³asza krótkie przemówienie, wita go�ci, przedstawia artystów
(najczê�ciej wybitnych �piewaków operowych, pianistów b¹d� zespo³y arty-
styczne pañstwa wysy³aj¹cego) oraz przypomina program. Na krzes³ach dla
ka¿dego go�cia zamieszcza siê dodatkowo wydrukowany program oraz krótk¹
informacjê o wystêpuj¹cych artystach. Aby wytworzyæ mo¿liwie uroczysty
nastrój, �wiat³a zostaj¹ przyciemnione i mog¹ byæ zapalone �wiece, a jedynie
wykonawcy w razie potrzeby korzystaj¹ z dobrego o�wietlenia. Po koncer-
cie, który trwa oko³o 1,5 godziny, z regu³y odbywa siê przyjêcie, przybiera-
j¹ce formê aperitifu (Pietkiewicz 1990: 226�227).

W tym miejscu warto zasygnalizowaæ, i¿ normy kurtuazji miêdzynarodo-
wej, równie¿ takie jak wy¿ej opisane, dotycz¹ce organizowania koncertu,
mog¹ wygasn¹æ na skutek zarzucenia ich praktykowania, a wiêc w mechani-
zmie podobnym do utraty mocy obowi¹zuj¹cej norm prawa zwyczajowego
(desuetudo). Nale¿y jednak postawiæ pytanie, jakie mog¹ byæ przyczyny ewen-
tualnego porzucenia praktyki? Kwestie te i inne szczegó³owe zagadnienia s¹
przedmiotem rozwa¿añ trzeciej czê�ci artyku³u, dla których niniejsze uwagi
stanowi¹ niezbêdne t³o.

Koncert w ambasadzie, czyli przyk³ad wp³ywu
projektowania architektonicznego na prawo dyplomatyczne

Autorki niniejszego artyku³u twierdz¹, ¿e mo¿liwe jest oddzia³ywanie
konkretnych rozwi¹zañ architektonicznych na kszta³t i obowi¹zywanie pra-
wa dyplomatycznego. Przyjête rozwi¹zania architektoniczne mog¹ modelo-
waæ prawo dyplomatyczne, w tym mog¹ uchylaæ i wygaszaæ w trybie desuetudo
pewne jego normy. Dotyczy to zarówno tych norm prawa miêdzynarodowego
publicznego, które s¹ w pe³ni wykszta³cone, tj. maj¹ na przyk³ad postaæ pra-
wa zwyczajowego, jak i norm o charakterze soft law.

Podjêcie próby obja�nienia powy¿szego mechanizmu wymaga nawi¹za-
nia do teoretycznej koncepcji �ród³a prawa miêdzynarodowego. Doktryna
dzieli �ród³a pochodzenia prawa (odpowiadaj¹c na pytanie, sk¹d prawo po-
chodzi, sk¹d czerpie swoj¹ moc) na �ród³a materialne i formalne. Te ostatnie
najpro�ciej okre�liæ mo¿na jako formy, w których powstaje prawo (ustawa,
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traktat, zwyczaj itp.). �ród³a w znaczeniu materialnym rozumiane s¹ jako
pozaprawne przyczyny, które doprowadzi³y do tego, i¿ prawo siê ukszta³to-
wa³o (zob. np.: Morawski 2008: 91 i nast.; Nahlik 1967: 159 i nast.). Mo¿-
na stwierdziæ, i¿ oba te komponenty s¹ nieroz³¹czne i ka¿de �ród³o prawa
ma swój aspekt materialny i formalny. Materialna strona procesu prawo-
twórczego stanowi jego sk³adow¹, legitymizuj¹c¹ prawo. Rozmaite czynniki
spo³eczne, polityczne oraz ekonomiczne warunkuj¹ i modeluj¹ tre�æ prawa
(Morawski 2008: 92; Tokarczyk 2009: 17). Pozaprawne przyczyny powsta-
nia prawa (�ród³a materialne), jako przedmiot analizy co do zasady lokuj¹
siê w obszarze filozofii prawa, gdzie istnieje wiele ró¿nych szkó³ dotycz¹cych
tego zjawiska. Sztandarowymi zespo³ami pogl¹dów s¹: szko³a prawa natury
oraz szko³a pozytywistyczna5. Wed³ug naturalistów prawo � w tym prawo
miêdzynarodowe � powsta³o dlatego, i¿ takie by³y wskazania natury. Bogac-
two doktryn powoduje, i¿ nie mo¿na w sposób jednoznaczny zdefiniowaæ
prawa natury, poniewa¿ ró¿ni my�liciele rozmaicie pojmowali jego istotê, w
tym �ród³o. W zale¿no�ci od konkretnego od³amu szko³y prawa naturalnego
�ród³em pochodzenia prawa mo¿e byæ natura jako taka, natura spo³eczeñ-
stwa, historia ludzko�ci, istota boska, system nakazów religijnych b¹d� god-
no�æ lub sumienie cz³owieka. Przyczyna prawnonaturalna jest zró¿nicowana
i, odpowiednio do za³o¿onej koncepcji, mo¿e mieæ charakter teologiczny lub
laicki (Oniszczuk 2004: 43; Zajad³o 2007: 267)6. Zgodnie z perspektyw¹
pozytywistyczn¹, czynnikiem sprawczym prawa jest wola, przy czym w za-
kresie prawa miêdzynarodowego jest to wola pañstw. Koncepcja prawnicze-
go pozytywizmu sk³ada siê z wielu nurtów, dla których wspólne jest to, i¿
prawo jest rezultatem woli prawodawcy. Pozytywizm oznacza taki w³a�nie
sposób pojmowania prawa oraz uzasadniania obowi¹zku dawania mu pos³u-
chu (Oniszczuk 2004: 137�138; Zajad³o 2007: 251)7.

Jak wskazano, za ka¿d¹ form¹ prawa stoi pewna, okre�lona przez konkret-
n¹ szko³ê prawa, pozaprawna si³a sprawcza � jego �ród³o materialne. Przyczy-
na tworz¹ca prawo, w tym przyczyna je modeluj¹ca lub deroguj¹ca, jak siê
wydaje, nie ma jednak charakteru czynnika pozostaj¹cego w ca³kowitym ode-
rwaniu od procesu prawotwórczego i niebêd¹cego z nim w jakimkolwiek
zwi¹zku, a zatem czynnika wzglêdem tego procesu zupe³nie �zewnêtrznego�.

5 Na gruncie prawa miêdzynarodowego publicznego do grona przedstawicieli szko³y prawa natural-
nego zalicza siê m.in.: S. Pufendorfa, Ch. Wolffa, G. Radbrucha, A. Verdrossa, L. Fullera, J. Finnisa, a do
grupy reprezentantów pogl¹dów pozytywistycznych m.in.: R. Zouche�a, C. Bynkershoeka, J.J. Mosera,
H. Kelsena, D. Anzilottiego, P. Guggenheima, H.L.A. Harta.

6 Wiêcej na temat naturalizmu prawniczego zob. np.: Oniszczuk 2012: 38�308; Stelmach, Bro¿ek,
Kurek, Eliasz 2015, Izdebski 2011.

7 Wiêcej na temat pozytywizmu prawniczego zob. np.: Oniszczuk 2012: 309�422; Gizbert-Studnic-
ki, Dyrda, Grabowski 2016; Izdebski 2011.
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Powracaj¹c do próby pokazania i obja�nienia mechanizmu oddzia³ywa-
nia konkretnych rozwi¹zañ architektonicznych (rozwi¹zañ w pe³ni �zewnêtrz-
nych� wzglêdem procesu prawotwórczego) na sferê obowi¹zywania prawa
dyplomatycznego, mo¿na pos³u¿yæ siê sygnalizowanym wcze�niej przyk³a-
dem organizowania koncertów w placówce misji dyplomatycznej. Chodzi
mianowicie o to, ¿e koncerty takie (lub inne wydarzenia promuj¹ce pañstwo
wysy³aj¹ce w pañstwie przyjmuj¹cym) mog¹ siê wcale nie odbywaæ, a to ze
wzglêdów podyktowanych rozwi¹zaniami architektonicznymi. Niemo¿no�æ
zorganizowania koncertu mo¿e przy tym wynikaæ z dwóch powodów: � po
pierwsze, co jest prozaiczne, mo¿e brakowaæ w placówce zagranicznej odpo-
wiedniego pomieszczenia lub pomieszczenie to mo¿e byæ �le usytuowane,
czyli w sposób uniemo¿liwiaj¹cy skorzystanie z niego przez kilkudziesiêciu
go�ci; � po drugie, brak mo¿liwo�ci zorganizowania koncertu mo¿e byæ po-
wodowany konieczno�ci¹ wype³nienia wymogów bezpieczeñstwa, co w do-
bie narastaj¹cego zagro¿enia terroryzmem tak¿e nie jest czynnikiem bagatel-
nym.

Zamieszczone dalej trzy opracowania graficzne obrazuj¹ uk³ady pomiesz-
czeñ misji dyplomatycznej, które ilustruj¹ opisan¹ wy¿ej sytuacjê: 1) uk³ad
pokazuj¹cy istniej¹c¹ strukturê pomieszczeñ misji dyplomatycznej niezawie-
raj¹cej sali widowiskowej oraz strukturê pomieszczeñ zawieraj¹c¹ ju¿ ow¹
salê, czyli po przebudowie; 2) modelowy schemat pokazuj¹cy uk³ad pomiesz-
czeñ misji dyplomatycznej z prawid³owo zlokalizowan¹ sal¹ widowiskow¹;
3) modelowy schemat pokazuj¹cy uk³ad pomieszczeñ misji dyplomatycznej
zawieraj¹cej salê widowiskow¹, po³o¿on¹ jednak w sposób sprzeczny z wy-
mogami bezpieczeñstwa.

Na dwóch rzutach (schemat 1) przedstawiono zaadaptowane na cele pla-
cówki dyplomatycznej (Ambasada Holandii w Rzymie) pomieszczenia bu-
dynku bêd¹cego historyczn¹ will¹ z 1929 r. oraz pó�niej przeprojektowany
i przebudowany (1995 r.) uk³ad umo¿liwiaj¹cy spotkanie, integracjê i mo¿li-
wo�æ przeprowadzenia imprezy gromadz¹cej wiêksz¹ liczbê osób w jednym
pomieszczeniu (najwiêksze pomieszczenie na parterze pe³ni funkcjê sali kon-
ferencyjnej). Dodatkowo szrafem oznaczono przestrzeñ komunikacji, czyli
przemieszczania siê w budynku. Zmieniono uk³ad korytarzowy na centralny
uk³ad komunikacyjny z klatk¹ schodow¹ i przestrzeniami holi na ka¿dej kon-
dygnacji w sercu budynku. Przestrzeñ ta pe³ni funkcjê ekspozycyjn¹ (promo-
cja twórców bêd¹cych ambasadorami kultury Holandii) i spo³eczn¹ (integra-
cja personelu dyplomatycznego).
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Schemat 1. Uk³ad pokazuj¹cy istniej¹c¹ strukturê pomieszczeñ misji dyplo-
matycznej niezawieraj¹cej sali widowiskowej oraz strukturê pomieszczeñ
zawieraj¹c¹ ju¿ ow¹ salê, czyli po przebudowie

Rzut budynku ambasady Holandii w Rzymie po przebudowie

Rzut budynku ambasady Holandii w Rzymie przed przebudow¹

�ród³o: materia³y pozyskane przez J. Kolarz od pracownika dzia³u kulturalnego ambasady Holandii
w Rzymie (lipiec 2014).
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Schemat 2. Uk³ad pomieszczeñ misji dyplomatycznej zawieraj¹cej salê wido-
wiskow¹

Schemat 3. Uk³ad pomieszczeñ misji dyplomatycznej zawieraj¹cej salê wido-
wiskow¹, po³o¿on¹ jednak w sposób sprzeczny z wymogami bezpieczeñstwa

�ród³o: materia³y pozyskane przez J. Kolarz.

�ród³o: materia³y pozyskane przez J. Kolarz.
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Jak wspomniano, zorganizowanie koncertu w ambasadzie wi¹¿e siê tak-
¿e ze spe³nieniem wymogów bezpieczeñstwa, które determinuj¹: 1) po³o¿e-
nie budynku ambasady wzglêdem granicy dzia³ki, na której jest usytuowany;
2) po³o¿enie niektórych pomieszczeñ, a szczególnie sposób kontroli dostêpu
do nich; 3) komunikacjê wewnêtrzn¹ budynku w ten sposób, ¿e: � musi zostaæ
zachowana wymagana odleg³o�æ budynku od przestrzeni publicznej miasta;
� nale¿y oddzieliæ drogi przemieszczania siê osób nale¿¹cych do personelu
dyplomatycznego i osób przybywaj¹cych z zewn¹trz, przewiduj¹c kontrolê
dostêpu do niektórych stref.

Na schemacie 3, obrazuj¹cym przyk³adowe wadliwe rozwi¹zanie archi-
tektoniczne, wielofunkcyjna sala widowiskowa zosta³a usytuowana w grani-
cy dzia³ki. W ten sposób nie zosta³a zachowana wymagana minimalna odle-
g³o�æ 15m od granicy dzia³ki budynku, co umo¿liwia na przyk³ad atak
terrorystyczny w postaci pozostawienia samochodu z ³adunkiem wybucho-
wym, którego si³a ra¿enia uszkodzi konstrukcjê budynku, a tym samym sta-
nowi zagro¿enie dla personelu dyplomatycznego i go�ci ambasady.

Je�li zatem placówka dyplomatyczna nie bêdzie nale¿ycie skonstruowana
architektonicznie, tzn. nie bêdzie mia³a odpowiednich pomieszczeñ do wyko-
nywania niektórych jej funkcji albo pomieszczenia te bêd¹ po³o¿one w sposób
ur¹gaj¹cy wymogom bezpieczeñstwa, wówczas mo¿na przyj¹æ, ¿e w³a�nie
z powodów podyktowanych uwarunkowaniami architektonicznymi (czyli po-
wodów nieobjêtych procesem prawodawczym) koncerty w placówce dyplo-
matycznej nie bêd¹ siê odbywa³y. Finalnie zaniknie okre�lona praktyka (usus),
a zatem nast¹pi jej porzucenie, czyli bêdzie mia³o miejsce wspomniane wcze-
�niej desuetudo. Warto dodaæ, i¿ fakt, ¿e opisany mechanizm zaniku pew-
nych aktywno�ci wyst¹pi tylko w tych placówkach dyplomatycznych, które
nie bêd¹ zadowalaj¹ce pod wzglêdem architektonicznym, a w innych placów-
kach prawdopodobnie nie wyst¹pi, zasadniczo nie wp³ywa na mo¿liwo�æ za-
istnienia desuetudo. Nie wszystkie (a nawet tylko nieliczne) normy miêdzyna-
rodowoprawne maj¹ bowiem charakter globalny. Wygasn¹æ zatem mog¹
dotkniête wspomnianym mechanizmem normy regionalne b¹d� dwustronne.

Podany wy¿ej przyk³ad � koncert w placówce dyplomatycznej � odnosi siê
do sfery soft law (tu: norm kurtuazji i protoko³u dyplomatycznego), w podob-
nym mechanizmie mog¹ jednak wygasn¹æ nie tylko normy �miêkkiego pra-
wa�, ale tak¿e prawa zwyczajowego, które jest niekwestionowanym i przyjêtym
przez ca³¹ doktrynê �ród³em PMP. Obydwie te formy prawa, zwyczaj i niepisa-
na czê�æ soft law, s¹ na swój sposób delikatne i podatne na zmiany. Jest tak
dlatego, poniewa¿ zasadzaj¹ siê na bie¿¹cej praktyce � s¹ od niej zale¿ne. Silna
zale¿no�æ niepisanego prawa od bie¿¹cej praktyki ujawni³a siê przy tym sto-
sunkowo niedawno. Jest to zwi¹zane z postêpem technicznym, który dopro-
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wadzi³ do tego, ¿e jedn¹ z koniecznych cech praktyki, jak¹ by³a jej d³ugo-
trwa³o�æ (czyli wymóg, który mo¿na obrazowo przedstawiæ w taki sposób:
nikt ju¿ nie pamiêta, ¿eby kiedy� by³o inaczej) zast¹piono cech¹ czêstotliwo-
�ci. Dzi� przyjmuje siê, ¿e praktyka nie musi powtarzaæ siê od niepamiêtnych
czasów, a wystarczy, by by³a intensywna.

Konkluzje

Rozwi¹zania architektoniczne s¹ w du¿ej mierze zdeterminowane tre�ci¹
prawa, przy czym zale¿no�æ ta jest do�æ oczywista. Mo¿e jednak równie¿
wyst¹piæ zale¿no�æ odwrotna, co nie jest ju¿ widoczne prima facie.

Autorki pragn¹ stwierdziæ, i¿ jest mo¿liwe, aby kszta³t obowi¹zuj¹cego
prawa by³ modelowany za pomoc¹ rozwi¹zañ architektonicznych. Wydaje
siê przy tym, i¿ nie powinno i nie musi tak byæ. Po pierwsze, pozaprawne
przyczyny powstawania prawa (w tym tak¿e jego derogacji) nie powinny mieæ
wzglêdem procesu prawotwórczego charakteru zewnêtrznego. Gdy zastoso-
wane rozwi¹zanie architektoniczne � konkretny uk³ad przestrzenny ambasa-
dy � skutkuje tym, i¿ normy prawne (chocia¿by tylko normy o charakterze
soft law) wygasaj¹, wtedy trudno mówiæ, ¿e wyp³ynê³o to z jakiego� � zale¿-
nego od konkretnej filozoficznej szko³y prawa � materialnego �ród³a. Po-
wy¿sze jawi siê jako zjawisko wzglêdem procesu prawotwórczego zewnêtrz-
ne. Po drugie, wydaje siê, i¿ opisanym wy¿ej zjawiskom mo¿na zapobiegaæ,
a aktywno�æ w tym wzglêdzie lokuje siê nie tyle w obszarze prawa, co archi-
tektury. Kluczowym momentem dla tego typu dzia³añ jest moment projekto-
wania placówki dyplomatycznej (czy to projektowania od podstaw, czy ada-
ptowania na jej cele innego budynku). Powinno to byæ dokonane w taki
sposób, by w przedziale czasowym wyznaczonym s³owem-symbolem �trwa-
nie�, czyli w trakcie trwania relacji dyplomatycznych, nie dochodzi³o do
uszczuplania funkcji dyplomatycznych i konsularnych. Wadliwe wydaje siê,
by rozwi¹zania architektoniczne, lokuj¹ce siê przecie¿ w sferze wykonywa-
nia prawa, modelowa³y finalny kszta³t prawa, a zatem oddzia³ywa³y tak¿e na
jego obowi¹zywanie.

W odniesieniu do architektury misji dyplomatycznych oraz budynków
urzêdów konsularnych nale¿y baczn¹ uwag¹ obdarzyæ moment projektowa-
nia. Na tym etapie mo¿na przewidzieæ i uwzglêdniæ wszelkie podyktowane
prawem potrzeby placówki dyplomatycznej. W �wietle podjêtych tu rozwa-
¿añ, kluczowy dla zbudowania dobrych zale¿no�ci opisanych w niniejszym
artykule jest moment wyznaczony symbolicznym s³owem �pocz¹tek�.
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Artyku³y i studia
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Humanistyczna nauka o polityce, czyli o spotkaniu
psychologii humanistycznej i politologii

The article reviews an encounter between scientific disciplines: political sci-
ence and humanistic psychology (the psychological approach), resulting above
all in the two disciplines providing mutual inspiration. Activities undertaken
by their American representatives � this paper pertains to the conditions of
American social sciences � aimed to create a �humanistic political science�.
Their goal was to infuse the main assumptions, principles and values into the
discipline of political science and thus create a new and effective research
perspective. Although the collaboration between political scientists and hu-
manistic psychologists was providing interesting results, it turned out to be
short-lived. The meeting was well organised and promising, but in the end the
project of creating a �humanistic political science� was not completed; aside
from certain, notable exceptions, the researchers lacked the consistency to make
full use of the potential in the new form of political science.
The purpose of this paper is to elucidate the history of relations between po-
litical science and humanistic psychology within the context of American so-
cial sciences, where such collaboration took place, and to present their collec-
tive output. In reference to representative literature, the main research directions
of �humanistic political science� have been reconstructed. The results of the
encounter between political science and humanistic psychology are subjected
to a critical appraisal.
Keywords: humanistic political science, humanistic psychology, political sci-
ence, meeting

Wprowadzenie

Artyku³ po�wiêcony jest spotkaniu dyscypliny naukowej � politologii z orien-
tacj¹ psychologiczn¹ � psychologi¹ humanistyczn¹1. Spotkanie politologii
i psychologii humanistycznej, do jakiego dosz³o na gruncie nauki amerykañ-
skiej � bo o jej warunkach jest mowa w opracowaniu � to przede wszystkim

1 Politologia stanowi samodzieln¹ dyscyplinê naukow¹. Na gruncie polskich regulacji prawnych zo-
sta³a ujêta jako �nauka o polityce� w Rozporz¹dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 8
sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycz-
nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065). Psychologia humanistyczna to z kolei orientacja badawcza
(podej�cie, perspektywa) w ramach psychologii, a nie odrêbna dyscyplina. Zarówno jednak politologia,
jak i psychologia humanistyczna stanowi¹ kierunki zwi¹zane z dziedzin¹ nauk spo³ecznych.

Spotkania dyscyplin
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wzajemne inspirowanie siê obu kierunków. Ich przedstawiciele nie tyle d¹¿y-
li do uprawiania psychologii politycznej � a przynajmniej nie ograniczali siê
do niej, ale przede wszystkim starali siê stworzyæ kierunek badañ, który mo¿na
okre�liæ jako �humanistyczna nauka o polityce� (humanistic political scien-
ce). Chodzi³o o wprowadzenie do szeroko rozumianej nauki o polityce g³ów-
nych pryncypiów, warto�ci i za³o¿eñ obecnych w psychologii humanistycz-
nej, a przez to sformowanie nowej efektywnej perspektywy badawczej.
Spotkanie tych dwóch kierunków zaowocowa³o wspó³prac¹, która choæ da-
wa³a interesuj¹ce rezultaty, by³a wzglêdnie krótkotrwa³a � zaledwie kilkuna-
stoletnia. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e spotkanie by³o wprawdzie dobrze za-
aran¿owane i obiecuj¹ce, ale ostatecznie projekt formowania �humanistycznej
nauki o polityce� nie zosta³ dokoñczony, zabrak³o badaczom (z pewnymi,
acz znacz¹cymi wyj¹tkami) konsekwencji, by w pe³ni wykorzystaæ potencja³
naukowy nowej formy nauki o polityce.

Celem prezentowanego artyku³u jest przybli¿enie historii relacji polito-
logii i psychologii humanistycznej oraz przedstawienie wspólnego dorobku
obu kierunków. Uwzglêdniaj¹c reprezentatywn¹ literaturê, odtworzy³em g³ów-
ne w¹tki badawcze �humanistycznej politologii�. Artyku³ sk³ada siê z trzech
podrozdzia³ów, poprzedzonych niniejszym wstêpem. W  pierwszym podroz-
dziale zaproponowa³em miêdzy innymi robocz¹ definicjê �humanistycznej
politologii� � w odniesieniu do �róde³ amerykañskich, a tak¿e przypomnia-
³em w skrótowej formie, czym jest psychologia humanistyczna. Uzna³em, ¿e
nie bêdê podobnie charakteryzowa³ dyscypliny � politologii, albowiem zakres
badañ politologicznych jest powszechnie znany i nie budzi wiêkszych w¹tpli-
wo�ci2 . W drugim podrozdziale wskaza³em najwa¿niejsze obszary aktywno�ci
badawczej �humanistycznych politologów�. Ca³o�æ rozwa¿añ wieñcz¹ konkluzje

2 Pozostaje jednak wskazaæ wybrane pozycje, które w wyczerpuj¹cy sposób przedstawiaj¹, czym jest
wspó³czesna politologia oraz jaki jest stan refleksji politologów nad w³asn¹ dyscyplin¹. Zob. np.: Blok Z.,
Rodzaje teoretycznej wiedzy o polityce a podej�cia badawcze, w: Krauz-Mozer B., �cigaj P., Podej�cia
badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, Kraków: Ksiêgarnia Akademicka 2013, s. 277�289; Cho-
dubski A., O kszta³towaniu siê metody politologicznej, w: Krauz-Mozer B., �cigaj P., Podej�cia badaw-
cze�, s. 436�445; Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Za³o¿enia metodologiczne, Warszawa: PWN 2007, s.
33�51; Krauz-Mozer B., Politologia z punktu widzenia metodologii sensu largo, w: Antoszewski A., Du-
ma³a A., Krauz-Mozer B., Radzik K. (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badañ politologicz-
nych w Polsce, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej 2009, s. 11�26; Krauz-
-Mozer B., Borowiec P., �cigaj P., Kim jeste� politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, t. 1, Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego 2012, s. 13�142 oraz t. 2, s. 195�269; Sielski J., Wyznaczni-
ki politologii, w: Antoszewski A., Duma³a A., Krauz-Mozer B., Radzik K. (red.), Teoretyczne i metodolo-
giczne wyzwania..., s. 75�84. Zwiêz³e omówienie najwa¿niejszych kategorii politologicznych i perspek-
tyw badawczych znajdziemy m.in. w nastêpuj¹cych opracowaniach: Grabowska G. (red.), Nauka o polityce.
Wybrane zagadnienia, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015, s. 9 i nast.; Kozie³³o
T., Maj P., Piêta-Szawara A., Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki, Rzeszów: Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, s. 9 i nast.
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w trzecim podrozdziale, zawieraj¹ce krytyczn¹ ocenê efektów spotkania poli-
tologii i psychologii humanistycznej.

Wp³yw psychologii humanistycznej na kszta³towanie
siê �humanistycznej nauki o polityce�

�Humanistyczna nauka o polityce� kszta³towa³a siê w Stanach Zjednoczo-
nych od oko³o lat sze�ædziesi¹tych XX w. Okres ten charakteryzowa³ siê gwa³-
townym przewarto�ciowaniem w wielu sferach ¿ycia spo³ecznego. Co w tym
momencie wydaje siê oczywiste, kontrkulturowa wizja rzeczywisto�ci musia³a
wp³yn¹æ równie¿ na sferê nauki. W takich warunkach rozwinê³a siê mocno
zwi¹zana z kontrkultur¹ �trzecia si³a w psychologii� � psychologia humani-
styczna. Badacze z innych dziedzin, takich jak na przyk³ad nauki o polityce,
odnale�li w psychologii humanistycznej koncepcje, idee i postulaty, które
wyda³y im siê uniwersalne. Wtedy te¿ zawi¹za³a siê interdyscyplinarna wspó³-
praca badaczy podzielaj¹cych te same warto�ci. �Humanistyczna nauka o po-
lityce� formowa³a siê w Stanach Zjednoczonych pod wp³ywem koncepcji
psychologów humanistycznych (nieco inaczej sytuacja wygl¹da³a np. w Pol-
sce, o czym dalej). Intensyfikacja badañ politologicznych w duchu humani-
stycznym przypada zw³aszcza na lata siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹te. Wte-
dy te¿ ludzie nauki, a tak¿e aktywi�ci pracuj¹cy zgodnie z orientacj¹
humanistyczn¹ (tj. zgodnie z ideami psychologii humanistycznej) przek³ada-
j¹ teoriê na praktyczne dzia³anie w sferze publicznej.

�Humanistyczn¹ naukê o polityce�, swoisty rezultat spotkania politolo-
gii i psychologii humanistycznej, nale¿y zatem zdefiniowaæ ³¹cznie jako kie-
runek badañ politologicznych, normatywnej filozofii politycznej oraz doradz-
twa politycznego, inspirowany psychologi¹ humanistyczn¹, a zw³aszcza
obecn¹ na jej gruncie filozofi¹ cz³owieka i wizj¹ relacji miêdzyludzkich.

W tym miejscu, niejako na marginesie g³ównego nurtu wywodu, warto
uzupe³niaj¹co dodaæ, ¿e podczas gdy w Stanach Zjednoczonych czê�æ polito-
logów czerpa³a z psychologii humanistycznej i interpretowanych na jej grun-
cie idea³ów humanistycznych, polscy �politolodzy humanistyczni� formu-
³owali swój program badawczy pod wp³ywem nieco innych czynników. Nale¿y
przede wszystkim zwróciæ uwagê na oddzia³ywania my�li teoriopolitycznej
i metodologicznej tzw. poznañskiej szko³y metodologicznej (Jerzy Kmita, Je-
rzy Topolski, Leszek Nowak i in.) oraz zespo³u badaczy warszawskich, sku-
pionych wokó³ Zespo³u Teorii Polityki funkcjonuj¹cego w Centralnym O�rod-
ku Metodycznym Studiów Nauk Politycznych i Zak³adu Teorii Polityki
Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Artur Bodnar,
Tadeusz Klementewicz, Miros³aw Karwat i wielu in.). Nurt humanistyczny
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politologii polskiej rozwija³ siê w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹-
tych XX w. pod wp³ywem krytycznej refleksji nad tradycj¹ marksistowsk¹.
Podnoszono problem tzw. interpretacji humanistycznej, tj. wyja�niania dzia-
³añ ludzkich poprzez uwzglêdnianie takich czynników, jak: �wiadomo�æ pod-
miotów, warto�ci, emocje, racjonalno�æ, jako wyra�nie odmiennej od innych
schematów wyja�niania w nauce3. Widoczne by³o psychologiczne zoriento-
wanie takiej refleksji, w której � co najwa¿niejsze � podkre�lano rolê �czyn-
nika ludzkiego�. Kompleksowy opis stanowiska humanistycznego w polito-
logii polskiej znajdziemy miêdzy innymi w pracach Tadeusza Klementewicza,
a zw³aszcza w Sporze o model metodologiczny nauki o polityce (1991). Au-
tor wskaza³, ¿e wystêpuj¹ca z pozycji �umiarkowanego antynaturalizmu�
politologia humanistyczna �jawi siê jako nauka empiryczna, lecz nie typu
przyrodniczego. Zmierza ona do zrozumienia ¿ycia politycznego drog¹ in-
terpretacji humanistycznej i wyja�nieñ przyczynowych� (Klementewicz 1991:
13). W dalszej czê�ci cytowanego dzie³a autor scharakteryzowa³ model poli-
tologii humanistycznej (Klementewicz 1991: 121�133; zob. tak¿e: Klemen-
tewicz 2011: 60�61, 108�112). Natomiast dobrym przyk³adem praktyczne-
go zastosowania modelu humanistycznego w badaniu politologicznym jest
wa¿na praca Miros³awa Karwata Podmiotowo�æ polityczna. Humanistyczna
interpretacja polityki w marksizmie (1980). Dorobek polskich �politologów
humanistycznych� zas³uguje na osobne opracowanie, nale¿y jednak wyra�-
nie zaznaczyæ, ¿e pozostaje on w du¿ej mierze aktualny i wp³ywowy.

Powracaj¹c jednak na grunt nauki amerykañskiej, gdzie politolodzy in-
spirowali siê psychologi¹ humanistyczn¹, trzeba wyja�niæ, czym jest to po-
dej�cie. Psychologia humanistyczna4  jest orientacj¹ w ramach psychologii,
dziêki której ukszta³towa³y siê: szczególny nurt badañ naukowych oraz prak-
tyki psychologicznej i psychiatrycznej. Osoby zwi¹zane z psychologi¹ huma-
nistyczn¹ stworzy³y równie¿ ruch spo³eczny podkre�laj¹cy warto�ci humani-
styczne. Ruch humanistyczny rozwija³ siê ju¿ od oko³o lat trzydziestych XX
w. w USA, a jego rozkwit nast¹pi³ w latach sze�ædziesi¹tych. Wp³ywy podej-
�cia humanistycznego z czasem znalaz³y uznanie równie¿ poza granicami

3 Na temat interpretacji humanistycznej oraz zwi¹zanych z ni¹ zagadnieñ teoretycznych i metodolo-
gicznych zob. np.: Klementewicz 2011: 111�112; Kmita 1971: 15 i nast.; Kmita 1973a: 206�221; Kmita
1973b: 23�33 oraz Topolski 1998. Zob. te¿ rozwa¿ania J. Kmity na temat antynaturalizmu, np. w: Kmita
(red.) 1978: 5 i nast. (tam m.in. J. Kmita i J. Topolski); Kmita 2015: 85�92. Zob. równie¿: Kmita 1976
i wybrane artyku³y z tomów wydanych w serii Poznañskie Studia z Filozofii Nauki, Warszawa�Poznañ:
PWN, t. 1, 11.

4 Oprócz bogatej literatury nt. psychologii humanistycznej, wykorzystanej na potrzeby przygotowa-
nia artyku³u, zob. wykaz literatury na koñcu tekstu. Autor pozwala sobie przywo³aæ tak¿e w³asne publika-
cje po�wiêcone temu nurtowi psychologii, zob. np.: Obacz 2015a: 62�71; Obacz 2015c; Obacz 2014, 42:
3�4.
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Stanów Zjednoczonych, miêdzy innymi w Wielkiej Brytanii, Australii, Niem-
czech i w Polsce5.

Jak przypomniano wcze�niej, lata sze�ædziesi¹te XX w. by³y w USA cza-
sem kontestacji, kwestionowania tradycyjnych norm spo³ecznych, tradycyj-
nych warto�ci, modelu rodziny i wspólnoty. Psychologia humanistyczna roz-
wija³a siê w³a�nie w tych warunkach, a argumenty, nastawienie, postulaty
psychologów humanistycznych znalaz³y poparcie ruchów kontrkulturowych.
Psycholodzy humanistyczni s¹ radykalnymi przeciwnikami behawioryzmu
i psychoanalizy. Odrzucaj¹ �zawziêty racjonalizm� metody naukowej (Bühler
1979: 10), naturalizm, reifikacjê, determinizm. W �lad za twórcami psycho-
logii humanistycznej, a w�ród nich: Abrahamem Maslowem, Carlem Roger-
sem, Rollo Mayem, Gordonem Allportem, Jamesem Bugentalem, Sidneyem
Jourardem, Charlotte Bühler, akcentuj¹ znaczenie swobody i wolnego wyboru
oraz � w relacjach spo³ecznych � empatii, zrozumienia, s³uchania. �Dzie³em
tych ludzi by³a nowa wizja cz³owieka, zdolnego do dzia³ania i wyboru, a przez
to odpowiedzialnego i wolnego� (Jankowski 1978: 6; zob. tak¿e: Kozielecki
2000: 239�249).

Przejawy recepcji idea³ów humanistycznych w psychologii, a pó�niej tak-
¿e w politologii za po�rednictwem humanistic psychology, ujawnia³y siê �
oprócz przyjêcia wymienionych wy¿ej pogl¹dów � poprzez podkre�lanie, ¿e
cz³owiek jest podmiotem samo�wiadomym i wolnym, zdolnym do dokony-
wania wyborów, a tak¿e przez formu³owanie programów postêpu spo³ecz-
nego, wzmo¿one zainteresowanie cz³owiekiem i �wieck¹ stron¹ jego praktyk
¿yciowych, takich jak kultura, kondycja spo³eczna, obyczajowa, polityczna
(por. Hartman 2009: 99).

Program naukowy psychologii humanistycznej, a tak¿e pó�niej �humani-
stycznej nauki o polityce�, by³ silnie krytykowany. Jeden z najczêstszych ar-
gumentów krytycznych brzmia³, ¿e badacze zwi¹zani z orientacj¹ humani-
styczn¹ nie s¹ neutralni, nie spe³niaj¹ naukowego wymogu zawieszenia swoich
warto�ci w prowadzonych badaniach (zob. tak¿e: Kozielecki 2000: 250�253).
Nie ma w¹tpliwo�ci, i¿ psychologia humanistyczna i �humanistyczna poli-
tologia� w sposób otwarty odwo³uj¹ siê do szeroko pojmowanej tradycji libe-
ralnej (Elkins 2009: 277�278). Badacze zwi¹zani z nurtem humanistycznym
nie uznawali (nie uznaj¹ tak¿e i dzi�), ¿e ka¿dy rodzaj badañ i refleksji o cz³o-
wieku powinien byæ wolny od uznawanych przez siebie warto�ci. Pozwalaj¹
one bowiem odpowiednio ukierunkowaæ proces badawczy, co wcale nie musi
determinowaæ wyników badania. Zreszt¹ postawa humanistyczna jest czym�
ogólnym � pewnym podej�ciem do istot ludzkich, okre�lonym sposobem

5 Wiêcej zob. np. w: Schneider, Pierson, Bugental (red.) 2014.
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my�lenia o �przedmiocie badania�. I tak, humani�ci w psychologii i politolo-
gii za szczególnie wa¿ne uznali miêdzy innymi: autentyczno�æ i spontanicz-
no�æ, autonomiczno�æ i wolno�æ, ró¿norodno�æ ludzkiego do�wiadczenia
i nieschematyczno�æ, godno�æ, empatiê, rozumienie i dialog, wolny wybór
(zob. np.: Bugental, w: Jankowski 1978: 325�342; Serlin 2011: 428�230;
Elkins 2009: 271, 274, 276 � 277; Brewster Smith 1990: 7, 10). Przyjêto, ¿e
warto�ci te s¹ konstytutywne dla kondycji ludzkiej. Jako takie wp³ywaj¹ rów-
nie¿ w sposób szczególny na charakter relacji spo³ecznych. Skoro tak, to przed
badaczem spo³ecznym � a jest nim i psycholog, i politolog � otwieraj¹ siê
nowe pola do naukowej eksploracji. Kolejne formy i aspekty interakcji spo-
³ecznych wymagaj¹ zaakcentowania i uwzglêdnienia w badaniach. Z takim
w³a�nie przekonaniem amerykañscy �humanistyczni politolodzy� przyst¹pi-
li do swoich badañ.

�Humanistyczna politologia� jako rezultat spotkania
politologii i psychologii humanistycznej � przyk³ady badañ

Jednym z pierwszych badaczy, którzy przyczynili siê do rozwoju programu
badawczego �humanistycznej nauki o polityce� by³ Floyd W. Matson. W roku
1966 opublikowano jego artyku³ o wymownym tytule �Humanistic Political
Science and Humane Politics�. Czytamy w nim: �W obliczu rosn¹cej �wiado-
mo�ci takich warto�ci, jak prawa obywatelskie i sprawiedliwo�æ spo³eczna,
w obliczu pal¹cych problemów, takich jak bieda i uprzedzenie, politolodzy
musz¹ zrewidowaæ swoje oklepane dogmaty [�]; s³u¿yæ temu ma humani-
styczna politologia � i humanistyczna polityka� (Matson 1966: 86). Autor
w sposób klarowny zasugerowa³, na co powinny byæ ukierunkowane badania
politologiczne. Da³ do zrozumienia, ¿e tradycyjne paradygmaty, podej�cia
i teorie polityczne musz¹ zostaæ zweryfikowane w obliczu zmieniaj¹cych siê
warunków spo³ecznych. Jak przysta³o na badacza �zaanga¿owanego�, Matson
nie omieszka³ wyraziæ opinii o charakterze normatywnym, postulatywnym.
Jego zdaniem pañstwo powinno byæ pro-wolno�ciowe, ale jednocze�nie � by
pos³u¿yæ siê formu³¹ Josepha Raza � perfekcjonistyczne. Polityka musi byæ
zaanga¿owana w rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych, powinna to byæ
swoista polityka troski, odpowiedzialna, ale zarazem nie zwalniaj¹ca jedno-
stek z odpowiedzialno�ci za siebie. Co wiêcej, w artykule Matsona widoczny
by³ postulat dokonania istotnego wyboru miêdzy dwoma modelami nauki.
Z jednej strony, zdaniem tego autora, jest obiektywistyczna kalkulacja i �neu-
tralno�æ�, a z drugiej � odwo³anie do jednostkowej �wiadomo�ci, do do�wiad-
czenia jednostek, podkre�lanie roli wolno�ci. Matson argumentowa³, i¿ mo¿e
istnieæ inna politologia � bliska cz³owiekowi, taka, w której nie jest obecna
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reifikacja. Wed³ug niego mo¿e (powinna) istnieæ tak¿e inna polityka � bar-
dziej ludzka. Tekst Floyda Matsona by³ bodaj pierwsz¹ prób¹ zaprezentowania
stanowiska sprzêgaj¹cego badania politologiczne i orientacjê humanistyczn¹.

Przywi¹zanie do humanistycznych idea³ów i warto�ci mia³o znacz¹ce
implikacje. Carl Ransom Rogers, do dzi� uznawany za najwa¿niejszego przed-
stawiciela psychologii humanistycznej, uj¹³ to nastêpuj¹co: �Na przyk³ad
wybór filozofii humanistycznej oznacza, i¿ w badaniach bêdzie siê wybiera³o
inne tematy i inne bêd¹ metody warto�ciowania odkryæ. Oznacza to podej-
�cie [�] bazuj¹ce na przekonaniu o posiadanym przez ludzi potencjale [...].
Prowadzi to do bardzo demokratycznej filozofii politycznej [�]� (Rogers
2012: 72). Politolodzy chc¹cy uprawiaæ sw¹ dyscyplinê w duchu orientacji
humanistycznej znajdowali w pogl¹dach swych kolegów psychologów wa¿ne
argumenty i wskazówki. Dzia³a³y one jak zachêta do podejmowania okre�lo-
nych tematów badawczych. Jako przyk³ad okre�lania badawczych, ale i jedno-
cze�nie politycznych priorytetów przywo³aæ mo¿na stanowisko Komitetu
Towarzystwa Psychologii Humanistycznej do spraw Polityk Ludzkich (AHP
� Committee on Human Policies: Statement of Purposes, 1973). Autorem tej
opinii by³, nomen omen, Floyd W. Maston. Za szczególnie istotne kwestie
polityczne Towarzystwo Psychologii Humanistycznej uzna³o miêdzy innymi:
pokojowe rozwi¹zywanie konfliktów, �humanistyczn¹ gospodarkê� (zmiana
sposobów zarz¹dzania i warunków pracy), ekologizm (dba³o�æ o �rodowisko
cz³owieka), demokracjê partycypacyjn¹, deliberacjê i równo�æ polityczn¹. Co
wa¿ne z perspektywy badaczy polityki, AHP zwróci³o uwagê na dwa zasad-
nicze cele przedstawicieli �humanistycznej nauki o polityce�. Pierwszym jest
identyfikacja i artykulacja najwa¿niejszych � z perspektywy humanistycznej
� kwestii spo³ecznych. Drugim jest prze³o¿enie warto�ci humanistycznych
i teorii humanistycznej na praktykê spo³eczno-polityczn¹. Przyjêto zatem, i¿
badacz nie musi pozostawaæ niezaanga¿owany � tzw. humanistic interven-
tion by³a postrzegana jako dzia³anie szlachetne i �ludzkie�.

W roku 1974 ukaza³ siê artyku³ Walta Andersona �Politics and the New
Humanism�. By³ to tekst �wiadcz¹cy o intensywnej autorefleksji wobec dys-
cypliny �humanistyczna politologia� i kolejny przyczynek do wzmocnienia
tego kierunku. Autor wyra¿a³ w swojej publikacji pogl¹d, i¿ nie ma ró¿nicy
miêdzy psychologi¹, politologi¹, socjologi¹ i innymi dyscyplinami (Aderson
1974: 5). Chodzi przede wszystkim o przyjêcie odpowiedniego podej�cia
wobec cz³owieka, o w³a�ciwe rozumienie istoty ludzkiej, jej potrzeb, tenden-
cji do rozwoju, aspiracji � i to mo¿e ³¹czyæ ró¿ne dyscypliny naukowe. An-
derson utrzymywa³, ¿e aby odpowiedzieæ na pytanie o istotê polityki i jej
sens, nale¿y najpierw odpowiedzieæ na pytania, kim jeste�my jako ludzie i po
co dzia³amy. Amerykañski badacz postawi³ niezwykle �mia³¹ tezê, maj¹c¹
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daleko id¹ce konsekwencje badawcze � pañstwo to stan umys³u: �Wszystkie
instytucje pañstwa wynikaj¹ z tego, co i jak ludzie my�l¹ i czuj¹, jak do�wiad-
czaj¹ siebie jako cz³owieka i innych ludzi, jak postrzegaj¹ relacje miêdzyludz-
kie i jak chcieliby je u³o¿yæ� (ibidem, s. 20). W ocenie Adersona polityka jest
zrelatywizowana do zdarzeñ psychicznych jednostki. Id¹c w �lad za tym spo-
sobem rozumowania, zmiana w jednostce mo¿e byæ podstaw¹ zmiany spo-
³ecznej, politycznej i odwrotnie � zmiana polityczna mo¿e sprzyjaæ rozwojo-
wi osobistemu. Zdaniem �humanistycznego politologa� to w³a�nie z tej
perspektywy powinno siê oceniaæ dzia³ania polityczne. �Humanistyczna po-
litologia�, argumentowa³ autor, dostarcza okre�lonej perspektywy dla anali-
zy i ocen polityki, pañstwa, w³adzy, instytucji, ale zawiera tak¿e pewne wska-
zówki, jak powinny siê wszystkie one zmieniaæ, aby zaspokoiæ ludzkie potrzeby
oraz sprzyjaæ indywidualnemu i spo³ecznemu rozwojowi (ibidem, s. 23).

Pierwszy okres rozwoju �humanistycznej nauki o polityce� inspirowanej
psychologi¹ humanistyczn¹ (lata sze�ædziesi¹te i siedemdziesi¹te) to, jak zo-
sta³o pokazane, definiowanie swojej pozycji, okre�lanie naukowej to¿samo-
�ci i wskazywanie celów badawczych. Kolejne lata to liczne próby prze³o¿e-
nia rozwa¿añ teoretycznych i filozoficznych na dzia³alno�æ praktyczn¹.

W latach osiemdziesi¹tych Stephen Woolpert aktywnie korzysta³ z hu-
manistycznego paradygmatu w politologii. Opublikowa³ miêdzy innymi ta-
kie artyku³y naukowe, jak: �Humanizing Law Enforcement: A New Para-
digm� (1980), �A Comparison of Rational Choice and Self-Actualization
Theories of Politics� (1982), �Applying Humanistic Psychology to Politics.
The Case for Criminal Restitution� (1988). Tytu³y prac Woolperta w pe³ni
odpowiadaj¹ naczelnym normom orientacji humanistycznej. Badacz ten utrzy-
mywa³, i¿ rzeczywisto�æ polityczna nie mo¿e byæ analizowana w oderwaniu
od ludzkiej �wiadomo�ci, czy te¿ szerzej: psychiczno�ci, która ma znaczenie
fundamentalne dla kszta³tu relacji miêdzyludzkich, instytucji itd. (Woolpert
1988: 46; Woolpert 1980: 68). Polityka stanowi, zdaniem Woolperta, rezul-
tat kolektywnych dzia³añ ukierunkowanych na realizacjê potrzeb jednostek
w warunkach pewnych ograniczeñ (Woolpert 1982: 65). Przeto wa¿nym
wymiarem polityki jest wymiar moralny (por. Woolpert 1980: 71, 77). Do-
tyczy on, oprócz sposobu zaspokajania potrzeb i sprzyjania rozwojowi, tak¿e
warto�ci oraz konfliktów, jakie mog¹ siê na ich tle pojawiaæ. W ocenie Wo-
olperta �konflikty i podzia³y s¹ centralnymi wyzwaniami polityki; s¹ nie do
unikniêcia� (Woolpert 1988: 47). Proces polityczny musi byæ jednak skon-
struowany tak, aby te ró¿nice mog³y siê ujawniæ. Humanistycznie zoriento-
wana polityka nastawiona jest, jak argumentowa³ politolog, na szukanie
kompromisów miêdzy przeciwstawnymi wizjami ¿ycia. Stephen Woolpert
podawa³ w swoich pracach liczne przyk³ady takiego dzia³ania. Jednak bodaj
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najwa¿niejszym przyk³adem praktycznego zastosowania podej�cia humani-
stycznego by³a dzia³alno�æ doradcza, szkoleniowa i mediacyjna specjalistów
zwi¹zanych z tym nurtem.

Jak wskazuje David Ryback, znacz¹cym osi¹gniêciem osób zwi¹zanych
z dzia³alno�ci¹ w duchu humanistycznym, wykraczaj¹cej poza badania psy-
chologiczne i politologiczne, by³o �gromadzenie wrogów przy jednym stole�
i rozwój technik negocjacyjnych ukierunkowanych na uzyskiwanie kompro-
misów poprzez tworzenie warunków opartych na szczerych i otwartych rela-
cjach (Ryback 2011: 415�416). Negocjacje polityczne powinny zmierzaæ,
w zamy�le dzia³aczy humanistycznych, do rozwi¹zywania sporów, nieporozu-
mieñ itp., przy zachowaniu �emocjonalnie szczerego podej�cia� (ibidem, s. 413).
Postawa taka znalaz³a zastosowanie miêdzy innymi podczas miêdzynarodowej
konferencji w Rust (1985 r.), po�wiêconej relacjom miêdzynarodowym w re-
gionie Ameryki �rodkowej. Badacze humanistyczni po�wiêcili temu wydarze-
niu kilka opracowañ (zob. np.: Rogers 1985; Rogers 1986; Rogers, Malcolm
1985; Solomon 1987; Swenson 1987; zob. tak¿e: Obacz 2015b: 185�289).
Rozwi¹zywanie konfliktów to zatem kolejne zagadnienie, którym zajmowali
siê w aspekcie teoretycznym i praktycznym zarówno psycholodzy humanistycz-
ni, jak i �humanistyczni politolodzy�. Zainteresowanie to znalaz³o swój wyraz
równie¿ w badaniach nad: odpowiedzialno�ci¹ polityczn¹ w warunkach nuc-
lear age (Mack 1988), konfliktem izraelsko-palestyñskim (zob. np. Kouttab
2007; autor pisze tam o �emocjonalnym gruncie pokoju�), indywidualnymi
i spo³ecznymi skutkami rasizmu i sposobami ich niwelowania (Perrin 2012).

Jak podkre�li³em wcze�niej, �humanistyczna nauka o polityce� wyra¿a
�bardzo demokratyczn¹ filozofiê polityczn¹�. W ostatnim fragmencie tej czê�ci
artyku³u pozostaje zatem przybli¿yæ najwa¿niejsze cechy modelowego ujêcia
demokracji, prezentowanego ³¹cznie przez politologów i psychologów hu-
manistycznych. Stan Charnofsky opublikowa³ w 2012 r. esej pt. Humanistic
Psychologists Model Democracy, w którym skrótowo przedstawi³ pogl¹dy
nurtu humanistycznego na temat po¿¹danej formy demokracji. Charnofsky
prze³o¿y³ warto�ci, do których przywi¹zane s¹ osoby uto¿samiaj¹ce siê z ru-
chem humanistycznym, na szczególnie po¿¹dan¹ formê systemu polityczne-
go. Zdaniem tego autora demokracja musi stwarzaæ takie warunki ¿ycia,
w których wolno�æ wyboru jest zmaksymalizowana, potencja³ i godno�æ cz³o-
wieka s¹ szanowane, jednostki mog¹ byæ kongruentne (spójne pod wzglê-
dem my�li, s³ów i czynów), a naturalna ludzka sk³onno�æ do rozwoju jest
honorowana i ceniona. Opinie te s¹ bardzo ogólne. Stanowi¹ zaledwie zrêby
dla bardziej systematycznego wyk³adu. Odzwierciedlaj¹ jednak pryncypia
badaczy humanistycznych, a s¹ nimi: poszanowanie ludzkiej wolno�ci, natu-
ralnego potencja³u i samej istoty ludzkiej.
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Konkluzje � ocena efektów spotkania politologii
i psychologii humanistycznej

Minê³o wiele lat od momentu rozkwitu w Stanach Zjednoczonych psy-
chologii humanistycznej i od pierwszych prób stworzenia w odniesieniu do
niej tzw. humanistycznej nauki o polityce. Trudno dzi� wskazaæ licznych
kontynuatorów tego kierunku politologicznego, choæ oczywi�cie by³y po-
dejmowane próby rozwijania jego dorobku (np. Woolpert 1998). Psycholo-
gia humanistyczna w znacz¹cy sposób wp³ynê³a na rozwój psychologii w ogóle
i choæ nie jest obecnie �trzeci¹ si³¹ w psychologii�, to w dalszym ci¹gu jest
do�æ wp³ywow¹ orientacj¹ psychologiczn¹ � s³uszne okaza³o siê wiêc prze-
widywanie Józefa Kozieleckiego (Kozielecki 2000: 259). Z powodzeniem
wybroni³a swoj¹ pozycjê w �wiecie nauki. Nie sposób tego jednoznacznie
powiedzieæ o �humanistycznej politologii�. Mo¿na stwierdziæ, ¿e �humani-
styczna nauka o polityce� nie sta³a siê spójnym i co najwa¿niejsze trwa³ym
nurtem badañ. Nale¿y przyznaæ racjê jej krytykom. �Humanistyczni polito-
lodzy� nie przedstawili bowiem ¿adnej konkretnej definicji polityki, co jest
przecie¿ obowi¹zkiem badaczy tej sfery ¿ycia spo³ecznego. Wpisali siê w hu-
manistyczny paradygmat, ale zupe³nie niejasny pozostaje aspekt metodolo-
giczny ich pracy (tutaj jako swoisty wzór, zarówno w aspekcie terminolo-
gicznym, teoretycznym i metodologicznym, mo¿e byæ postrzegany dorobek
polskich �politologów humanistycznych�). �Humanistyczna politologia� by³a
w koñcu kierunkiem bardzo zaanga¿owanym. Dla przyk³adu, jeszcze w la-
tach siedemdziesi¹tych pojawia³y siê propozycje p³yn¹ce ze strony humani-
stycznie zorientowanych badaczy, by zmieniæ sposoby nauczania w ramach
studiów politologicznych poprzez anga¿owanie w proces dydaktyczny stan-
dardów humanistycznych / psychologii humanistycznej. Propozycje takich
dzia³añ opisa³a na przyk³ad Clare A. Rose w artykule �A Humanistic Systems
Approach to Teaching Political Science� (1976). Z kolei w znacznie pó�niej-
szej pracy pt. Transformational Politics. Theory, Study, and Practice, pod
redakcj¹ Stephena Woolperta, Christy D. Slaton i Edwarda W. Schwerina,
autorzy sformu³owali model alternatywny wobec tradycyjnej politologii:
value-based political science, która nie tylko ma spe³niaæ zasadnicze wymogi
orientacji humanistycznej, ale poprzez odniesienie do realnych procesów
spo³ecznych, zmierzaæ do wypracowywania adekwatnych rozwi¹zañ oraz
promowaæ demokracjê, zrównowa¿ony rozwój i spo³eczn¹ �wiadomo�æ. Jak
widaæ, �humanistyczna politologia� w zasadzie nigdy nie by³a ideologicznie
neutralna � nie próbowano nawet tej neutralno�ci osi¹gn¹æ. Z drugiej jed-
nak strony nie jest to przecie¿ zjawisko niezwyk³e, zwa¿ywszy na przyk³ad,
jak rozwija³ siê kierunek humanistyczny w dyscyplinie �pokrewnej� � socjo-
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logii: �Socjologiê humanistyczn¹ [�] wyró¿nia siê wiêc ze wzglêdu na jej
funkcjê spo³eczn¹. Jest to wiedza socjologiczna, która kszta³tuje ludzkie po-
stawy i opinie, jest �ród³em orientacji spo³ecznych, u³atwia rozumienie naj-
bardziej narzucaj¹cych siê spo³ecznie problemów, pobudza do my�lenia
i rozwija wyobra�niê� (Mokrzycki 1971: 9). Humanistic political science sta-
wia³a (stawia) sobie dok³adnie te same cele, jednocze�nie wychodz¹c naprze-
ciw oczekiwaniu, by badania spo³eczne cechowa³a swoista �praktyczno�æ�.
Natomiast uwik³anie ideologiczno-polityczne amerykañskich �politologów
humanistycznych� � znaczny zwi¹zek z doktryn¹ liberaln¹ � to zagadnienie
na osobne opracowanie.

Nie jest jednak tak, ¿e spotkanie politologii i psychologii humanistycznej
zakoñczy³o siê kompletn¹ pora¿k¹. Z perspektywy nauki o polityce, czerpanie
inspiracji z innej dyscypliny i jednej z jej orientacji pozwoli³o wyj�æ poza okre-
�lony schemat, co akurat nale¿y uznaæ za naukow¹ odwagê i tym samym za
walor. Co wiêcej, �humanistyczna politologia� to w zasadzie gotowy program
badawczy � nale¿y go jednak uszczegó³owiæ, rozwin¹æ w aspekcie metodolo-
gicznym i teoretycznym. Choæ czas intensywnego rozwoju ma ju¿ za sob¹, nic
nie stoi na przeszkodzie, aby do tego projektu naukowego powróciæ. �Huma-
nistyczni politolodzy� musieliby jednak zaakceptowaæ pewne kanony nauko-
wo�ci. Rezygnacja z ostentacyjnej prezentacji pogl¹dów, wzmocnienie strony
metodologicznej i terminologicznej to podstawowe zadania. �Troska o rozwój
nauki jest jednocze�nie trosk¹ o rozwój cz³owieka� (Kozielecki 2000: 260).
Przegl¹d najnowszego pi�miennictwa pozwala jednak s¹dziæ, ¿e humanistycz-
nie zorientowani badacze dochodz¹ do tych samych wniosków.
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Nowa muzyka i jej zakodowane funkcje spo³eczne
The author attempts an examination of the mutual relations between histori-
cal musical formations and the dynamics of social structure. He focuses on
modernism, a crucial moment in history, analysing the period from the late
19th century up until the formation of social-artistic movements known as the
avant-garde in the nineteen-twenties. The main part is about atonality in mu-
sic and its references on society � and the paper strives, among other things, to
determine whether atonal music anticipated the changes in social life or was
itself an effect of the resultant rearrangement.
Keywords: atonality, modernism, dissonances

�W sztuce [�] nie mamy do czynienia
z jak¹� tylko przyjemn¹ czy po¿yteczn¹

 rozrywk¹, lecz [...] z rozwijaniem prawdy�
G.W.F. Hegel

(Hegel 1967, t.3, s. 683)

Wstêp. Kluczowe pojêcia analizy

Nieprzypadkowo rozpoczynam moje rozwa¿ania s³owami Georga Hegla
� podobnie otwiera³ swoj¹ Filozofiê nowej muzyki Theodor Adorno. Przez
kilka dekad ksi¹¿ka ta stanowi³a asumpt do burzliwych dyskusji, polemik i spo-
rów � inspirowa³a wielu teoretyków, nie tylko tych zwi¹zanych z muzyk¹,
badaj¹cych napiêcia miêdzy tzw. muzyk¹ now¹ a tradycyjn¹, ale tak¿e wszyst-
kich zainteresowanych relacjami muzyka � spo³eczeñstwo. Podstawowa teza
wywodu Adorna brzmi: muzyka stanowi tak¹ sam¹ formacjê (jako czê�æ sztuki)
jak polityka, ekonomia, a co za tym idzie mo¿na z niej wnioskowaæ o statu-
sie spo³eczeñstwa, w którym powstaje i na które jednocze�nie oddzia³uje
(Adorno 1974: 28). Pozwala to nie tylko na analizowanie bie¿¹cego statusu
muzyki w spo³eczeñstwie, ale tak¿e na wnioskowanie o ewentualnych kie-
runkach zmiany, wzajemnych korelacjach w relacji miêdzy muzyk¹ a spo³e-
czeñstwem.

W niniejszej pracy chcia³bym zastanowiæ siê nad znaczeniem nowej mu-
zyki w kontek�cie przemian spo³eczno-ekonomicznych nowoczesnych spo-
³eczeñstw zachodniej Europy koñca XIX i pocz¹tku XX w. Dlatego niejed-

Spotkania dyscyplin
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nokrotnie bêdê odwo³ywa³ siê do znacz¹cych wydarzeñ spo³ecznych, histo-
rycznych czy technologicznych. Nowa muzyka to umowna nazwa zró¿nico-
wanych praktyk artystycznych zwi¹zanych z radykaln¹ zmian¹ jêzyka kom-
pozytorskiego. Do�æ jednog³o�nie przyjmuje siê, ¿e umown¹ dat¹ wykszta³-
cenia siê tego zjawiska jest rok 1910 � czas manifestów muzycznych Arnolda
Schoenberga, Albana Berga i innych. Zburzy³y one dotychczasowy porz¹dek
estetyczny, wywo³a³y spory trwaj¹ce dekady i diametralnie zmieni³y dotych-
czasowe znaczenie d�wiêków i ich relacje ze spo³eczeñstwem. W swojej anali-
zie bêdê siê posi³kowa³ przede wszystkim teori¹ krytyczn¹ wypracowan¹ przez
szko³ê frankfurck¹, która umo¿liwi mi odkrycie znaczeñ spo³eczno-kulturo-
wych, skrywaj¹cych siê pod nieco skomplikowanymi pojêciami muzyczny-
mi, ale tak¿e ujêciami funkcjonalistycznymi. Podstawowymi narzêdziami mojej
analizy s¹ pojêcia tonalno�ci i atonalno�ci, traktowane przeze mnie jako
konstrukty filozoficzno-analityczne, definiuj¹ce najbardziej radykaln¹ mu-
zykê pocz¹tku XX w. Punktem wyj�cia jest niew¹tpliwie w¹ski nurt muzycz-
ny, ale podejmowane zagadnienia umo¿liwiaj¹ analizê faktów spo³ecznych
w szerszej, spo³ecznej perspektywie. Celem mojej pracy bêdzie weryfikacja
subwersywnego charakteru praktyk artystycznych � rozumiem przez to wszel-
kie zdolno�ci emancypacyjne i autonomizuj¹ce, podobnie zreszt¹ jak Ador-
no, adekwatno�æ nowej muzyki wobec obiektywnej sytuacji spo³eczno-
-historycznej, umiejscowienie zjawiska w szerszej perspektywie projektu zwa-
nego modernizmem. Analizowaæ bêdê zatem nie tylko flagowe kompozycje
i manifesty tzw. drugiej szko³y wiedeñskiej, ale tak¿e dokonania amerykañ-
skich ultramodernistów oraz bardziej wspó³czesne, alternatywne praktyki
muzyczne. Podstawowym pytaniem stawianym w tej pracy jest kwestia, czy
nowa muzyka jest form¹ przezwyciê¿enia modernistycznego modelu zaw³asz-
czania i totalno�ci, oderwanej od rzeczywisto�ci �sztuki wysokiej�? Czy mo¿e
jedynie aberracj¹ znudzonych elit, hermetyczn¹ ciekawostk¹ dla nielicznych
wtajemniczonych, a mo¿e czynnikiem utrwalaj¹cym i reprodukuj¹cym do-
tychczasowy porz¹dek spo³eczny? Pytania te bêd¹ stanowi³y trzon niniejszej
pracy, poniewa¿ konfrontuj¹ zjawiska kulturowe z synchronicznymi prze-
mianami spo³ecznymi. Tematyka ta jest ma³o rozpoznana, dodatkowo ideal-
nie wpisuje siê w aktualny proces systematycznie wzrastaj¹cego zaintereso-
wania praktykami d�wiêkowymi, poszukiwania powi¹zañ pomiêdzy �wiatem
sztuki a �wiatem spo³ecznym.

Zanim przejdê do kluczowej kategorii w jêzyku Adorna � dysonansu, przed-
stawiê pokrótce gar�æ muzykologicznej nomenklatury, u³atwiaj¹cej zrozumie-
nie stosowanych pojêæ i porz¹dkuj¹ce s³ownik, którym bêdê operowa³:

Atonalno�æ � to na niej opar³ swoj¹ podstawow¹ opozycjê Theodor Ad-
orno w ksi¹¿ce Filozofia nowej muzyki, opisuj¹cej zmianê paradygmatu
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muzycznego na przyk³adzie twórczo�ci Igora Strawiñskiego i Arnolda Schoen-
berga. Atonalno�æ pojawiaj¹ca siê w twórczo�ci Schoenberga to nic innego
jak niewspó³brzmi¹ce ze sob¹ grupy d�wiêków, przez co wydaj¹ siê s³ucha-
czom niepasuj¹ce do siebie, jakby bêd¹ce wrêcz w ostrej opozycji do siebie.
Zgodnie z Ma³ym informatorem muzyki XX wieku atonalno�æ to sposób
doboru i organizacji materia³u d�wiêkowego w muzyce, przeciwstawny to-
nalno�ci. Atonalna muzyka to muzyka ró¿ni¹ca siê od muzyki tonalnej tym,
¿e brak w niej odniesienia do tonu centralnego, do toniki, a tak¿e tym, ¿e
nie jest ujêta w ¿adnej tonacji. Nazwa ta odnosi siê najczê�ciej do okresu
przej�ciowego (tzw. wiedeñska szko³a dodekafoniczna, wspomniany Scho-
enberg, Alban Berg czy Anton Webern, lata ok. 1910�1930) miêdzy osta-
tecznym zerwaniem z tonalno�ci¹ systemu dur-moll a wykszta³ceniem no-
wej organizacji materia³u d�wiêkowego za pomoc¹ techniki serialnej
(Schaeffer 1975: 23).

Mikrotonowo�æ � to muzyka oparta na skali innej ni¿ dwunastostopnio-
wa skala chromatyczna, typowa dla klasycznej muzyki europejskiej (ibidem,
s. 125). W muzyce mikrotonowej oktawa dzielona jest, w zale¿no�ci od przy-
jêtej konwencji, na wiêksz¹ lub mniejsz¹ liczbê równych lub nierównych in-
terwa³ów. Jednym z przyk³adów muzyki mikrotonowej jest muzyka oparta
na æwierætonach (ibidem).

Dodekafonia � to inaczej technika dwunastotonowa, technika kompono-
wania. Oparta na skali 12-d�wiêkowej, operuje seri¹ obejmuj¹c¹ 12 stopni
skali w dowolnym nastêpstwie bez powtarzania sk³adników (ibidem, s. 44).

Dziêki wymienionym wy¿ej pojêciom muzykologicznym jestem w sta-
nie wyodrêbniæ poszczególne fazy zmiany paradygmatu zachodz¹cego
w muzyce na prze³omie XIX i XX w. Próbuj¹c jednak przybli¿yæ powy¿sz¹
terminologiê osobom spoza dyscypliny muzykologicznej, na potrzeby ni-
niejszej analizy mo¿na pokusiæ siê o pewne uproszczenia u³atwiaj¹ce rozu-
mienie pojêæ. Tym samym atonalno�æ to zestawienie ze sob¹ d�wiêków,
które mog¹ budziæ zdziwienie, niepokój, nienaturalno�æ, wynikaj¹c¹ z kil-
kuwiekowej supremacji systemu tonalnego, czyli opozycyjnego, który
w inny sposób �wytresowa³� nasze ucho. Podkre�lam wielowiekowej, ponie-
wa¿ jest ona czynnikiem kszta³towanym historycznie, co uwypuklê w dalszej
czê�ci tekstu.

Mikrotonowo�æ to próba poszerzenia mo¿liwo�ci brzmieniowych i kom-
pozycyjnych, dodanie bardzo znacz¹cej ilo�ci d�wiêków do dyspozycji kom-
pozytora, ale i s³uchacza.

Dodekafonia natomiast jest systemem muzycznym, historyczn¹ formacj¹
ze �ci�le okre�lon¹ struktur¹ d�wiêków, które z matematyczn¹ precyzj¹ defi-
niuj¹ wzajemne po³¹czenia miêdzy nimi.
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Krótka historia tonalno�ci

 Ksi¹¿ka Filozofia nowej muzyki stanowi niejako dygresjê w stosunku do
Dialektyki o�wiecenia autorstwa Theodora Adorna i Maxa Horkeimera, prak-
tycznie bêd¹c jej rozwiniêciem, o czym informuje Adorno we wstêpie do
Filozofii nowej muzyki. Tytu³owa dialektyka to analiza dwóch skrajnie ró¿-
nych postaw artystycznych, które implikowa³y odmienne postrzeganie rze-
czywisto�ci spo³ecznej � w tym przypadku o� problematyki zasadza siê na
antynomii Arnold Schoenberg vs Igor Strawiñski1, a wiêc dwóch odmien-
nych wizji muzyki i ich funkcji.

Zdaniem Adorno: �Filozoficznie pojêta historia jako nauka o pocz¹t-
ku rzeczy jest form¹, w jakiej z diametralnych skrajno�ci, z pozornych eksce-
sów rozwoju wy³ania siê kszta³t idei � kszta³t ca³o�ci, nacechowanej mo¿li-
wo�ci¹ sensownego wspó³istnienia takich przeciwieñstw� (Adorno 1974: 33).
Co zatem skrywa siê za rozró¿nieniem tonalne � atonalne, co wype³nia to
dialektyczne podej�cie? Te dwie skrajno�ci to dla Adorna atonalno�æ Scho-
enberga i ekspresjonizm Strawiñskiego, a z zestawienia tych postaw rodzi siê
obraz badanego przez nas pola kulturowego. S¹ to dwa ró¿ne porz¹dki spo-
³eczne, dwie odmienne wizje spo³eczeñstwa � kody dystynkcji spo³ecznej
zapisane w materiale muzycznym reprezentowanym przez wspomnianych
dwóch kompozytorów i ich spu�ciznê. Atonalno�æ, muzyczny manifest Scho-
enberga, stanowi³ najwyra�niejsz¹ cechê nowej muzyki, która z za³o¿enia mia³a
s³u¿yæ obronie przed kultur¹ masow¹, komercjalizacj¹, któr¹ tak dobitnie
i konsekwentnie kontestowa³a szko³a frankfurcka (a której przedstawicielem
by³ Adorno).

Przemiany w muzyce przebiega³y podobnym torem jak powstawanie
nowego jêzyka artystycznego w malarstwie: �W malarstwie wspó³czesnym od-
wrót od figuralno�ci, bêd¹cy takim samym prze³omem jak atonalno�æ w muzy-
ce, by³ spowodowany obaw¹ przed zmechanizowanym towarem artystycz-
nym, zw³aszcza przed fotografi¹. Podobnie muzyka radykalna by³a w swoich
pocz¹tkach reakcj¹ przeciwko komercjalnej deprywacji tradycyjnego jêzyka.
By³a antytez¹ wci¹gniêcia muzyki w orbitê przemys³u kulturalnego� (ibidem,
s. 35). Zasadne staje siê dzi� pytanie, czy atonalno�æ nadal jest tak¹ form¹
oporu, rezerwuarem niezale¿no�ci twórczej? Czy uda³o siê jej, oceniaj¹c to
z perspektywy ponad dziewiêædziesiêciu lat, zachowaæ autonomiê wobec za-
w³aszczaj¹cych i coraz bardziej wszechobecnych i przezroczystych praktyk

1 Strawiñski pos³u¿y³ Adornowi bardziej jako figura retoryczna, symbol, a zarazem ofiara czasów.
Celowo skupiê siê przede wszystkim na analizie Schoenberga, marginalizuj¹c raczej Strawiñskiego.
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kapitalizmu? I na koñcu, czy trajektorie muzyki nowej i awangardowej sztu-
ki okaza³y siê zbie¿ne?

Aby w pe³ni zrozumieæ znaczenie przej�cia pomiêdzy tonalno�ci¹ a ato-
nalno�ci¹, warto wpierw dostrzec rozwój samej tonalno�ci. Przewodnikiem
bêdzie John Zerzan, amerykañski filozof i teoretyk spo³eczny, który stwo-
rzy³ intelektualn¹ panoramê nowoczesnej muzyki. Zerzan w kilku swoich
artyku³ach pokusi³ siê o ca³o�ciow¹ analizê relacji muzyka � spo³eczeñstwo,
wychodz¹c od pozycji w³adzy i dominacji, jak¹ praktykuje system wobec jed-
nostki. Wed³ug niego muzyka dawniej zwi¹zana by³a z formami pracy (ten
sam rytm), religi¹ czy odpoczynkiem (rytua³, taniec, ekspresja)2. By³a zatem
odpowiednio: motywuj¹ca, socjalizuj¹co-wzmacniaj¹ca i relaksacyjna. Mia³a wiêc
ró¿ne funkcje i cele spo³eczne, tak¿e czysto filozoficzne, odmienne w staro¿yt-
nej Grecji (por. pitagorejczycy, Platon, Arytoteles), a inne na przyk³ad w Chi-
nach (Zerzan 1994: 1). Muzyka, a mo¿e szerzej, sztuka, zawsze by³a zwi¹za-
na z obowi¹zuj¹cym podzia³em pracy, poniewa¿ wyra¿a³a sob¹ i poprzez siebie
niewypowiedziany porz¹dek �wiata. I to nawet pomimo intuicji o wyizolo-
wanym, abstrakcyjnym konstrukcie jakim w istocie jest; zawsze by³y w niej
zakodowane spo³eczne znaczenia i warto�ci. Przy czym nale¿y siê równie¿
pochyliæ nad problemem referencyjno�ci muzyki � ona z za³o¿enia nie odno-
si siê do niczego wiêcej poza sob¹ sam¹, jest determinowana wy³¹cznie w³a-
snymi, wewnêtrznymi relacjami pomiêdzy czê�ciami sk³adowymi. W jaki
zatem sposób determinuje �wiat spo³eczny, w którym jest zanurzona?

Próbuj¹c osadziæ ten proces historycznie, Zerzan analizuje rozwój muzy-
ki zachodnioeuropejskiej od renesansu. Tak jak wielu badaczy zauwa¿y³o, ¿e
okre�lenie co jest, a co nie jest tonalne, by³o wzglêdne, narzucone niejako
odgórnie, tak Zerzan wskaza³ genezê kszta³towania siê tego zjawiska. Stwier-
dzi³ on, ¿e dominacja skali diatonicznej jest skorelowana z ekspansj¹ projek-
tu nowoczesno�ci. Wed³ug niego diatonika, jako skala muzyczna, ma cha-
rakter patriarchalny, hierarchiczny i dominuj¹cy. Uporz¹dkowania materia³u
muzycznego, jako formy odpowiedzi na system feudalny, nale¿y doszukiwaæ
siê w prze³omie miêdzy �redniowieczem i renesansem � wtedy wykszta³ci³y siê
�ród³a tonalno�ci: �Struktura muzyczna wykszta³cona przez tonalno�æ wytwo-
rzy³a gotowe, skoñczone wzory kompozycyjne. Jest ona zwi¹zana z klasow¹
dystynkcj¹ i spo³ecznym zró¿nicowaniem, które petryfikuje dan¹ pozycjê�
(ibidem, s. 3).

2 Podobnie uwa¿a³ Max Weber: �[�] muzyka prymitywna w znacznej czê�ci na bardzo wczesnym
poziomie rozwoju oddali³a siê od czystej przyjemno�ci estetycznej i podporz¹dkowa³a celom praktycz-
nym, z pocz¹tku przede wszystkim magicznym, zw³aszcza apotropicznym (kultowym) i egzorcystycznym
(leczniczym)� (Weber 2013).

7.p65 18-06-27, 08:5491



£ukasz Strzelczyk

92

Nowoczesne spo³eczeñstwo ukonstytuowa³ podzia³ pracy, abstrakcyjno�æ
i jej totalizuj¹cy charakter. Nie trzeba siê odwo³ywaæ do Maxa Webera czy
Hannah Arendt, by dostrzec kulturowo-historyczne korelacje pomiêdzy kszta³-
towaniem siê projektu nowoczesno�ci a rozwojem zbiurokratyzowanych form
o cechach totalitarnych. Tonalno�æ jako projekt zaczyna³a stopniowo domi-
nowaæ od po³owy XV w. jako pochodna przemian spo³ecznych oraz rozwoju
wczesnego kapitalizmu, z jego d¹¿eniem do wspomnianego zró¿nicowania
pracy, specjalizacji i uporz¹dkowania. Nawet muzyka zyska³a wtedy merkan-
tylny charakter, sta³a siê wyra�nym wyznacznikiem statusu spo³ecznego itd.
Wzrastaj¹ce zainteresowanie tonalno�ci¹ Zerzan przypisuje Kartezjuszowi,
wywodz¹c j¹ z jego matematycznego, mechanistyczno-racjonalnego postrze-
gania �wiata, którego ekwiwalentem na polu muzyki mia³a byæ tonalno�æ
(ibidem, s. 5). Rozwój, rozumiany w bardzo o�wieceniowy sposób, jako �po-
stêp� muzyki od �chaosu� nieuporz¹dkowanych d�wiêków do tonalno�ci,
mo¿na doskonale prze�ledziæ, porównuj¹c go ze zmianami gospodarczo-po-
litycznymi. I tak na przyk³ad kryzys pocz¹tku XVII w. (kryzys ekonomiczny
1620 r. wywo³any postêpuj¹c¹ deprecjacj¹ pieni¹dza) stanowi³ wyra�ny re-
gres w estetyce tonalno�ci. Wraz z czasem niepokoju powracaj¹ eliminowa-
ne dot¹d d�wiêki, po³¹czenia d�wiêkowe (atonalne), które lepiej korespon-
dowa³y z atmosfer¹ kryzysu. Formy przej�ciowe, p³ynne i niezdeterminowane
wspó³istnia³y, ¿adna przez d³ugie wieki nie zdoby³a pozycji uprzywilejowa-
nej i hegemonicznej.

Tonalno�æ w obecnie znanej postaci wykszta³ci³a siê dopiero w pó�nym
baroku (1685�1715) i mia³o to zwi¹zek ze standaryzacj¹, która objê³a tak¿e
muzykê, oraz kszta³towaniem siê nowoczesnych formacji politycznych i eko-
nomicznych. Symptomatycznym znakiem nowych czasów w muzyce sta³a
siê sonata. Dlaczego w³a�nie ta forma muzyczna by³a jutrzenk¹ kapitalizmu?
Poniewa¿ afirmowa³a jego dynamizm i rozwój, a przy tym dawa³a obietnicê
szczê�cia, stymulowa³a aktywno�æ, a zarazem by³a zestandaryzowana i ujêta
w sztywne ramy. Sonata w samej swej strukturze d�wiêkowej ma zaimple-
mentowan¹ gramatykê tonalno�ci. Za przyk³ady mog¹ pos³u¿yæ oratoria
Georga Friedricha Händla, bêd¹ce rodzajem laudacji imperializmu Zjedno-
czonego Królestwa czy sonata Jana Sebastiana Bacha, w której kompozytor
zawar³ spo³eczne warto�ci rodz¹cej siê bur¿uazji. Romantyzm tylko wzmoc-
ni³ te tendencje: centraln¹ figur¹ epoki sta³a siê wielka orkiestra, czyli sym-
bol opresji klasy panuj¹cej. Orkiestry, która w swojej istocie nie tylko konty-
nuowa³a proces separacji i profesjonalizacji, ale przede wszystkim znacz¹co
zwiêksza³a koszty utrzymania. Spowodowa³o to pojawienie siê specjalnych
miejsc s³u¿¹cych wy³¹cznie do s³uchania muzyki, na przyk³ad Holywell Mu-
sic Room w Oksfordzie � pierwszy w Europie budynek do wykonywania
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koncertów, wybudowany w 1748 r. (Libera 2011: 82). Operowano pojê-
ciem muzyki s³u¿¹cej �wy¿szym celom� � st¹d zaczê³a wykszta³caæ siê posta-
wa biernego, statycznego s³uchania, eliminuj¹ca spontaniczne zachowania
s³uchaczy (funkcja kontemplacyjna). Tak w³a�nie dzia³a gramatyka regulacji
i przymusu spo³ecznego. Adorno w cytowanej w niniejszym artykule ksi¹¿ce
nawet nie maskowa³ niechêci wobec tych symboli dominacji. Traktowa³ je
jako przejawy hiperbur¿uazji, jej klasowego gustu, potrzeb i aspiracji wyzna-
czanych przez muzykê (Adorno 1974: 175).

W du¿ym stopniu rozwój muzyki determinowany by³ rozwojem tech-
nicznym, który wp³ywa³ tak¿e na instrumenty. Niektóre z nich, na przyk³ad
skrzypce, wzmacnia³y tonalno�æ dziêki swoim naturalnym w³a�ciwo�ciom
brzmieniowym. Jeszcze lepiej uwidoczni³o siê to w opozycji klawesyn vs for-
tepian. Klawesyn, bardziej egalitarny (tañszy i ³atwiejszy w obs³udze), by³
odpowiedniejszy do motywów ludowych i tanecznych w przeciwieñstwie do
fortepianu i jego poprzedników (klawikordu). Podczas gdy w XVI i XVII w.
klawesyn by³ �[�] no�nikiem oporu ludowej, prostej wra¿liwo�ci harmo-
nicznej� (ibidem, s. 22), to rozwój kapitalizmu, a przede wszystkim masowa
produkcja sprawi³a, ¿e: �[�] fortepian i pianino s¹ bowiem, na mocy ca³ej
muzycznej istoty, domowymi instrumentami mieszczañskimi� (ibidem, s. 28).
Fortepian w s³u¿bie tonalno�ci i bur¿uazji? Czyli ju¿ na poziomie wyboru i pro-
mowania okre�lonych rodzajów instrumentów, ale te¿ notacji i jej sposobu,
wielko�ci muzycznego sk³adu, jeste�my w stanie wp³ywaæ nie tylko na kszta³t
i brzmienie muzyki, ale równie¿ oddzia³ywaæ na poziom wy¿szej recepcji,
regulowania przyzwyczajeñ, nieu�wiadomionych gustów, definiowania nor-
malnych i �nienormalnych� d�wiêków.

Atonalno�æ a pod³o¿e historyczno-artystyczne pocz¹tku XX w.

Pokrótce przedstawi³em genezê rozwoju tonalno�ci � skupiê siê teraz nad
jej dialektycznym przeciwieñstwem � atonalno�ci¹ i wynikaj¹c¹ z niej dyso-
nansowo�ci¹. Czy maj¹ one cokolwiek wspólnego z intuicyjn¹, jêzykow¹
recepcj¹ tych pojêæ (niezborny, anormalny, ra¿¹cy)? Wed³ug Adorna: �Dyso-
nanse, które s³uchaczy tak przera¿aj¹, mówi¹ o ich w³asnym stanie; w³a�nie
i tylko dlatego s¹ dla nich tak niezno�ne. I odwrotnie: muzyka tradycyjna
jest w swej tre�ci tak daleka od tego, co dzi� ci¹¿y nad lud�mi, ¿e ich prze¿y-
cia nie maj¹ z ni¹ w³a�ciwie nic wspólnego� (Adorno 1974: 39). Jest to nic
innego jak przejaw psychologii wyparcia, a sam dysonans staje siê tu katego-
ri¹ psychoanalityczn¹, wyznaczaj¹c¹ granice, a �ci�lej: marginesy dzia³ania.
W �wietle krytycznych analiz szko³y frankfurckiej, o�wieceniowe procesy
racjonalizacji mia³y powodowaæ regresywno�æ kultury, degradacjê duchowo�ci
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i zanik wy¿szych warto�ci. Co ma z tym wspólnego nowa muzyka? Muzyka
atonalna mia³a stanowiæ z jednej strony wyraz naturalnego rozwoju muzyki
zachodnioeuropejskiej, konsekwencjê zmierzania w kierunku coraz wiêksze-
go skomplikowania, z drugiej natomiast odpowiadaæ na klimat danej epoki
i czasów, stanowiæ kontrpropozycjê, punkt oporu wobec nieuchronnych pro-
cesów zmiany. Dlatego tak wa¿ny jest kontekst historyczny opisywanych
wydarzeñ, zakotwiczenie w okre�lonym czasie i miejscu. Fin de siècle to czas
gwa³townych przemian: przy�pieszenie industrializacji, skokowy rozwój tech-
nologii (równie¿ wykorzystuj¹cej d�wiêk, np. fonograf), co z kolei doprowa-
dzi³o do skurczenia siê �wiata � przemieszczanie fizyczne czy symboliczne,
sta³o siê relatywnie dostêpnym �rodkiem migracji i eksploracji �wiata. Nie
bez znaczenia pozostaj¹ wszelkie napiêcia i niepokoje spo³eczne wynikaj¹ce
z klasowego podporz¹dkowania i dynamiki wczesnego kapitalizmu (np. Ko-
muna Paryska 1871 r., Rewolucja 1905 r.), ale te¿ rozwój psychoanalizy, teo-
zofii czy zainteresowanie filozofi¹ Wschodu. Ów entropijny nastrój, z którym
zazwyczaj kojarzony jest Wiedeñ, nie by³ wyj¹tkiem w ówczesnej Europie,
choæ trzeba przyznaæ, ¿e by³ on jednym z bardziej wyrazistych przyk³adów
dekadencji. Nastrój ten wp³ywa³ wszak nie tylko na muzykê, ale wszelkie
formacje sztuki: ekspresyjne malarstwo Oskara Kokoschki, mi³osn¹ poezjê
Georga Trakla czy katastroficzno-dziwaczne teorie Otto Wenigera. W ów-
czesnym Pary¿u dla przyk³adu, Erik Satie by³ nadwornym muzykiem Zakonu
Ró¿okrzy¿owców �wi¹tyni i �wiêtego Grala, a Claude Debussy mia³, co nie
jest jednoznacznie potwierdzone, piastowaæ jakoby funkcjê trzydziestego trze-
ciego wielkiego mistrza stowarzyszenia zwanego Klasztorem Syjonu(!) (Ross
2011: 51). Przypomnê tylko, ¿e to klasyczni ju¿ kompozytorzy, którzy wy-
warli ogromny wp³yw na zmianê wektora ca³ej wspó³czesnej muzyki. W ty-
powej dla Wenigera poetyce pisa³ o muzyce nawet Schoenberg: �W XIX stu-
leciu tonalno�æ pad³a ofiar¹ endogamii i kazirodztwa. [�] Akordy [tonalne
� przyp. £.S.] by³y sentymentalne, filisterskie, kosmopolityczne, zniewie�cia-
³e...� (ibidem, s. 71).

Czy z perspektywy czasu nie okazuje siê, ¿e by³y to bardziej przejawy
resentymentu klasy posiadaj¹cej, która traci³a swoje dotychczasowe przywi-
leje oraz nimb wyj¹tkowo�ci i elitarno�ci, maskuj¹c je pod p³aszczykiem
wyrafinowanej i trudnej materii? Potraktujê tê egzaltacjê Schoenberga jako
znak czasów i wrócê jednak do analizy my�li samego Adorna: �Jak wszystkie
przejawy ducha obiektywnego, tak i muzyka pokutuje dzi� za grzech pierwo-
rodny oddzielenia ducha od cia³a, pracy umys³owej od fizycznej � za grzech
przywileju� (ibidem, s. 52). Fragment ten mo¿na rozumieæ jako bezpo�redni
zarzut wobec Kartezjusza, jako efekt coraz to nowych dystynkcji, podmiot �
przedmiot, wewnêtrzne � zewnêtrzne, obiektywne � subiektywne. Figura
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dysonansu jest o tyle wa¿na, ¿e umo¿liwia jednocze�nie indywidualn¹ eks-
presjê artysty, ale tak¿e przekazuje ducha zbiorowo�ci. Schoenberg jawi siê
tu jako sprawozdawca ekspresjonizmu, kontestator sztywnej i nieadekwat-
nej zasady organizowania d�wiêków, jak¹ jest tonalno�æ. Prowadzi to tym
samym do dwóch kluczowych kategorii: ekspresji i kontroli. Rysuje siê za-
tem relacja pomiêdzy autonomizuj¹cym gestem artystycznym a sformalizo-
wan¹ materi¹. Ten paradoks bêdzie jeszcze wyra�niejszy w kolejnej wynale-
zionej przez Schoenberga technice kompozytorskiej, zwanej dodekafoniczn¹,
której materia³ d�wiêkowy zosta³ bardzo mocno zdeterminowany przez au-
torski koncept. Efektem takiego fermentu kulturowo-spo³ecznego by³o wy-
kszta³cenie siê grupy kompozytorów i teoretyków skupionych wokó³ postaci
omawianego ju¿ Arnolda Schoenberga, który, co symboliczne i znacz¹ce dla
odmalowania charakteru epoki, sta³ siê pierwowzorem postaci Adriana Le-
verkuhna z powie�ci Doktor Faustus Tomasza Manna.

Dlaczego jednak pierwsze kompozycje atonalne wzbudzi³y (i poniek¹d nadal
wzbudzaj¹) takie oburzenie? Jaka misja przy�wieca³a Schoenbergowi i jego
akolitom (tzw. drugiej szkole wiedeñskiej, postaci Albana Berga czy Antona
Weberna)? Czy chodzi wy³¹cznie o emancypacyjny gest nadwra¿liwego artysty,
który cierpi za miliony i muzyk¹ oddaje bolesne do�wiadczenia schy³ku wieku,
próbuj¹c przy tym wyrwaæ nie�wiadome spo³eczeñstwo z letargu, w które wpê-
dza je kultura? Czy mo¿e za muzyczn¹ zasad¹ organizacji kryje siê ogólna za-
sada w³adzy jako takiej, w³adzy bezpodmiotowej, wszechogarniaj¹cej, a przez
to tak niebezpiecznej i niechêtnie s³yszanej?

Punktem wyj�cia dla Adorna by³ kryzys muzyki, stanowi¹cy element wiêk-
szego kryzysu kultury jako takiej, zwi¹zanej z przemianami cywilizacji prze-
mys³owej (schy³ku bur¿uazji, rozwoju mieszczañstwa): �Postawa, jak¹ przy-
biera dzie³o sztuki, jest obiektywn¹ odpowiedzi¹ na obiektywne uk³ady
spo³eczne� (Adorno 1974: 178). Muzyka, a w szczególno�ci nowa muzyka,
mia³a byæ odpowiedzi¹ nie tylko na zmieniaj¹c¹ siê strukturê spo³eczn¹, ale
te¿ opresyjny charakter w³adzy i homogenizuj¹cy charakter kultury maso-
wej. Muzyka nie-atonalna nie radzi³a sobie ze strategiami kapitalistycznymi,
ulega³a modom, konwencjom, sta³a siê coraz bardziej koniunkturalna. Nie-
zwykle szybko zosta³a w³¹czona w karby kapitalistycznych strategii reklamo-
wych, buduj¹c i dookre�laj¹c wra¿eniowo�æ handlowych marek (funkcja ilu-
stracyjna) czy wrêcz odprê¿aj¹c niczego nie�wiadomych klientów, by poprzez
dyskretne usypianie naszej czujno�ci zwiêkszyæ w ten sposób skalê sprzeda-
¿y. Ju¿ w latach trzydziestych XX w. powsta³ koncern Muzak, amerykañska
firma-symbol zajmuj¹ca siê produkowaniem muzyki t³a, zwanej tak¿e win-
dow¹, marketingow¹ itp. Zestandaryzowanej muzyki eliminuj¹cej wszelkie
ewentualne dysonansy, szumy, ka¿dy element, który móg³ powodowaæ nasz¹
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refleksyjno�æ i krytyczno�æ. Indyferentny produkt, zlepek �przyjemnych� i nie-
inwazyjnych melodii � próba zestandaryzowania i doprowadzenia do u�red-
nienia przekazów d�wiêkowych, które mia³y mieæ jedynie funkcjê intensyfi-
kuj¹c¹ sprzeda¿ dóbr i towarów. To jeden z kanonicznych sposobów, ale
bynajmniej nie jedyny, na wspó³czesne wykorzystywanie muzyki i d�wiêków.
Przemys³ muzyczny sta³ siê ogromn¹ ga³êzi¹ �wiatowej gospodarki, sam ser-
wis muzyczny Spotify zanotowa³ na koniec 2014 r. przychód w wysoko�ci
1,08 mld euro3, co dobrze ilustruje merkantylne znaczenie muzyki.

�Póki istnieje muzyka ujêta w kategorie produkcji masowej, wspomaga-
j¹ca ideologiê i stosuj¹ca technikê ucisku, póty ma swój cel muzyka inna:
muzyka bezcelowa� (ibidem, s. 158). Muzyka bezcelowa to dla Adorna mu-
zyka, która nie ulega pokusom s³u¿alczo�ci, wolna od ideologii, zewnêtrz-
nych presji i oczekiwañ. Rodzi to zatem w¹tpliwo�æ: skoro muzyka, nieistot-
ne czy tradycyjna, czy nowa, jest bezprzedmiotowa, to w jaki sposób muzyka
bezcelowa ma stanowiæ subwersywne narzêdzie w walce z dominacj¹? Od-
powiedzi¹ na niniejsze w¹tpliwo�ci mo¿e byæ recepta Adorna: �[�] spo³ecz-
n¹ tre�æ wielkiej muzyki wykrywa siê nie s³uchem, lecz przez po�rednie, dys-
kursywne poznanie poszczególnych elementów i ich uk³adu� (ibidem, s. 159).
Sprowadza siê to zatem do strukturalistycznego ujêcia jêzyka, jego gramaty-
ki i podzia³ów a¿ po najmniejsz¹ czê�æ znacz¹c¹. Sens i rola muzyki s¹ imma-
nentnie ukryte w jej strukturze. O ile tradycyjna, przedschoenbergowska
muzyka usypia³a, tworzy³a u³udê równo�ci, bezklasowo�ci, to nowa � wraz
ze sztafa¿em swojej nieokie³znanej bezkompromisowo�ci � podwa¿a³a tê
pseudoharmonijn¹ wizjê �wiata4. W zamierzeniu ukazywa³a tym samym obiek-
tywny, antagonistyczny charakter klas spo³ecznych, przypominaj¹c w tym
wspó³czesne recepty rozwi¹zywania konfliktów Ernesta Laclaua i Chantal
Mouffe5 . Bo jak twierdzi Adorno: �Muzyka nieprzejednana broni prawdy
spo³ecznej przeciw spo³eczeñstwu� (ibidem, s. 167).

Zanim Adorno zaj¹³ siê analiz¹ atonalno�ci, wcze�niej t¹ tematyk¹ zain-
teresowa³ siê tak¿e Max Weber w ksi¹¿ce Racjonalne i socjologiczne podsta-
wy muzyki (Weber 2013: 21). Z jednej strony potwierdza w niej intuicje
Adorna na temat charakteru podzia³u konsonans � dysonans, a z drugiej �
analizuje historycznie zmieniaj¹c¹ siê rolê muzyki w spo³eczeñstwie. Wed³ug
Webera muzyka mo¿e byæ rozpatrywana w kategoriach racjonalnych, ponie-

3 Zob. http://www.spidersweb.pl/2015/05/spotify-nie-zarabia-artysci-na-spotify-nie-zarabiaja.html
(dostêp 25.10.2016).

4 Czy nie tê sam¹ rolê odgrywa obecnie tzw. muzyka t³a (windowa, sklepowa itd.)?
5 Por. zagadnienia hegemonii, widzialno�ci, antagonizmu, poruszane m.in. w ksi¹¿ce: E. Laclau, Ch.

Mouffe, Hegemonia i strategia socjalistyczna, prze³. S. Królak, Wroc³aw: Wydawnictwo Naukowe Dolno-
�l¹skiej Szko³y Wy¿szej 2007.
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wa¿ opiera siê na �ci�le zorganizowanej strukturze � podzia³y d�wiêków, relacje
pomiêdzy nimi s¹ jasno okre�lone i wynikaj¹ z istoty samej struktury i wewnêtrz-
nych podzia³ów na coraz mniejsze elementy sk³adowe (ibidem, s. 22). Istnie-
je okre�lone pole konsonansów (interwa³ów zawartych w trójd�wiêkach
harmonicznych lub ich odwróceniach) � wszystkie inne interwa³y to dyso-
nanse. Niektóre interwa³y, po³¹czenia d�wiêkowe by³y premiowane jako
korzystniejsze ze wzglêdu na ich funkcjê, inne stosowane raczej sporadycz-
nie. Z tego wzglêdu w³a�nie tonalno�æ rozwija³a siê w ten konkretny sposób,
choæ bynajmniej nie liniowy. Przyk³adem mo¿e byæ jawajska pentatonika (skala
muzyczna), ludowa polifonia (wielog³osowo�æ) itd., �wiadcz¹ce o ró¿nych
formach rozwoju, zale¿no�ci od epoki czy miejsca. Podstawowym uwarun-
kowaniem zachodniego systemu muzycznego sta³ siê zapis nutowy, który
znacz¹co wp³yn¹³ na to, co nazywamy wspó³czesn¹ muzyk¹. Bez notacji
muzycznej nie jeste�my w stanie odtworzyæ utworu b¹d� przekazaæ go dru-
giej osobie. Jest zatem kolejnym elementem standaryzacji i profesjonalizacji.

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y podkre�liæ, ¿e dotychczasowa
beztre�ciowo�æ i tonalno�æ muzyki mia³a powodowaæ usypianie spo³eczeñstwa,
w którym muzyka sta³a siê kolejn¹, estetyczn¹ dekoracj¹ mieszczañskiego spo³e-
czeñstwa. Rywalizacja miêdzy muzyk¹ now¹ a tonaln¹ sta³a siê de facto kon-
frontacj¹ awangardy z bur¿uazj¹, emancypacyjny ruch o znamionach nie tyle
antyestetycznych, co klasowych (nieco inaczej ni¿ w awangardach sztuk wizual-
nych, w których programowy antyestetyzm odgrywa³ pewn¹ rolê). By³a to
wiêc walka z pseudoliberalnym, nowoczesnym spo³eczeñstwem, nadal klaso-
wym i jeszcze bardziej wykluczaj¹cym, w którym hiperestetyzm i harmonia prze-
s³ania³y rzeczywiste problemy nowego �wiata, a 350-letnia historia tonalno�ci
ilustrowa³a praktyki modernizacyjne zachodniej Europy. Gest Schoenberga zry-
waj¹cy z wieloletni¹ tradycj¹ tonalno�ci by³ nie tylko wyrazem nieskrêpowa-
nej ekspresji, sprzeciwu wobec samotno�ci niezrozumia³ego podmiotu wobec
zmechanizowanego, industrialnego �wiata. Ta supremacja intuicji, niewypo-
wiedzianego ducha najlepiej oddawa³a niepokoje schy³ku wieku. Czy zatem
nie mo¿emy przyj¹æ, ¿e dysonans jest odpowiednikiem Freudowskiego id, nie-
stabilno�ci, t³umionej ekspresywno�ci, symbolizuj¹cego to, co wyparte i nie-
chciane? Dla Adorna by³ to wrêcz najwa¿niejszy gest sprzeciwu wobec autory-
tarno�ci wszelkiej ma�ci tu¿ przed samym wybuchem pierwszej wojny �wiatowej.

Nowa muzyka amerykañska a szukanie to¿samo�ci

Trzeba równie¿ zadaæ sobie pytanie, czy zarysowany przeze mnie obraz
XX-wiecznej transformacji muzycznej wynikaj¹cej z przemian spo³eczno-
-gospodarczych rozwiniêtej Europy dotyczy³ wy³¹cznie tego obszaru kultu-
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rowego? Nowa muzyka s³u¿y³a wyja�nianiu wspó³czesnego �wiata, maj¹c
mniej lub bardziej rzeczywiste odbicie w strukturze spo³ecznej. Rzecz jasna,
nie tylko Adorno zwróci³ uwagê na nieadekwatno�æ �starej�, klasycznej
muzyki do panuj¹cej rzeczywisto�ci. W Stanach Zjednoczonych na pocz¹tku
XX w. zawi¹za³a siê grupa tzw. ultramodernistów (sic!), kompozytorów
i teoretyków, w�ród których znale�li siê: Henry Cowell, Dane Rudhyar, Ruth
Crawford-Seeger, Carl Ruggles. Podstawowym celem formacji by³o poszuki-
wanie autonomicznego jêzyka artystycznego, nowych, koherentnych �rodków
wyrazu. Wynika³o to oczywi�cie z charakterystycznego dla kultury amerykañ-
skiej braku bogatej, w³asnej tradycji muzycznej, zrozumia³ego zapatrzenia
w dokonania Europejczyków. Z mojej perspektywy badawczej wa¿ni s¹ przede
wszystkim Cowell i Rudhyar. Cowell, poniewa¿ stosowana przez niego figura
muzycznego klastra mia³a z za³o¿enia oddawaæ charakter nie�wiadomego-wy-
partego, podobnie jak Schoenbergowska atonalno�æ, która odnosi³a siê z kolei
do id. Cowellowskie klastry to wielod�wiêki zbudowane z wielkich i ma³ych
sekund. Nowatorstwo tego odkrycia dotyczy³o nie faktu odkrycia samych kla-
strów, ale tego, ¿e s¹ one immanentnym elementem ka¿dego d�wiêku. Konsta-
tacja Cowella, wydawa³oby siê ma³o znacz¹ca, mia³a ogromne znaczenie dla
wspó³czesnej muzyki. Oznacza³a bowiem, ¿e nie istnieje czysty d�wiêk, ale jest
to jedynie typ idealny, ¿e ka¿dy d�wiêk zawiera w sobie potencja³ aberracji.
Szum ten, jako element to¿samy i nieroz³¹czny z d�wiêkiem, podwa¿a³ do-
tychczasowe rozró¿nienie czysto�ci d�wiêków, ich klasyfikacji itd. Mo¿na go
rozumieæ szerzej, poprzez analogiê do teorii informacji, a wtedy szum mo¿e
byæ interpretowany jako zak³ócenie, no�nik wypieranych, kontrowersyjnych
znaczeñ, jako czê�æ sk³adowa ka¿dego sygna³u (Libera 2012: 28).

Drugi z kompozytorów � Dane Rudhyar by³ równie¿ mistykiem, teorety-
kiem oraz pedagogiem. W swoich praktykach artystyczno-akademickich
zwraca³ szczególn¹ uwagê na relacje spo³eczeñstwo � muzyka. Ju¿ po tytu-
³ach jego dysertacji mo¿na wnioskowaæ o �ci�le spo³ecznych zainteresowa-
niach: Dissonant harmony � a new principle of musical and social organiza-
tion, The relative of our musical organisation czy The rise of musical
proletariat. Rudhyar wyró¿ni³ w swoich pracach trzy oznaki kryzysu mu-
zycznego: 1) rozdzielenie roli kompozytora i wykonawcy, które nie tylko
stworzy³o now¹, w¹sk¹ profesjê, ale przede wszystkim zaburzy³o relacjê kom-
pozytora z odgrywan¹ kompozycj¹; 2) rozwój notacji, który paradoksalnie,
poprzez standaryzacjê, zubo¿y³ materia³ d�wiêkowy; 3) desakralizacja muzy-
ki, czyli pozbawienie jej funkcji metafizycznych (zob. Grzybowska 2016: 90).

Dodatkowo Rudhyar uznawa³ kategorie konsonansu i dysonansu za zja-
wiska czysto spo³eczne, których znaczenia mo¿na odszukaæ w samej struktu-
rze muzycznej. Celem Rudhyara by³o znalezienie punktów wspólnych po-
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miêdzy rodz¹cym siê dysonansem a organizacj¹ spo³eczn¹. Postawi³ on wrêcz
tezê, ¿e system muzyczny d¹¿y do analogii z systemem spo³ecznym. Amery-
kañski teoretyk w recepcji dysonansu posun¹³ siê dalej ni¿ Adorno, ponie-
wa¿ uwa¿a³, ¿e niektóre po³¹czenia, relacje muzyczne, zw³aszcza te uznawane
obecnie za dysonansowe, mog¹ mieæ wp³yw na ducha osobowego i zbiorowe-
go. Nie sprecyzowa³ jednak, jak rozumia³ pojêcie rozwoju. Rudhyar twier-
dzi³, ¿e nauka, gospodarka, polityka i sztuka s¹ ró¿nymi manifestacjami tego
samego porz¹dku, w którym dominuje pewna historyczna zmienna zasada
organizacji (Rudhyar 1922).

Ten amerykañski kompozytor, inspiruj¹c siê Durkheimem, wyró¿ni³ dwa
typy wiêzi spo³ecznych: 1) plemienny, w którym dominuj¹ wiêzy krwi, po-
krewieñstwo i powinowactwo, wspólny przodek i dziedzictwo: �Wszyscy s¹
modelowani (mniej lub bardziej) wed³ug tego samego wzoru, s¹ wariacjami
jednego kulturowego motywu� (ibidem); 2) zrzeszeniowy � charakteryzuj¹
go wyspecjalizowane funkcje, skomplikowany system ról i zale¿no�ci. Struk-
tura spo³eczna to proces, a nie sta³a struktura.

Wyra�nie widaæ, ¿e typ plemienny odpowiada Durkheimowskiej solidar-
no�ci mechanicznej, opartej na podobieñstwie, represyjnym prawie karnym,
wspólnej �wiadomo�ci, a typ zrzeszeniowy odpowiada nowoczesnym podzia-
³om spo³ecznym, wiêkszej indywidualizacji i zró¿nicowaniu, do których na-
wi¹zuje solidarno�æ organiczna, oparta na umowie (Durkheim 2012: 94).
Powy¿szym typom Rudhyar przypisa³ inny idiom muzyczny: �[�] d�wiêki
pozostaj¹ wobec siebie w relacjach koresponduj¹cych z wiêzami spo³eczny-
mi� (Grzybowska 2016: 94). Nowa harmoniczno�æ, któr¹ reprezentowa³
miêdzy innymi dysonans, mia³a lepiej odpowiadaæ na potrzeby zmieniaj¹cej
siê symultanicznie struktury spo³ecznej. Mia³a to te¿ byæ odpowied� na stra-
tegie obronne, jakie pojawi³y siê wobec nowej muzyki. W spo³eczeñstwie
kapitalistycznym muzyka ma na celu zapewniæ przede wszystkim rozrywkê,
ulgê i spokój. T¹ dekoracyjno�ci¹ niesiony by³ neoklasycyzm, uznawany za
wsteczny i ja³owy.

Rudhyar utrzymywa³, ¿e dysonansow¹ muzykê mo¿na uznaæ za symbo-
liczn¹ eksterioryzacjê ró¿nych faz procesu osi¹gania harmonii poprzez kon-
flikt. Tu znowu wybrzmiewaj¹ echa podej�cia Laclaua i Mouffe, takie jak
dopuszczanie do g³osu marginalizowanych grup, symetryczno�æ dostêpu oraz
widzialno�æ itd. A zatem efektami nowej audialno�ci mia³y byæ miêdzy inny-
mi: aktywne s³uchanie = aktywne spo³eczeñstwo, wspomaganie rozwoju
spo³ecznego, wyzwalanie kreatywno�ci.

Dla Rudhyara muzyka by³a si³¹ zmiany (power of transformation), mia³a
potencja³ wp³ywu na jednostkê, wyniesiony z kultur tradycyjnych (Indie,
Chiny, staro¿ytna Grecja). Muzyka jako psychodeliczny znacznik (faktor)
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dziêki temu, ¿e mia³a wp³yw na aurê osoby, jego system nerwowy (ibidem).
Potrafi zatem wp³ywaæ na pod�wiadomo�æ na wielu poziomach. Mo¿na by³o
uzyskaæ ten efekt poprzez u¿ycie jednego, okre�lonego rodzaju tonów, ale
zazwyczaj decydowa³a o tym relacja ustanowiona pomiêdzy wibracj¹ a tona-
cj¹. Dziêki temu uzyskiwa³a mo¿liwo�æ wp³ywu na ca³y system spo³eczny.
Nie sposób nie zauwa¿yæ w tym wp³ywów teozofii (Heleny B³awatskiej,
mieszkaj¹cej wtedy w Nowym Jorku). W tej dosyæ artystycznej wizji Rudhy-
ar zwraca³ uwagê na podobne akcenty zmiany, jak Adorno, na przyk³ad roz-
dzielenie funkcji kompozytora i wykonawcy, prowadz¹ce to hiperabstrak-
cyjno�ci muzyki. Wed³ug niego zachodnia muzyka oparta by³a na tradycji
music of notes, w przeciwieñstwie do muzyki archaicznej, odwo³uj¹cej siê do
music of tones (ibidem). Pierwotne tony by³y dostosowywane do funkcji (np.
religijno-magicznych), jakie pe³ni³y dla struktury spo³ecznej. Wyznacza³y pory
roku, zmiany pogody, odwzorowywa³y naturalne rytmy i energie. Dlatego
nie mog³y istnieæ tony fa³szywe, poniewa¿ nie istnia³a w ogóle konwencja
narzucaj¹ca z góry sposób ich ³¹czenia.

Podsumowanie. Nowa muzyka a modernizm

Rodzi siê pytanie, na ile forma kontestacji nowej muzyki znalaz³a plano-
wany odd�wiêk spo³eczny? Bior¹c pod uwagê spo³eczn¹ rozpoznawalno�æ,
wydaje siê, ¿e dwie inne manifestacje artystyczne z tego samego okresu �
Pablo Picassa i Wasilija Kandinskiego w malarstwie, znalaz³y znacznie szer-
szy i adekwatny odbiór. Zupe³nie inn¹ kwesti¹ jest pytanie, czy nie by³ to
rezonans koncesjonowany, z narzuconymi interpretacjami i gustem klaso-
wym. Brak jednoznacznej referencyjno�ci sprawia³, ¿e muzyka d³ugo opiera-
³a siê utowarowieniu spowodowanemu przez przemys³ kulturalny. Z drugiej
strony ta sama radykalizacja muzyki doprowadzi³a do jej alienacji i elitarno-
�ci, co podwa¿y³o szerszy odd�wiêk spo³eczny. Zdaniem Adorna muzyka jako
przejaw ducha obiektywnego musi uwa¿aæ na gro�bê jego zobojêtnienia, �od-
klejenia siê� od rzeczywisto�ci (Adorno 1974: 57) � jak zatem pogodziæ to z jej
osamotnieniem? Nowoczesna muzyka wpad³a w pu³apkê alienacji w stosunku
do odbiorców. Tendencje neoklasyczne spotka³y siê z du¿o ¿ywszym zainte-
resowaniem, wzmacniane by³y przez skomercjalizowan¹ produkcjê masow¹,
rozwój kina. Czy to w³a�nie nie w Wiedniu koñca XIX w. nast¹pi³ wielki roz-
³am miêdzy szerok¹ publik¹ a kompozytorami nowej muzyki? A przecie¿ jesz-
cze Richard Strauss wystêpowa³ na pocz¹tku XX w. przed wielotysiêczn¹ publik¹
w domu towarowym (!) w USA, a pañstwo Kennedy przyjmowali z honorami
Igora Strawiñskiego w Bia³ym Domu. Wstyd nie znaæ noblisty z kategorii
literatury, s³ynnego malarza czy artysty, ale czy rozpoznaje siê wspó³czesnych

7.p65 18-06-27, 08:54100



101

Nowa muzyka i jej zakodowane funkcje spo³eczne

kompozytorów? Czy polski pejza¿ muzyczny wyznacza jedynie Fryderyk
Chopin (na ile tak naprawdê znane s¹ jego utwory)?

Jak¹ strategiê wybra³a nowa muzyka wobec tej niechêci szerokich mas?
Po hekatombie pierwszej wojny �wiatowej, a jednoczesnych rodz¹cych siê
nowych napiêciach (niestabilna Republika Weimarska, rosn¹cy antysemityzm),
Schoenberg zradykalizowa³ jeszcze bardziej (w przeciwieñstwie do Strawiñ-
skiego, który uciek³ z rewolucyjnej Rosji) swoj¹ postawê twórcz¹ � stworzy³
koncepcje techniki dwunastotonowej, zwanej tak¿e dodekafoni¹. Ona dla
odmiany mia³a byæ artystyczn¹ interpretacj¹ postêpuj¹cej industrializacji.

Reasumuj¹c, tonalno�æ kszta³towa³a siê wraz z rozwojem nowoczesnego
spo³eczeñstwa, stopniowo przenikaj¹c do naszej pod�wiadomo�ci, subtelnie
kastruj¹c nas na inne, bardziej nietypowe bod�ce d�wiêkowe. Pytanie o to,
w jaki sposób tonalno�æ uzyska³a tak¹ hegemoniê, wyrastaj¹c przecie¿ z tra-
dycji polifonicznych muzyki tradycyjnej, zadaje sobie tak¿e Jacques Attali,
wspó³czesny francuski ekonomista i teoretyk muzyki. W swojej sztandaro-
wej dla badaczy muzyki pozycji Noise � The political economy of music zasta-
nawia siê nad statusem d�wiêku nie tyle w kulturze, co w³a�nie w spo³eczeñ-
stwie (Attali 2004: 29). Twierdzi on, ¿e lepiej oceniaæ spo³eczeñstwo bardziej
poprzez d�wiêki, sztukê i wytwory, ni¿ �such¹� statystykê (ibidem). Jest to
zatem przyk³ad antypozytywistycznego my�lenia, gdzie skrupulatne gromadze-
nie faktów w tej subtelnej materii, jak¹ jest muzyka, na niewiele siê zdaje, skut-
kuje jedynie nieco ja³ow¹, muzykologiczn¹ analiz¹. Attali proponuje w zamian
bardziej psychoanalityczne podej�cie, próbuje zrozumieæ nie tylko wp³yw
muzyki na spo³eczeñstwo, ale tak¿e wzajemn¹ korelacjê pomiêdzy nimi.

Regulacje dotycz¹ce muzyki nie s¹ czym� naturalnym, niezmiennym i da-
nym odgórnie. Muzyka jest procesem, który zosta³ historycznie zapocz¹tko-
wany, wzmacniany jest wa¿nymi, zewnêtrznymi dla pola muzycznego wyda-
rzeniami (kryzysy, zmiany technologiczne, rewolucje). Relacja miêdzy
wp³ywem muzyki na spo³eczeñstwo i spo³eczeñstwa na muzykê jest bilate-
ralna. Wp³yw ten jest wielopoziomowy: pocz¹wszy od funkcji, roli instru-
mentów/technologii, struktury muzycznej, sformalizowania, na reproduko-
wanym gu�cie klasowym koñcz¹c. Podobnie jak z interpretacj¹ znaczenia
atonalno�ci jako formy sprzeciwu wobec opresji, dominacji (tradycji, w³a-
dzy, masowo�ci, komercjalizacji itp.). Alexander Ringe stwierdzi³ wrêcz, ¿e
atonalno�æ Schoenberga jest wyrazem buntu przeciwko projektowi asymila-
cji (Schoenberg by³ ¯ydem): �[�] atonalno�æ mog³a byæ zawoalowan¹ afir-
macj¹ ¿ydowsko�ci Schoenberga. W takim ujêciu staje siê ona swego rodzaju
muzycznym Syjonem, ziemi¹ obiecan¹, której pustynny py³ da³ ¿ydowskie-
mu kompozytorowi schronienie przed nienawi�ci¹ bur¿uazyjnej Europy�
(Ross 2011: 72).
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Czy co� uleg³o zmianie na przestrzeni ostatnich lat? Nie da siê nie za-
uwa¿yæ wzrastaj¹cego zainteresowania zagadnieniami zwi¹zanymi z muzy-
k¹, d�wiêkiem. Z niejasnych powodów tematyka ta by³a traktowana po
macoszemu przez �rodowiska naukowe inne ni¿ stricte muzykologiczne.
Obszar ten uznano bowiem za trudny, niejasny, wymykaj¹cy siê utartym tro-
pom interpretacyjnym, nawet jak na standardy nauk humanistycznych. W nie-
jakiej reakcji wobec praktyk artystycznych i niem³odej ju¿ tradycji muzyki
wspó³czesnej (eksperymentalnej) powoli kszta³tuje siê refleksja naukowa,
pojawiaj¹ siê wydzia³y sound studies, nowe pozycje ksi¹¿kowe po�wiêcone
znaczeniu d�wiêku. Odnoszê wra¿anie, ¿e w dalszym ci¹gu nie wykorzysta-
no w pe³ni eksplikacyjnych mo¿liwo�ci d�wiêku, który poprzez swoj¹ emer-
gentn¹ strukturê wymyka siê naszemu aparatowi poznawczemu. Niew¹tpli-
wym problemem badawczym staje siê przek³adalno�æ jêzyków naukowych,
zrozumienie w³a�ciwych pojêæ i ich implementacja.

Na koniec moich rozwa¿añ chcia³bym powróciæ do samego pojêcia mo-
dernizmu � na ile nowa muzyka prze³amywa³a dotychczasowy paradyg-
mat, walcz¹c z modernistycznymi, autorytarnymi zapêdami czy wrêcz od-
wrotnie, wzmacnia³a go, walcz¹c z nim tym samym jêzykiem i �rodkami?
Adorno zwróci³ uwagê na to, co sygnalizowali i inni badacze kultury � nowa
muzyka odpowiada analogicznym przemianom w malarstwie (zwrot afigu-
ratywny, pojawienie siê abstrakcji, ekspresji itd.)6. Clement Greenberg, uznany
badacz modernizmu i tzw. pierwszej Awangardy, pisa³ o �rozszczepieniu sztuki
na kicz i awangardê� (Piotrowski 2011: 120) � wed³ug takiej klasyfikacji
neoklasycyzm traktowany by³by jako kicz, a nowa muzyka jako awangarda.
Warto na chwilê zatrzymaæ siê przy Greenbergu i jego rozumieniu moderni-
zmu, bo jest to zaskakuj¹co zbie¿ne z recepcj¹ muzyczn¹. Podstawowe cechy
modernizmu w sztuce to: autonomia wobec rzeczywisto�ci, wobec kiczu,
kultury masowej; opieranie siê na tradycji artystycznej; d¹¿enie do uniwer-
salizmu; zainteresowanie analiz¹ procesu funkcjonowania praw rz¹dz¹cych
jêzykiem sztuki; abstrakcyjno�æ i nieprzedstawialno�æ.

Wszystkie te cechy wyjête z pola historii sztuki mo¿na by odnie�æ do
definicji nowej muzyki: sekularyzacja wobec komercjalizacji; atonalno�æ jako
wynik historycznego procesu; d¹¿enie do stworzenia nowej, uniwersalnej
szko³y; szukanie nowych �rodków wyrazu, brak rzeczywistego desygnatu.
Potwierdza to wcze�niejsz¹ tezê (Adorno i Attali) o antycypuj¹co-diagnostycz-
nych cechach sztuki (nie tylko muzyki), która umo¿liwia nam zrozumienie
wzajemnych relacji miêdzy kultur¹ a spo³eczeñstwem. Trywializuj¹c Karola

6 Muzyka Schoenberga czêstokroæ inspirowa³a artystów; zob. obraz Impresje III (Koncert) Kandin-
skiego. Co ciekawe, sam Schoenberg by³ tak¿e malarzem.
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Marksa, nie tylko byt kszta³tuje �wiadomo�æ, ale te¿ �wiadomo�æ kreuje byt.
Nawet tak efemeryczne zjawisko, jakim jest muzyka � a mo¿e w³a�nie dlate-
go � w szczególny i niejednoznaczny sposób.
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Artyku³y i studia

MARCIN WOJTASIK

Aleja wietnamskich barów na bazarze pod Stadionem
Dziesiêciolecia jako miejsce spotkañ kultur i klas

Everyday activities such as eating and moving around in urban space are �
apart from having their functional significance � also replete with hidden so-
cial and cultural content. Among other things, this includes manifestations of
position in the social hierarchy and class affiliation. Taking as an example the
now defunct street market that was outside the stadium that has since been
redeveloped into Warsaw�s National Stadium, I show how the presence and
consumption of meals in places identified with the working class is used by
higher classes to conduct a complex game serving to manifest their class iden-
tity and separateness.
Free movement within the social space by representatives of the upper social
classes goes back a long way, and is a typical practice of various locations in
the western world. In connection with the ethnic differentiation that overlaps
with class divisions, it also takes on a post-colonial character, although it can
also be a mechanism for the integration of society and the wearing away of
differences and inequalities. Observations of social practices linked to the Viet-
namese food stalls at the street market by the stadium show that this second
scenario is taking place in Warsaw, and �authentically exotic� food serves to
emphasise community rather than highlighting distinction.
Keywords: social classes, food, authenticity, exoticism

W poszukiwaniu autentyczno�ci

W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat jeste�my �wiadkami rosn¹cej popular-
no�ci nurtu opisywanego jako miejska turystyka kulturowa poza utartym
szlakiem1. Nurt ma swoje �ród³o w poszukiwaniu przez turystów �prawdzi-

1 Przy czym samo pojêcie turysty mo¿na w tym przypadku rozci¹gn¹æ do ogólnej figury, tak jak to
robi Zygmunt Bauman, pisz¹c o czasach ponowoczesnych, w których to¿samo�æ wyznacza ju¿ nie religia
i praca, tylko masowa konsumpcja. Turysta jest jedn¹ z czterech figur, którymi opisuje nomadyczny cha-
rakter ponowoczesnego cz³owieka: �Od w³óczêgi, którego pod wieloma wzglêdami przypomina, tym siê
ró¿ni, ¿e podró¿owaæ nie musi. [�] Nie ma wiêc w tury�cie tej uleg³o�ci wobec tubylczego �wiata, tej
pokory wobec kapry�nych i niezg³êbionych jego regu³, tej rezygnacji wobec pe³nego zaskoczeñ losu, jakie
cechuj¹, z konieczno�ci a nie z wyboru, w³óczêgê. Wybrawszy wêdrówkê, mo¿e siê turysta zdobyæ na
wynios³o�æ wobec �wiata, jaki zwiedza: jego to wola uczyni³a ten �wiat �wiatem, jaki siê zwiedza, �wiatem
wartym zwiedzania � i �wiat ten musi spe³niæ oczekiwania turysty, musi siê wysiliæ, aby godnym odwie-
dzin pozostaæ� (Bauman 1994: 10).

Obyczaje klasy �redniej?
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wych� i �autentycznych� do�wiadczeñ. Jak pisze Marta Derek : �[�] (t)ury-
�ci w coraz wiêkszym stopniu zaczêli wychodziæ poza dotychczasowe dziel-
nice turystyczne [...]. Znudzi³y im siê miejsca »cukierkowe«, czyste i odma-
lowane starówki, swego rodzaju miejskie mikro-Disneylandy. Zaczêli byæ
ciekawi tak¿e innych czê�ci miasta, w tym tych, które nie zosta³y specjalnie
dla nich zaplanowane, przygotowane i zagospodarowane. [...] Ciekawe sta³y
siê dla nich miejsca na marginesie i zaniedbane, których atrakcyjno�æ polega
na tym, ¿e nie powsta³y z my�l¹ o turystach� (Derek 2013).

 Dean MacCannel, pisz¹c w swojej ksi¹¿ce Turystyka. Nowa teoria klasy
pró¿niaczej o jednej z najwa¿niejszych � jego zdaniem � cech nowoczesnej
turystyki, jak¹ jest poszukiwanie przez turystów autentyczno�ci, szeroko
przeanalizowa³, sk¹d bierze siê taka potrzeba dotkniêcia �prawdziwego ¿ycia�2.
W jego opinii nowoczesno�æ i zwi¹zane z ni¹ procesy, takie jak uprzemys³owie-
nie, migracje do miast, zwiêkszona ruchliwo�æ spo³eczna, sekularyzacja i indy-
widualizacja, zrodzi³y w cz³owieku poczucie wykorzenienia i wyobcowania.
Nowoczesny cz³owiek poszukuje w zwi¹zku z tym do�wiadczenia autentycz-
no�ci, a za autentyczne uwa¿a to, co naturalne i �nieoswojone� albo maj¹ce
potwierdzon¹ tradycyjn¹ ci¹g³o�æ (historycznie, poprzez zwi¹zek z grup¹
etniczn¹ lub ¿yciem konkretnych osób).

Najczê�ciej poszukuje jednak autentyczno�ci w tym, co egzotyczne, co
pochodzi ze �wiatów odleg³ych, gdzie, przynajmniej w jego odczuciu, funk-
cjonuj¹ jeszcze stare zasady. Oczekuje takiego do�wiadczenia w chwili zwie-
dzania, któremu zostaje nadana formu³a �kontaktu z tubylcami�, których
traktuje jako ¿ywych depozytariuszy autentyczno�ci.

Jednak niekoniecznie musz¹ to byæ mieszkañcy dalekich ciep³ych krajów,
a ró¿nica miêdzy turyst¹ obserwatorem a obserwowanymi �tubylcami� nieko-
niecznie musi siê opieraæ na kryteriach etnicznych. Atrakcyjne mo¿e byæ podpa-
trywanie �wiata egzotycznego w najbardziej podstawowym znaczeniu tego s³o-
wa, poddanego regu³om zewnêtrznym innym ni¿ nasze, ale niekoniecznie
odleg³ego geograficznie. Obejmuje to czêsto egzotykê �rodowisk spo³ecznych,
na przyk³ad imigranckich albo przestêpczych, jednak w istocie chodzi o co� jesz-
cze, o kontakt nie tylko z marginalnymi grupami, ale z ca³¹ ni¿sz¹ klas¹ spo³ecz-
n¹. Tury�ci bowiem zazwyczaj wywodz¹ siê z klas �rednich i wy¿szych Zachodu
i styczno�æ z przedstawicielami klas ni¿szych, a zw³aszcza przedstawicielami klas
ni¿szych z kultur uwa¿anych za ni¿sze, daje szczególne wra¿enie obcowania
z czym� gruntownie odmiennym, a wiêc w odczuciu turysty autentycznym.

2 Inny znany badacz spo³ecznych aspektów turystyki Erik Cohen polemizowa³ z t¹ tez¹, zauwa¿aj¹c,
¿e poszukiwanie autentyczno�ci dotyczy nie wszystkich, ale tylko pewnej grupy turystów, których nazwa³
�poszukiwaczami do�wiadczeñ� (Cohen 1979).
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Zrozumia³e jest wiêc zainteresowanie przedstawicieli klas wy¿szych miej-
scami, gdzie na wzglêdnie bezpiecznej p³aszczy�nie dochodzi do kontaktów
miêdzy klasami i mo¿na to inne ¿ycie bezpo�rednio zobaczyæ, us³yszeæ czy
nawet je posmakowaæ. Obserwacja i kontakt mog¹ w zasadzie przyj¹æ dwie
formy: zdystansowan¹ i zaanga¿owan¹. Ta pierwsza to forma turystyki opi-
sywana jako turystyka biedy, slumsów, czasem turystyka nieszczê�æ. W ra-
mach tych formu³ obserwatorzy z klas wy¿szych zachowuj¹ swój klasowy
dystans i dystynkcje oraz wyra�nie, czasem wrêcz fizycznie (kuloodporna
szyba autokaru obwo¿¹cego turystów po brazylijskich favelach), podkre�laj¹
granicê dziel¹c¹ ich od �mot³ochu�. Druga forma oznacza �g³êbszy� i �bar-
dziej autentyczny� kontakt, w toku którego klasowa ró¿nica zostaje zawie-
szona czasowo, a bywa, ¿e trwale zatarta3.

Jedzenie bardzo czêsto stanowi wa¿ny, a niejednokrotnie wrêcz central-
ny motyw, wokó³ którego organizowane s¹ takie praktyki. Shyon Baumann
i Josée Johnson, pisz¹c o foodies, fanach jedzenia z nowej klasy �redniej i ich
poszukiwaniu autentyczno�ci (oraz egzotyki) w praktykach kulinarnych,
dostrzegaj¹ w takich staraniach zarówno podej�cie zdystansowane, jak i za-
anga¿owane i za najciekawsze uznaj¹ napiêcie, jakie miêdzy nimi powstaje.
Klasyczny snobizm i ostentacyjne podkre�lanie ró¿nic klasowych poprzez
jedzenie kosztownych, niedostêpnych ogó³owi produktów i potraw postrze-
gaj¹ jako nieakceptowane praktyki w naszych czasach, które na piedestale
stawiaj¹ demokracjê i egalitaryzm. Z drugiej jednak strony ta oficjalna ide-
ologia jest w du¿ym stopniu ukrywaniem wci¹¿ faktycznie istniej¹cych po-
dzia³ów klasowych, które w zwi¹zku z tym manifestowane s¹ w inny, akcep-
towalny sposób: �Kultura foodies nie jest prost¹ histori¹ snobizmu albo
kulturowego wyzwolenia. Jej fundament stanowi napiêcie pomiêdzy ci¹go-
tami do demokratycznej inkluzji a potrzeb¹ stworzenia granic wykluczenia,
dystynkcji i spo³ecznego statusu� (Johnson, Baumann 2010: 106).

Jako taka kultura foodies wraz z jej zami³owaniem do odkrywania eg-
zotycznych smaków tam, gdzie s¹ one najbardziej autentyczne, wpisuje siê
w nurt, który ma d³ug¹ historiê i towarzyszy nowoczesno�ci praktycznie
od jej zarania.

3 Tu znowu mo¿na siê odwo³aæ do metafory Z. Baumana i tê pierwsz¹ kategoriê opisaæ jako klasycz-
nych baumanowskich turystów: �W odró¿nieniu od w³óczêgi, turysta nie jest bezdomny. Zabiera [�] w
podró¿ dom: jako punkt odniesienia, standard dla mierzenia doznañ, punkt, od którego pragnie siê odda-
liæ, ale tylko po to, by do niego powróciæ z ³upami egzotycznych doznañ. Nie trzeba wiêc oddalaæ siê zbyt
daleko. Co najwa¿niejsze, nie wolno tam, dok¹d siê oddali³o, urz¹dzaæ siê »jak w domu«, zapuszczaæ
korzeni�. Druga kategoria bli¿sza jest natomiast w³óczêgów: �W³óczêga nie nale¿y do »miejscowych«,
w�ród których popasa, ale nie uwa¿a tego za przywilej, i najchêtniej, gdyby siê da³o, fakt ten by zatai³�
(Bauman 1994: 12).
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Wiele miejsc spotkañ klas spo³ecznych zyska³o specjalny status kulturo-
wy, a odbywaj¹ce siê tam praktyki zosta³y szeroko udokumentowane. Te
najbardziej charakterystyczne i maj¹ce najwiêcej specyficznych cech s¹ zwi¹-
zane z wielkimi �wiatowymi miastami i tam te¿ formu³a kontaktów miêdzy
klasami rozwinê³a siê najpe³niej. Takimi miastami by³y przede wszystkim
Londyn (gdzie powsta³o jeszcze w XIX w. pojêcie slumming, oznaczaj¹ce
wyprawy do dzielnic biedoty organizowane dla przedstawicieli wy¿szych klas),
Nowy Jork (wyprawy na niebezpieczny West End albo, zwi¹zane z jedze-
niem, wycieczki do China Town) i Pary¿.

Emblematycznym i szeroko opisanym w tekstach kultury miejscem, gdzie
przedstawiciele klas wy¿szych przybywali, by je�æ w tym samym miejscu i to
samo co klasa robotnicza, s¹ paryskie Hale. Ten nieistniejacy ju¿ wielki kom-
pleks hal targowych mie�ci³ wielk¹ gie³dê spo¿ywcz¹ zaopatruj¹c¹ w jedze-
nie ca³y Pary¿4. Targ zaczyna³ dzia³aæ w �rodku nocy, aby od samego rana
zaopatrywaæ paryskie sklepy. Dla potrzeb pracowników otwiera³y wtedy swe
podwoje liczne knajpki serwuj¹ce proste dania, z których najbardziej znana
sta³a siê zupa cebulowa, przyci¹gaj¹ca o �wicie oprócz robotników tak¿e
bardziej wyrafinowan¹ klientelê, w�ród której szybko zyska³a status najbar-
dziej autentycznego paryskiego dania.

Brooke Blower opisuje takie wizyty w sposób niezwykle obrazowy w swo-
jej ksi¹¿ce o Amerykanach w Pary¿u: �Poszukuj¹c mniej zaplanowanych prze-
jawów deprawacji ci bardziej rz¹dni przygód wyprawiali siê do wschodnich
dzielnic robotniczych, sami lub w towarzystwie ubranych po cywilnemu
policjantów, którzy mogli byæ przydzieleni do takich przedsiêwziêæ. Takie
wycieczki po najgorszych nizinach miasta niezmiennie koñczy³y siê na cen-
tralnym targu na Halach. Towarzystwo w strojach wieczorowych pojawia³o
siê w tej czê�ci miasta oko³o trzeciej nad ranem, meandruj¹c pomiêdzy ¿e-
brakami i zbieraczami �mieci, przestêpuj¹c nad biedakami �pi¹cymi na
chodnikach i ulicznikami, szukaj¹c miejsca, gdzie mogliby co� zje�æ. O tej
godzinie targ przygotowywa³ siê do otwarcia. Wo�nice z batami i barczy�ci
tragarze zwalali na chodniki obok pawilonów ze szk³a i ¿elaza stosy kapusty

4 Historia hal targowych w Pary¿u siêga czasów, gdy by³ on miastem rzymskim. Ju¿ w VI w. istniej¹
dokumenty na istnienie takich miejsc w centrum. By³y one jednak rozproszone i dopiero w XIII w. zosta³y
po³¹czone w centralny targ nazwany Les Halles. Pocz¹tkowo handlowano tam towarami wszelkiego ro-
dzaju, stopniowo jednak targ zacz¹³ siê specjalizowaæ w ¿ywno�ci. Do XX w. Hale sta³y siê jednym
z symboli Pary¿a i mieszkañcy miasta bardzo ubolewali, gdy w 1969 r. handel zosta³ przeniesiony � ze
wzglêdu na utrudnienia w ruchu miejskim i wymogi sanitarne do Runings niedaleko lotniska Orly, a Hale
rozebrane i zast¹pione nowoczesnym wówczas, podziemnym centrum handlowym (zob. Lindenfeld 1990).
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i kalafiorów. Wokó³ roznosi³y siê zapachy sera, siana, �wie¿ego miêsa i mo-
czu. Nad placem rozbrzmiewa³y krzyki handlarek, przekleñstwa i grube ¿arty.
Ludzie pili wino i palili papierosy, patrz¹c z ukosa na paraduj¹ce tam i z po-
wrotem prostytutki. By³ to spektakl »prawdziwego moralnego i fizycznego
zagro¿enia«, jak skar¿y³y siê policji dziesi¹tki mieszkañców. Amerykanie i inni
tury�ci kierowali swoje kroki do dobrze znanych miejsc z zup¹ cebulow¹,
takich jak Le Chien qui Fume lub Le Père Tranquille, ocieraj¹c siê po drodze
o robotników i pracuj¹ce kobiety, wzdrygaj¹c siê z powodu bycia blisko tak
pe³nej wigoru ludzko�ci (such lusty humanity). Gdy przechodzili, jak to utrwa-
li³ jeden z kronikarzy »Olbrzymi tragarze targowi piorunowali wzrokiem
dekolty i klejnoty kobiet i mruczeli pod nosem �cholerni bur¿uje�«. Odwie-
dzaj¹cy skrzêtnie odnotowywali te przejawy wrogo�ci w swoich dziennikach
podró¿y jako ³echtaj¹cy ich dumê dowód uprzywilejowanej pozycji� (Blower
2010: 155).

W�ród turystów wyró¿niali siê zw³aszcza bogaci Amerykanie, dla któ-
rych poza podkre�leniem dystansu klasowego dodatkowo atrakcyjny by³ rów-
nie¿ dystans etniczny. Jak dalej pisze Blower: �Tournée des américains z jego
ró¿nymi poziomami autentyczno�ci nadawa³o nowy sens miejskiej turystyce
biedy (urban slumming). Oparte na od dawna ustalonych koncepcjach doty-
cz¹cych relacji miêdzy miejskimi klasami, te nocne wycieczki stanowi³y rów-
nie¿ pierwszorzêdn¹ okazjê do propagowania przy okazji dobrej zabawy teorii
o degeneracji Francuzów i wy¿szo�ci Amerykanów. Przedzieraj¹c siê w strojach
wieczorowych przez brudne t³umy, wszyscy Amerykanie stawiali siê w roli kla-
sowych elit, a wszyscy francuscy mieszkañcy byli wrzucani do jednego wor-
ka jako ni¿sze, amoralne masy. Amerykanie nie byli tymi niewinnymi, którzy
zapu�cili siê za granicê (innocents who ventured abroad), jak to uj¹³ w znanej
frazie Mark Twain. Ledwie uchodz¹c przed gniewem krzepkich tragarzy z Hal
i niezdrowymi urokami ich upad³ych kobiet, odwiedzaj¹cy stawali siê nie-
winnymi, wystawiaj¹c siê na pokusy Pary¿a, lecz ostatecznie im nie ulegaj¹c�
(ibidem, s. 156).

Na uwagê w�ród tych ostentacyjnie podkre�laj¹cych swój dystans tury-
stów z wy¿szych klas zas³uguje tak¿e grupa o nieco innym podej�ciu. Byli to
odwiedzaj¹cy Pary¿ arty�ci, pisarze oraz osoby w ten czy w inny sposób uto¿sa-
miaj¹ce siê z artystyczn¹ bohem¹. W�ród nich prym wiedli tak¿e cudzoziemcy
i to przede wszystkim Amerykanie, jednak ich kontakt nie mia³ tak naskór-
kowego charakteru, jak to by³o w wypadku zamo¿nych mieszczan. W opi-
sach ich przygód, które obejmuj¹ nocn¹ wizytê w Halach, widaæ brak dy-
stansu i odcinania siê od �tubylców� i �biedoty�. Trafiaj¹ do Hal bez policyjnej
ochrony, czêsto w towarzystwie swoich francuskich przyjació³. Nie s¹ to zor-
ganizowane wycieczki, ale spontaniczne wypady. Teksty literackie powstaj¹-
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ce w wyniku takich wizyt s¹ bardziej satyr¹ na amerykañskich turystów ni¿
na francuskich kelnerów, muzyków i prostytutki, którzy s¹ w nich przedsta-
wiani neutralnie albo wrêcz z sympati¹.

Historii znanych cudzoziemców, którzy trafiali do Hal bladym �witem,
by spo¿yæ zupê cebulow¹, s¹ dziesi¹tki. W roku 1924 miêdzy innymi Burton
Rascoe, Morris Bishop i Edward E. Cummings zakoñczyli ca³onocne impre-
zowanie porann¹ wizyt¹ w jednej z wielu otwartych przez ca³¹ noc restaura-
cji w Halach, �Pere Tranquille�5, co Cummings wykorzysta³ pó�niej w swojej
sztuce Him (zob. Hansen 1990). W roku 1927 Pablo Neruda ze swoim przy-
jacielem pisarzem pojechali do Hal na zupê cebulow¹ razem z poznan¹
w do�æ dramatycznych okoliczno�ciach hostess¹ z nocnego klubu, z któr¹ to
nastêpnie Neruda i jego przyjaciel prze¿yli niesamowit¹, przynajmniej w opinii
samego Nerudy, erotyczn¹ przygodê (zob. Feinstein 2004). Michel Scammel
w biografii Arthura Koestlera opisuje nocn¹ eskapadê, jak¹ odby³ on w roku
1946 w towarzystwie swojej ówczesnej dziewczyny (przesz³ej ¿ony) Mamaine
Paget oraz Jeana Paula Sartre�a, Simone de Beauvoir, Alberta Camusa i jego ¿ony
Francine. Rozpoczêli zabawê w algierskim bistro, kontynuowali j¹ w nocnych
klubach, takich jak �Szeherezada�, by o czwartej nad ranem wyl¹dowaæ w knajpce
�Chez Victor� w Halach �na zupê cebulow¹, ostrygi i bia³e wino�, gdzie pijani
rozprawiali o wyk³adach na Sorbonie i tragedii ludzkiej egzystencji (Scam-
mell 2009). Harold Pinter opisuje, jak w roku 1961 zakoñczy³ w Halach na
zupie cebulowej ca³onocne pijañstwo z Samuelem Beckettem, z którym je�-
dzili z knajpy do knajpy jego ma³ym citroënem. Gdy poczu³ siê �le z powodu
zgagi i niestrawno�ci, Becket zostawi³ go �pi¹cego przy stoliku w knajpce, po
czym �objecha³ ca³y Pary¿�, by znale�æ dla niego paczkê sody, która wyleczy-
³a jego dolegliwo�ci (Pinter 2009).

Tym, co przyci¹ga³o tam wszystkie gwiazdy bohemy oraz pod¹¿aj¹cych
ich �ladami turystów, nie by³a potrzeba do�wiadczenia i zademonstrowania
swojej wy¿szo�ci, a przynajmniej nie w bezpo�redni sposób, poprzez zesta-
wienie siebie z przedstawicielami klas ni¿szych, aby unaoczniæ sobie i �wiatu,
¿e ró¿nica w stanie posiadania przek³ada siê tak¿e na g³êbokie ró¿nice kultu-
rowe. Wygl¹da raczej na to, ¿e by³y to demonstracje pewnego kapita³u kul-
turowego, który pozwala posiadaczowi na w miarê swobodne przemieszcza-
nie siê pomiêdzy �wiatami spo³ecznymi. Czucie siê równie swobodnie na
katedrze w sali wyk³adowej Sorbony, w drogim nocnym klubie i knajpce dla
miejskiej biedoty w dzielnicy uchodz¹cej za niebezpieczn¹, picie tej samej
nocy najdro¿szego szampana i jedzenie najtañszej dostêpnej w mie�cie potra-

5 Restauracja przetrwa³a rozbiórkê Hal, poniewa¿ by³a ulokowana po wschodniej stronie Pierre La-
scot i dzia³a do dzi� jako atrakcja turystyczna.

8.p65 18-07-05, 14:42110



111

Aleja wietnamskich barów na bazarze pod Stadionem Dziesiêciolecia jako miejsce spotkañ...

wy, a przy tym i znajdowanie w tym takiej samej przyjemno�ci stanowi¹ nie-
w¹tpliwie manifestacjê przynale¿no�ci do nowej klasy spo³ecznej, która swo-
j¹ odrêbno�æ podkre�la tym, ¿e jest ponad starymi podzia³ami.

Na marginesie mo¿na zwróciæ uwagê, ¿e s³ynna zupa cebulowa z Hal
mo¿e byæ jednak autentyczno�ci¹ skonstruowan¹ w³a�nie na potrzeby tych
go�ci z innych �wiatów spo³ecznych. Sami Zubaida, pisz¹c o podobnych prak-
tykach zwi¹zanych z ulicznym jedzeniem w starej Europie i na dzisiejszym
Bliskim Wschodzie, jako najbardziej reprezentatywny przyk³ad francuskiego
street foodu podaje nie zupê cebulow¹, ale flaki, inn¹ prost¹ potrawê klasy
robotniczej (tak¿e w ówczesnej Warszawie). W przypadku Hal by³y to albo
tripes à la mode de Caen (danie normandzkie, d³ugo duszone, a potem zapie-
kane w specjalnym garnku zalepionym z góry ciastem) albo bulion z flaków,
g³owizny i nó¿ek6. By³ to � wed³ug jego opisu � poranny posi³ek pracowni-
ków targu, którzy zaczynali pracê w �rodku nocy. Towarzyszy³a mu fili¿anka
mocnej kawy (cup de rouge) albo kieliszek calvadosu. Do�æ szybko takie przy-
bytki gastronomiczne zaczê³y przyci¹gaæ tak¿e inn¹ klientelê: imprezowiczów,
czêsto cudzoziemców, którzy nad ranem �ci¹gali do Hal, ¿eby zje�æ co� po
ca³onocnym pijañstwie. Zubaida rozwa¿a hipotezê, ¿e zupa cebulowa, z któ-
rej Hale sta³y siê s³ynne, zosta³a wypromowana dopiero wtedy, poniewa¿
wiêkszo�æ anglosaskich go�ci mia³a awersjê do flaków i �wiñskich nó¿ek (por.
Zubaida 1991).

Slumming po polsku

Znane s¹ tak¿e przyk³ady takich praktyk w miêdzywojennej Polsce. W cza-
sach gdy paryscy bon vivants koñczyli objazd knajp i klubów zup¹ cebulow¹
w Halach, w Warszawie udawano siê w tym celu do dzielnicy ¿ydowskiej na
gêsi pipek7 . Jak pisze Wies³aw Wiernicki w opartej na wspomnieniach W³a-
dys³awa P³achciñskiego ksi¹¿ce Wspomnienia o warszawskich knajpach: �Po
wielkiej wojnie mia³ te¿ specjaln¹ renomê szynk U Joska na Gnojnej. Tam
schodzi³o siê towarzystwo, szczególnie noc¹, po zmianie lokalu. Przychodzi-
li czêsto ludzie bardzo znani na strzemiennego, koñcz¹c hulankê rozpoczêt¹
w wykwintnej Adrii czy Oazie� (Wiernicki 1994: 49). W tej knajpie spotyka-
li siê ¿ydowscy tragarze, czo³owe postacie ¿ycia politycznego, jak gen. Bole-
s³aw Wieniawa-D³ugoszowski, i gangsterzy z pepeesowskim rodowodem

6 Innym signature dish z Hal by³a nó¿ka wieprzowa owiniêta w p³ótno, gotowana przez wiele godzin,
by wszystkie chrz¹stki i ma³e ko�ci zmiêk³y, nastêpnie rozkrojona, panierowana w ma�le i bu³ce i zapie-
czona w piekarniku.

7 �w�ród �gêsiny, szpondra, pipków, pieczonych skórek gêsich, flaków, �ledzi, ulików, grochów do
piwa i bajgie³e�.
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w rodzaju s³ynnego �Doktora� £okietka8. Interesuj¹ce w tym procederze by³o
wspomniane wcze�niej podwójne podkre�lenie dystansu, obejmuj¹ce nie tyl-
ko odrêbno�æ klasow¹, ale tak¿e etniczn¹.

Obok takich praktyk funkcjonowa³y równie¿ formy slummingu niewy-
korzystuj¹ce ró¿nic etnicznych, poniewa¿ w przedwojennej Warszawie nie
brakowa³o rdzennie polskiej biedoty. Jak dalej pisze Wiernicki: �[�] amato-
rzy silnych wra¿eñ jechali na kolacjê do Atlasa, na Czerniakowsk¹, gdzie
spotkanie siê z tak zwanym szemranym towarzystwem by³o nieod³¹czn¹ czê-
�ci¹ atrakcji tej knajpy. Czasami fingowano bójki (choæ zdarza³y siê te¿ i praw-
dziwe), by zadowoliæ ¿¹dnych sensacji klientów. Obs³uga jednak czuwa³a nad
bezpieczeñstwem i porz¹dkiem i nigdy nie dopuszcza³a do zaczepiania do-
brze p³ac¹cych go�ci, dla których poza wódk¹ i zagrych¹ bardzo wa¿ny by³
czerniakowski folklor i dreszczyk emocji� (Wernicki 1994: 75). Mamy tu
wiêc do czynienia z pocz¹tkami czego�, co MacCannel nazywa inscenizowa-
n¹ autentyczno�ci¹, czyli tworzeniem atrakcji dok³adnie odpowiadaj¹cych
potrzebom turystów.

Po wojnie formu³a ta przesta³a w zasadzie funkcjonowaæ, co oczywi�cie
zwi¹zane jest z przemian¹ klasow¹ spo³eczeñstwa. Zanik³o silne rozwarstwie-
nie, nie by³o wyra�nie wyodrêbnionej klasy wy¿szej, która poprzez takie
wycieczki podkre�la³aby i unaocznia³a sobie swoj¹ odrêbno�æ. Ci¹gle jednak
jako miejsce, gdzie mo¿na by³o na w³asne oczy zobaczyæ do³y spo³eczne, funk-
cjonowa³a prawobrze¿na Warszawa ze sw¹ legend¹ niebezpiecznej Pragi. Autor
Opowie�ci o warszawskich knajpach opisuje na przyk³ad �Semafor� niedale-
ko cmentarza Bródnowskiego: �Czasem do knajpy przyje¿d¿ali go�cie z cen-
trum Warszawy, aby posmakowaæ nie tylko prostych i dobrych przek¹sek,
ale popatrzeæ na inn¹ publiczno�æ. Trochê, jak mawiano, ³obuzowat¹, jednak
spokojn¹, nie czyni¹c¹ najmniejszych awantur� (ibidem, s. 145).

Tak¹ rolê pe³ni³ te¿ bazar Ró¿yckiego, gdzie warszawiacy z �lepszej�, le-
wobrze¿nej czê�ci miasta przyje¿d¿ali miêdzy innymi pod pretekstem skosz-
towania pyz i flaków, które tam ponoæ by³y najlepsze. Konsumpcja by³a jed-
nak tylko jednym z elementów szerszego do�wiadczenia. Jacek Kurczewski,
pisz¹c o tym miejscu, zauwa¿a: �Nie ma co ukrywaæ, ¿e wspomniana ju¿
»malowniczo�æ« bazaru po czê�ci wi¹¿e siê z tym, ¿e tego typu instytucja jest
miejscem, w którym ludzie niemaj¹cy na co dzieñ zwi¹zków z przestêpczo�ci¹
mog¹ spotkaæ siê z przedstawicielami podziemia czy pó³�wiatka� (Kurczewski,
Cichomski, Wiliñski 2010: 19). Wci¹¿ zatem nawet w pozornie (a przynaj-

8 �£okietek lubi³ te¿ chodziæ do knajp, i to najlepszych. Wiadomo, ¿e ¿ydowska kuchnia jest znako-
mita. U Hirszfelda na Bielañskiej lub Zamenhofa, u Gertnera na Przejazd 2, w »Mikado« dawali dobrze
je�æ; lubi³ te¿ bywaæ w »Wiktorii«, nad ranem za� sz³o siê do os³awionego »Grubego Joska« na Gnojn¹
b¹d� te¿ »na Budy«. Ale »na Budach« przyjmowano tylko wtajemniczonych� (Rawicz 1968).
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mniej w za³o¿eniach) pozbawionym wyra�nej stratyfikacji spo³eczeñstwie PRL
najni¿sze warstwy spo³eczeñstwa stanowi³y egzotykê i nie brakowa³o amato-
rów chêtnych z mieszanin¹ lêku i fascynacji ogl¹daæ ten �spektakl zepsucia�.
Jednak w latach dziewiêædziesi¹tych z bazaru Ró¿yckiego i praskich knajp
pozosta³o g³ównie wspomnienie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Jarmark Europa �
wielki bazar, jaki powsta³ na Stadionie Dziesiêciolecia, p³ynnie przej¹³ tê
widowniê.

Kulturowa charakterystyka bazaru i alei wietnamskich barów

W latach dziewiêædziesi¹tych i w nastêpnej dekadzie, wszystkich cudzo-
ziemców, których go�ci³em w Warszawie, obowi¹zkowo zabiera³em na spa-
cer na wielki bazar na terenie Stadionu Dziesiêciolecia i na jego b³oniach, od
pewnego momentu nosz¹cy nazwê Jarmark Europa9. Wychodzi³em z za³o¿e-
nia, ¿e przyje¿d¿aj¹c do jakiego� miasta, turysta chce zobaczyæ to, co jest w nim
jedyne w swoim rodzaju. Jarmark Europa niew¹tpliwie do takich atrakcji siê
zalicza³, nigdzie indziej bowiem nie mo¿na by³o znale�æ po³o¿onego prak-
tycznie w centrum europejskiej stolicy wielkiego egzotycznego targowiska10

pe³nego przybyszy z ca³ej Azji, sporej czê�ci Europy i kawa³ka Afryki. Autor-
ka jednych z badañ naliczy³a w�ród handluj¹cych ponad 20 nacji (zob.
Ro¿d¿yñska-Stañczak, Szeniawska, Stêpieñ 2013: 10). Aleje bazaru pe³ne by³y
kupców z Wietnamu, Chin, Ukrainy, Gruzji, Armenii i innych by³ych repu-
blik ZSRR, z krajów ba³kañskich, z subkontynentu indyjskiego i z Nigerii.
Handlarze z ró¿nych grup etnicznych skupiali siê w swoich sektorach; jedy-
nym miejscem wielokulturowym, gdzie miesza³y siê ró¿ne grupy, by³a koro-
na stadionu.

Najbardziej aktywn¹ kulturowo (choæ nie najliczniejsz¹) grupê stanowili
handlarze z Wietnamu. Sektor wietnamski obejmowa³ tereny na b³oniach
pod stadionem, a¿ do stacji Warszawa Stadion i dzia³aj¹cego tam wówczas

9 Nazwa �jarmark� by³a tu nieprecyzyjna i �wiadczy o zanikaniu spo³ecznej �wiadomo�ci funkcjono-
wania takich form handlu. W jêzyku polskim tylko bazar jest miejscem sta³ego handlu, targ i jarmark to
cykliczne wydarzenia: targ odbywa siê co tydzieñ w wyznaczone dni, a jarmark jeszcze rzadziej, zazwyczaj
raz do roku w czasie �wi¹t.

10 Zdominowany przez handlarzy z Wietnamu bazar Sapa w czeskiej Pradze prawdopodobnie by³
wiêkszy od Jarmarku Europa, ale po³o¿ony na peryferiach nie stanowi³ a¿ takiej atrakcji, choæ tak¿e przy-
ci¹ga³ i nadal przyci¹ga turystów. W 2003 r. Antony Bourdain, znany autor programów kulinarno-pod-
ró¿niczych, przy okazji krêcenia odcinka bij¹cej rekordy popularno�ci serii No Reservations, po�wiêcone-
go Pradze, odwiedzi³ bazar Sapa i uraczy³ siê tam wietnamsk¹ zup¹ pho, traktuj¹c j¹ jako jedn¹
z turystyczno-gastronomicznych atrakcji Czech.
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dworca autobusowego11. Sektor przecina³y ulice i uliczki, które, jak dowie-
dzia³em siê od jednej z moich respondentek, nosi³y nazwy ulic Hanoi (sk¹d
pochodzi³a wiêkszo�æ wietnamskich pracowników). G³ównym ci¹giem ko-
munikacyjnym sektora, od którego odchodzi³y mniejsze uliczki, by³a szeroka
aleja, po której obu stronach rozmieszczone by³y liczne stanowiska z gastro-
nomi¹, przede wszystkim wietnamsk¹, ale nie tylko. Znajdowa³y siê tam tak-
¿e sklepy spo¿ywcze z azjatyckimi produktami. W³a�nie ta czê�æ by³a obiek-
tem najwiêkszego zainteresowania o charakterze turystycznym. Choæ bary
powsta³y g³ównie na potrzeby handluj¹cych, to pod koniec istnienia targo-
wiska jedn¹ trzeci¹ konsumentów stanowi³y osoby z zewn¹trz, przyje¿d¿aj¹-
ce tam specjalnie, ¿eby zje�æ dania autentycznej kuchni wietnamskiej, lankij-
skiej albo gruziñskiej. Oprócz tego Wietnamczycy zajmowali tereny w Porcie
Praskim, gdzie wynajmowali magazyny oraz mieli swoje centrum integracji
spo³eczno�ci wietnamskiej Thang Long z wielk¹ kolorow¹ smocz¹ ³odzi¹
(obok obecnej stacji metra Stadion Narodowy) i �wi¹tyniê12. Miejsca te by³y
jednak udostêpniane szerszej publiczno�ci tylko przy wyj¹tkowych okazjach,
dniach otwartych z okazji na przyk³ad �wiêta Pragi, i wówczas cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem.

Niestety, miejsce to podzieli³o los paryskich Hal i dzi� wszystko to prak-
tycznie ju¿ nie istnieje. Po likwidacji prawie ca³ego handlu na terenie Jarmar-
ku Europa w zwi¹zku z budow¹ Stadionu Narodowego wietnamscy i inni
handlarze przenie�li siê do targowisk po³o¿onych na peryferiach albo poza
miastem, g³ównie centrów w Wólce Kosowskiej i na Marywilskiej oraz baza-
ru na Bakalarskiej.

Stopniowe likwidowanie bazaru wywo³ywa³o pewne protesty, którym
jednak brakowa³o energii i si³y argumentów (podobne protesty ze strony
podobnych �rodowisk, powo³uj¹cych siê na podobne argumenty, wywo³a³a zreszt¹

11 Dworzec autobusowy (�wietny modernistyczny budynek, wówczas zaniedbany i obskurny, obecnie
odnowiony z zachowaniem oryginalnego wygl¹du) niemal ca³kowicie otoczony straganami kojarzy³ siê
z podobnymi miejscami w Azji, gdzie funkcje przeplataj¹ siê ze sob¹ i ³¹cz¹, co doskonale opisuje Barthes
na przyk³adzie dworca japoñskiego: �Dworzec japoñski jest poprzecinany tysi¹cami dróg funkcjonalnych,
od podró¿y do zakupów, od ubrania do po¿ywienia: z poci¹gu mo¿na wyj�æ prosto na dzia³ obuwia.
Przeznaczony do handlu, przej�cia, odjazdu, a jednak umieszczony w niezwyk³ym budynku � dworzec
(czy zreszt¹ w ten sposób mo¿na nazywaæ ten nowy kompleks?) jest oczyszczony z tej cechy �wiêto�ci,
która naznacza zwykle wielkie punkty orientacyjne naszych miast: katedry, ratusze, ko�cio³y, zabytki hi-
storyczne. Tutaj punkt orientacyjny jest ca³kiem pospolity; bez w¹tpienia równie¿ targ bywa centralnym
miejscem zachodniego miasta, tutaj jednak handel jest utrudniony z powodu niestabilno�ci dworca, bez-
ustanne rozjazdy uniemo¿liwiaj¹ce ze�rodkowanie; mo¿na by powiedzieæ, ¿e towar jest tylko substancj¹
przygotowawcz¹ paczki, i ¿e sama paczka jest przepustk¹, biletem, który pozwala odjechaæ� (Barthes
1999: 88).

12 ��wi¹tynia jest miniatur¹ pagody na jednej nodze z Hanoi, po�wiêconej Buddzie Wspó³czucia. Pla-
stikowe chryzantemy, nenufary i drzewka kwitn¹ tu ca³y rok. Pagoda powsta³a w ci¹gu kilku dni, bez zezwo-
leñ na budowê, nie istnieje w rejestrach, podobnie jak wielu jej konstruktorów� (Warsza red. 2008: 14).
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tak¿e rozbiórka paryskich Hal). Jak pisa³ wówczas jeden z badaczy, a zarazem
wielbicieli tego miejsca: �Likwiduj¹c Jarmark Europa, pozbawiamy Warsza-
wê jej odpowiednika Chinatown � a przecie¿ ka¿da metropolia z prawdzi-
wego zdarzenia potrzebuje swojej azjatyckiej dzielnicy. U nas jedyna etniczna
minidzielnica okaza³a siê tylko epizodem. I podejrzewam, ¿e nie otrzymamy
szybko drugiej takiej szansy� (Tarkowski 2008).

Obecnie z ogromnego bazaru pozosta³ niewielki fragment przy ulicy
Zamojskiego, gdzie ci¹gle toczy siê handel w takiej formie, jak dawniej. Jed-
nak i ten ostatni relikt tak¿e zagro¿ony jest likwidacj¹. W³a�ciciel tego tere-
nu podj¹³ nieudan¹ próbê wpisania handlu na historycznym ju¿ bazarze na
listê Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, co by³o pomys³em tyle¿
kuriozalnym, co interesuj¹cym. Pojawia siê jednak pytanie, czy faktycznie
zachowanie materialnego reliktu tego miejsca ma sens i w jakikolwiek spo-
sób mog³o prze³o¿yæ siê na przywrócenie ¿ycia i utraconego kulturalnego
znaczenia. Stawiam tezê, ¿e mog³oby to byæ mo¿liwe, ale jedynie pod warun-
kiem powrotu tam tak¿e wietnamskich barów z zup¹ pho.

Go�cie alei wietnamskich barów

Bazary s¹, jak pisa³em, miejscami, gdzie gromadz¹ siê przedstawiciele
najni¿szych klas danego spo³eczeñstwa oraz imigranci, stoj¹cy niejako po-
dwójnie na marginesie klasowym i etnicznym. Bazary przyci¹gaj¹ te¿ �rodo-
wiska przestêpcze. Ten aspekt z pewno�ci¹ odgrywa³ istotn¹ rolê w przypad-
ku bazaru na Stadionie Dziesiêciolecia, uchodz¹cego, w du¿ym stopniu
zas³u¿enie, za miejsce niebezpieczne, kontrolowane przez rodzime i etniczne
mafie, gdzie mo¿na kupiæ lub zamówiæ ka¿dy nielegalny towar. Przestêp-
czo�æ tego rodzaju wi¹¿e siê nieod³¹cznie z bied¹ i na niej wyrasta. Tak wiêc na
Jarmarku Europa wystêpowa³ opisany na pocz¹tku artyku³u miks biedy i prze-
stêpczo�ci, tak atrakcyjny dla przedstawicieli klas wy¿szych, gdy¿ podkre�la-
j¹cy ich wyj¹tkowo�æ. Czy jednak bazar ten faktycznie przyci¹ga³ g³ównie
tego typu turystów?

Lewicowa blogerka jest o tym przekonana, skoro nazywa takie podej�cie
wprost �turystyk¹ klasow¹�, pisz¹c o �egzotyzacji nêdzy�: �Turystyka klaso-
wa to [...] wyprawy cz³onków klas wy¿szych ku bliskiej egzotyce. W�ród
lepiej sytuowanych warszawiaków najbardziej popularnym kierunkiem zwie-
dzania jest wschodnia strona Wis³y. [�] La Palm¹ warszawskiej Pragi jest dla
turystów klasowych Stadion Dziesiêciolecia, a raczej to, co z niego zosta³o.
[�] Dla jednych miejsce pracy od 5 rano, dla niektórych �miertelnego � jak
siê niedawno okaza³o � niebezpieczeñstwa [chodzi³o o zastrzelenie przez
policjê nigeryjskiego handlarza � przyp. M.W.], jest dla turystów nie lada
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gratk¹. Stadion spopularyzowa³a »Gazeta Wyborcza«, przyznaj¹c tamtejszym
barom z kuchni¹ wietnamsk¹ lajfstajlow¹ nagrodê w postaci deski lub sto³ka
(ju¿ nie pamiêtam). Dziêki niej po uliczkach [�] szwendaj¹ siê okazy lepiej
ubrane ni¿ najlepiej ubrani hipsterzy� (Zawadzka 2010). 

Faktycznie, czytaj¹c prasowe opisy, mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e przynaj-
mniej pod koniec istnienia by³o to najmodniejsze miejsce w Warszawie. Le-
wicowa publicystka Joanna Erbel pisa³a: �Moda na Stadion [�] sprawi³a, ¿e
wietnamska zupa pho i bun bo nam bo, nazwany z czasem dla u³atwienia
komunikacji z Polakami »sa³atk¹«, sta³y siê hitem sezonu. W sobotnie i nie-
dzielne poranki t³umy bywalców zesz³owieczornych imprez przemierza³y
w¹skie uliczki bazaru, ¿eby z podobnymi sobie zje�æ ulubiony posi³ek� (Er-
bel 2010). 

Dziennikarz �Wprost� barwnie opisuje bywalców, skupiaj¹c siê szczegól-
nie na ich statusie zawodowym: �O 5.15 rano Mewa ustawia rower na nó¿-
ce, �ci¹ga ze sto³u ³awki i siada. Czuje siê najwyra�niej jak u siebie, Mewa
jest barmank¹ w warszawskim klubie Plan B i w³a�nie go zamknê³a. Po 12
godzinach pracy przyjecha³a do Ma³ego Hanoi na Stadionie Dziesiêciolecia
na bun bo hue � sa³atê z wo³owin¹ i makaronem ry¿owym. [�] Gustaw te¿
jest barmanem, zacz¹³ balowanie o godz. 22 dzieñ wcze�niej i chce je zakoñ-
czyæ wietnamsk¹ zup¹ pho z tofu. [�] Stoliki non stop okupuje z 50 osób.
Dwa z³¹czy³a 11-osobowa ekipa firmy JEMS Architekci � to jedna pi¹ta pra-
cowni, dla reszty wezm¹ zupy na wynos. Przy stoliku obok siedz¹ fotografo-
wie. S¹ te¿ operatorzy kamer, graficy i fotoedytorzy. Jest facet w garniturze i bia³o-
-czarnych lakierkach � doradca finansowy zaci¹gniêty przez fotografa, z którym
w³a�nie skoñczy³ spotkanie biznesowe. Ty³em do kolorowego towarzystwa sia-
da dwóch finansistów z warszawskiej Gie³dy Papierów Warto�ciowych � te¿
w garniturach. S¹ prawnicy. Jest elektryk z wietnamskimi s¹siadami. Pami¹tko-
w¹ fotkê z Ma³ym Hanoi w tle pstryka sobie raper Vienio z hiphopowego sk³a-
du Molesta Ewenement, jest rodzina wietnamska i rodzina afrykañska� (�Wprost�
2010). Nastêpnie dla wzmocnienia efektu wymienia jeszcze nazwiska celebry-
tów, którzy zaszczycali swoj¹ obecno�ci¹ to miejsce.

Przyjrzyjmy siê bli¿ej temu ciekawemu fragmentowi. Wyra�nie widaæ
ekscytacjê nie tylko sam¹ wielokulturowo�ci¹ miejsca, ale przede wszystkim
zaskakuj¹cym sk³adem spo³ecznym konsumentów. Przewa¿aj¹ w�ród nich
osoby zwi¹zane ze �wiatem sztuki, mediów i rozrywki. Oni �czuj¹ siê tam
jak u siebie�. Ubrani w garnitury s¹ tam �zaci¹gniêci� przez tych spo�ród
nich, z którymi przysz³o im mieæ kontakt na p³aszczy�nie zawodowej. Mi-
mochodem wymieniony jest równie¿ �elektryk� � mo¿na siê domy�liæ, ¿e
etniczny Polak, ale równie¿ przyprowadzony, tyle ¿e przez samych wietnam-
skich gospodarzy tego miejsca.
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W innych relacjach prasowych wygl¹da to podobnie. Dziennikarz �Rzecz-
pospolitej�, chocia¿ skupia siê na jedzeniu, nie mo¿e nie wspomnieæ przy
okazji, ¿e �(p)olscy mened¿erowie przywo¿¹ tu swoich kolegów z innych
krajów. Wielu twierdzi, ¿e lepszego tofu nie jad³o w Europie� (Chojecki 2010).
Robi siê wiêc miêdzynarodowo, a do obrazu klasowej mozaiki do³¹czaj¹ glo-
balne elity finansowe. Przewodniczk¹ dziennikarza TVN jest modnie ubrana
i p³ynnie mówi¹ca po polsku Van, która jest �socjolo¿k¹, pisuje dla Centrum
Studiów Polska � Azja, a na co dzieñ pracuje w Wólce Kosowskiej. W ro-
dzinnym interesie � jak wiêkszo�æ przybyszów z Azji� (Zawi�liñska 2010).
Idealna wprost postaæ z pogranicza kultur i klas. Mo¿e za jej spraw¹ autor
pisze wyj¹tkowo du¿o o samej spo³eczno�ci wietnamskiej. Jest ona równie¿
zauwa¿ona jako wa¿ny i co najwa¿niejsze sam w sobie wewnêtrznie zró¿ni-
cowany element mozaiki: �Do prowizorycznych jad³odajni, gdzie smako³yki
s¹ podawane na plastykowej zastawie, na pocz¹tku przychodzili tylko han-
dlarze. Ostatnio bary sta³y siê modnym miejscem spotkañ Wietnamczyków
[�]. Ale nie tylko Wietnamczyków � w weekendy mo¿na tam spotkaæ rodzi-
ny z dzieæmi, modnie ubranych bywalców warszawskich klubów. Moja przy-
jació³ka przesta³a tam chodziæ w zesz³e lato, gdy zaczê³y pojawiaæ siê gwiaz-
dy w strojach dresowych� (ibidem).

We wszystkich relacjach prasowych bardzo du¿y nacisk k³adziony jest na
fakt, i¿ serwowane na Stadionie Dziesiêciolecia jedzenie jest autentycznie
wietnamskie, a bywalcy (nieidentyfikowani jeszcze przez autorów medial-
nych relacji jako �foodies�, ale jako �balangowicze�, �snoby�, �hipsterzy�,
�warszawka�) maj¹ stosown¹ wiedzê i rozeznanie, by to doceniæ. Felietoni-
sta �Polityki� pisze o wietnamskich kucharzach, których �umiejêtno�ci przy-
ci¹ga³y tysi¹ce warszawskich snobów, znaj¹cych smak azjatyckiej kuchni�
(Adamczewski 2015). Owi �snobi� stanowi¹ grupê ekspertów, wymieniaj¹
wietnamskie nazwy potraw, znaj¹ sekrety ich autentycznego smaku (np.
�wietnamskiego roso³u gotowanego przez 12 godzin na ko�ciach wo³owych�;
zob. �Wprost� 2010). Nurt ten by³ na tyle silny, ¿e ju¿ w okresie funkcjono-
wania stadionu przedsiêbiorczy Wietnamczycy dostrzegli tkwi¹cy w nim
potencja³ biznesowy: �[�] niedawno otwarto na Chmielnej w Warszawie
Toan Pho � najpopularniejszy bar ze stadionu. Oczywi�cie atmosfera ulicznej
jad³odajni nie da siê wiernie odtworzyæ na drogiej ulicy w �rodku miasta.
Jednak to, co w tej historii napawa optymizmem, to fakt, ¿e w³a�ciciel zrozu-
mia³, ¿e Polacy oczekuj¹ oryginalnych wietnamskich smaków� (Chojecki 2010).
Pojawiaj¹ siê wiêc nawet elementy inscenizowania autentyczno�ci i �odtwa-
rzania atmosfery ulicznej jad³odajni� w restauracji zlokalizowanej przy mod-
nym deptaku w centrum miasta. W innym miejscu cytowana jest ulotka nowo
otwartej restauracji w centrum Warszawy, która reklamuje siê tekstem: �Je-
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dzenie ¿ywcem przeniesione z os³awionego warszawskiego VietTownu na Sta-
dionie X-lecia� (�Wprost� 2010). 

Punktem odniesienia dla tej grupy ekspertów jest �nieautentyczne� jedzenie
wietnamskie, czyli takie dostosowane do polskich smaków, hybryda kuchni azja-
tyckiej i polskiej, nieosadzone w ¿adnej konkretnej tradycji i maj¹ce taki status
jak fast food. Tego demonstracyjnie nie jedz¹, choæ � co ciekawe � takie jedzenie
by³o sprzedawane na stadionie i jadane przez polskich oraz, paradoksalnie, wiet-
namskich handlarzy, którzy widocznie nie byli a¿ takimi koneserami wietnam-
skiej kuchni. Polscy foodies poszukuj¹ wiêc autentyczno�ci g³êbszej nawet ni¿
prawdziwe obyczaje jedzeniowe mieszkaj¹cych w Polsce Wietnamczyków, pro-
wadz¹c w tym celu pog³êbione obserwacje i wymieniaj¹c siê miêdzy sob¹ zdoby-
t¹ wiedz¹: �[�] (m)ówi¹ o »piêtnastce« w barowej alejce. Balangowicze nie ty-
kaj¹ tamtejszego jedzenia. To jedzenie robione »pod Polaków« � grubo pokrojona
kaczka albo golonka, ry¿, surówka z kapusty. Dla »warszawki« liczy siê tylko
»ósemka« i »siódemka«� (ibidem). Wiedza ta staje siê warto�ciowym kapita³em
kulturowym i �(n)ie wiedzieæ, co to zupa pho, to w �rodowisku bawi¹cej siê »war-
szawki«, to trochê jak przekrêciæ nazwê najmodniejszego klubu� (ibidem).

Sens tych praktyk nie jest oczywisty. Jednak najwyra�niej odgrywaj¹ one
wa¿n¹ rolê w procesach identyfikowania i manifestowania swojej to¿samo-
�ci klasowej przez ró¿ne grupy spo³eczne, a szczególnie przez specyficzn¹
klasê z³o¿on¹ z przedstawicieli zawodów zwi¹zanych z mediami, rynkiem
sztuki, naukami humanistycznymi i przemys³em rozrywkowym, któr¹ Bour-
dieu okre�li³ mianem klasy produkcji kulturowej (Bourdieu 2005). Aby zro-
zumieæ znaczenie tego, co dzia³o siê w tzw. Ma³ym Hanoi, trzeba pog³êbio-
nych badañ. Kilka rzeczy jednak mo¿na spróbowaæ zinterpretowaæ, maj¹c
do dyspozycji tylko relacje medialne.

Bazar jako niewidzialna atrakcja

Bazary, tak¿e jako miejsca, gdzie mo¿na co� zje�æ, czêsto staj¹ siê atrak-
cjami miejskiej turystyki kulturowej poza utartym szlakiem, która zak³ada
poszukiwanie autentyczno�ci w tym, co marginalne, a przez to nieska¿one
wp³ywami przemys³u turystycznego. Wed³ug MacCannella to jedne z miejsc
pozwalaj¹cych do�wiadczyæ autentyczno�ci, poniewa¿ s¹ przednowoczesn¹
formu³¹ handlu, wyjêtymi z nowoczesno�ci fragmentami dawnego �wiata.

Jarmark Europa na Stadionie Dziesiêciolecia w Warszawie spe³nia³ ten waru-
nek na bardzo wielu p³aszczyznach. Handel odbywa³ siê tam w najbardziej podsta-
wowy sposób. O ile na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych obrazki ludzi handluj¹-
cych z mobilnych stoisk, z rozstawionych stolików albo wrêcz �z rêki�, z którymi
czasem mo¿na by³o siê nawet targowaæ, by³y powszechnym widokiem, to pod
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koniec istnienia tego wielkiego bazaru stanowi³y ju¿ rzadki widok. Tak¿e w innych
czê�ciach miasta handel wraca³ do nowoczesnych sklepów, które na ile to tylko
mo¿liwe staraj¹ siê ukrywaæ zaplecze i ludzk¹ pracê, jaka siê tam odbywa.

Dla MacCanella jedn¹ z najwa¿niejszych cech decyduj¹cych o postrzega-
nej autentyczno�ci takich miejsc, jak bazary, jest to, ¿e daj¹ mo¿liwo�æ obser-
wowania ludzkiej pracy w formie, jak to okre�li³: �produkcji kulturowej zwa-
nej prac¹ na wystawie� (MacCannell 2002: 45). Na bazarze praktycznie
wszystko zosta³o wystawione na widok zwiedzaj¹cych. Ka¿de stoisko by³o
jednocze�nie magazynem i nawet tymczasowym domem sprzedawcy, otwar-
tym na spojrzenia kupuj¹cych. Oprócz pracy mogli oni obserwowaæ, jak eg-
zotyczni sprzedawcy rozmawiaj¹ ze sob¹ w swoich jêzykach, jak okazuj¹ sobie
uczucia, jak zajmuj¹ siê dzieæmi, a przede wszystkim jak gotuj¹ i jak jedz¹.
Oraz je�æ wraz z nimi.

Dziennikarze pisz¹cy o Stadionie Dziesiêciolecia skupiali siê szczególnie
mocno na tych ostatnich aspektach. Kulinarny felietonista �Polityki� wspo-
mina �W kuchniach wielko�ci naparstka krz¹tali siê sko�noocy kucharze�
(Adamczewski 2015). Dziennikarz �Wprost� podaje wiêcej szczegó³ów:
�O 3.30 rano przy �wietle latarni i �wietlówek we wnêtrzu Nam z bratem
i dwoma pomocnikami odsuwa okiennice, rozsuwa sto³y i krzes³a. Gotuj¹
wodê w wielkich garach, po brzegi wrzucaj¹ udka kurczaków, pij¹ pierwsz¹
s³odk¹ kawê, obieraj¹ cebulê, marchew, kroj¹ cytryny, wietnamsk¹ zieleninê
kupion¹ w stadionowym sklepie i wo³owinê kupion¹ w Makro� (�Wprost�
2010). W �Rzeczpospolitej� dziennikarz wyznaje: �Najbardziej w tych bud-
kach ciekawi mnie jedzenie zamawiane przez samych Wietnamczyków. Wiele
razy widzia³em, jak zawija siê faszerowany ry¿ w li�cie bananowca. Jak to
smakuje, nie wiem, ale wygl¹da jak ³adnie zapakowany prezent� (Rzeczpospo-
lita� 2010). Dziennikarka TVN �(p)odgl¹damy od kuchni, jak powstaje wiet-
namskie jedzenie. [�] Buchaj¹cy ogieñ � to normalne, w ten sposób rozgrze-
wa siê tu patelniê � i pojemniki ze �wie¿ymi zio³ami� (Zawi�liñska 2010).

Widzialna praca jest elementem ulotnej i trudno uchwytnej atrakcji okre-
�lanej jako �atmosfera�. Inne sk³adniki atrakcji równie¿ maj¹ ulotny charak-
ter. S¹ to, poza lud�mi podgl¹danymi w ró¿nych momentach ich ¿ycia, sma-
ki, d�wiêki, zapachy i inne szybko przemijaj¹ce wra¿enia zmys³owe13. Poza

13 Elementem takiego wra¿enia jest te¿ np. uk³ad i organizacja otoczenia oraz nowe podej�cie do
estetyki i filozofii przestrzeni publicznej. Jak pisze Jolanta Erbel: �[�] (b)azar, nie³ad, stadion pe³en imi-
grantów niewiadomego pochodzenia przesta³ byæ obiektem estetycznej nienawi�ci. To, co kiedy� by³o
kojarzone z brudem i niebezpieczeñstwem i zagro¿eniem dla nowoczesnej europejskiej stolicy, sta³o siê
obietnic¹ smacznego posi³ku z lekkim posmakiem egzotyki. Uwiedziona przez nowe smaki klasa �rednia
otworzy³a siê na nowe teorie i zjawiska architektoniczne � przeciwstawiaj¹ce siê kontroli otoczenia po-
przez oczyszczanie i grodzenie. Stadion X, miejsce otoczone z³¹ s³aw¹ niebezpiecznej przestrzeni, znalaz³
siê na trasie spacerów rodziców z dzieæmi� (Erbel 2010).
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nimi na bazarze nie by³o ¿adnych atrakcji materialnych, które mog³yby stano-
wiæ dla postronnego obserwatora wyra�ny sygna³, ¿e ma do czynienia z miej-
scem wartym odwiedzenia, atrakcj¹. Sk¹p¹ ilo�æ materialnego komponentu
Jarmark Europa nadrabia³ z nawi¹zk¹ swoj¹ specyfik¹ spo³eczno-kulturow¹.
Ten typ atrakcji bez specjalnego oznacznika jest jednak poci¹gaj¹cy tylko dla
w¹skiej grupy wyrobionych odbiorców, zazwyczaj wywodz¹cych siê spo�ród
badaczy z zakresu nauk spo³ecznych, zaanga¿owanych spo³ecznie artystów i lewi-
cowych miejskich aktywistów14. W procesie tworzenia siê tego typu miejskiej
atrakcji w³a�nie te grupy s¹ awangard¹ odkrywców. Tak te¿ by³o w omawia-
nym przypadku. Pierwszymi go�æmi z zewn¹trz, pojawiaj¹cymi siê na baza-
rze nie po to, ¿eby kupiæ czy sprzedaæ, byli socjologowie i antropolodzy,
widz¹cy w tym miejscu obiecuj¹ce pole badañ, oraz arty�ci poszukuj¹cy no-
wych, nieoczywistych inspiracji. Obie grupy stworzy³y pierwsz¹ materialn¹
dokumentacjê zjawiska w postaci opisów, artyku³ów, cykli fotografii i wy-
staw15. Nie odnajdziemy w nich nic z klasowego dystansu. Przeciwnie, we
wszystkich tych dzia³aniach widaæ g³êbokie zaanga¿owanie i celowe wysi³ki,
maj¹ce na celu zatarcie ró¿nic klasowych i kulturowych.

�wietnym przyk³adem takich starañ by³ przeprowadzony latem 2006 r.
happening �Podró¿ do Azji� � spacer akustyczny po sektorze wietnamskim
Stadionu Dziesiêciolecia autorstwa Anny Gajewskiej, Joanny Warszy i Ngo
Van Tuonga, zrealizowany w ramach projektu �Finisa¿ Stadionu X-lecia�16.
�Projekt »Podró¿ do Azji« odwo³ywa³ siê do idei uprawiania turystyki we
w³asnym mie�cie. [�] Podró¿ rozpoczyna³a siê w lewobrze¿nej czê�ci mia-
sta, na wprost Muzeum Narodowego, na stacji PKP Warszawa Powi�le. Wi-
dzowie rejestrowali siê w specjalnym stanowisku check-in, w którym otrzy-
mywali bilety, odtwarzacz mp3, mapê trasy z punktami, w których nale¿a³o
w³¹czyæ kolejne utwory, kraciast¹ torbê z towarem oraz 5 tys. wietnamskich

14 Jednak cytowana wcze�niej lewicowa blogerka w³a�nie antropologów i artystów obarcza win¹ za
�egzotyzacjê nêdzy�: �[�] egzotyzacj¹ klas ni¿szych zajêli siê arty�ci. Od kilku lat obserwujemy w�ród
nich popularno�æ tej formy turystyki. Jako pierwsi dostrzegli oni unikatow¹ warto�æ estetyczn¹ warszaw-
skiej Polski be, ce oraz de [�] wyj¹tkowo�æ mieszkania na Pradze osób, którzy mieszkaæ tam nie musz¹,
polega na tym, ¿e mo¿na uchodziæ za odwa¿nego bia³ego w�ród dzikich� (Zawadzka 2010).

15 Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tu wystawa artystki Doroty Podlaskiej w warszawskiej galerii Kor-
degarda, obejmuj¹ca instalacjê rze�biarsk¹ �Prosto, za garniturami w prawo� oraz dokumentacjê akcji
artystycznej na Stadionie Dziesiêciolecia, w czasie której artystka wcieli³a siê w bazarow¹ pani¹ z wóz-
kiem. �Projekt nosz¹cy charakter osobistego �wiadectwa daleki jest od intencji wystawiania pomnika zni-
kaj¹cemu miejscu. Przenosz¹c Stadion na Krakowskie Przedmie�cie � »klasyczny« szlak turystyczny War-
szawy, artystka z w³a�ciwym jej poczuciem humoru i wra¿liwo�ci¹ przedstawi w Pokoju z widokiem oswojony
przez siebie kawa³ek miasta, gdzie co niedzielê spotyka siê ze znajomymi na pysznym obiedzie w alejce
wietnamskich barów� (http://www.pozytywy.com/artykuly/9019-jarmark-europa-w-galerii-kordegarda).

16 Projekt zosta³ dostrze¿ony i doceniony. Dziennikarze i czytelnicy �Gazety Co Jest Grane� uznali go
za najciekawsze wydarzenie roku, przyznaj¹c �Wdechê 2006�.
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dongów. Wybierali siê w podró¿ parami, co pó³ godziny i zwiedzali kolejne
punkty »wycieczki«� (Warsza 2008: 13).

Idea wydarzenia opiera³a siê na wykorzystaniu gotowych konwencji tu-
rystyki tam, gdzie wydawa³y siê zupe³nie nie na miejscu: �Spacer nawi¹zy-
wa³ z jednej strony do idei miejskiej w³óczêgi [dérive], z drugiej do muzeal-
nych wizyt ze s³uchawk¹ przy uchu� (ibidem, s. 14). Zderzenie tych
nieprzystaj¹cych do siebie rzeczywisto�ci pos³u¿y³o jako: �[�] mechanizm
naruszenia rzeczywisto�ci, odwrócenia relacji mniejszo�æ � wiêkszo�æ, zacy-
towania codziennych gestów Wietnamczyków. [�] Lektura �wiata z punktu
widzenia Wietnamczyków mieszkaj¹cych w Warszawie czyni³a podró¿uj¹ce-
go wspó³odpowiedzialnym za kszta³towan¹ rzeczywisto�æ. [�] Turysta jako
kto� obci¹¿ony chorob¹ »turyzmu«: voyeuryzmu, alienacji, bierno�ci czy bez-
my�lno�ci, by³ doskona³ym materia³em na przyznanie siê do swojej ignoran-
cji� (ibidem).

Do tego wiêc, aby w pe³ni uczestniczyæ w tych praktykach, wymagana
jest umiejêtno�æ poruszania siê pomiêdzy �wiatami spo³ecznymi, p³ynnego
przemieszczania siê do pozycji Innego i powrotu na w³asne pole. S¹ to ele-
menty specyficznego zasobu kapita³u kulturowego, który wykorzystywany
jest przez pewn¹ grupê dla zapewniania sobie komfortowej neutralnej pozy-
cji w tradycyjnej strukturze stratyfikacji spo³ecznej.

Dlatego w³a�nie nigdzie w relacjach z tzw. Ma³ego Hanoi nie znajdziemy
choæby jednego sformu³owania stawiaj¹cego w z³ym �wietle spo³eczno�æ
wietnamsk¹ b¹d� inne spo³eczno�ci etniczne ze stadionu. Przeciwnie, dzien-
nikarze specjalnie skupiaj¹ siê na przyk³adach przyja�ni Polaków z Wietnam-
czykami. Bohaterami artyku³ów s¹ te¿ sami Wietnamczycy, którzy wtopili
siê w polskie �rodowisko.

Jeszcze wa¿niejsze jest to, ¿e w relacjach medialnych z alei wietnamskich
barów i w ca³ej zwi¹zanej z tym miejscem produkcji kulturowej nie znajdzie-
my ¿adnych cech, które mog³yby wskazywaæ na zdystansowan¹ formê kon-
taktów, na turystykê nêdzy. ¯aden z uczestników nie podkre�la dystynkcji
opartych na wy¿szym statusie materialnym albo na przynale¿no�ci do bar-
dziej uprzywilejowanej grupy etnicznej. Wrêcz przeciwnie, osoby bior¹ce
udzia³ w tym procederze zdaj¹ siê wrêcz prze�cigaæ w usi³owaniach zatarcia
dystansu, jaki dzieli ich od prostych wietnamskich �zjadaczy zupy�.

Wprawdzie pod koniec istnienia bazaru, jak wynika z rozmów z moimi
respondentami, zaczêli siê tam pojawiaæ tak¿e innego rodzaju tury�ci i byæ
mo¿e, gdyby miejsce to nie znik³o, rozwin¹³by siê tam bardziej proceder
zdystansowanych kontaktów z innymi kulturami i klasami, znany z opisów
podobnych miejsc w innych czê�ciach �wiata i innych okresach historycznych.
Jednak likwidacja stoisk i barów sprawi³a, ¿e do tego nie dosz³o, a aleja wiet-
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namskich barów na bazarze na Stadionie Dziesiêciolecia pozostanie przyk³a-
dem miejsca, gdzie dochodzi³o tylko do bliskich spotkañ i kontaktów, któ-
rych celem nie by³o otwarte podkre�lenie klasowego dystansu poprzez bez-
po�redni¹ konfrontacjê ze �wiatem ni¿szych klas17.

Takie wstêpne rozpoznanie sk³ania do przyjêcia hipotezy, ¿e egzotyczne
i autentyczne jedzenie oraz zwi¹zana z nim spo³eczna i kulturowa otoczka s¹
�rodkami do wyra¿enia pewnej specyficznej to¿samo�ci klasowej, przecina-
j¹cej tradycyjne podzia³y, lecz jednocze�nie mocno w niej osadzonej.
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¿e pañstwo nam tak mówi� � rzecz o �lubach

humanistycznych w Polsce

Humanist ceremonies, and weddings in particular, are becoming increasingly
popular in Poland. This article describes how such weddings look in Poland,
what is being said during them, what the marital vows consist of, who the
bride and groom are, and who celebrates with them. The role played by the
family during the organising of the wedding and at the ceremony itself is analy-
sed, while the paper also deliberates over how these ceremonies fit into today�s
transformations in the areas of intimacy and spirituality. Who these newlyweds
are and what motivates them to opt for a humanist wedding leads to a conclu-
sion linking these ceremonies with the middle class.
Keywords: humanist wedding, humanism, ceremony, middle class, qualitative research

Wstêp

Ceremoniami humanistycznymi, okre�lanymi tak przez humanistyczne
stowarzyszenia na ca³ym �wiecie, nazywa siê wszelkie areligijne ceremonie
odbywaj¹ce siê z wa¿nego dla bohaterów danego wydarzenia powodu. Naj-
czê�ciej odzwierciedlaj¹ one tradycyjne w ró¿nych religiach i kulturach takie
uroczysto�ci, jak przyj�cie dziecka na �wiat, w³¹czenie do spo³eczno�ci reli-
gijnej, wej�cie w doros³o�æ, �lub czy pogrzeb. Bohaterowie tych ceremonii s¹
podczas nich najwa¿niejsi � sami je planuj¹, tworz¹ scenariusz (co oczywiste,
nie dzieje siê tak w przypadku uroczysto�ci dedykowanych ma³ym dzieciom),
wybieraj¹ miejsce, w którym maj¹ siê one odbyæ i zapraszaj¹ wa¿n¹ dla siebie
spo³eczno�æ (np. rodzinê, przyjació³). W ceremoniach podkre�la siê humani-
styczny system warto�ci, czyli koncentracjê na cz³owieku i jego potencjale
twórczym.

Najwiêksz¹ czê�æ ceremonii humanistycznych stanowi¹ �luby. Odbywaj¹
siê one w wielu krajach na ca³ym �wiecie. W kilku z nich (nie w Polsce) maj¹
moc prawn¹ (np. w Szkocji, Norwegii, niektórych stanach USA, Kanadzie,
Islandii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii), s¹ zatem oficjalnie uznawane
przez pañstwo. Nikt nie dysponuje �prawami autorskimi� do realizowania
�lubów lub innych ceremonii humanistycznych, lecz najczê�ciej s¹ one pro-

Obyczaje klasy �redniej?
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wadzone przez stowarzyszenia humanistyczne lub racjonalistyczne. Stowa-
rzyszenia te skupiaj¹ celebrantów humanistycznych, którzy pomagaj¹ przej�æ
narzeczonym przez proces tworzenia scenariusza (w tym w³asnej przysiêgi
ma³¿eñskiej) oraz przez sam¹ ceremoniê. Co wa¿ne, celebranci nie udzielaj¹
�lubu � jedynie dwie osoby (bez wzglêdu na p³eæ) mog¹ go sobie daæ. Pierwszy
(tak nazwany) �lub humanistyczny w Polsce odby³ siê w Warszawie w grudniu
2007 r. pod egid¹ Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badañ o �lubach humani-
stycznych w Polsce, prezentuj¹c czê�æ materia³u badawczego (wywiady inten-
sywne). Celem artyku³u jest potwierdzenie klasowego podzia³u spo³eczeñstwa.
Coraz bardziej popularne �luby humanistyczne wpisuj¹ siê, jak zostanie to przed-
stawione w dalszych czê�ciach artyku³u, w styl ¿ycia nowej klasy �redniej.

Metodologia i realizacja badania

Badanie �lubów humanistycznych trwa³o miêdzy marcem 2013 r. a ma-
jem 2014 r. Sk³ada³o siê na nie przeprowadzenie 22 wywiadów intensyw-
nych z 30 osobami, obserwacja uczestnicz¹ca podczas trzech ceremonii �lub-
nych, analiza pól semantycznych sformu³owania ��lub humanistyczny� na
podstawie polskich czasopism drukowanych, analiza transkrypcji z wywia-
dów i analiza 231 zdjêæ. Technikê dodatkow¹ stanowi³y recenzje badanych,
wystawiane na podstawie przes³anych im fragmentów raportu z badañ o �lu-
bach humanistycznych. Niniejszy artyku³ opiera siê na analizie jedynie czê�ci
materia³u badawczego � wywiadów intensywnych.

Paradygmatem metodologicznym, który sta³ siê podstaw¹ do realizacji
badania, by³a teoria ugruntowana. Pocz¹tkowo opracowana przede wszyst-
kim przez Barneya G. Glasera i Anselma L. Straussa (Glaser, Strauss 2009),
a rozwijana pó�niej miêdzy innymi przez Kathy Charmaz (Charmaz 2009) czy
Krzysztofa Koneckiego (Konecki 2000) w Polsce. Budowanie teorii z do�wiad-
czenia (Konecki 2009a: X), co �poci¹ga za sob¹ [dalszy] proces badania� (Gla-
ser, Strauss 2009: 10), to odwrócenie powszechnie stosowanej metody deduk-
cyjnej, w której badacze i badaczki rozpoczynaj¹ swoje dzia³ania od zaplecza
teoretycznego i ze zdobyt¹ wiedz¹ wyruszaj¹ �w teren�. Tak¿e i w omawia-
nym tu badaniu jego konceptualizacja zosta³a mo¿liwie ograniczona, by wy-
pracowana teoria mia³a swoje �ród³o w zbieranych danych (Konecki 2009b:
XII). Proces zbierania materia³u badawczego trwa³ a¿ do teoretycznego na-
sycenia (ibidem, s. XIV). Jednak zgodnie z za³o¿eniem teorii ugruntowanej,
jej celem nie jest �dok³adny opis� (accurate description) (Glaser 2002: 3),
ale teoria wychodz¹ca poza niego, która �dotyczy pojêæ, a nie analitycznego
opisu rzeczywisto�ci� (Konecki 2009b: XXV). Dok³adny opis tego, czym s¹
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�luby humanistyczne, by³ punktem wyj�cia do wniosków, które zosta³y za-
prezentowane w odpowiednim podrozdziale niniejszego artyku³u.

Wywiad intensywny

Tak nazwany wywiad ma swoje �ród³a w teorii ugruntowanej. Charmaz
uznaje tê technikê za �ukierunkowan¹ rozmowê� (Charmaz 2009: 39), któ-
ra tym ró¿ni siê od tradycyjnej rozmowy, ¿e przyjmuje siê konkretny temat
zainteresowania, choæ omawiany raczej swobodnie. �Dziêki pog³êbionemu cha-
rakterowi wywiadów intensywnych badacz mo¿e uzyskaæ od ka¿dego z uczest-
ników badañ interpretacjê jego do�wiadczeñ. Osoba przeprowadzaj¹ca wy-
wiad stara siê zrozumieæ temat, a uczestnik wywiadu ma odpowiednie
do�wiadczenia, by rzuciæ na ten temat �wiat³o� (ibidem). I to ten ostatni jest
podczas wywiadu g³ównym bohaterem, który motywowany do udzielania
odpowiedzi wypowiada siê najwiêcej. Ustalenie kwestii szczególnie uznanych
przez badacza za wa¿ne, które Herbert Blumer nazywa pojêciami uczulaj¹-
cymi (Blumer 2007), umo¿liwia nakre�lenie tematów ogólnych rozmowy
(Charmaz 2009: 27), ale równie¿ zogniskowanych pytañ (ibidem, s. 40).

W�ród rozmówców znalaz³o siê sze�ciu celebrantów, jedna celebrantka,
jeden koordynator �lubów humanistycznych, dwóch mê¿ów humanistycz-
nych, jedna ¿ona humanistyczna, jedna para humanistycznych narzeczonych,
siedem humanistycznych ma³¿eñstw, jeden fotograf rytua³ów przej�cia, jed-
na organizatorka �lubów oraz jedna badaczka �lubów. Badani byli dobierani
przede wszystkim metod¹ kuli �nie¿nej. W przypadku ma³¿eñstw humani-
stycznych, gdy by³o to mo¿liwe, wywiady odbywa³y siê z obojgiem ma³¿on-
ków. W przypadku trzech par tylko jedna osoba z pary zdecydowa³a siê na
wywiad. �redni czas wywiadu to oko³o 40 minut.

Analiza tre�ci wywiadów

Zgodnie z postulatami teorii ugruntowanej kategorie analizy tre�ci wywiadów
powsta³y w jej trakcie � ka¿da kolejna kategoria zosta³a dodana, gdy informacja
nadawa³a nowy kontekst pozosta³ym danym. Konecki nazywa to kodowaniem
otwartym (Konecki 2012: 26). Na podstawie 22 rozmów z 30 osobami w progra-
mie QDA Miner oraz Dedoose wyodrêbniono 4 kategorie kodowania i 38 kodów.

Analizowane zagadnienia w literaturze przedmiotu

Pomimo ¿e ceremonie humanistyczne s¹ okre�lane jako areligijne, to tego
terminu u¿ywa siê w znaczeniu potocznym, w którym religia jest synonimem
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religii instytucjonalnej, w Polsce dodatkowo uto¿samianej z Ko�cio³em rzym-
skokatolickim. Socjologowie religii zaznaczaj¹ jednak, ¿e religia jako taka nie
musi zak³adaæ �istnienia sfery nadprzyrodzonej� (Clanton 1973: 86), a �insty-
tucjonalnie wyspecjalizowana forma religii jest jedynie jedn¹ z wielu spo-
³ecznych form religii. Mierzenie religii pod³ug tej specjalnej formy równa siê
pewnemu etnocentryzmowi� (Knoblauch 2006: 22). Hubert Knoblauch twier-
dzi ponadto, ¿e religia to przede wszystkim �konstrukt komunikacyjny� (ibi-
dem, s. 17), a dla Thomasa Luckmanna to �wiatopogl¹d (w pewnym sensie
to w³a�nie cytowany �konstrukt komunikacyjny�) �spe³nia zasadniczo religij-
n¹ funkcjê i definiuje j¹ jako elementarn¹ formê spo³eczn¹ religii� (Luckmann
2006: 9). Religiê rozumie siê jako pewien �system s³u¿¹cy integracji i legitymi-
zacji porz¹dku spo³ecznego� (Clanton 1973: 86). Tak mo¿na te¿ okre�liæ hu-
manizm jako wspólny wszystkim ceremoniom humanistycznym �wiatopogl¹d,
hierarchiê warto�ci, która w tym sensie pe³ni funkcjê religijn¹.

Edmund Leach zwraca uwagê na niezbêdn¹ kategoriê �wiêto�ci podczas
�lubu, �by przej�cie ze statusu »nie¿onaty« na »¿onaty« nie by³o tylko zmian¹
kategorii, poniewa¿ na poziomie dzia³añ domaga siê to rytua³u, przej�cia
spo³ecznych granic� (Leach 1989: 47). Zaproponowan¹ przez Leacha �wiê-
to�æ mo¿na potraktowaæ jako pewn¹ transcendencjê, której jednak nie trze-
ba kojarzyæ z czym� pozaziemskim, boskim, ale raczej z �transcendencj¹ sen-
su� (Knoblauch 2006: 15). Takie rozumienie, którego podstaw¹ s¹ procesy
interakcyjne (ibidem), pozwala na umiejscowienie w nim �lubów humani-
stycznych jako dzia³añ pomiêdzy dwojgiem ludzi, ale te¿ pomiêdzy par¹ m³od¹
a ich spo³eczno�ci¹. W tym sensie ka¿dy �lub, jako wydarzenie niecodzienne,
bêdzie �wiêty (Luckmann 2006).

Ponadto badacze religii zauwa¿aj¹ kilka zachodz¹cych zmian z ni¹ zwi¹-
zanych, miêdzy innymi jej prywatyzacjê. We wspó³czesnym spo³eczeñstwie
dostrzega siê oddzielanie siê Ko�cio³a instytucjonalnego od religijno�ci. Teo-
riê indywidualizacji w religii rozwija chocia¿by Detlef Pollack (2008), który
szuka jej przyczyn w g³êbszych zmianach zachodz¹cych we wspó³czesnym
spo³eczeñstwie (rozumiej¹c je jako spo³eczeñstwo �wiata zachodniego). Tym
ciekawsze w kontek�cie �lubów humanistycznych jest twierdzenie autorów
ksi¹¿ki The role of religion in modern societies (Pollack, Olson 2008), ¿e
postêpuj¹ca sekularyzacja nie wyklucza teorii indywidualizacji. Traktuje siê
je raczej jako zjawiska przebiegaj¹ce jednocze�nie. To wa¿ne chocia¿by dla-
tego, ¿e omawiane �luby przedstawiane s¹ jako ceremonie dedykowane ate-
istom. Ceremonie humanistyczne nie s¹ zatem odpowiedzi¹ na sekularyza-
cjê, ale raczej prywatyzacjê religii i spirituality of seeking (Pollack, Pickel 2008:
192), czyli poszukiwanie nowych dróg rozwoju w³asnej duchowo�ci. Du¿¹
rolê odgrywa tutaj równie¿ chrze�cijañstwo jako tradycja �wiata zachodnie-
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go. W tym sensie mo¿na t³umaczyæ liczne nawi¹zania ceremonii humani-
stycznych do chrze�cijañskich, a g³ównie katolickich w sposobie ich definio-
wania, ale równie¿ ich konstruowania. Z tak¹ ocen¹ zgodzi³aby siê równie¿
Aldona Jaw³owska (2001), która pisa³a o zmianach religijno�ci w Polsce,
czyli natê¿eniu prywatyzacji religii oraz powstawaniu licznych wspólnot re-
ligijnych poza instytucjonalnymi Ko�cio³ami. O przywi¹zaniu Polaków
do specyficznej odmiany katolicyzmu wspomina³ równie¿ Henryk Domañ-
ski (2002).

W �lubach humanistycznych podkre�lany jest ich spersonalizowany cha-
rakter i mo¿liwo�æ samodzielnego kreowania. W kulturze indywidualizmu,
której ksi¹¿kê po�wiêci³a Ma³gorzata Jacyno, �wybieranie ju¿ jest warto�ci¹�
(Jacyno 2007: 78). Jednak wybór dotyczy nie tylko tego, jak �lub powinien
wygl¹daæ. Sam wybór �lubu humanistycznego jest wynikiem budowania w³a-
snej to¿samo�ci. Ta potrzeba, a niejednokrotnie wrêcz obowi¹zek samostwa-
rzania czy samookre�lenia siebie, jest obecny w tekstach Zygmunta Bauma-
na (2001). �Ja� sta³o siê przedmiotem �niezmordowanej pracy� (Jacyno 2007:
10), polegaj¹cej na poznawaniu, odkrywaniu, zmienianiu siebie. Styl ¿ycia
uznaje siê za �rodek tej autoekspresji, dziêki któremu jednostka mo¿e po-
zbyæ siê tego, co j¹ ogranicza i wywiera na ni¹ nacisk (ibidem). Jednocze�nie
budowanie siebie mo¿e byæ powodem do nieporozumieñ i konfliktów z in-
nymi. Dopominaj¹c siê uznania naszej samokreacji, mo¿emy spotkaæ siê z od-
mow¹ (Taylor 1995). Z drugiej strony nasze samookre�lenie nastêpuje tylko
w oczach lub wobec innych, choæ pewnym rozwi¹zaniem tej sytuacji jest to,
¿e sami wybieramy tych �znacz¹cych innych� (ibidem, s. 15). Ze wzglêdu
na zakorzenione w Polsce warto�ci rodzinne (Jaw³owska 2001), które w ce-
remoniach humanistycznych s¹ podkre�lane, rodzina i znajomi s¹ na tyle bliscy,
by staæ siê dla pary m³odej wa¿nym punktem odniesienia.

Zygmunt Bauman (2001) umiejscawia �ród³o swobody budowania w³a-
snej to¿samo�ci w redystrybucji wolno�ci. Wed³ug Anthonego Giddensa (2005)
coraz wiêcej obszarów jest oddawanych do swobodnej kreacji. Z kolei Jacyno
nie pisa³a o �wiadomo�ci jednostek o zasiêgu nadanej im wolno�ci, a przyjmo-
wa³a ich perspektywê, wed³ug której autostwarzanie za pomoc¹ stylu ¿ycia
odbywa siê �poprzez potwierdzanie bycia autorem dokonywanych wybo-
rów� (Jacyno 2007: 59). Akcentuje siê tu zatem poczucie wolno�ci samej
jednostki, a nie to, ile w rzeczywisto�ci ma jej do dyspozycji. Pierre Bourdieu
(2005) motywuje to pragnieniem do bycia nieklasyfikowalnym. Kultura in-
dywidualizmu ma swoje �ród³o w tak zwanej nowej klasie �redniej i jest jed-
n¹ z jej dyspozycji. Indywidualistyczny, tak jak ka¿dy inny, styl ¿ycia wyzna-
cza bowiem podzia³y klasowe (Giddens 2005) i w ich ramach jest �form¹
uspo³ecznienia� (Jacyno 2007: 8).
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�lub humanistyczny, który zdecydowanie mo¿na nazwaæ duchowym w sen-
sie omawianym ju¿ wcze�niej, odpowiada na zapotrzebowanie grup, które nie
maj¹ wprawdzie problemów materialnych, ale nieobce s¹ im troski metafi-
zyczne i wewnêtrzne (Domañski 2002). Ma to oczywisty zwi¹zek z d¹¿eniem
do samorealizacji, a zatem poszukiwaniem, ale te¿ wyra¿aniem siebie, czego
efektem i elementem jest choæby �lub humanistyczny. Istotny jest tutaj sam
akt wyboru, ale te¿ duchowo�æ i w tym sensie religijno�æ tego �lubu.

Klasê �redni¹ nieco inaczej widz¹ Maciej Gdula i Przemys³aw Sadura
(2012a). Przenosz¹c teoriê Bourdieu na polski grunt, rozumiej¹ klasê �red-
ni¹ przede wszystkim jako odcinaj¹c¹ siê od wzorców klasy ludowej i aspi-
ruj¹c¹ do kapita³u kulturowego i spo³ecznego klasy wy¿szej (Gdula, Sadura
2012b). W takim znaczeniu jest to klasa o bardzo okre�lonych i rygorystycz-
nie przestrzeganych zasadach. O jednej z nich � samorealizacji pisa³ równie¿
Domañski oraz Jacyno. Jednak Gdula i Sadura, w przeciwieñstwie do Do-
mañskiego, dostrzegaj¹ pewn¹ ograniczono�æ klasy �redniej, która przestrze-
ga, ale nie ³amie narzuconych zasad. Z jednej zatem strony wszyscy autorzy
pisali o budowaniu w³asnej to¿samo�ci jako ¿yciowym projekcie, ale czê�æ
z nich (Gdula i Sadura) zaznacza zale¿no�æ od imitowania wzorców klasy
wy¿szej, a inni (Domañski) daj¹ klasie �redniej rzeczywist¹ si³ê sprawcz¹ oraz
moc tworzenia, a nie jedynie na�ladowania. W tym sensie Gdula i Sadura
koncentruj¹ siê w swoim opisie klasy �redniej na restrykcyjnym akumulowa-
niu �rodków. Niejako oba podej�cia godzi Jacyno (2007), podkre�laj¹c dwo-
isto�æ i �schizofreniczno�æ� tej klasy, która cieszy siê ¿yciem, jest optymi-
styczna, ceni sobie elastyczno�æ, kreatywno�æ i afirmacjê ¿ycia, ale jednocze�nie
czuje potrzebê samokontroli.

Giddens jest przez Gdulê i Sadurê wymieniany jako jeden z badaczy
wykluczaj¹cych lub bardzo ograniczaj¹cych spo³eczne analizy z klasowego
punktu widzenia. Jedn¹ ze swoich ksi¹¿ek (Giddens 2006) po�wiêci³ prze-
mianom intymno�ci, które choæ oderwane od spo³ecznych podzia³ów, w nie-
zwykle celny sposób okre�laj¹ obecne stosunki intymne miêdzy lud�mi. Gdyby
jednak trzymaæ siê klas spo³ecznych, to we wspomnianej publikacji opisy-
wa³by prawdopodobnie klasê �redni¹, której oczami �zachód patrzy na �wiat�
(Domañski 2002: 78). Zaproponowane przez Giddensa terminy � czysta
relacja i mi³o�æ wspó³bie¿na odnosz¹ siê do osób w³a�nie z tej klasy, a wiêc
posiadaj¹cych odpowiednie warunki materialne i kulturowe. Czysta relacja
objawia siê w sytuacjach, �w których jednostki wchodz¹ w zwi¹zek dla niego
samego, czyli dla tego, co ka¿da z nich mo¿e wynie�æ z trwa³ej wiêzi z drug¹
osob¹ i trwa tylko dot¹d, dok¹d obie strony czerpi¹ z niej do�æ satysfakcji,
by chcieæ j¹ utrzymaæ� (Giddens 2006: 75�76). W takim znaczeniu dla czê-
�ci grup spo³ecznych ma³¿eñstwo upodabnia siê do czystej relacji. Drugie
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pojêcie � mi³o�æ wspó³bie¿na �jest mi³o�ci¹ czynn¹, warunkowan¹ i jako taka
k³óci siê z »tylko« i »na zawsze« kompleksu mi³o�ci romantycznej� (ibidem,
s. 80). O �lubie humanistycznym mo¿na mówiæ w kontek�cie obu pojêæ, co
zosta³o rozwiniête w czê�ci podsumowuj¹cej.

Analiza materia³u badawczego

Narzeczeni humanistyczni

Obraz osób decyduj¹cych siê na �lub humanistyczny pochodzi g³ównie z dwóch
�róde³: z wywiadów z celebrantami oraz z wywiadów z narzeczonymi. Sami
celebranci wyró¿niaj¹ przede wszystkim trzy grupy: pary miêdzynarodowe
(osoba z Polski oraz z innego kraju), ateistów i agnostyków oraz pary homo-
seksualne. Narzeczeni �s¹ troszeczkê bardziej otwarci� (K1)1 i maj¹ �jakby
troszkê wiêksz¹ ni¿ u przeciêtnego cz³owieka wra¿liwo�æ na kwestie zwi¹za-
ne z prze¿ywaniem jakich� emocji� (M5), a jednocze�nie s¹ �bardzo klasycz-
ni i bardzo tradycyjni tak naprawdê� (K1). Otwarto�æ wi¹¿e siê z wyborem
�lubu �innego� ni¿ te znane na co dzieñ � nie tylko w sensie miejsca, ale rów-
nie¿ formy, �³¹czy je to, ¿e maj¹ jakie� takie niekonwencjonalne potrzeby czy
oczekiwania, je¿eli chodzi o ca³¹ ceremoniê� (M4). Ta �inno�æ�, co ciekawe,
jest podkre�lana zarówno przez celebrantów, jak i ma³¿onków humanistycz-
nych. Odró¿nianie siê od tradycyjnych ceremonii by³o jedn¹ z wa¿niejszych
motywacji do wyboru �lubu humanistycznego.

Ceremonie humanistyczne jako areligijne staj¹ siê wyborem tak¿e par
wierz¹cych: �Zdarzaj¹ siê pary wierz¹ce w ró¿ne religie. Zdarzaj¹ siê te¿
pary po prostu katolików, co jest takie zastanawiaj¹ce, ¿e wol¹ mieæ �lub
humanistyczny, chocia¿ s¹ katolikami� (M7). Jednocze�nie nie spotyka siê
par g³êboko zaanga¿owanych w ró¿ne religie, a raczej bywaj¹ pary, w któ-
rych jedna osoba jest wierz¹ca, a druga nie. Inny celebrant zaznaczy³ jednak,
¿e �[�] wiêkszo�æ par [...] jest, ³agodnie mówi¹c, agnostyczna. S¹ to rzeczy-
wi�cie albo zdeklarowani atei�ci, ludzie kompletnie niewierz¹cy, albo w³a-
�nie agnostycy, którzy maj¹ do religii stosunek negatywny. [�] W co� tam
wierz¹, [�] natomiast maj¹ negatywny stosunek do instytucji jako takiej�
(M5) i to prawdopodobnie ta ostatnia kwestia decyduje o wyborze �lubu
humanistycznego przez osoby religijne. Jednocze�nie �wiatopogl¹dowo pary
niekoniecznie s¹ zwi¹zane z ruchem racjonalistycznym, co nie stanowi pro-
blemu dla celebrantów dopóty, dopóki �akceptuj¹ [one] ten minimalny kata-

1 Wywiady oznacza siê nastêpuj¹co: K � kobieta, M � mê¿czyzna. Numery odnosz¹ siê do kolejnych
wywiadów z kobiet¹ lub mê¿czyzn¹.
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log [warto�ci humanistycznych � E.M.]� (M4). Jak okre�li³ to inny celebrant,
pary te  �w takim ujêciu troszkê wschodnioreligijnym chc¹ stworzyæ jedno�æ
ze �wiatem. Czyli ta ich duchowo�æ niereligijna, ale jednak bardzo silna du-
chowo�æ gdzie� tam siê w ich zachowaniu czy sposobie ¿ycia uwydatnia� (M5).

Powy¿szy obraz narzeczonych stworzony zosta³ przez celebrantów, co
wp³ywa oczywi�cie na jego interpretacjê. Nieco inaczej przedstawia³y siê same
ma³¿eñstwa, które k³ad³y akcent g³ównie na nonkonformizm i otwarto�æ:
�[�] te warto�ci, które tam spo³eczeñstwo uwa¿a, ¿e s¹ jedyne, s³uszne, to
mamy obydwoje tendencjê do tego, ¿eby je kwestionowaæ. I ¿eby robiæ ra-
czej rzeczy po swojemu� (M8). Inny badany równie¿ zwróci³ na to uwagê:
�Nie trzymamy siê ¿adnych schematów. Wiêc chcieli�my co�, co odzwier-
ciedla nas� (M11). Warto wskazaæ na to ostatnie zdanie, bo wybór �lubu
humanistycznego jest nie tylko deklaracj¹ odciêcia siê od �schematów� czy
�powszechnego uwa¿ania spo³eczeñstwa�, ale przede wszystkim mo¿liwo-
�ci¹ na wype³nienie ceremonii sob¹, swoj¹ tre�ci¹. Skupienie na g³ównych
bohaterach staje siê okazj¹ do skonstruowania jej tak, by ceremonia jak naj-
bardziej przypomina³a narzeczonych � poprzez tre�æ, zaproszonych go�ci
czy miejsce.

Ostatnim z mo¿liwych obrazów ma³¿eñstw humanistycznych by³a opinia
badanych par o osobach potencjalnie zainteresowanych �lubem humanistycz-
nym. Niektórzy w³a�ciwie od razu przedstawili swoj¹ definicjê: �Mieszkañ-
cy du¿ych miast, g³ównie Warszawy bym powiedzia³a nawet. Otwarci.
Nie z Wilanowa. No, strzela³abym, ¿e wykszta³ceni ludzie, pewnie w okoli-
cy trzydziestki, nie m³odsi. Nie bywaj¹cy w ko�ciele za czêsto. Pojawiaj¹cy
siê na manifach i na paradach równo�ci. Którzy nie chc¹, ¿eby faszyzm prze-
szed³� (K10). Inni nie podawali tak konkretnych odpowiedzi, ale kr¹¿yli
wokó³ niezale¿no�ci �wiatopogl¹dowej, wspó³czesnej wra¿liwo�ci, wolno-
�ci czy wy¿szego wykszta³cenia i niewyznawania religii (ale niekoniecznie
niewiary).

Istniej¹ przypadki, w których �luby te bywaj¹ uto¿samiane ze �lubami
par homoseksualnych (reakcja przyjaciela jednego z narzeczonych na infor-
macjê o decyzji na ceremoniê humanistyczn¹: �Czyli taki udawany gejowski
�lub, tak?� (M16). W badaniach pary homoseksualne (oprócz jednej osoby)
nie bra³y udzia³u ze wzglêdu na trudno�æ w dotarciu do niewielkiej liczby
homoseksualnych ma³¿eñstw humanistycznych oraz brak zgody na wywiad
nielicznych ¿on lub mê¿ów, z którymi uda³o siê nawi¹zaæ kontakt. Celebran-
ci ze wzglêdu na stosunkowo niewielk¹ liczbê tych �lubów potrafi¹ dok³ad-
nie opisaæ, przywo³aæ je w pamiêci, ale poprzez podkre�lanie symboliczno�ci
tego momentu, pokazuj¹ równie¿, ¿e �lub humanistyczny jest w pewnym
sensie niepe³ny, gdy nie mo¿e byæ uzupe³niony o cywilny.
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Rodzina pary humanistycznej

�luby s¹ humanistyczne nie tylko dlatego, ¿e para m³oda samodzielnie
konstruuje swoj¹ ceremoniê, ale równie¿ z powodu z³o¿enia przyrzeczenia
w obecno�ci wa¿nych dla nich osób, przede wszystkim rodziny i przyjació³.
Wtedy wypowiadane s³owa nabieraj¹ dodatkowej mocy, dlatego zaanga¿o-
wanie i (czynne) uczestnictwo tej spo³eczno�ci staje siê dla narzeczonych
niezwykle istotne. St¹d te¿ negocjacje odbywane z rodzin¹ przed �lubem mia³y
szczególny charakter. Brak akceptacji dla wyboru narzeczonych ³¹czy³ siê
z chêci¹ przekonania ich do swoich pogl¹dów lub choæby ich tolerancji. Re-
akcje rozci¹ga³y siê od nieobecno�ci rodziny na �lubie po pe³ne zaanga¿owa-
nie i zachwyt nad tak¹ ceremoni¹.

Odpowied� na pytanie o przedmiot braku akceptacji nie jest jednak kla-
rowna. Niekoniecznie bowiem rodzina nie akceptowa³a samego �lubu hu-
manistycznego, a raczej brak �lubu ko�cielnego. Tre�æ ceremonii humanistycz-
nej w takim przypadku nabiera³a znaczenia dopiero w drugiej kolejno�ci. Nie
zawsze jednak do koñca rozumiano, na czym ona polega i czasem uto¿sa-
miano j¹ ze zmian¹ religii narzeczonych lub reagowano zmieszaniem czy kon-
sternacj¹, czego wyrazem s¹ na przyk³ad s³owa: �nie chcesz mieæ �lubu ko-
�cielnego, a jakie� zabobony bêdziesz robiæ?� (K6). W trakcie zbierania
materia³u badawczego pojawi³o siê dodatkowe przypuszczenie, i¿ ceremonie
humanistyczne, mimo ¿e areligijne, przez niektórych mog¹ zostaæ uznane
za takie, które obra¿¹ czyje� uczucia religijne, a religia zostanie w ich trakcie
o�mieszona. Trudno�ci sprawia³a równie¿ opinia lokalnej spo³eczno�ci (w miej-
scu zamieszkania rodziny, niekoniecznie narzeczonych), która mog³aby kry-
tykowaæ brak �lubu ko�cielnego. W Ko�ciele katolickim oznacza to dalsze
¿ycie w grzechu, co dla g³êboko wierz¹cych cz³onków rodziny �by³o bardzo
ciê¿kie do prze³kniêcia� (M14). Kompromisem osi¹ganym przez badanych
by³ �lub humanistyczny, ale taki, który nie odbiega³by od przyjêtych norm
i wyobra¿eñ o �lubie w ogóle. St¹d bardzo ciekawa wypowied� jednej z cele-
brantek: �[�] od prawie ka¿dej pary m³odej s³yszê, ¿e nie chc¹ za bardzo
szaleæ ze wzglêdu na to, ¿e nie chc¹ szokowaæ, ze wzglêdu na to, ¿e babcia
ju¿ ma tutaj w¹tpliwo�ci [...], czy w ogóle przyj�æ, ze wzglêdu na to, [...] ¿e nie
chc¹ za bardzo wychodziæ poza schemat. Dlatego wiêkszo�æ �lubów wygl¹da
podobnie� (K1). Tu mie�ci siê zatem jeden z powodów du¿ego podobieñ-
stwa �lubów humanistycznych do wszystkich innych ceremonii za�lubin.

Czê�æ rodzin traktowa³a �lub humanistyczny jako �nieprawdziwy�, po-
niewa¿ nie ma on ¿adnej mocy prawnej, jest ceremoni¹ symboliczn¹. Pary
humanistyczne uczestnicz¹ce w badaniu decydowa³y siê równie¿ na �lub cy-
wilny, co w ich deklaracjach dzia³o siê wed³ug ich woli. Jednak to ceremoniê
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humanistyczn¹ traktowali zazwyczaj jako tê najwa¿niejsz¹. Z tego powodu,
¿e �rodzina lubi mieæ namacalny dowód� (K4), wydarzeniu w urzêdzie sta-
nu cywilnego towarzyszyli raczej cz³onkowie rodziny ni¿ przyjaciele. A za-
tem z jednej strony �lub humanistyczny nie jest prawdziwy, bo nie jest zawar-
ta umowa cywilnoprawna, ale z drugiej � powa¿nym zarzutem jest brak
przysiêgi z³o¿onej przed Bogiem. Poniewa¿ badane pary nie zawar³y �lubu
wyznaniowego, dla czê�ci ich bliskich nadal nie byli oni w pe³ni uwa¿ani
za ma³¿eñstwo. Jedna z badanych opowiada³a o swojej mamie, która �po-
wiedzia³a, ¿e nie jest do koñca w stanie zaakceptowaæ [...] [M9 � E.M.] jako
cz³onka rodziny� (K2), inna mówi³a ju¿ o dalszych cz³onkach rodziny: �[�]
czê�æ po prostu nie przyby³a, nie uczestniczy³a w tym. I chyba, mam takie
wra¿enie, ¿e nie traktuj¹ naszego ma³¿eñstwa powa¿nie� (K7).

Spo�ród motywacji do przekonania rodziny do akceptacji ceremonii hu-
manistycznej mo¿na wyró¿niæ przede wszystkim dwie g³ówne. Pierwsza do-
tyczy przysiêgi, która powinna zostaæ wypowiedziana w obliczu najbli¿szej
parze spo³eczno�ci. Zgodnie i bardzo konkretnie mówi³a o tym z du¿ym prze-
konaniem para, jeszcze wtedy, narzeczonych: �Ja chcia³am powiedzieæ o tym
majestacie rodziny. I ja mam tak¹ pe³n¹ �wiadomo�æ, ¿e to stanowi o jakim�
usankcjonowaniu naszego �lubu. [�] przecie¿ mogliby�my sobie tê przysiê-
gê po tym cywilnym, pojechaæ na ³¹kê w jakie� niesamowite romantyczne
miejsce i sobie to powiedzieæ tylko my we dwoje. A to, ¿e bierzemy ich wszyst-
kich za �wiadków, to jest takie mocne i to jest sytuacja, kiedy rodziny siê
³¹cz¹. [...] Przez to, ¿e my to robimy tam w gronie stu zaproszonych go�ci, to
sprawia, ¿e oni wiedz¹. Mimo wszystko uwa¿am, ¿e to naprawdê oznacza
kontrolê, wiêksz¹ kontrolê spo³eczn¹. Pod�wiadomie chyba to co� robi� [K5],
na co odpowiada narzeczony: �Wtedy to ma inn¹ rangê. To jest tak, ¿e jasne
jest, ¿e �lub ma wiêksz¹ wagê, poniewa¿ ludzie my�l¹, ¿e robimy go publicz-
nie. I po to siê robi �luby. To jest takie publiczne og³oszenie tego wyznania�
(M13). Nie nale¿y jednak unosiæ siê tylko w sferze warto�ci i idei. Praktyczn¹,
zdecydowanie przyziemn¹ chêci¹ do przekonania rodziny do swojego pomy-
s³u na to wa¿ne wydarzenie jest jego finansowanie, o czym nie zawsze chêtnie
mówiono. Zdarza³o siê za to, ¿e mocno akcentowano niezale¿no�æ od rodziny
zarówno finansow¹: �[�] wychodzê z za³o¿enia, ¿e bior¹c �lub, trzeba byæ na
tyle dojrza³ym i niezale¿nym, ¿eby rodzice tego nie finansowali i ¿eby siê nie
wtr¹cali w to� (K3), jak i �wiatopogl¹dow¹: �[�] ja kogo� zapraszam na wa¿-
ny dla mnie dzieñ. Je�li on nie chce uczestniczyæ, to ja nie bêdê nikogo zmu-
sza³. Jeste�my doros³ymi lud�mi, podejmujemy decyzje i ponosimy ich konse-
kwencje. Je�li kto� nie chce, to OK. To jest jego problem� (M6).

Sam �lub jest jednak czêsto momentem zmiany opinii na jego temat � ze
z³ej na dobr¹, a nawet bardzo dobr¹. Badani, którzy do�wiadczyli pewnych
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komplikacji zwi¹zanych z nastawieniem rodziny, pozbyli siê ich po ceremo-
nii: �Ja mam wra¿enie, ¿e nam siê trochê polepszy³y relacje z rodzinami. ¯e
jednak zobaczyli, ¿e jeste�my jednostkami, ¿e mamy swoje zdanie� (K6); �¯e
ta ceremonia naprawdê odzwierciedli³a to, kim my jeste�my i co czujemy do
siebie. I co to wszystko dla nas znaczy. I wiêkszo�æ znajomych powiedzia³a,
¿e jeszcze nie byli na takiej ceremonii, która by³aby tak osobista. W³a�nie tak
dobrze odzwierciedla³a te osoby, które bior¹ w niej udzia³� (K8). Wydarzenia
te by³y dla go�ci równie¿ �ród³em wiedzy i refleksji nad w³asnymi wyborami
zwi¹zanymi ze �lubem: �Jedna z kole¿anek podesz³a i powiedzia³a, ¿e ona mia³a
�lub ko�cielny, ale gdyby dzisiaj mia³a wybieraæ, to wybra³aby ten� (M2).

Nie zawsze wiadomo�æ o �lubie humanistycznym wywo³ywa³a sprzeciw,
choæ takie przyk³ady staj¹ siê najwidoczniejsze. Prawdopodobnie w niektó-
rych pozytywnych przypadkach mo¿na mówiæ o otwarto�ci i ciekawo�ci,
ale w czê�ci te¿ o niewiedzy i niezrozumieniu, których nie wypada³o wyja-
�niæ, pytaj¹c siê o istotê tych ceremonii. Takie sytuacje wywo³ywa³y nieprzy-
jemne dla pary m³odej komentarze zaproszonych go�ci: �bo �lub humanistyczny,
bo to dla wielu taki humanitarny, tak? ¯arty rzeczywi�cie sta³y siê trochê nie-
�mieszne� (K3), ale te¿ pewne poczucie niezainteresowania: �W stodole macie
�lub? Wiêc to wzbudzi³o wiêksze kontrowersje ni¿ to, ¿e �lub jest humani-
styczny. My�lê, ¿e sami wrzucili taki syndrom niewyj�cia na idiotê, jak mó-
wimy �lub humanistyczny. O, to cudownie! Nie wie w ogóle o co chodzi, ale
nie zapyta siê� (K3).

Formalizacja zwi¹zku
[...] je¿eli ju¿ robimy taki �lub, to ¿eby to by³o tak powa¿nie� (K6)

Kwestia (braku) mocy prawnej �lubów humanistycznych by³a podnoszo-
na przez badanych. Przede wszystkim rozumiano j¹ jako integraln¹ czê�æ
zwi¹zku ma³¿eñskiego, choæ opinie o tym, czy ceremonie humanistyczne
powinny mieæ podobne przywileje jak �luby ko�cielne w ramach konkorda-
tu, by³y podzielone.

Niektórzy celebranci okre�lali nierówno�æ miêdzy prawami �lubów wy-
znaniowych a humanistycznych jako niedemokratyczn¹ i postulowali, ¿eby
zasady te zosta³y ujednolicone lub zniesione w ogóle, a ka¿dy musia³ udaæ siê
do urzêdu stanu cywilnego. Natomiast osoba, która �sprowadzi³a� ceremo-
nie humanistyczne do Polski, zauwa¿y³a równie¿ pozytywne aspekty obecnej
sytuacji. Z jednej strony pozwala ona na skupieniu siê na symbolicznym zna-
czeniu jako sile, a nie s³abo�ci �lubu, po³¹czenia dwóch jednostek i ich ro-
dzin. Brak skutków cywilnoprawnych mo¿e byæ równie¿ atrakcyjny dla tych,
którzy nie chc¹ odpowiedzialno�ci z nimi zwi¹zanych � co jednak nie po-
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twierdza siê w wypowiedziach ma³¿eñstw. Kwesti¹, któr¹ w zwi¹zku z obec-
nym stanem prawnym celebranci nie musz¹ siê przejmowaæ, jest te¿ to, czy na-
rzeczeni maj¹ prawo siê pobraæ. Choæ w rozmowach deklarowali, ¿e w swo-
im gronie musieliby przemy�leæ sytuacjê, w której na przyk³ad mieliby udzielaæ
�lubu osobom blisko ze sob¹ spokrewnionym czy czê�ciowo lub ca³kowicie
pozbawionym zdolno�ci do czynno�ci prawnych, to raczej chcieliby poru-
szaæ siê w obrêbie polskiego prawa (zgodnie z przepisami Kodeksu rodzin-
nego i opiekuñczego; zob. Ustawa 1964). Pary humanistyczne bra³y �lub
cywilny w niewielkiej odleg³o�ci czasowej (lub nawet tego samego dnia) od
�lubu humanistycznego.

Przysiêga ma³¿eñska

Samodzielnie pisana przysiêga jest czasem wspólnego definiowania ma³-
¿eñstwa, ¿ycia dwojga ludzi: �Pisali�my sami. Z przysiêg¹ by³ problem. [...]
Wypracowanie tej wspólnej przysiêgi trochê nam zajê³o i tam nie chcê po-
wiedzieæ, ¿e by³y k³ótnie, bo k³ótni nie by³o, natomiast by³y dyskusje na ten
temat. [�] Ja siê do tego nie zobowi¹zujê! Przeformu³ujemy. Dobrze, tak
mo¿e byæ. [�] czêsto mamy tendencjê do zak³adania, ¿e druga strona do-
k³adnie tak samo rozumie� (K4). Wypowiedzi badanych �wiadcz¹ o wyso-
kiej �wiadomo�ci wyg³aszanych podczas �lubu s³ów, do których pary przy-
wi¹zywa³y du¿¹ wagê. Takie przekonanie mieli równie¿ celebranci: �Jedna
para nawet sobie za¿yczy³a, ¿eby wrêcz w tej przysiêdze by³o, ¿e dla nich
mi³o�æ wa¿niejsza ni¿ wierno�æ, ¿e to nie ma byæ zwi¹zanie, ale rozwi¹zanie.
[...] widaæ, ¿e ludzie my�l¹ nad tym i ¿e bardzo g³êboko prze¿ywaj¹ swoj¹
mi³o�æ� (M7). Odpowiedzialno�æ za przysiêgê by³a te¿ powodem do (wiêk-
szej) szczero�ci, której zaproponowane s³owa w ko�ciele lub urzêdzie stanu
cywilnego mog¹ odbieraæ lub ujmowaæ: �Nikt mi nie narzuca tych s³ów, któ-
re wypowiadam mojemu mê¿owi, tylko sama wiem, co chcê powiedzieæ.
Wed³ug mnie to jest ta przewaga, ¿e wierzê w to, co mówiê, przysiêgaj¹c
podczas �lubu humanistycznego ni¿ ¿e bezrefleksyjnie powtarzam tê formu³kê
zapodan¹ w ko�ciele czy w urzêdzie stanu cywilnego� (K3).

Sygnalizowana ju¿ wcze�niej rola celebrantów wp³ywa³a miêdzy innymi
na samodzielno�æ pisania przysiêgi. To od ich wspó³pracy z par¹ m³od¹ zale-
¿a³o, czy te s³owa by³y �powtarzane� czy �napisane�. Jedni byli zdetermino-
wani, by przysi¹g nie wybierano z listy tych przyk³adowych. Inni oferowali
swoj¹ pomoc w pisaniu, a decyzjê na �powtarzane� �lubowanie szanowali
i traktowali jak ka¿dy inny wybór, którego narzeczeni dokonuj¹ w trakcie
konstruowania ceremonii. Uzupe³nienia scenariusza o w³asne tre�ci zale¿a³y
od tego, czy i na ile skutecznie przekonywa³ do tego celebrant lub celebrant-
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ka. Za³o¿enie o scenariuszu jako bardzo spersonalizowanym planie ceremo-
nii wynika z za³o¿eñ celebrantów i koordynatora ceremonii humanistycznych.
Taka opinia jest podzielana przez pary m³ode, choæ ta mo¿liwo�æ nie zawsze
jest przez nie w pe³ni wykorzystywana: �Oni zazwyczaj wybieraj¹ to, co ja
im podpowiem. To znaczy z tego wachlarza, który im dajê, wybieraj¹ rzeczy.
Tak samo wiêkszo�æ scenariuszy to jest zlepek tego, co ju¿ siê wydarzy³o �
copy-paste� (K1).

Ceremonialno�æ ceremonii a �luby ko�cielne i cywilne

Przedstawienie pozytywów wyró¿niaj¹cych ceremonie humanistyczne
od ko�cielnych i cywilnych mo¿e staæ siê skuteczniejsze za pomoc¹ wskaza-
nia negatywnych cech przypisywanych oficjalnym formom �lubu.

Ceremonie religijne by³y okre�lone przez badanych jako bezrefleksyjny
wybór, poniewa¿ wpisuj¹ siê w tradycjê, dzia³ania uznane kulturowo za do-
bre, takie, które powinno siê wykonaæ. �lub ko�cielny to równie¿ akt religij-
ny, co samo w sobie staje siê dla ateistów trudne do zaakceptowania. Z dru-
giej strony s¹ one odbierane jako odpowiednio uroczyste.

To, co ³¹czy siê ze wspomnian¹ ju¿ tradycj¹, to niemodyfikowalno�æ �lu-
bu ko�cielnego, jak i cywilnego, która uniemo¿liwia pokazanie potrzeb i oso-
bowo�ci pary m³odej. Forma i tre�æ tych ceremonii s¹ narzucane, z czym pary
siê nie zgadza³y. Nie odpowiada³a im zatem tre�æ przysiêgi, definiowanie
ma³¿eñstwa i wzajemne traktowanie siê ma³¿onków, a podczas ceremonii
humanistycznej �w odró¿nieniu od �lubów cywilnych [...] wszystko jest chcia-
ne� (M2). Takie nastawienie powoduje, ¿e w przekonaniu narzeczonych za-
równo w ko�ciele, jak i w urzêdzie brakowa³o szczerych emocji, których �lub
wymaga. �Tam [na �lubie cywilnym] jest taka trochê sztuczna powaga. Przy
humanistycznym nie masz wra¿enia, ¿e psuje siê ceremonia� (K4).

�lub cywilny opisywano jako �taki bez osobowo�ci� (M11). Nie traktowa-
no go równie¿ jako ceremonii, a zawarcie umowy cywilnoprawnej �tylko dla
papierka� (K2). Ma³¿eñstwa sugerowa³y pewnego rodzaju pretensje do narzu-
canej przez pañstwo formy �lubu. �Cywilny to by³o tylko podpisanie doku-
mentów. Podeszli�my do tego tylko w ten sposób, ¿e kwestie dziedziczenia,
wspólnego rozliczenia podatkowego, tylko po to by³ cywilny� (K7], z drugiej
strony, jak mówili inni rozmówcy, �strasznie ¿a³ujemy, ¿e nie mo¿na tego zro-
biæ w Polsce w taki sposób, ¿eby przyj�æ i podpisaæ papierów� (M16).

Problemem okazywa³ siê te¿ powa¿ny stosunek bliskich do �oficjalnych�
za�lubin: �Jak siê gdzie� rejestrujê, to te¿ nie chodzê tam z rodzin¹. Nie ro-
bimy imprezy z tej okazji� (K3). Zdarza³o siê, ¿e to w³a�nie rodzina lub przy-
jaciele uznali �lub cywilny za znacz¹cy i chcieli siê na nim pojawiæ: �I teraz
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trudno�æ jest taka, ¿e ludzie uznaj¹, ¿e �lub to jest �lub. I teraz niektórzy moi
przyjaciele nawet mówi¹, wiem, wiem, ¿e tam rodzina, ale czy mo¿emy te¿
wpa�æ na cywilny? Ja mówiê, ¿e nie, cywilny nie jest wa¿ny. Ale mo¿emy
przyj�æ? Wtedy zaczyna siê dyskusja o tym, który jest wa¿niejszy, nie? Ja
mówiê, nie, nie mo¿ecie przyj�æ na cywilny, bo on jest zupe³nie niewa¿ny�
(M13). Opór zosta³ zauwa¿ony nie tylko ze strony bliskich, ale te¿ samych
urzêdników: �[�] pani chyba wyczu³a, ¿e my mamy bardzo w dupie to, co
siê tam dzieje. [�] Ubrana by³am absolutnie niepowa¿nie. �miali�my siê
w trakcie tej ceremonii, wiêc ta pani wielokrotnie powtórzy³a, ¿e teraz bê-
dzie ciê¿ko i czy zdajemy sobie sprawê, ¿e teraz bêdzie ciê¿ko i ¿e to jest
oczywi�cie bardzo wa¿ny i piêkny dzieñ naszego ¿ycia, ale te¿ bardzo ciê¿ki.
[�] Ona nawet próbowa³a nam zasugerowaæ, ¿e to chyba jest niedobra de-
cyzja� (K9).

Pierwsz¹ motywacj¹ do �lubu humanistycznego mo¿e byæ wziêcie �lubu
w wybranym przez siebie miejscu. Ustawa � Prawo o aktach stanu cywilnego
z 1986 r. (Ustawa 1986) umo¿liwia³a tak¹ sytuacjê: �Je¿eli zachodz¹ uzasad-
nione przyczyny, kierownik urzêdu stanu cywilnego mo¿e przyj¹æ o�wiad-
czenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski poza lokalem urzêdu stanu cywil-
nego�. Ze wzglêdu jednak na interpretacjê sformu³owania �uzasadnione
przyczyny�, za które zazwyczaj uznaje siê �lub w szpitalu lub wiêzieniu, w in-
nych przypadkach jest to utrudnione2.

Istotê �lubów humanistycznych mo¿na zatem odnale�æ w ich �prawdzi-
wo�ci�. Bez wzglêdu na to, jak bardzo narzeczeni spersonalizuj¹ swoj¹ cere-
moniê, s¹ przekonani o tym, ¿e dokonali samodzielnego i �wiadomego wy-
boru. Nie ma znaczenia, czy powtarzaj¹ oni napisane przez siebie czy
zaproponowane przez celebranta s³owa: �Najwa¿niejszy jest ten �lub, który
dajemy sobie [�], jeste�my mê¿em i ¿on¹, poniewa¿ my tak chcemy, ponie-
wa¿ wydarzy³o to siê w akcie publicznym, by³o to dla nas �wiête. My�lê, ¿e
wa¿ny element w sensie symbolicznym to �wiêtowanie tej mi³o�ci, �wiêto-
wanie tego zwi¹zku� (K5).

Rozwód humanistyczny

Odrêbn¹ kwesti¹ jest rozwi¹zanie ma³¿eñstwa zawartego w ramach cere-
monii humanistycznej. W przeciwieñstwie do �lubu cywilnego czy ko�ciel-
nego taka sytuacja jest w Polsce niejasna. Niektórzy rozwód humanistyczny

2 Ju¿ po realizacji badania znowelizowano wspomnian¹ ustawê. Od pocz¹tku 2015 r. (ustawa z 1986 r.
utraci³a moc z dn. 1 marca 2015 r.) �lub poza urzêdem stanu cywilnego by³ mo¿liwy po uiszczeniu op³aty
i gdy miejsce za�lubin zapewnia³o: �[�] zachowanie uroczystej formy [...] oraz bezpieczeñstwo osób obec-
nych przy sk³adaniu o�wiadczeñ o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski� (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 i 1888).
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traktuj¹ jako ¿art, a nawet kpinê z ceremonii. Inni chcieliby mieæ tak¹ mo¿-
liwo�æ. Szczególnie wa¿nym g³osem jest deklaracja kobiety, która zakoñczy³a
swój zwi¹zek: �Ja bym chcia³a wzi¹æ [rozwód � E.M.]. Jakby by³ w Polsce, to
ja bym siê namy�li³a. ¯eby zostawiæ sobie szansê na u³o¿enie ¿ycia z ceremo-
ni¹ humanistyczn¹ na przyk³ad. [�] Mam w tyle g³owy, ¿e wziê³am, ¿e to
by³a ceremonia humanistyczna, ¿e wziê³am �lub humanistyczny. I co� powin-
nam z tym zrobiæ. Jestem w separacji. A chcia³abym byæ wolna� (K10). Po-
mimo potocznego rozumienia ceremonii jako wydarzenia szczê�liwego, jest
ona przede wszystkim momentem przej�ciowym � zakoñczeniem jednego
i rozpoczêciem drugiego etapu w ¿yciu. Rozwód nie musi byæ radosnym
momentem pora¿ki, ale chwil¹ refleksji. Wyrazem szacunku do siebie i dru-
giego cz³owieka, czyli jedn¹ z podstawowych warto�ci humanistycznych.

Podsumowanie

Badan¹ przeze mnie grupê mo¿na zaliczyæ do klasy �redniej. Orientacje
indywidualistyczne przejawia³y siê miêdzy innymi w opisie ich stylu ¿ycia,
który ma odbiegaæ od innych. Dowodem tego mia³oby byæ chocia¿by podjê-
cie decyzji o wziêciu �lubu humanistycznego jako ró¿ni¹cego siê od pozosta-
³ych � zatem wyj¹tkowego i jedynego w swoim rodzaju, ale te¿ zawarte w sce-
nariuszu tre�ci i przysiêgi.

Podkre�lanie partnerstwa, wolno�ci od ograniczeñ, do wyra¿ania w³a-
snych pogl¹dów oraz podstawowe prawo do swobody wyznania i religijno-
�ci, to oprócz w³asno�ci i wysokich dochodów kilka z fundamentalnych war-
to�ci klasy �redniej wymienionych przez Domañskiego (2002). Autor ten
podkre�la³ równie¿, ¿e osoby z wy¿szym wykszta³ceniem (a badani takie mieli)
cechuje wiêksza otwarto�æ i pozytywne nastawienie do prze³amywania za-
stanego porz¹dku i przyjêtych regu³ postêpowania. Ceremonia humanistyczna,
bez wzglêdu na to, ile tradycyjnych elementów w sobie zawiera i jak bardzo
jest podobna do powszechnie znanych �lubów, oceniana jest jako wybór nie-
konwencjonalny.

Nale¿y przywo³aæ tu równie¿ kategorie czystej relacji i mi³o�ci wspó³-
bie¿nej zaproponowane przez Giddensa, które choæ nie jest to wyra¿one
wprost, dotycz¹ klasy �redniej. O �lubie humanistycznym mo¿na mówiæ
w kontek�cie obu pojêæ. Narzeczeni ustalaj¹ podczas niego w³asne warunki
swojego zaanga¿owania w zwi¹zek, definiuj¹ go, czyli tworz¹ zasady wspól-
nego ¿ycia. Dodatkowo czê�æ z badanych odcina³a siê od modelu XVIII-
-wiecznej mi³o�ci romantycznej, okre�laj¹c, ¿e ma³¿eñstwo jest potwierdze-
niem wzajemnego zaanga¿owania, ale nie jego warunkiem, co nie znaczy,
¿e po pewnym czasie mi³o�æ nie mo¿e siê skoñczyæ. Wyra¿ali to chocia¿by
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poprzez zwroty o szacunku dla potencja³u drugiej osoby i jej autonomii, ale te¿
akceptowali i czasem oczekiwali mo¿liwo�ci wziêcia rozwodu humanistycznego.

�luby humanistyczne wpisuj¹ siê w styl ¿ycia nowej klasy �redniej � jako
niekonwencjonalny wybór, samodzielnie napisane tre�ci, poprzez które para
wyra¿a siebie, równo�æ w zwi¹zku i definiowanie jego zasad, chêæ do zaan-
ga¿owania rodziny podczas ceremonii czy otwarto�æ (jak badani sami siebie
okre�lali). Co wiêcej, mimo braku religii instytucjonalnej podczas tych �lu-
bów, pojawia siê ona szerzej rozumiana. �luby oparte s¹ na humanizmie ja-
ko wspólnym dla par �wiatopogl¹dzie, zawierane przed grup¹ ludzi i maj¹
elementy transcendentalne, ale niekoniecznie nadprzyrodzone.

Na pocz¹tku procesu badawczego jego celem by³o przybli¿enie wspó³-
czesnych rytua³ów przej�cia. Wyniki analiz wskazuj¹ b¹d� potwierdzaj¹ kla-
sowy podzia³ spo³eczeñstwa, a sama ceremonia przej�cia odgrywa w tym
wypadku drugorzêdn¹ rolê. Podobnie jak w przypadku Gduli i Sadury
(2012a), którzy podzia³ów i  zale¿no�ci klasowych szukali na podstawie zró¿-
nicowanych tematycznie badañ (dotycz¹cych m.in. transportu rowerowego,
stosunku do zwierz¹t czy obywatelstwa), tak i w badaniu �lubów humanistycz-
nych okaza³o siê, ¿e w ich kontek�cie najwa¿niejszy nie jest przebieg kolej-
nych etapów obrzêdu przej�cia, ale styl ¿ycia potwierdzaj¹cy przynale¿no�æ
klasow¹.
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Artyku³y i studia

IWONA M£O�NIAK

Od emeryta do aktywnego seniora:
kulturowy model upodmiotowienia w dyskursach

o aktywno�ci seniorów
Discourses regarding �active seniors� may be treated as an example of the chang-
es taking place in contemporary culture, which seem to reflect what social scien-
tists have termed individualisation. This means that �active senior� can be inter-
preted as a project whose subject and object is the individualised person. This
assumption is tested through analysis of documents regarding the activeness of
senior citizens compiled by international, national, and non-governmental or-
ganisations. The first section of the paper describes the model of society emerg-
ing from analyses conducted by sociologists tackling so-called �structural indi-
vidualisation�, following which the author provides definitions regarding what
active aging is according to international institutions, in documents prepared by
the Polish government, and among players in the third sector.
Keywords: aging, active, liberalism, individualisation, socialisation

Wstêp: cel i metoda analizy

W artykule zostanie poddana weryfikacji hipoteza, ¿e na przestrzeni ostat-
nich kilku lat zachodzi zmiana w definiowaniu staro�ci poprzez polityki pu-
bliczne i powi¹zanych z nimi aktorów, a specyficzne cechy dyskursów o staro-
�ci wi¹¿¹ siê z innymi procesami spo³ecznymi: przemianami wzorów
uspo³ecznienia i rozwojem liberalizmu jako doktryny oddzia³uj¹cej na prak-
tyki polityczne, ekonomiczne i spo³eczne. W dokumentach odnosz¹cych siê
do staro�ci mo¿na znale�æ kilka ró¿nych typów upodmiotowienia1, zarówno
ze wzglêdu na specyfikê instytucji, które je tworz¹ (pañstwowe, miêdzyna-
rodowe, eksperci itp.), jak i wynikaj¹ce z innych przes³anek definiowanie pro-
blemów spo³ecznych. W tek�cie podejmujê problematykê tylko jednego z nich,
odwo³uj¹c siê do pojêcia indywidualizacji strukturalnej Ulricha Becka oraz
przemian typów liberalnego upodmiotowienia Nicolasa Rose�a2.

1 W artykule bêdê u¿ywa³a pojêcia �upodmiotowienie� i �uspo³ecznienie� zamiennie, poniewa¿ za-
wsze, gdy mowa o podmiocie, chodzi o typ podmiotowo�ci spo³ecznej.

2 W dyskursach o starzeniu siê mo¿na odnale�æ nie tylko indywidualistyczn¹ wizjê podmiotów spo-
³ecznych w stylu homo oeconomicus, lecz w artykule ze wzglêdu na konieczno�æ zawê¿enia analiz (i objê-
to�ci tekstu) zostan¹ one ca³kowicie pominiête.

Obyczaje klasy �redniej?
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Na kolejnych stronach zostan¹ przedstawione wyniki analizy jako�ciowej
tre�ci dokumentów tworzonych przez instytucje rz¹dowe, organizacje pozarz¹-
dowe (NGO) i ekspertów3 � aktorów odgrywaj¹cych najwiêksz¹ rolê w tworze-
niu i implementacji polityk spo³ecznych4. Pomijam ró¿nice pomiêdzy nimi, po-
niewa¿ w perspektywie badania konkretnego typu upodmiotowienia ich
uwzglêdnienie zaciemni³oby � i zbyt rozszerzy³o � tekst. Innymi s³owy: w arty-
kule �ledzê i analizujê przejawy indywidualizacji i towarzysz¹cego jej typu
upodmiotowienia, które pojawiaj¹ siê na ró¿nych poziomach instytucjonalnych.
Zakres analizowanych materia³ów zosta³ ograniczony do tych, w których mo¿-
na odnale�æ definicje podmiotów spo³ecznych charakterystyczne dla indywidu-
alizacji strukturalnej (Beck 2004), czyli podkre�laj¹ce autonomiê, samosterow-
no�æ i aktywno�æ seniorów. W³a�nie �aktywno�æ� jest tutaj kluczowym pojêciem:
nacisk na aktywno�æ, aktywizacjê, samosterowno�æ seniorów stanowi wyró¿nik
zmiany dokonuj¹cej siê w podej�ciu do staro�ci, ³¹cz¹cym siê z analizowanym
typem upodmiotowienia. Wystêpowanie terminologii odnosz¹cej siê do aktyw-
no�ci by³o tak¿e kryterium doboru dokumentów do analizy. Pomijam tutaj rów-
nie znacz¹ce, lecz nie bêd¹ce przedmiotem analizy definiowanie staro�ci jako
procesu. Dla wiêkszej przejrzysto�ci liczba opisywanych tekstów zostanie ogra-
niczona do reprezentatywnych dla trzech domen (dokumenty rz¹dowe, NGO,
eksperckie) oraz dla analizowanego typu uspo³ecznienia.

Materia³ badawczy interpretujê w terminach zmiany kulturowej. W arty-
kule nie bêdzie mowy o jednostkowych to¿samo�ciach, ale o strukturalnych
warunkach umo¿liwiaj¹cych zaistnienie okre�lonego typu podmiotowo�ci
spo³ecznej. Wybór teorii, którymi pos³u¿y³am siê w wyja�nianiu opisywa-
nych przemian uspo³ecznienia, mia³ charakter strategiczny. Propozycje Ro-
se�a i Becka dostarczaj¹ ciekawego i p³odnego schematu analitycznego. Aby
uchwyciæ zmianê spo³eczn¹ manifestuj¹c¹ siê w podej�ciu do staro�ci, wyni-
ki analizy dokumentów zostan¹ odniesione do szerszych trendów kulturo-
wych oraz teorii spo³ecznych traktuj¹cych dzia³anie w³adz i przemiany kul-
turowe jako powi¹zane ze sob¹.

Indywidualizacja jako kulturowy model uspo³ecznienia

Wielu autorów pisz¹cych w drugiej po³owie XX w. i na pocz¹tku XXI w.
(Lash 1979; Rose 1999; Beck 2004; Illouz 2010) zaczê³o wskazywaæ, ¿e efek-

3 Analiza koncentrowa³a siê na kontekstach wystêpowania s³ów �aktywne starzenie siê� i �aktyw-
no�æ�. Istotne by³o to, jak definiowany jest �aktywny senior�, jakie cechy i zachowania s¹ mu przypisywa-
ne, a jakie traktowane jako opozycyjne.

4 Na temat roli NGO w wykonywaniu polityk pañstwa zob. Za³êski 2012; w sprawie �sieciowego�
charakteru wspó³czesnego pañstwa zob. Sassen 2008.
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tem zmian zachodz¹cych w kulturze jest powstanie nowego typu spo³eczne-
go: zindywidualizowanej, refleksyjnej jednostki (Beck 2004: 115). Rozumia-
na w ten sposób indywidualizacja jest zatem zjawiskiem kulturowym, a tym,
co je wyró¿nia, jest fakt, ¿e �decyzje, tak¿e nierozstrzygalne, w ramach pro-
wadz¹cych do dylematów wytycznych [...] ustanawiaj¹ jednostkê jako jed-
nostkê w centrum, a jednocze�nie karz¹ tradycyjne style ¿ycia i zachowania�
(Beck 2002: 4). Jest to indywidualizacja strukturalna, �narzucana� aktorom
spo³ecznym poprzez przemiany instytucjonalne na poziomie organizacji pañ-
stwowych � Beck ³¹czy je z odej�ciem od modelu pañstwa opiekuñczego (wel-
fare state). Zaznacza te¿, ¿e odnalezienie wzorów �standaryzuj¹cych zindywi-
dualizowane po³o¿enia ¿yciowe� (ibidem) jest bardzo trudne w³a�nie dlatego,
¿e jawi¹ siê one i s¹ odczuwane jako wynikaj¹ce z jednostkowych wyborów.

Rose, podobnie jak Beck, wi¹¿e rozprzestrzenianie siê nowego modelu
uspo³ecznienia ze zmianami zachodz¹cymi na poziomie makrostruktur. So-
cjolog �ledzi przemiany sposobów uspo³ecznienia, badaj¹c �problematyza-
cje�, czyli to, jak w perspektywie historycznej pewne procesy czy fakty za-
czynaj¹ interesowaæ rz¹dz¹cych (Miller, Rose 2008: 14)5 jako co� mo¿liwego
do pomy�lenia i zas³uguj¹cego na uwagê. Problematyzacje ³¹cz¹ siê z racjo-
nalizacj¹ samego �problemu� i towarzysz¹cego mu uk³adu dzia³añ, decyzji,
rozwi¹zañ instytucjonalnych. Jednocze�nie s¹ historyczne: mog¹ ulegaæ zmia-
nom lub w ogóle zanikaæ. Ow¹ zmienno�æ problematyzacji, rozumianych
szeroko jako zespó³ powi¹zanych ze sob¹ �problemów�, Rose i Peter Miller
okre�laj¹ jako sposoby liberalnego urz¹dzania (governmentality). Socjologo-
wie definiuj¹ to zapo¿yczone od Michela Foucaulta pojêcie jako sztukê rz¹-
dzenia sk³adaj¹c¹ siê z �racjonalno�ci�, �programów� i technologii (ibidem,
s. 15). Pojêcie racjonalno�ci odnosi siê do sposobów definiowania pewnych
zjawisk jako problemów spo³ecznych, termin �programy� odnosi siê do prak-
tyk, tj. dzia³añ podejmowanych w odpowiedzi na problemy zidentyfikowane
przez racjonalno�ci (ibidem, s. 15�16). Badacze wyró¿nili tak¿e fazy prze-
kszta³ceñ liberalizmu (�rodziny� typów urz¹dzania). Dla badania dyskursów
o aktywno�ci seniorów najistotniejsze jest rozró¿nienie miêdzy dwoma ostat-
nimi: liberalizmem i zaawansowanym liberalizmem (advanced liberalism).
Odpowiadaj¹ one przej�ciu od pañstwa opiekuñczego do tzw. welfare mix.

Liberalizm jako sposób rz¹dzenia charakteryzuje �zarz¹dzanie z socjalne-
go punktu widzenia� (governing from the social point of view)6 . By³o ono

5 Problematyzacja jest procesem wielokierunkowym i mo¿e mieæ wiele �róde³: problem mo¿e naj-
pierw zaistnieæ w polu spo³ecznym, dyskursie potocznym albo zostaæ zdefiniowany jako taki przez w³adzê
czy w ramach dyskursu eksperckiego (np. choroba psychiczna w dyskursie psychiatrycznym).

6 Social przek³adam jako �socjalny�, aby podkre�liæ jego powi¹zania z ide¹ i praktyk¹ pañstwa opie-
kuñczego.
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odpowiedzi¹ na zagro¿enia stabilno�ci systemu politycznego najpierw na
prze³omie XIX i XX w., kiedy coraz wiêkszy zasiêg zdobywa³y z jednej stro-
ny idee socjalistyczne i komunistyczne, z drugiej � niekontrolowany rynek.
Inaczej mówi¹c, rz¹dy musia³y zmierzyæ siê z dwoma zagro¿eniami: buntami
klasowymi oraz naciskami kapita³u. Nastêpnie po drugiej wojnie �wiatowej
ponownie dosz³o do niebezpo�redniej konfrontacji pomiêdzy tymi dwiema
si³ami. Aby znów by³o mo¿liwe zachowanie i ustabilizowanie w³adzy poli-
tycznej, musia³y powstaæ zabezpieczania socjalne (ubezpieczenia, emerytu-
ry), a tym samym to, co spo³eczne jako podmiot i przedmiot dzia³añ pañstwa
i obywateli. Przemiany na poziomie dyskursywnym (problematyzacje) wspó³-
graj¹ w tym procesie z przemianami w sposobach uspo³ecznienia. W wypadku
przej�cia od liberalizmu do zaawansowanego liberalizmu by³y to �przemiany
[�] [podmiotów rz¹dzenia poprzedniego typu liberalizmu] w posiadaj¹cych
swoje prawa obywateli pañstwa socjalnego (social citizens)�. Jak twierdz¹
autorzy, pañstwo mia³o zapewniæ bezpieczeñstwo socjalne obywatelom przy
jednoczesnym utrzymaniu moralno�ci klasycznego liberalizmu, podkre�laj¹-
cej znaczenie jednostkowej odpowiedzialno�ci. Umo¿liwi³o to powo³anie no-
wych �ekspertów od spraw spo³ecznych� oraz wpajanie obywatelsko�ci w domu
i w szkole (ibidem). W latach siedemdziesi¹tych XX w. rozpoczê³o siê przej�cie
od �opiekuñczego� do zaawansowanego liberalizmu. Na poziomie programów
politycznych charakteryzuje je krytyka idei pañstwa opiekuñczego i jego �roz-
dmuchanej� administracji, przenikanie wzorów i urz¹dzeñ rynkowych do
domen wcze�niej od niego niezale¿nych, jak na przyk³ad s³u¿ba zdrowia,
autonomizacja ró¿nych sfer pañstwa oraz obywateli. Usamodzielnieniu to-
warzyszy rozbudowa systemu regulacji poprzez audyty, ewaluacje, bud¿ety
(ibidem), prowadz¹ca tak¿e do zmiany sposobów uspo³ecznienia. Jak stwier-
dzaj¹ Miller i Rose, to �nowa koncepcja podmiotów rz¹dzenia, które zaczy-
naj¹ byæ postrzegane jako autonomiczne i odpowiedzialne jednostki, swo-
bodnie decyduj¹ce o swoim zachowaniu i dzia³aniach� (ibidem). Towarzyszy³y
temu zmiany legislacyjne i powo³anie tak zwanych ekspertów od aktywiza-
cji. A tak¿e odwrócenie relacji pomiêdzy tym, co prywatne i publiczne, wkro-
czenie my�lenia ekonomicznego do sfer rz¹dz¹cych siê wcze�niej odmienny-
mi racjonalno�ciami.

Obecnie, pomimo sprzeczno�ci pojawiaj¹cych siê wewn¹trz problematy-
zacji (definicji problemów spo³ecznych i sposobów radzenia sobie z nimi, któ-
re znajduj¹ odbicie tak¿e w sytuacji jednostek w spo³eczeñstwie, co Beck okre-
�li³ mianem indywidualizacji), które wynikaj¹ z autonomistycznego i skrajnie
racjonalnego definiowania podmiotów politycznych, powrót do idei socjal-
no�ci nie jest ju¿ mo¿liwy. Przemiany instytucjonalne, �wychowanie� do ¿y-
cia w zindywidualizowanym spo³eczeñstwie zasz³y ju¿, zdaniem socjologa,
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za daleko. Nowy typ uspo³ecznienia, który ma odpowiadaæ na problem zbyt
daleko posuniêtej indywidualizacji � uspo³ecznienie poprzez wspólnoty � daje
poczucie spo³ecznego zakotwiczenia, a zarazem odnosi siê do zindywiduali-
zowanych, wolnych, racjonalnych jednostek. �Zarz¹dzanie przez wspólno-
ty� jest o tyle nieoczywistym sformu³owaniem, ¿e w Polsce u¿ywa siê czê-
�ciej okre�leñ �spo³eczne� lub �lokalne� na oznaczenie tych samych zjawisk,
co angielskie community. Rose chcia³ oddaæ przez nie odchodzenie od (po-
zornie) pozbawionego konotacji etycznych dyskursu racjonalnego rynku na
rzecz dyskursu o ró¿nego rodzaju dzia³aniach i instytucjach, które odwo³uj¹
siê do idei tego, co wspólne (�community care, community homes, commu-
nity workers, community safety�) (Miller, Rose 2008: 88). W artykule bê-
dzie stosowane okre�lenie �uspo³ecznienie� zamiast �zarz¹dzanie poprzez
wspólnoty� dla oddania tego samego zjawiska. Jego istotnym aspektem jest
odej�cie od definiowania przynale¿no�ci w kategoriach spo³eczeñstwa naro-
dowego na rzecz wspólnot czy spo³eczeñstwa obywatelskiego. Przy czym
wspólnoty rozumiane s¹ w szerokim sensie: zarówno wspólnot lokalnych,
jak i to¿samo�ciowych. Tak¹ wspólnot¹ mo¿e byæ ka¿de stowarzyszenie, które
�absorbuje� jednostkê na zasadzie wolnego przyst¹pienia (jak ró¿nego typu
�wspólnoty wyobra¿one�).

Rose wskazuje trzy g³ówne zmiany z tym zwi¹zane: fragmentacjê prze-
strzenn¹, zmianê etycznego charakteru uspo³ecznienia oraz wzrost znacze-
nia identyfikacji (ibidem, s. 90�93). Socjolog ma na my�li nie tylko wzrost
roli lokalno�ci (dzielnica, miejscowo�æ przeciwstawiona abstrakcyjnemu pañ-
stwu), ale tak¿e zawi¹zywanie sojuszy spo³ecznych na podstawie pewnych
cech elementów to¿samo�ciowych. Zmiana etyczna odnosi siê do ujednost-
kowienia odpowiedzialno�ci za w³asne ¿ycie, co wyklucza uznawanie wp³y-
wu czynników zewnêtrznych, takich jak klasa spo³eczna czy p³eæ, na sytuacjê
jednostki. Identyfikacja z kolei równie¿ jest jednostkowa i psychologicznie
t³umaczona (jako emocjonalne przywi¹zanie). Uspo³ecznienie poprzez wspól-
noty ma tak¿e charakter instytucjonalny (podobnie jak w diagnozie indywi-
dualizacji strukturalnej Becka), co mo¿na zauwa¿yæ, przygl¹daj¹c siê progra-
mom wdra¿anym przez instytucje pañstwowe. W przypadku zagadnienia
staro�ci przyk³adem jest zaistnienie w dyskursach �urzêdniczym� i publicz-
nym pojêcia aktywnego starzenia siê7.

Znaczenie wspólnot potwierdzaj¹ tak¿e badacze nie sytuuj¹cy w centrum
zainteresowania negatywnych skutków przemian kulturowych, np. Michel
Mafessoli w koncepcji nowych plemion. Z kolei wed³ug Miros³awy Marody

7 Sama idea powsta³a wcze�niej na gruncie gerontologii. Uwidacznia to przenikanie siê dyskursów
z ró¿nych domen.
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(2014: 307) proces indywidualizacji niesie za sob¹ mo¿liwo�æ powstania
nowego typu uspo³ecznienia, polegaj¹cego na �uwspólnianiu znaczeñ� w toku
praktyk spo³ecznych. Z perspektywy badania upodmiotowienia w dyskur-
sach o starzeniu siê wa¿ne s¹ uwagi Marody, ¿e warunki instytucjonalne sta-
nowi¹ podstawê do tworzenia wspólnot, a dowolno�æ i p³ynno�æ to cechy
powierzchowne. Autorka pisze te¿ o utracie znaczenia w³adzy, co wymaga
zaznaczenia, ¿e badanie przemian uspo³ecznienia widocznych w dyskursach
produkowanych przez w³adzê nie jest jednoznaczne z badaniem zasiêgu pola
w³adzy czy zmian desygnatów pojêcia �elity�, o tyle te¿ poni¿sza interpreta-
cja, wskazuj¹ca na znaczenie dyskursów rz¹dowych i przywo³ana przez Ma-
rody, nie wykluczaj¹ siê, ale stanowi¹ dwa odrêbne ujêcia pojêcia w³adzy.

Aktywne starzenie siê

Termin �aktywne starzenie siê� (AS) zosta³ u¿yty w dokumentach �wia-
towej Organizacji Zdrowia (WHO)8 w roku 1999 (WHO 2002: 54)9. Przy-
miotnik �aktywne� odnosi³ siê do partycypacji w ¿yciu spo³ecznym, kultu-
ralnym, duchowym i obywatelskim (ibidem). UE zaadaptowa³a pojêcie AS
jako odpowiadaj¹ce na problemy, jakie stawia przed jej polityk¹ zmiana de-
mograficzna. Przewidziana na lata 2000�2010 strategia lizboñska powsta³a
�w odpowiedzi na problemy zwi¹zane z globalizacj¹ i starzeniem siê spo³e-
czeñstw� (Komisja Europejska 2010). W ramach realizacji planu Europa 2020
(maj¹cego na celu zapewnienie konkurencyjno�ci � hegemoniczno�ci � go-
spodarek Unii Europejskiej) rok 2012 zosta³ ustanowiony Europejskim Ro-
kiem Aktywnego Starzenia siê i Solidarno�ci Miêdzypokoleniowej, aby wspo-
móc �tworzeni[e] kultury aktywno�ci osób starszych w Europie w oparciu
o zasadê spo³eczeñstwa otwartego na wszystkie grupy wieku� (Szatur-Jawor-
ska 2012: 25).

Aby szacowaæ odleg³o�ci populacji danego pañstwa od stanu idealnego,
wprowadzono w 2012 r. UE Indeks Aktywnego Starzenia Siê (IASS, inaczej:
Wska�nik Aktywnego Starzenia Siê). IASS sk³ada siê z trzech podstawowych
domen: 1) wska�nika zatrudnienia, partycypacji spo³ecznej (aktywno�æ wo-
lontariacka, opieka nad m³odszymi pokoleniami, opieka nad starszymi oso-
bami, partycypacja polityczna); 2) niezale¿nego, zdrowego i bezpiecznego
¿ycia (æwiczenia fizyczne, dostêp do s³u¿by zdrowia, samodzielne mieszka-
nie, dochód, zagro¿enie bied¹, deprywacja materialna, bezpieczeñstwo fi-

8 Pojêcie AS wystêpuje tak¿e w dokumentach ONZ i OECD; por. np. Sprawozdanie z II �wiatowego
Zgromadzenia na Temat Starzenia Siê Spo³eczeñstw ( A/CONF.1979).

9 Dokument programowy WHO �Active Aging: A policy framework�, WHO/NMH/NPH./02.8
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zyczne, uczenie siê przez ca³e ¿ycie) oraz 3) mo¿liwo�æ zapewnienia warun-
ków do aktywnego starzenia siê.

W kontek�cie badania modelu uspo³ecznienia wy³aniaj¹cego siê z dys-
kursów o aktywno�ci na bli¿sze przyjrzenie siê zas³uguj¹ komponenty dwóch
domen omawianego Indeksu: partycypacji spo³ecznej oraz niezale¿nego,
zdrowego i bezpiecznego ¿ycia. W przypadku partycypacji spo³ecznej, two-
rz¹ce j¹ aktywno�ci to wolontariat, opieka nad m³odszymi pokoleniami,
opieka nad starszymi osobami, partycypacja polityczna. Niezale¿ne, zdrowe
i bezpieczne ¿ycie koreluje � wed³ug IASS � z wykonywaniem æwiczeñ fi-
zycznych, dostêpem do s³u¿by zdrowia, samodzielnym mieszkaniem, docho-
dem, zagro¿eniem bied¹ i deprywacj¹ materialn¹, poczuciem bezpieczeñstwa
(zagro¿enie napadem itp.) oraz uczeniem siê przez ca³e ¿ycie.

Pojêcie AS w polskim ustawodawstwie wprowadzono w Krajowym Pro-
gramie Reform na lata 2005�2008, deklaruj¹c, ¿e �Rz¹d bêdzie d¹¿y³ do
stosowania polityki aktywnego starzenia siê�. Problematyzacjê starzenia siê
spo³eczeñstwa w perspektywie �aktywizacyjnej� okre�laj¹ rz¹dowe Progra-
my na rzecz Aktywno�ci Spo³ecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012�
2013 i 2014�2020. Celem ASOS �[�] jest poprawa jako�ci i poziomu ¿ycia
osób starszych [od 60 roku ¿ycia] dla godnego starzenia siê poprzez aktywno�æ
spo³eczn¹. Program ma przyczyniaæ siê do pe³niejszego korzystania z potencja³u
spo³eczno-zawodowego osób starszych, aby mog³y one pe³niæ ró¿ne role
spo³eczne w ¿yciu publicznym. Wa¿ne jest równie¿ uwzglêdnienie w dzia³a-
niach ograniczeñ wynikaj¹cych z barier funkcjonalnych, na które nara¿one
mog¹ byæ osoby starsze�10. W programie wyró¿niono komponent systemo-
wy i konkursowy. W ramach komponentu systemowego programu powo³ano
Radê do spraw Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
³ecznej11. Komponent konkursowy sk³ada siê z priorytetów: I. Edukacja osób
starszych, II. Aktywno�æ spo³eczna promuj¹ca integracjê wewn¹trz � i miêdzy-
pokoleniow¹, III. Partycypacja spo³eczna osób starszych, IV. Us³ugi spo³ecz-
ne dla osób starszych (us³ugi zewnêtrzne). Beneficjentami programu s¹ orga-
nizacje pozarz¹dowe, organizacje ko�cielne, stowarzyszenia samorz¹dowe,
spó³dzielnie socjalne. ASOS 2014�2020 stanowi przed³u¿enie pierwszej edy-
cji programu. W obydwu pojêcie aktywnego starzenia siê wyznacza zakres oraz
cele programu. Definicja AS, która stanowi ich podstawê, stwierdza, ¿e jest to
�proces tworzenia optymalnych mo¿liwo�ci w zakresie zdrowia, uczestnic-
twa i bezpieczeñstwa, w celu poprawy jako�ci ¿ycia ludzi w okresie staro�ci�
(Eurostat 2012: 10).

10 Monitor Polski z dn. 6.09.2012, poz. 642: 20.
11 Od 2015 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.
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Przyk³adem funkcjonowania pojêcia aktywnego starzenia siê w domenie
pozarz¹dowej s¹ dzia³ania Towarzystwa Inicjatyw Twórczych �ê�12. W roku 2008,
przy wspó³pracy z Polsko-Amerykañsk¹ Fundacj¹ Wolno�ci, Towarzystwo roz-
poczê³o projekt �Seniorzy w Akcji�. Jest to coroczny konkurs dotacyjny, w któ-
rym mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby powy¿ej 60 roku ¿ycia, same lub wraz z osob¹,
która nie ukoñczy³a 35 lat. �Dotacje ze �rodków konkursu s¹ przyznawane na
realizacjê inicjatyw, które anga¿uj¹ osoby starsze do dzia³ania na rzecz otocze-
nia, promuj¹ wspó³pracê miêdzypokoleniow¹ i wolontariat osób starszych�13.
Wed³ug danych zawartych na stronie Towarzystwa, w ci¹gu 7 lat trwania �Se-
niorów w Akcji� zrealizowano 199 projektów z ca³ej Polski14. Nagrodzone pro-
jekty dotyczy³y akcji kulturalnych, takich jak: przygotowanie miêdzypokolenio-
wych przedstawieñ teatralnych na temat historii lokalnych, zajêæ plastycznych
i rêkodzielniczych, anga¿owanie seniorów w dzia³ania na rzecz dzieci (opowia-
danie bajek, wspólna nauka itp.), ró¿nego rodzaju akcje i wydarzenia maj¹ce za
przedmiot lokaln¹ spo³eczno�æ w wymiarze historycznym i miêdzypokolenio-
wym. Inne projekty Towarzystwa Inicjatyw Twórczych �ê� dotycz¹ce (aktywno-
�ci) seniorów to miêdzy innymi: �Zoom na UTW� (2012)15, �Archipelag Poko-
leñ� (2012, 2013, 2014)16, �Redakcja Miêdzypokoleniowa� (2010)17.

Programy dotycz¹ce aktywnego starzenia siê maj¹ byæ inwestycj¹ o dzia³a-
niu d³ugofalowym. Ich obiektem s¹ równie¿ m³odsze pokolenia. Aktywne sta-
rzenie siê stanowi najnowsz¹ mutacjê trendu w³¹czaj¹cego w obszar zaintereso-
wañ decydentów i aktorów instytucjonalnych ludzi w wieku poprodukcyjnym.
Ju¿ samo znaczenie terminu wskazuje na to, ¿e mowa o procesie, a nie etapie czy
momencie w ¿yciu jednostki. Przymiotnik aktywny odnosi siê do wzorcowego
modelu dzia³ania i sprawczo�ci. Oznacza zarówno sprawno�æ fizyczn¹ i umys³o-
w¹, jak i pozostawanie w g³ównym nurcie ¿ycia spo³ecznego (korzystanie z pra-
wa wyborczego, anga¿owanie siê w ¿ycie lokalnej spo³eczno�ci, ci¹g³e dokszta³-

12 Inne analizowane na potrzeby artyku³u inicjatywy to: projekt �Seniorzy XXI wieku � aktywni,
nowocze�ni, zaanga¿owani� Fundacji Rozwoju �wiêtoch³owic (http://old.swietochlowice.org.pl/01_fun-
dacja/02_projekty/seniorzy.php [dostêp 9.11.2014]); projekt �Aktywny Senior� � zob.: Jurczyk-Roma-
nowska red. 2012 oraz dodatek do tygodnika �Newsweek�, redagowany przez Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych w Poznaniu (http://www.centrumis.pl/aktywny-senior.html [dostêp 9.11.2014]).

13 Zob. http://www.seniorzywakcji.pl/?p=10 (dostêp 9.11.2014).
14 Zob. http://www.seniorzywakcji.pl/?p=260 (dostêp 9.11.2014).
15 Badanie funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce (A. Go³dys, £. Krzy¿anowska,

£. Ostrowski, M. Stec, Zoom na UTW. Raport z badania, Warszawa 2012, publ. internetowa: http://
zoomnautw.pl/wyniki-badania/ [dostêp 11.11.2014]).

16 Prowadzony przy wspó³pracy z ISNS UW cykl kursów sk³adaj¹cych siê z wyk³adów/seminarium na
Uniwersytecie Warszawskim, spotkañ dyskusyjnych w przestrzeni miejskiej, wizyt w organizacjach poza-
rz¹dowych, przeznaczonych dla osób powy¿ej 50 roku ¿ycia (archipelagpokolen.pl [dostêp 13.11.2014]).

17 Warsztaty przeznaczone dla osób w ró¿nym wieku, których efektem by³ quasi-dziennikarski blog
dotycz¹cy wydarzeñ w mie�cie i postrzegania ich przez przedstawicieli ró¿nych pokoleñ (redakcja-mie-
dzypokoleniowa.blogspot.com [dostêp: 13.11.2014]).
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canie siê i rozwijanie zainteresowañ, aktywno�æ zawodow¹ lub quasi-zawodow¹
tak¿e po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego).

Powy¿sze zmiany wi¹¿¹ siê z odchodzeniem od modelu pañstwa opiekuñ-
czego na rzecz indywidualnego organizowania sobie ¿ycia na emeryturze. Po-
wi¹zanie idei jednostkowej niezale¿no�ci i bezpieczeñstwa z postulatem ucze-
nia siê przez ca³e ¿ycie wskazuje na nadanie jednostkom odpowiedzialno�ci za
swój dobrostan. Przekazanie funkcji opiekuñczych z instytucji pañstwowych na
prywatne zrzeszenia pozwala mówiæ o kontynuacji idei subsydiarno�ci. Z per-
spektywy badañ nad uspo³ecznieniem nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ma
ono tak¿e wymiar kontrolny. Jest �dystrybuowaniem� niezagospodarowanych
wcze�niej jednostek poprzez anga¿owanie w ró¿norodne dzia³ania wolonta-
riackie czy lokalne (np. w dzielnicowych radach seniorów). Efektem wdra¿a-
nia AS jako jednego z priorytetów polityki spo³ecznej ma byæ refleksyjna, od-
powiedzialna jednostka. Ponadto przekazy na temat AS koncentruj¹ siê na
pokazywaniu i udowadnianiu, jacy seniorzy nie s¹ i nie musz¹ byæ, je�li tylko
nie bêd¹ wycofywaæ siê z (aktywnego) ¿ycia, a wiêkszo�æ inicjatyw wspiera
dzia³ania miêdzypokoleniowe, co wskazuje na ich projektuj¹cy charakter � s¹
skierowane do osób w wieku produkcyjnym i m³odszych, s³u¿¹ swego rodzaju
�wytworzeniu� wzorów praktyk przysz³ych seniorów. Jednocze�nie nie
uwzglêdnia siê w nich zró¿nicowania w�ród starszych obywatelek i obywateli:
p³ciowego, klasowego, nierówno�ci zdrowotnych itp. Dyskursy o aktywno�ci
seniorów mo¿na zatem widzieæ jako strukturalne czynniki wp³ywaj¹ce na uspo-
³ecznienie (powielaj¹ wzór pewnego typu podmiotu spo³ecznego: aktywnego
i samosterownego), a zarazem jako przyk³ady trendów kulturowych dotycz¹-
cych innych, mniej szczegó³owych, aspektów indywidualnych identyfikacji.

Jaka jest w tym procesie rola �wspólnot�, poza tworzeniem podstawy do
dzia³añ i identyfikacji poszczególnych jednostek? W tym miejscu spotyka siê
poziom jednostkowy i strukturalny analizy, poniewa¿ to w³a�nie wspólnoty s¹
miejscami, w których �zagospodarowywani� s¹ seniorzy. Co wiêcej, �senior�
staje siê kategori¹ to¿samo�ciow¹. Rozwój liberalizmu poci¹ga za sob¹ odcho-
dzenie od modelu pañstwa opiekuñczego, jednak¿e nie oznacza prostego od-
ciêcia siê przez instytucje od dawnych funkcji. Powo³ywane s¹ nowe, nie bêd¹-
ce aktorami pañstwowymi, ale prywatnymi lub quasi-prywatnymi (NGO,
samorz¹dy itp.). Model wspólnotowy (odpowiadaj¹cy tzw. welfare mix18) ³¹-

18 J. Zalewska w niepublikowanej pracy doktorskiej Stary cz³owiek w kulturze m³odo�ci. Do�wiad-
czanie staro�ci w�ród warszawskich seniorów (s. 171�172) zwróci³a uwagê na mo¿liwo�æ interpretowania
dyskursów NGO o zaanga¿owaniu obywatelskim jako reminiscencji narracji o czynie spo³ecznym (http:/
/www.depot.ceon.pl/handle/123456789/6291 [dostêp 20.04.2015]).

Zale¿no�ci miêdzy �starym� a �nowym� dyskursem politycznym i szerzej: polskim i �zewnêtrznym� w dyskur-
sach o starzeniu siê zas³uguj¹ na dok³adniejszy opis, na który nie ma niestety miejsca w niniejszym artykule.
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czy siê, jak podkre�la w swojej diagnozie Rose, z identyfikacj¹. Jest to praca
to¿samo�ciowa wymagaj¹ca rozpoznania siebie jako �seniora�. Jednocze�nie
jest ona nacechowana aksjologicznie. Takie pojêcia, jak aktywno�æ, odpo-
wiedzialno�æ zawieraj¹ element normatywny, w zwi¹zku z czym ocena ak-
tywno�ci (radzenia sobie i przystawania do wzorca) ma charakter oceny
moralnej jednostki. Widoczne jest to na przyk³ad w opozycji aktywny vs bierny
senior czy roszczeniowy vs zaradny: �Aktywno�æ stanowi naturaln¹ potrze-
bê cz³owieka i posiada znamiona cechy atawistycznej, decyduj¹cej o prze-
trwaniu w danym �rodowisku. Jej przeciwieñstwo � bierno�æ � wi¹¿e siê
najczê�ciej ze stanem chorobowym lub jakimkolwiek zaburzeniem w rela-
cjach ze �wiatem i drugim cz³owiekiem. W starszym wieku postawa aktywna
jest nie tyle pochwalana, co wrêcz ukazywana jako niezbêdna do satysfak-
cjonuj¹cego stylu ¿ycia. W sytuacji pojawiania siê rozmaitych niedostatków
wynikaj¹cych z up³ywu kolejnych lat ¿ycia, szeroko pojêta aktywno�æ mo¿e
staæ siê sposobem niwelowania negatywnych skutków procesu starzenia siê
i podkre�lania istnienia pozytywnych stron staro�ci� (Ka³u¿a, Szukalski 2010:
27). Cytat ten pochodzi z publikacji o charakterze naukowym Jako�æ ¿ycia
seniorów w XX w. Ku aktywno�ci. Wiêkszo�æ tego typu prac stanowi po³¹cze-
nie raportów diagnozuj¹cych obecn¹ sytuacjê z projektowaniem tzw. dobrych
praktyk. W³¹czenie do analizy podrêcznika (akademickiego) wynika z modelu
wyja�niania przemian wspó³czesnej kultury, gdzie decyduj¹c¹ rolê odgrywa-
j¹ dyskursy eksperckie. Z rol¹ ekspertów wi¹¿e siê tak¿e wa¿na � w systemie
spo³ecznym i politycznym � funkcja profesjonalistów, w tym profesjonalnej
opieki. W tym wypadku �profesj¹� przysz³o�ci, jaka rysuje siê w programach
rz¹dowych, unijnych itp. jest andragog: osoba pracuj¹ca z i aktywizuj¹ca oso-
by doros³e. Z tego powodu b³êdem by³oby pomijanie wydawnictw akademic-
kich (i quasi-akademickich) jako maj¹cych ma³y zasiêg czy niereprezentatyw-
nych. Podobne do cytowanego powy¿ej stwierdzenia mo¿na znale�æ w wielu
pracach z zakresu gerontologii spo³ecznej, andragogiki, socjologii i psychologii.

Fragment przytoczony z publikacji pod redakcj¹ Doroty Ka³u¿y i Piotra
Szukalskiego zawiera bardzo bezpo�rednie i moralnie nacechowane stwier-
dzenia ³¹cz¹ce aktywno�æ z cz³owieczeñstwem (legitymizacj¹). Mo¿na st¹d
wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e ka¿da �postawa pasywna� jest aberracj¹. Zarazem
brak tutaj odniesieñ do pozajednostkowych uwarunkowañ aktywno�ci. Na-
suwa siê pytanie, czym ró¿ni siê w istocie aktywno�æ od bierno�ci. Lektura
wymienionych w poprzednim podrozdziale dokumentów wskazuje, ¿e ta
druga ³¹czy siê z korzystaniem z instytucji pañstwa opiekuñczego, ale nie
tylko: pasywno�æ oznacza tak¿e brak przynale¿no�ci do wspólnoty (�zago-
spodarowania�). Okazuje siê jednak, ¿e bycie-w-rodzinie, je¿eli jest po³¹czo-
ne z opiek¹ nad jej cz³onkami, jest równie¿ pozytywnie waloryzowane (por.
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np. wska�niki IASS), mimo ¿e mo¿e odci¹gaæ jednostkê od czynnego udzia³u
w ¿yciu spo³eczno�ci czy nieskrêpowanej ekspresji swoich pasji, co równie¿
jest traktowane w wielu dokumentach jako element uspo³eczniaj¹cy i zapo-
biegaj¹cy wykluczeniu. Nasuwa siê zatem pytanie, kim jest �aktywny senior�?

Aktywny senior

Seniorzy bêd¹cy przedmiotem dyskursów o aktywnym starzeniu siê sta-
nowi¹ kategoriê spo³eczn¹, której dolna granica w ró¿nych dokumentach to
45, 50, 55 lub 65 rok ¿ycia. Rozbie¿no�æ ta wskazuje na powi¹zanie aktyw-
nego starzenia siê z rynkiem pracy. S¹ to cezury okre�laj¹ce wiek emerytalny
oraz strategiczne pod wzglêdem mo¿liwo�ci zatrudnienia lata poprzedzaj¹ce
przej�cie na emeryturê. Zakres wieku osób definiowanych jako podmioty
polityki senioralnej zmienia siê wraz z przesuwaniem granicy wieku emery-
talnego. Zwi¹zek tego ostatniego z liberalnym uspo³ecznieniem bêdzie lepiej
widoczny, gdy pomy�limy o przekszta³ceniach systemu emerytalnego i towa-
rzysz¹cej mu kategoryzacji starszych osób. Wprowadzenie emerytur wytwo-
rzy³o now¹ kategoriê spo³eczn¹, która przechodzi � dyskursywne i wizerun-
kowe � przekszta³cenia od grupy nie bêd¹cej ju¿ przedmiotem zainteresowania
pañstwa ani rynku przez �problem spo³eczny� w kierunku aktywnych spo-
³ecznie, ekonomicznie i politycznie seniorów, przy czym wszystkie te formacje
� problematyzacje � z ró¿nym nasileniem wspó³istniej¹ w obrêbie spo³eczeñ-
stwa. Nak³adanie siê tych procesów dowodzi, ¿e wymienione charakterystyki
nie wyczerpuj¹ wszystkich aspektów opisywanych przemian. Mo¿na wskazaæ
na przyk³ad seriê przekszta³ceñ problematyzacji staro�ci w odniesieniu do ryn-
ku i pañstwa: emeryci �wys³ani� do domów nie interesowali bezpo�rednio
rynku, natomiast odgrywali wa¿n¹ rolê w reprodukcji fordowskiego syste-
mu: nie tylko zwalniali miejsca pracy, ale pomagali w wychowywaniu wnu-
ków, co umo¿liwia³o pracê ich dzieciom. �Senior jako problem spo³eczny�
jest starszym zjawiskiem ni¿ �aktywny senior�, ale wspó³wystêpuje w dyskur-
sie publicznym na równi z tym drugim. Jest to emeryt/emerytka wykluczony/
a i wykluczaj¹cy/a siê spo³ecznie, zamykaj¹cy/a siê w domu. Nie nale¿y jednak
traktowaæ tego obrazu jako rewersu wzorcowego seniora z dyskursów o ak-
tywnym starzeniu siê. Dotyczy on bowiem innego rodzaju �problematyza-
cji�, w którym seniorzy nie s¹ traktowani jako jeszcze-nie-upodmiotowieni-
-obywatele, ale jako odrêbna kategoria spo³eczna, charakteryzuj¹ca siê bier-
no�ci¹ i wykluczona spo³ecznie.

Obecnie �cieraj¹ siê dwie tendencje: z jednej strony jest to wci¹¿ du¿e za-
potrzebowanie na pracê reprodukcyjn¹ emerytów na poziomie rodziny (wy-
daje siê, ¿e od rozpoczêcia siê kryzysu jego rola nawet wzros³a), a z drugiej �

10.p65 18-06-27, 09:36153



Iwona M³o�niak

154

ekspansja rynku, który �w seniorach� znalaz³ now¹ niszê inwestycji (od
medycyny po style ¿ycia). Jest tak¿e trzecia ods³ona tego zagadnienia: zdia-
gnozowana przez Rose�a wspólnotowo�æ.

Wed³ug Rose�a ten typ uspo³ecznienia charakteryzuj¹: � fragmentacja
przestrzenna; � moralne waloryzowanie dzia³añ zgodne z etyk¹ indywiduali-
styczn¹; � wysuniêcie siê na pierwszy plan zagadnienia identyfikacji. Frag-
mentacja przestrzenna odnosi siê do �punktu zakotwiczania� jednostek, któ-
rym jest nie tyle pañstwo, ile lokalne grupy odniesienia (miasto, osiedle,
wspólnota wyobra¿ona, ale te¿ abstrakcyjne spo³eczeñstwo obywatelskie).
Dzia³ania NGO nakierowane s¹ na takie wspólnoty lub ich tworzenie, na przy-
k³ad wiele zwyciêskich projektów �Seniorów w akcji� dotyczy³o grup i to¿sa-
mo�ci lokalnych, a na �poziomie makro� odpowiada tej tendencji rosn¹ca
rola samorz¹dów lokalnych (pomijaj¹c nacisk na to¿samo�æ �senioraln¹�).
Moralne waloryzowanie dzia³añ charakteryzuje podzia³ na aktywno�æ i pa-
sywno�æ seniorów, a tak¿e jej �psychologizacja�, która polega na poszukiwa-
niu przyczyn zachowañ i postaw w³a�nie w czynnikach indywidualnych i �na-
stawieniu� jednostek. W artykule zawartym w publikacji pod redakcj¹ Ewy
Jurczyk-Romanowskiej Trzecia zmiana. Andragogiczne rozwa¿ania na temat
projektu @ktywny Senior spo�ród 32 wymienionych czynników powoduj¹-
cych brak aktywno�ci tylko 11 mo¿na zaliczyæ do �spo³ecznych�, czyli wy-
kraczaj¹cych poza uwarunkowania psychologiczne i najbli¿sze otoczenie ro-
zumiane jako hermetyczny system (Wnuk 2012: 15�16). Trzecia cecha
charakteryzuj¹ca zmieniaj¹cy siê typ uspo³ecznienia to rola to¿samo�ci (iden-
tyfikacji). Wszystkie trzy s¹ ze sob¹ po³¹czone, co jest szczególnie widoczne,
gdy rozwa¿a siê znaczenie identyfikacji w dyskursach na temat aktywno�ci
seniorów. Jednym z mo¿liwych sposobów identyfikacji jest �wspólnota wy-
obra¿ona� � w tym znaczeniu (idealna) to¿samo�æ seniorów ma wiele wspól-
nego z �nowymi�, kulturowymi to¿samo�ciami opartymi na smaku: jednost-
ka musi j¹ wypracowaæ. Identyfikacja z ni¹ zachodzi na gruncie powielanego
obrazu siebie i innych, co tworzy dystynkcjê (w tym wypadku aktywni se-
niorzy odró¿niaj¹ siê od innych, ale mog¹ tak¿e pomagaæ w ich aktywiza-
cji)19 oraz ³¹czy siê z waloryzacj¹ innych �wspólnot�, w których to¿samo�æ
jest �taka sama�, ale ró¿nie definiowana i odgrywana. Do wymienionych
cech dochodzi jeszcze �gratyfikacja psychiczna� � przynale¿no�æ do wspól-
noty daje satysfakcjê (Nowak 2014: 145�146). Nieprzypadkowo potrakto-
wane tutaj jako analogiczne wspólnoty wyobra¿one odnosz¹ siê do smaku

19 Problematyka to¿samo�ci wykracza poza zakres tego artyku³u, mo¿e natomiast zostaæ zrekonstru-
owana na podstawie badanych w nim dokumentów oraz zawartej w literaturze przedmiotu analizy zwi¹z-
ku dyskursów AS z poziomem jednostkowym (np. van Dyk, Lessenich, Denninger, Richter 2013).
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czy gustu rozumianego zgodnie z intencj¹ Pierre�a Bourdieu. Wskazuje to na
trwa³o�æ � pomimo zmian � pewnych wzorców uspo³ecznienia, przek³adaj¹-
cych siê na stratyfikacjê spo³eczn¹. W niniejszym artykule nie ma miejsca na
pog³êbienie tego zagadnienia, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e granica miêdzy
pozytywnie ocenian¹ aktywno�ci¹ i negatywn¹ bierno�ci¹ pokrywa siê w wielu
miejscach z granic¹ podzia³ów klasowych i wynikaj¹cych z nich zakresów
mo¿liwo�ci dzia³añ. Samo pojêcie aktywno�ci nosi znamiona przynale¿no�ci
do dyskursu charakteryzowanego jako dyskurs (nowej) klasy �redniej (por.
Jacyno 2007).

W koncepcji Rose�a, podobnie jak i Becka, �zarz¹dzanie� � czyli uspo³ecz-
nienie � wi¹¿e siê z legislacj¹ oraz ekspansj¹ racjonalno�ci rynkowej. Jednak
nie wystarcz¹ one do opisania dyskursów o aktywno�ci seniorów. Aktywny
senior to nie tylko ten, który kupuje �us³ugi� opiekuñcze na rynku czy jest
podmiotem tzw. srebrnej ekonomii (silver economy)20. Rola tych dwóch czyn-
ników, które dla uproszczenia zosta³y nazwane pañstwem i rynkiem (do pañ-
stwa zaliczaj¹ siê tak¿e aktorzy ponadnarodowi, a rynek odnosi siê do specy-
ficznej, �kalkuluj¹cej� racjonalno�ci) jest bardzo du¿a21. Jednak w grê wchodzi
tak¿e trzeci aktor. Jego specyfikê oddaje pojêcie wspólnot. Zarówno pañ-
stwo, jak i rynek pozostawia³y obszar niezagospodarowany. Rolê takiej �le-
pej plamki systemu mogli pe³niæ starzy ludzie (emeryci), ale te¿ inne grupy
kategoryzowane obecnie jako �wykluczone� i wymagaj¹ce �upodmiotowie-
nia�. Pojêcie upodmiotowienia (empowerment) zawiera w sobie takie ele-
menty, jak aktywno�æ, samosterowno�æ, poznanie siebie, samowystarczalno�æ
(por. Zalewska 2011; Cruikshank 1996). Stanowi po³¹czenie dyskursów
psychologicznego i w³adzy politycznej. Innymi s³owy: zak³ada ono, ¿e do-
g³êbne poznanie swoich potrzeb oraz mo¿liwo�ci jest drog¹ do nadania spraw-
czo�ci politycznej oraz zmiany sytuacji spo³ecznej jednostek i grup. Zarazem
zjawiska, które mog³yby byæ t³umaczone jako efekty strukturalne, znajduj¹
wyja�nienie w niedostatkach samopoznania i wiary w siebie jednostek (Cru-
ikshank 1996: 235). Joanna Zalewska zwróci³a uwagê na powi¹zanie
upodmiotowienia w dyskursach o emerytach z ide¹ polityki wielosektoro-
wej � przywo³ywany wcze�niej model welfare mix � oraz �nieoficjalne� ob-
licze: maskowanie przenoszenia kosztów opieki na obywateli (Zalewska 2011:
49). Sytuuje to upodmiotowienie w perspektywie dwóch wymienionych
wcze�niej aktorów, rynku i pañstwa, jako wynik ich wzajemnej gry. Jednak
w obliczu przemian zaawansowanego liberalizmu taka diagnoza mo¿e oka-
zaæ siê niewystarczaj¹ca. Pierwszy krok na drodze do rozszerzenia rozumie-

20 Towary i us³ugi przeznaczone specjalnie dla starszych osób (por. Botham, Graves 2009).
21 NGO mo¿na traktowaæ jako sytuuj¹ce siê na przeciêciu �w³adzy� zarówno pañstwa, jak i rynku.
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nia zjawisk charakterystycznych dla tej fazy liberalizmu wykonali ju¿ wspo-
mniani wcze�niej autorzy, podkre�laj¹c znaczenie eksperckiego dyskursu psy-
chologicznego dla analizy polityki spo³ecznej. Mo¿na pój�æ dalej ich tropem
i rozci¹gn¹æ rozumienie wp³ywów strukturalnych poza domenê w³adzy po-
litycznej. Po³¹czenie upodmiotowienia z uspo³ecznieniem oznacza niejako
odwrócenie tych pojêæ, jak w stwierdzeniu Becka, ¿e indywidualizacja jest
procesem uspo³ecznienia. Jednak w tym wypadku to proces indywidualizacji
przyczynia siê do zmian pojêcia tego, co �pañstwowe�, podczas gdy zmiany
legislacyjne � bud¿etowe � oddzia³uj¹ na to, jak indywidualizacja przebiega
lub nie w ró¿nych sferach ¿ycia. Jednocze�nie nie nale¿y zapominaæ, ¿e
i same dyskursy w³adz politycznych nie s¹ jednorodne. Stanowi¹ konglome-
rat zró¿nicowany zarówno pod wzglêdem statusu tworz¹cych go aktorów
(instytucje miêdzynarodowe, narodowe, samorz¹dowe), jak i dominuj¹cych
w nich wizji relacji pomiêdzy tym, co indywidualne i spo³eczne.

Nie mo¿na te¿ stwierdziæ, ¿e dyskursy o aktywizacji seniorów powstaj¹,
aby �zas³oniæ� prawdziwe cele legislacji albo wywieraj¹ tylko negatywne
skutki. Bez w¹tpienia wiele inicjatyw skierowanych do starszych osób im siê
podoba i daje nieznane dot¹d mo¿liwo�ci spêdzania czasu. Jednak¿e podob-
nie jak nie chodzi³o o jednostkowe identyfikacje, mimo pisania o to¿samo-
�ci, tak te¿ przedmiotem analizy nie by³ pomiar przyrostu ogólnego szczê�cia
w zwi¹zku z produkcj¹ dyskursów o aktywno�ci seniorów. Jej celem by³o
zbadanie, co owe dyskursy �mówi¹� o wspó³czesnej kulturze, o tym, jakie
�typy idealne jednostek� s¹ dla niej charakterystyczne oraz co mo¿e z tego
wynikaæ dla ich rzeczywistych aktualizacji � czyli cz³onków i cz³onkiñ spo³e-
czeñstwa.

Podsumowanie

Dyskursy o aktywno�ci seniorów stanowi¹ trudny materia³ badawczy ze
wzglêdu na du¿¹ liczbê oraz pokusê interpretowania ich jako efektu powta-
rzania zewnêtrznych wzorów polityki unijnej. Pozornie sprzeczny wewnêtrznie
typ uspo³ecznienia, które mo¿na okre�liæ jako indywidualizacja poprzez
uwspólnotowienie, zosta³ ju¿ dostrze¿ony i opisany przez analityków wspó³-
czesnej kultury, wci¹¿ jednak niewiele jest prac pokazuj¹cych, jak funkcjonu-
je on w dyskursach o starzeniu siê. Charakteryzuje go uodpowiedzialnienie
obywateli, nadanie du¿ej roli indywidualnym to¿samo�ciom, psychologiza-
cja (koncentracja na wewnêtrznym �Ja�, poszukiwanie autentyczno�ci), in-
terpretowanie sytuacji spo³ecznej jednostki jako efektu jej autonomicznych
cech i dzia³añ. W dyskursach o aktywno�ci starszych osób wystêpuje du¿y
nacisk na ¿ycie wspólnotowe nie tylko jako wymuszone strukturalnie, ale
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równie¿ jako g³êbok¹ potrzebê psychiczn¹ ka¿dej jednostki. Wskazuje to na
istnienie w tych dyskursach tak¿e innych, kontradyktoryjnych typów
upodmiotowienia, które jednak � jak na razie � nie zepchnê³y �indywiduali-
zacji poprzez uwspólnotowienie� w niebyt.

Powy¿sze wnioski stanowi¹ skrótowe przedstawienie tylko jednej ze
stron �problematyzacji� aktywnego starzenia siê. Dlatego w³a�ciwym ich
podsumowaniem jest postawienie pytañ, na które mog¹ daæ odpowied� dal-
sze badania: Jakie inne problematyzacje starzenia siê i racjonalizacje poja-
wiaj¹ siê w dokumentach tych samych instytucji i o czym �wiadczy ich wspó³-
wystêpowanie? Czy zmiana, której towarzysz¹, oka¿e siê znacz¹ca w d³u¿szej
perspektywie czasowej?
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Od samo�wiadomo�ci do to¿samo�ci spo³ecznej.
Konwersacja wewnêtrzna jako warunek refleksyjnej

zmiany spo³ecznej w teorii Margaret S. Archer

The article addresses the issue of reflexive social change in Margaret Archer�s
social theory, with the goal of presenting a method to describe social change in
terms of the category of agency that she proposes. In this description, reflexivity
plays a key role as the mediating process between a subject and social structures.
Internal conversation, in which the individual�s fundamental concerns are elab-
orated and their life projects determined, constitutes the practical realisation of
reflexivity. It is through internal conversation that a subject acquires a social
identity, undertakes particular social roles, and becomes involved in activity lead-
ing to social change. Such conversation is the basic personal emergent property
(PEP) of a subject, emerging from their relations to the three orders of reality:
natural, practical and social. In this article the author underlines the importance
of Margaret Archer�s conception in understanding structural transformations in
Late Modernity and the role of the human subject in this process.
Keywords: internal conversation, reflexivity, social change, Margaret S. Archer,
social identity

W swojej koncepcji socjologicznej Margaret Archer skupia siê na przedsta-
wieniu dwóch zasadniczych zagadnieñ. Pierwszym z nich jest wp³yw struktur
spo³ecznych na dzia³ania jednostek oraz rola aktorów spo³ecznych w mecha-
nizmie reprodukcji/transformacji systemu spo³ecznego i kulturowego. Dru-
gim zagadnieniem jest proces rozwoju jednostki, w którym staje siê ona pod-
miotem sprawczym, zdolnym do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym.

W prezentowanym tek�cie skupiê siê na zaprezentowaniu kategorii re-
fleksyjno�ci, jaki w swoich pracach wprowadza Archer. Refleksyjno�æ stano-
wi w koncepcji autorki najwa¿niejsz¹ emergentn¹ w³asno�æ podmiotu. Dziê-
ki tej w³asno�ci jednostka potrafi projektowaæ swoje dzia³ania w okre�lonych
warunkach spo³ecznych. W sensie analitycznym refleksyjno�æ jest tak¿e ka-
tegori¹ pozwalaj¹c¹ opisaæ relacje zachodz¹ce miêdzy dzia³aj¹cym podmio-
tem a strukturami spo³ecznymi. Staje siê ona zatem teoretycznym ogniwem
³¹cz¹cym podmiot i strukturê. Pocz¹wszy od pracy Structure, Agency and the
Internal Conversation (Archer 2003) refleksyjno�æ to centralne zagadnienie
teoretyczne brytyjskiej socjolog. Badaniem konwersacji wewnêtrznej jako

Perspektywy teoretyczne
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praktycznej realizacji refleksyjno�ci autorka zajmuje siê przez nastêpne lata,
czego efektem s¹ jej kolejne publikacje: Making our Way through the World
(Archer 2007) i The Reflexive Imperative in Late Modernity (Archer 2012).

�¯ycie wewnêtrzne� podmiotu jako brakuj¹ce ogniwo
teorii socjologicznej

Spo³eczne i kulturowe uwarunkowanie jednostki stwarza okre�lone mo¿-
liwo�ci (enablements) i ograniczenia (constraints) jej dzia³añ. Podmiot na
drodze rozwoju w �wiecie naturalnym i spo³ecznym nabywa cech i w³asno-
�ci, które pozwalaj¹ mu odgrywaæ okre�lone role spo³eczne oraz przekszta³-
caæ kulturê materialn¹. Proces mediacji miêdzy jednostk¹ a �wiatem zewnêtrz-
nym odbywaæ siê mo¿e tylko poprzez jej �wiat wewnêtrzny, w którym
przepracowuje w³asne do�wiadczenie, tworz¹c projekty dzia³ania odpo-
wiadaj¹ce jej celom i interesom.

Zdaniem Margaret Archer socjologia zbyt rzadko skupia siê na procesie
wewnêtrznej deliberacji jednostek, które bada. Tam, wed³ug niej, w du¿ej
mierze odbywa siê prze¿ywanie �wiata spo³ecznego. �wiat samotno�ci i pry-
watno�ci przeciwstawiony jest �wiatu spo³ecznemu. W tym pierwszym jed-
nostka musi ustosunkowaæ siê do wp³ywu, jaki maj¹ na ni¹ zdarzenia ze �wiata
naturalnego i spo³ecznego. W tym drugim obserwujemy niejako wynik tego
ustosunkowania w postaci dzia³añ jednostki.

Archer akcentuje wa¿no�æ sfery prywatnych deliberacji jednostek w opi-
sie i wyja�nianiu zmiany spo³ecznej (Archer 2003: 25�31; 34�45). W sferze
tej jednostka uzyskuje samowiedzê, która pozwala jej lepiej zrozumieæ w³asne
uwarunkowanie i wykorzystaæ dostêpne jej mo¿liwo�ci w celu przeprowadze-
nia w³asnego projektu, który w ogólnej skali sk³ada siê na sumê dzia³añ spo-
³ecznych i prowadzi do podtrzymania istnienia �wiata spo³ecznego (okre�lo-
nych struktur spo³ecznych). Konwersacja wewnêtrzna jest zatem niedostêpna
dla obserwatora zewnêtrznego, mo¿na jedynie badaæ jej skutki w postaci dzia-
³añ spo³ecznych. Je�li jednak uznamy powody ludzkich dzia³añ (reasons) za
jedne z ich przyczyn (causes), widzimy istotno�æ ¿ycia wewnêtrznego w wyja-
�nianiu zmiany spo³ecznej.

Refleksyjno�æ jest zatem w³asno�ci¹ ka¿dego podmiotu na okre�lonym
etapie rozwoju. Jej istnienie jest realne w rozumieniu realno�ci jako powo-
dowania okre�lonych skutków w �wiecie. Konwersacja wewnêtrzna jest pro-
cesem, który konstytuuje prywatne deliberacje ka¿dego cz³owieka. Reflek-
syjno�æ nie jest tak¿e procesem jednorazowym, dokonuje siê nieustannie,
buduj¹c samowiedzê jednostki. Stanowi zatem nieusuwaln¹ cechê ka¿dego
podmiotu i podstawê jego sprawstwa spo³ecznego. Konwersacja wewnêtrz-
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na ma zatem tak¿e si³ê sprawcz¹, gdy¿ prowadzi jednostkê do okre�lonego
dzia³ania (lub jego braku), czym wprowadza ró¿nicê wzglêdem sytuacji za-
stanej.

Refleksyjno�æ nie jest w³asno�ci¹ umo¿liwiaj¹c¹ zmianê jedynie �wiata
spo³ecznego, lecz prowadzi tak¿e do morfogenezy to¿samo�ci jednostki.
W³adza pierwszoosobowej narracji umo¿liwia ludziom odniesienie siê nie
tylko do otaczaj¹cego ich �wiata, lecz tak¿e do w³asnego zastanego Ja (Ja
przedmiotowe � Me). W toku deliberacji wewnêtrznej podmiot (Ja podmioto-
we � I) odnosi siê refleksyjnie tak¿e do w³asnego Ja przedmiotowego w celu
�zaprojektowania� przysz³ej ja�ni wzbogaconej o nowe do�wiadczenie i skie-
rowanej na nowe cele i warto�ci (You).

Podmiot w koncepcji Archer ma zdolno�æ przeprowadzania pierwszo-
osobowych narracji o sobie i otaczaj¹cym go �wiecie. Tylko on jest w stanie
znaæ w³asne stany mentalne. Przekonania (beliefs), jakie wyra¿a w formie pro-
pozycjonalnej, s¹ jednak ograniczone w tym sensie, ¿e nigdy nie s¹ w pe³ni
obrazem stanów mentalnych, które prze¿ywa. Podmiot w koncepcji brytyj-
skiej socjolog jest omylny, a jego postrzeganie �wiata niepe³ne. Konwersacja
wewnêtrzna ma zatem pierwsze ograniczenie, jakim jest niepe³na zdolno�æ do
ujêcia ca³o�ci swoich stanów mentalnych. Inne ograniczenie to brak pe³nej
wiedzy na temat otaczaj¹cego jednostkê �wiata lub jego b³êdne postrzeganie.

Konwersacja wewnêtrzna jest praktyczn¹ realizacj¹ zdolno�ci podmiotu
do bycia refleksyjnym. Zdolno�æ ta nie jest jednak nieograniczona. Jednostki
w prywatnej sferze w³asnej subiektywno�ci dokonuj¹ opisu w³asnych stanów
mentalnych oraz �wiata, w którym funkcjonuj¹. Opis ten, jakkolwiek niepe³-
ny, jest integralnym dla jednostki obrazem �wiata i jej samej w jej oczach.
Pierwszoosobowy opis jest zatem dla jednostki najwa¿niejszy, gdy¿ tylko jemu
przypisuje ona prawdziwo�æ. ¯aden trzecioosobowy opis prze¿yæ jednostki
nie bêdzie mia³ dla niej ��wiadectwa prawdziwo�ci�, jaki wynika z wyj¹tko-
wo�ci i subiektywno�ci w³asnego do�wiadczenia. Tak¿e w projektowaniu
dzia³añ jednostka w samotno�ci w³asnego Ja prowadzi dialog wewnêtrzny
na temat istniej¹cych mo¿liwo�ci i kosztów ich podjêcia. To na podstawie
tych prywatnych deliberacji podmiot podejmuje ostatecznie decyzjê o dzia-
³aniu lub jego braku.

Ma to zatem kluczowe znaczenie metodologiczne w badaniu dzia³añ spo-
³ecznych i zmiany spo³ecznej. Zdaniem Archer nie mo¿na abstrahowaæ od
wewnêtrznego ¿ycia prywatnych deliberacji jednostki i uznaæ nieprzystawal-
no�æ subiektywnych �wiatów jednostek z obiektywnie istniej¹cym �wiatem
zewnêtrznym (ibidem, s. 49�52). To poprzez konwersacjê wewnêtrzn¹ na-
stêpuje po³¹czenie �wiata subiektywnych prze¿yæ ze �wiatem obiektywnych
zdarzeñ, przedmiotów i struktur spo³eczno-kulturowych. Metodologicznie
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nie oznacza to jednak, ¿e nale¿y zrezygnowaæ z trzecioosobowej narracji
opisuj¹cej dzia³ania jednostek. Ograniczono�æ pierwszoosobowej narracji
mo¿e byæ uzupe³niona narracj¹ trzecioosobow¹. Warto�æ poznawcza mo¿e
wzrosn¹æ jednak tylko wtedy, gdy ta ostatnia bêdzie budowana przy uwzglêd-
nieniu pierwszej. Nie zasypuje to przepa�ci dziel¹cej badacza i osobê badan¹.
Socjolog zyskuje jednak (wci¹¿ deklaratywny) subiektywny opis relacji pod-
miot � struktura, który mo¿e uzupe³niæ trzecioosobowym opisem struktur
spo³ecznych, obiektywnie wyznaczaj¹cym kontekst dzia³ania jednostki. Daje
mu to tak¿e mo¿liwo�æ opisu tendencji oraz relacji przyczynowo-skutkowych
w spo³eczeñstwie.

Porz¹dek praktyczny jako kluczowy czynnik
kszta³towania siê samo�wiadomo�ci

To, co odró¿nia koncepcjê podmiotu Margaret Archer od �przesocjalizo-
wanych� podej�æ teoretycznych w socjologii, to jej prymat porz¹dku prak-
tycznego i skupienie siê na relacjach podmiotu ze �wiatem natury. Pierwot-
no�æ natury wobec kultury w rozwoju jednostki jest punktem wyj�cia dla
krytyki konstruktywistycznych definicji podmiotu.

Punktem wyj�cia dla Archer jest zrozumienie procesu wy³aniania siê in-
dywidualnej ja�ni, samo�wiadomo�ci podmiotu. �ród³em poczucia ja�ni s¹
dla niej relacje z porz¹dkiem natury � jest ono zatem uciele�nione. Pojêcie
ja�ni nie jest to¿same z poczuciem ja�ni. Owo poczucie jest zawsze prywatne
i wynika z cielesno�ci cz³owieka zakorzenionego w zwi¹zkach z natur¹. Na-
turalna i prywatna samo�wiadomo�æ jest pierwotna wobec uspo³ecznionych
relacji z Innymi. Inny mo¿e siê pojawiæ dopiero po etapie ukszta³towania siê
intrasubiektywno�ci (intra-subjectivity) oraz intersubiektywno�ci (inter-sub-
jectivity), które powstaj¹ w wyniku odró¿nienia w³asnej uciele�nionej ja�ni
od Innych. W ten sposób wy³ania siê problem Innego jako podmiotu, który
nie jest mn¹ i ma odrêbn¹ �wiadomo�æ.

Archer powo³uje siê na analizy Mourice�a Marleau-Ponty�ego, który po-
�wiêci³ swoje prace na wykazanie pierwotno�ci znaczenia relacji naturalnych
nad spo³ecznymi w kszta³towaniu siê podmiotu (Archer 2000a: 125�138).
Francuski filozof pokazuje, ¿e �wiat, w tym tak¿e spo³eczny, poznajemy nie
inaczej ni¿ poprzez zakorzenione w �wiecie naturalnym cia³o, a dystynkcjê
Ja � Inny mo¿emy zrozumieæ tylko poprzez porz¹dek natury. Zrozumienie
tej odmienno�ci pojawia siê z chwil¹ uchwycenia zmienno�ci tego, co nie jest
moj¹ ja�ni¹. Ja jest permanentne, z kolei przedmiot oraz inny podmiot jest
zmienny, nie jest stale obecny. Dostrze¿enie tej ró¿nicy na poziomie �wiata
natury umo¿liwia uchwycenie w³asnego Ja. Intrasubiektywno�æ wy³ania siê
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poprzez uchwycenie intersubiektywno�ci i dystansu, jaki dzieli Ja od reszty
�wiata.

Tak¿e sposób zapamiêtywania i uczenia siê, a tym samym rozwój pod-
miotu mo¿liwy jest zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny. Ten pierw-
szy mo¿liwy jest dziêki istnieniu systemu kulturowego, który jest narzêdziem
ideacyjnego opisu sytuacji i zdarzeñ. Niewerbalnie podmiot uczy siê dziêki
pamiêci ejdetycznej i proceduralnej. Takie umiejêtno�ci, jak p³ywanie czy jazda
konna s¹ mo¿liwe dziêki istnieniu pamiêci uciele�nionej. Tak¿e w tym miej-
scu Margaret Archer opiera siê na wskazaniach dokonanych przez Jeana Pia-
geta, który podkre�la³, i¿ dzia³ania praktyczne i zabawa u dzieci s¹ niezbêdne
dla rozwoju ich to¿samo�ci (ibidem, s. 146�157).

Trzy porz¹dki rzeczywisto�ci

Rozró¿nienie rzeczywisto�ci na trzy porz¹dki pozwala Archer na precy-
zyjniejsze analizy przemian i rozwoju podmiotu. Z tymi porz¹dkami zwi¹za-
ne s¹ okre�lone formy wiedzy, które jednostka mo¿e uzyskaæ jedynie po-
przez do�wiadczenie ka¿dego z tych porz¹dków (ibidem, s. 161�177).

Pierwszym porz¹dkiem jest natura. Relacje podmiotu z natur¹, maj¹c
charakter uciele�niony, skutkuj¹ wy³onieniem siê wiedzy uciele�nionej (em-
bodied knowledge). Wiedza ta oparta jest na zmys³owych i motorycznych
interakcjach podmiotu z natur¹. Dziêki tym interakcjom jednostka nabywa
�wiadomo�ci przestrzennej i umiejêtno�ci radzenia sobie z prawami fizyki.

Drug¹ sfer¹ rzeczywisto�ci jest porz¹dek praktyczny. Jest to obszar kul-
tury materialnej, z której jednostka nabywa wiedzy praktycznej. W tym ob-
szarze podmiot aktywnie uczy siê, jak rzeczy dzia³aj¹ i jak siê nimi pos³ugi-
waæ. Kultura materialna stwarza mo¿liwo�æ zbudowania umiejêtno�ci
performatywnych dziêki pos³ugiwaniu siê artefaktami, które zwrotnie j¹ roz-
budowuj¹. Innymi s³owy: wiedza praktyczna jest rozszerzeniem umiejêtno-
�ci uciele�nionych, nabytych w relacjach z natur¹.

Istnienie systemu kulturowego wyznacza obszar porz¹dku spo³ecznego,
czyli propozycjonaln¹ kulturê jêzyka. Wiedza, jak¹ w ten sposób jednostka
uzyskuje, jest wiedz¹ dyskursywn¹, opart¹ na werbalnym nadawaniu zna-
czeñ. Wiedza ta jest kluczowa dla interakcji spo³ecznych w grupie, nie wy-
czerpuje jednak ca³o�ci ludzkich si³ sprawczych (human powers).

W tym momencie widaæ wyra�niej kluczowe dla Archer twierdzenie o z³o-
¿ono�ci to¿samo�ci cz³owieka. W³asno�ci cz³owieka s¹ zawsze emergentne
(personal emergent properties � PEP), gdy¿ s¹ zbie¿no�ci¹ si³ ludzkich i mocy
sprawczych rzeczywisto�ci. Fizyczne si³y natury, materialne u³atwienia i utrud-
nienia kultury materialnej oraz wymagania logiki systemu kulturowego s¹
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si³ami rzeczywisto�ci (powers of reality), z którymi jednostka musi siê mie-
rzyæ. Zmagania te skutkuj¹ lepszym lub gorszym rozwojem specyficznie ludz-
kich si³ i w³asno�ci, które nie s¹ jednak¿e redukowalne do si³ natury i spo-
³ecznego systemu.

Proces wy³aniania siê to¿samo�ci osobistej

Samo�wiadomo�æ jednostki ukszta³towana w interakcji z trzema porz¹d-
kami rzeczywisto�ci jest pierwszym etapem w rozwoju to¿samo�ci podmiotu.
W kolejnym etapie wy³ania siê to¿samo�æ osobista, która powstaje w wyniku
�wiadomego odniesienia siê podmiotu do �wiata, w którym funkcjonuje (ibi-
dem, rozdz. 6 i 7).

Nieustaj¹ca obecno�æ podmiotu w ró¿nych porz¹dkach rzeczywisto�ci
skutkuje powstaniem trosk (human concerns), specyficznie ludzkich potrzeb
wynikaj¹cych z wymagañ, jakie jednostka musi spe³niæ, chc¹c skutecznie funk-
cjonowaæ w okre�lonym �rodowisku. Troski s¹ zatem naturalnym i nieod-
³¹cznym efektem interakcji jednostki z rzeczywisto�ci¹. Dla wyja�nienia
emergencji to¿samo�ci osobistej Archer wprowadza pojêcie emocji (emotion),
definiowane przez ni¹ jako komentarze do ludzkich trosk (emotions as com-
mentaries on human concerns). Podmiot odnosi siê w sposób refleksyjny do
trosk stawianych mu przez rzeczywisto�æ, odgrywa zatem aktywn¹ rolê w pro-
cesie �ustosunkowania siê� do niej.

Margaret Archer wyró¿nia zatem dwa poziomy zjawiska emocji. Pierw-
szy to poziom pojawiania siê emocji (emocje pierwszego rzêdu), z kolei dru-
gi jest refleksyjn¹ odpowiedzi¹ podmiotu na pojawiaj¹ce siê troski i prób¹ ich
uporz¹dkowania (emocjonalno�æ jako emocje drugiego rzêdu). W pierwszym
etapie pojawia siê emocja rozumiana jako wynik kontaktu podmiotu z trzema
poziomami rzeczywisto�ci. Nastêpnie jednostka dziêki refleksyjno�ci odnosi
siê do emocji, �komentuje� je, przepracowuje je w sobie. Przepracowanie od-
bywa siê poprzez konwersacjê wewnêtrzn¹ podmiotu (internal conversation).

Podmiot dzia³ania dziêki refleksyjno�ci i na drodze wewnêtrznej konwersa-
cji przepracowuje troski i emocje, a zatem mog¹ one ulegaæ modyfikacji w cza-
sie. Przepracowana emocjonalno�æ mo¿e zmieniaæ spojrzenie jednostki na jej
troski. W tym sensie emocje s¹ intencjonalne i do pewnego stopnia zale¿¹ od
stosunku jednostki do swojego otoczenia. Emocje s¹ zró¿nicowane w zale¿-
no�ci od tego, z którego porz¹dku rzeczywisto�ci �pochodz¹�. Inaczej mó-
wi¹c: jednostka nie ma mo¿liwo�ci przekszta³cenia emocji pierwszego rzêdu,
lecz mo¿e modyfikowaæ w³asne nastawienie do trosk, a przez to po�rednio
swoj¹ emocjonalno�æ. Przepracowanie emocji mo¿e zmieniæ nie tylko nasta-
wienie do rzeczywisto�ci, ale i projekty dzia³añ jednostki.
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To¿samo�æ osobista podmiotu jest zatem wynikiem emocjonalnego prze-
pracowania trosk za pomoc¹ wewnêtrznego dialogu jednostki. Margaret
Archer opisuje to za pomoc¹ trzech pojêæ: rozpoznanie (discernment), roz-
patrywanie (deliberation) oraz zaanga¿owanie (dedication) (ibidem, s. 197�
220). Pojêcia te oddaj¹ trzy fazy przej�cia od pierwszego do drugiego pozio-
mu emocji. Wynikiem emocjonalnego przepracowania trosk jest opracowanie
podstaw w³asnego projektu ¿yciowego jednostki, dla którego to¿samo�æ oso-
bista jest rzecz¹ kluczow¹. Podmiot rozpoznaje siebie w trzech porz¹dkach
rzeczywisto�ci i opracowuje w³asn¹ hierarchiê zaanga¿owania w okre�lone
role spo³eczne oraz rozwijania okre�lonych umiejêtno�ci praktycznych.

Rozpoznanie emocji i trosk to etap pierwszej recenzji projektu, który jest
ustaleniem, z jakimi troskami jednostka musi siê mierzyæ lub inaczej: jakie
pole mo¿liwo�ci ma ona w swoim dzia³aniu. Drug¹ faz¹ jest rozpatrywanie.
Polega ono na szczegó³owej recenzji trosk oraz jest wewnêtrzn¹ negocjacj¹
podmiotu na temat warto�ci danego projektu. Jednostka dokonuje hierar-
chii warto�ci poszczególnych mo¿liwo�ci pod k¹tem jej w³asnych (kszta³tuj¹-
cych siê celów i pragnieñ). W trzeciej fazie jednostka ustala priorytety dzia-
³ania, licz¹c koszty (opportunity costs) poszczególnych zaanga¿owañ. Na tym
etapie krystalizuje siê podstawowy projekt ¿yciowy jednostki, który wynika
z rozpoznania przez ni¹ otaczaj¹cej rzeczywisto�ci i w³asnego ustosunkowania
siê do niej. To uto¿samienie siê jest wykonan¹ przez jednostkê prac¹, z której
wy³ania siê osobista to¿samo�æ. O ile samo�wiadomo�æ fundowa³a odrêb-
no�æ jednostki wobec �wiata, o tyle to¿samo�æ osobista jest wypracowanym
ustosunkowaniem siê do niego. Prowadzi to wprost do wy³onienia siê to¿sa-
mo�ci spo³ecznej jako zaanga¿owania w dzia³ania spo³eczne i wybór okre�lo-
nych ról spo³ecznych.

Przepracowanie emocji drugiego rzêdu nie jest dane raz na zawsze. Emo-
cje podlegaj¹ cyklicznej zmianie, w której ka¿de wcze�niejsze do�wiadczenie
warunkuje emocje pierwszego rzêdu. Emocjonalno�æ zmienia siê w trakcie
rozwoju jednostki, zatem zmianie mo¿e podlegaæ tak¿e ca³y projekt ¿yciowy
i zaanga¿owania jednostki.

Proces wy³aniania siê to¿samo�ci spo³ecznej.
W stronê opisu zmiany spo³ecznej

Aby zrozumieæ rozwój cz³owieka jako proces emergentnego wy³aniania siê
jego poszczególnych to¿samo�ci w �wiecie spo³ecznym, zdaniem Margaret Ar-
cher, nale¿y znale�æ odpowiedzi na trzy podstawowe pytania (Archer 2013: 260):

1. W jaki sposób spo³eczeñstwo wp³ywa na ludzk¹ ja�ñ, tj. rozwój pier-
wotnego sprawstwa (primary agency)?
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2. W jaki sposób pierwotne podmioty dzia³ania (primary agents) zbioro-
wo przekszta³caj¹ siebie, staraj¹c siê zmieniæ spo³eczeñstwo, tj. rozwój zbio-
rowego sprawstwa (corporate agency)?

3. W jaki sposób reprodukcja lub transformacja spo³eczna wp³ywa na
istniej¹cy wachlarz ról, a zatem i na potencjalne to¿samo�ci spo³eczne do-
stêpne jednostkom, tj. rozwój aktorów spo³ecznych (social actors)?

Wy³onienie siê to¿samo�ci osobistej jest podstaw¹ uformowania siê to¿-
samo�ci spo³ecznej, która sytuuje podmiot w obrêbie �wiata spo³ecznego.
Ka¿da jednostka nale¿y do okre�lonej zbiorowo�ci i staje siê przez to pod-
miotem dzia³ania w sensie spo³ecznym (agent). Zdobywaj¹c okre�lone w³a-
sno�ci z trzech porz¹dków rzeczywisto�ci, ma pierwotne sprawstwo i to¿sa-
mo�æ osobow¹. W sensie analitycznym podmiot staje siê czê�ci¹ zbiorowo�ci,
która podziela podobne szanse ¿yciowe, stanowi¹c podmiot zbiorowego
dzia³ania (agents). Sprawstwo spo³eczne odnosi nas zatem zawsze do grupy,
zbiorowo�ci spo³ecznej, maj¹cej mniej lub bardziej u�wiadomion¹ wspólnotê
interesów.

Sprawstwo u¿yte w liczbie pojedynczej odnosi nas do jednostki, która wcho-
dz¹c w relacje spo³eczne, refleksyjnie odnosi siê do zastanych mo¿liwo�ci, wy-
bieraj¹c okre�lone role spo³eczne. Ten d³ugi proces koñczy siê wzglêdnie trwa-
³ym wyborem i realizacj¹ okre�lonych ról, co czyni podmiot aktorem spo³ecznym
(social actor). Prze�led�my go w ca³o�ci (Archer 2000a: rozdz. 8 i 9):

A. Podmiot jednostkowy (primary agent) posiada pierwotne sprawstwo
(primary agency), bêd¹ce wynikiem ró¿nicowania (differentiation) siê jego
w³asno�ci w obrêbie trzech porz¹dków rzeczywisto�ci. Tak rozumiany pod-
miot ma okre�lone w³asno�ci oraz odrêbno�æ psychofizyczn¹. Mo¿e on byæ
aktywny lub pasywny w dzia³aniach spo³ecznych, lecz � zdaniem brytyjskiej
socjolog � jego dzia³ania przynosz¹ niewielki efekt dla zmiany strukturalnej.

B. Dzia³ania podmiotów jednostkowych mog¹ jednak doprowadziæ do
innej wa¿nej zmiany, mianowicie do wy³onienia siê nowego, zbiorowego
podmiotu dzia³ania (corporate agents). Dzia³aj¹ce w pojedynkê podmioty
mog¹ doprowadziæ nieintencjonalnie do wy³onienia siê sprawstwa zbioro-
wego (corporate agency), bêd¹cego zagregowanym efektem ich dzia³ania.
Dochodzi wtedy do podwójnej morfogenezy. Podmioty dzia³aj¹ce przekszta³-
caj¹ siê w zbiorowo�æ realizuj¹c¹ okre�lone cele. Dzia³aj¹c na rzecz zmiany
strukturalnej, przekszta³caj¹ one siebie, socjalizuj¹ siê do nowej roli cz³onka
zbiorowo�ci po³¹czonej wspólnot¹ interesów. Powstaj¹cy w ten sposób pod-
miot zbiorowy jest bardziej aktywny spo³ecznie ni¿ rozproszone dzia³ania
jednostek. W ten sposób si³a sprawcza zbiorowego podmiotu jest daleko
wiêksza ni¿ jednostek i wzrasta wraz z dzia³aniem spo³ecznym podczas inte-
rakcji spo³ecznych. Dla Margaret Archer w zrozumieniu zmiany spo³ecznej
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wa¿ne jest badanie przyczyn powstania zbiorowych podmiotów dzia³ania oraz
ich mo¿liwo�ci przekszta³cania istniej¹cych struktur spo³ecznych.

C. Kluczow¹ kwesti¹ dla wy³onienia siê to¿samo�ci spo³ecznej jest zaanga¿o-
wanie w okre�lone role spo³eczne. Aktywno�æ jednostki w dzia³aniach podmio-
tów zbiorowych jest etapem socjalizowania siê i uczestniczenia w interakcjach
spo³ecznych. W ten sposób jednostki rozpoznaj¹ swoje miejsce w zbiorowo�ci
i uto¿samiaj¹ siê z wymogami wybranych przez siebie ról. Proces personifi-
kacji ról spo³ecznych jest przyjêciem tych wymogów przez jednostkê i wy-
kszta³ceniem to¿samo�ci spo³ecznej (social identity). Proces ten domyka po-
trójn¹ morfogenezê podmiotu (the triple morphogenesis). Jednostka staje siê
aktorem spo³ecznym (social actor).

Pierwszym �momentem� potrójnej morfogenezy podmiotu jest aktywny
wp³yw refleksyjnego podmiotu (to¿samo�æ osobista) na rodz¹c¹ siê to¿sa-
mo�æ spo³eczn¹. W drugim momencie powstaj¹ca to¿samo�æ spo³eczna wy-
wiera wp³yw na to¿samo�æ osobist¹, zmieniaj¹c lub utrwalaj¹c hierarchiê trosk
i celów jednostki. Trzeci moment to synteza obu to¿samo�ci, która pozosta-
wia je wzglêdnie odrêbnymi i wp³ywaj¹cymi na siebie. Odgrywanie okre�lo-
nych ról spo³ecznych wzmacnia lub os³abia to¿samo�æ osobist¹. Ta zwrotnie
mo¿e przyczyniaæ siê do utrwalenia odgrywanych ról spo³ecznych, tworzyæ
ich nowe jednostkowe definicje lub te¿ zmieniaæ projekt ¿yciowy podmiotu
i kierowaæ go na inne spo³eczne zaanga¿owania.

D. Zaanga¿owanie spo³eczne jednostki utrwala jej osobist¹ autonomiê
i wzmacnia to¿samo�æ osobist¹, przez co nabiera ono charakteru wewnêtrz-
nego. Zaanga¿owanie jednostki w momencie domkniêcia procesu elaboracji
to¿samo�ci staje siê jej w³asnym, a nie dostarczonym z zewn¹trz. W kolej-
nych cyklach tak ukszta³towana jednostka, bêd¹c �wiadoma w³asnych celów
i miejsca w spo³eczno�ci, jest zdolna do oceny swojego spo³ecznego otocze-
nia i w³asnego w nim miejsca. Ci¹g³o�æ to¿samo�ci osobistej i spo³ecznej jest
zapewniona dziêki ci¹g³emu analizowaniu w³asnego zaanga¿owania. Podmiot
mo¿e przy tym zmieniaæ swoje troski, anga¿uj¹c siê w nowe projekty. Mo¿e
dziêki temu podtrzymywaæ lub zmieniaæ swoj¹ to¿samo�æ osobist¹. Dzia³a-
nia podmiotów zmieniaj¹ role spo³eczne, zakres ich obowi¹zywania, a tak¿e
ich zró¿nicowanie. Role spo³eczne s¹ zatem dynamiczne, mog¹ siê zmieniaæ
poprzez dzia³anie jednostkowe (zmianê lub modyfikacjê w³asnych definicji
ról) lub dzia³anie kolektywne (zmianê spo³ecznych wymogów ról).

Dla Margaret Archer kluczowe jest zrozumienie, jak wa¿n¹ rolê w pó�-
nej nowoczesno�ci odgrywa cz³owiek. Jej krytyka koncepcji zmniejszaj¹cych
znaczenie ludzi w tocz¹cych siê wspó³cze�nie przemianach spo³ecznych opiera
siê na dostrze¿eniu istotnej zmiany, jaka nast¹pi³a w ostatnich dziesiêciole-
ciach, przynajmniej w �wiecie zachodniej cywilizacji. Rola ludzi w przekszta³-
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caniu struktur spo³ecznych jest dzi� wiêksza ni¿ kiedykolwiek, dlatego teoria
spo³eczna musi � zdaniem brytyjskiej socjolog � uwzglêdniaæ ten fakt, aby
zrozumieæ zachodz¹ce przemiany.

W spo³eczeñstwach przednowoczesnych integracjê systemu zapewnia³a
spójna i silnie oddzia³uj¹ca kultura, która reprodukowa³a jednocze�nie sys-
tem spo³eczny. W¹sko zakre�lone wymogi systemu integrowa³y spo³eczno-
�ci, nie pozwalaj¹c na odstêpstwa i ró¿norodno�æ. Podobn¹ sytuacjê przy-
nios³a nowoczesno�æ, która tê sam¹ spójno�æ i homogeniczno�æ rozszerzy³a
na z³o¿ony i znacznie szerszy system spo³eczno-kulturowy. W obu przypad-
kach mieli�my do czynienia z morfostaz¹ i ci¹g³o�ci¹ systemu, utrzymywan¹
dziêki jego jednorodno�ci.

Dzi�, wed³ug Archer, scenariusz jest zgo³a odmienny. Przemiany systemu
kapitalistycznego w krajach zachodnich da³y ludziom mo¿liwo�æ zrzeszania
siê i organizowania w celu osi¹gniêcia rozmaitych celów i interesów. Mamy
zatem sytuacjê zwiêkszonej dzia³alno�ci podmiotów zbiorowych, tak¿e ko-
lektywów nierobotniczych, grup walcz¹cych o interesy materialne oraz ide-
owe. Ich dzia³ania prowadz¹ do proliferacji systemu spo³eczno-kulturowe-
go, spo³ecznej morfogenezy daj¹cej szansê tworzenia nowych ról i to¿samo�ci
spo³ecznych. Dotychczasowe si³y systemu ulegaj¹ rozlu�nieniu, podmioty
zbiorowe sta³y siê istotnym graczem maj¹cym wp³yw na tworzenie nowych
mo¿liwo�ci za cenê przerwania ci¹g³o�ci systemu, charakterystycznej dla
dwóch poprzednich scenariuszy.

W pó�niej nowoczesno�ci elaboracja kulturowa prowadzi do elaboracji
spo³ecznej i vice versa. Proces wzmo¿onej morfogenezy systemu jest silniej-
szy ni¿ wcze�niej. Elaboracja systemu prowadzi do jego zró¿nicowania, a przez
to do zwiêkszania ludzkiej podmiotowo�ci i sprawczo�ci. Elaboracja przy-
czynia siê do zwiêkszenia wolno�ci i mo¿liwo�ci wyboru dostêpnych ról spo-
³ecznych, a tak¿e do powstawania nowych ról, wcze�niej nieistniej¹cych:

�[�] dla dzia³aj¹cych jednostek wzrastaj¹ dzi� mo¿liwo�ci stania siê ak-
torem spo³ecznym, z którego rolami mo¿na siê identyfikowaæ, wzrasta tak¿e
dziêki temu prawdopodobieñstwo uzyskania po¿¹danej to¿samo�ci spo³ecz-
nej [ten i dalsze cytowane fragmenty prze³. £.P.]� (ibidem, s. 282)1.

Domkniêcie cyklu morfogenetycznego oznacza dzi� du¿o wiêksz¹ zmia-
nê spo³eczn¹ ni¿ sto lat temu, a elaboracja w mniejszym stopniu prowadzi do
spo³ecznego warunkowania i reprodukcji struktur systemu. W³a�nie dlatego
Archer postuluje powrót do cz³owieka jako równowa¿nego punktu w anali-
zie zmiany spo³ecznej. Nie mo¿na wyja�niæ zmiany strukturalnej bez uwzglêd-

1 W oryg. : �[�] the opportunities for Agents to become the kind of Social Actor with whom they
can identify are increased and with this, the probability of acquiring a social identity also grows�.
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nienia sprawstwa ludzkiego, gdy¿ te p³aszczyzny wspó³zale¿¹ od siebie (in-
terdependence). Jednostki tworz¹ �wiat spo³eczny, a ten kszta³tuje jej si³y
sprawcze: �To, kim jeste�my, subiektywnie zale¿y od naszego zaanga¿owania
w obiektywny �wiat� (ibidem, s. 313)2; �Czê�æ naszej subiektywnej ludzkiej
opowie�ci jest kszta³towana i ograniczana przez si³y przyczynowe obiektyw-
nej rzeczywisto�ci� (ibidem)3.

Archer przyjmuje za Bhaskarem twierdzenie, ¿e intencjonalne powody
dzia³añ jednostek (reasons) s¹ tak¿e przyczynami (causes) w sensie spo³ecz-
nym. Zmiana spo³eczna nie jest tylko rezultatem uruchomienia mechanizmów
przyczynowych zawartych w strukturach systemu. Powody, jakimi kieruj¹
siê jednostki w dzia³aniu, maj¹ tak¿e wp³yw na spo³eczne przekszta³cenia,
je�li to dzia³anie uruchomi¹. Innymi s³owy: subiektywizm jednostki jest si³¹
zdoln¹ uruchomiæ przekszta³cenia struktur spo³ecznych, na przyk³ad prowa-
dz¹c do organizacji dzia³añ zbiorowych. Subiektywno�æ jest odrêbn¹ sfer¹,
w której dokonuje siê dialog jednostki z sam¹ sob¹ na temat otaczaj¹cego j¹
�wiata i jej miejsca w nim. To subiektywno�æ umo¿liwia refleksyjne delibera-
cje, dystansuj¹ce podmiot od zewnêtrznego �wiata i umo¿liwiaj¹ce mu jego
zmianê. Wspó³zale¿no�æ subiektywno�ci podmiotu i obiektywno�ci struktur
spo³ecznych jest ontologiczna. Ta pierwsza nie mo¿e deliberowaæ w obrêbie
samej siebie, musi siê odnosiæ do zewnêtrznej wobec niej sytuacji. Obiektyw-
no�æ z kolei wymaga obecno�ci refleksyjnego podmiotu, zdolnego podj¹æ
dzia³ania na podstawie w³asnej wiedzy na temat otaczaj¹cego go �wiata: �We-
wnêtrzna konwersacja to nie subiektywny solipsyzm. Nie opowiadamy i nie
jeste�my w stanie opowiadaæ sobie naszej wewnêtrznej opowie�ci o tym, jak
odbieramy �wiat, abstrahuj¹c od tego, jakim on jest� (ibidem, s. 315)4; �We-
wnêtrzna konwersacja to referencyjna (wzglêdem �wiata) refleksyjno�æ, za
pomoc¹ której rozmy�lamy o �wiecie oraz o naszym aktualnym i mo¿liwym
w nim miejscu� (ibidem)5.

Zrozumienie wagi wewnêtrznej konwersacji oraz refleksyjno�ci podmio-
tu w procesie zmiany spo³ecznej jest kluczowe w koncepcji brytyjskiej socjo-
log. Refleksyjno�æ jest w niej czynnikiem po�rednicz¹cym w relacjach pod-
miot vs struktura i centralnym zagadnieniem w teoretycznym wyja�nieniu
podmiotowej zmiany spo³ecznej. Dlatego tak wa¿ne dla Archer jest wprowa-

2 W oryg. �Who we are subjectively depends upon our involvement with the objective world�.
3 W oryg. �Part of our subjective human story is itself shaped and constrained by the causal powers

of objective reality�.
4 W oryg.: �Inner conversation is not subjective solipsism. We do not and cannot tell ourselves an

�insider�s� story about how we take the world to be, independently of how it is�.
5 W oryg.: �The �inner conversation� is a matter of referential reflexivity in which ponder upon the

world and about what our place is, and should be, within it�.
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dzenie na nowo cz³owieka i jego w³asno�ci oraz si³ sprawczych do debaty
socjologicznej.

Konwersacja wewnêtrzna jako proces mediacji
miêdzy podmiotem a struktur¹.
W stronê wyja�nienia zmiany spo³ecznej

Konwersacja wewnêtrzna jest procesem dokonywanym przez wszystkie
refleksyjne podmioty. Jest ona praktyczn¹ realizacj¹ najwa¿niejszej emergent-
nej w³asno�ci podmiotu � refleksyjno�ci. Konwersacja wewnêtrzna jest pro-
wadzonym przez jednostki dialogiem, w którym rozwa¿aj¹ one w³asne usy-
tuowanie spo³eczne, mo¿liwo�ci i ograniczenia z niego wynikaj¹ce, ale tak¿e
odnosz¹ siê do niego w formie projektowania w³asnego dzia³ania, bêd¹cego
odpowiedzi¹ na okre�lon¹ logikê sytuacyjn¹.

Margaret Archer podaje nastêpuj¹c¹ definicjê refleksyjno�ci: �»Reflek-
syjno�æ« jest regularnym æwiczeniem mentalnej zdolno�ci, podzielanej przez
wszystkich normalnych ludzi, do rozwa¿enia siebie w relacji do ich (spo³ecz-
nych) kontekstów i vice versa� (Archer 2007: 4)6. Mentaln¹ zdolno�ci¹ jest,
rzecz jasna, konwersacja wewnêtrzna, a tym, co podkre�la autorka w tej
definicji, jest zdolno�æ odniesienia siê nie tylko do kontekstu spo³ecznego
(wziêtego w nawias), ale do kontekstu funkcjonowania jednostki w ogóle.

Z przytoczonej definicji wynika, ¿e podmiot w koncepcji Archer ma zdol-
no�æ do rozpoznania obiektywnie istniej¹cych struktur spo³ecznych i kultu-
rowych. Jednostka potrafi (zawodnie) �przeczytaæ� kontekst, w którym funk-
cjonuje, rozpoznaj¹c cechy logiki sytuacji, w której bêdzie dokonywa³a
wyboru. Zatem zdolno�æ ta sprowadza siê do umiejêtno�ci okre�lenia wp³y-
wu struktur na mo¿liwo�ci podjêcia okre�lonych dzia³añ. Z drugiej strony,
oprócz relacji struktura vs podmiot, jednostka mo¿e spojrzeæ na siebie jako
kreatora dzia³añ spo³ecznych. Innymi s³owy: podmiot potrafi sformu³owaæ
zbiór dzia³añ, za pomoc¹ których jest w stanie odpowiedzieæ na wp³yw struk-
tur zastanych. Refleksyjno�æ jest wiêc rozumieniem siebie w kontek�cie i �wia-
domym ustosunkowaniem siê do niego.

Wybierane przez jednostkê projekty ¿yciowe s¹ zatem wynikiem reflek-
syjnego spojrzenia na w³asne interesy oraz mo¿liwo�ci ich realizacji. W toku
wewnêtrznych deliberacji jednostka dialoguje z zastanym przez ni¹ kontek-
stem dzia³ania. Konwersacja wewnêtrzna jest w zwi¹zku z tym procesem ³¹-
cz¹cym wymiar subiektywny i obiektywny tego, co spo³eczne.

6 W oryg.: ��Reflexivity� is the regular exercise of the mental ability, shared by all normal people, to
consider themselves in relations to their (social) contexts and vice versa�.
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Refleksyjno�æ w koncepcji Archer jest w³asno�ci¹ dzia³aj¹cych podmiotów,
ma ona zatem status ontologiczny realnie istniej¹cej. Oprócz tego refleksyj-
no�æ to tak¿e termin maj¹cy zastosowanie metodologiczne. Wraz z konwersa-
cj¹ wewnêtrzn¹ refleksyjno�æ jest narzêdziem analitycznym, pozwalaj¹cym
opisaæ wzajemne powi¹zanie dzia³aj¹cego podmiotu z istniej¹cymi struktu-
rami spo³ecznymi. Konkurencyjny chocia¿by w stosunku do pojêcia habitu-
su Pierre�a Bourdieu, termin ten pozwala na opis i wyja�nienie podmiotowej
zmiany spo³ecznej. Ró¿nice w jej opisie Archer przedstawia za pomoc¹ po-
równania dwóch modeli dzia³ania spo³ecznego: dwuetapowego oraz trójeta-
powego.

Model dwuetapowy zak³ada subiektywne przyswojenie zewnêtrznych
i obiektywnych wobec jednostki w³asno�ci strukturalnych. Zdaniem Archer
brak w tym modelu opisu jednostkowego i aktywnego ustosunkowania siê
podmiotu do zastanej rzeczywisto�ci, który by³by wynikiem nie spo³ecznie na-
bytych dyspozycji, lecz wynikaj¹cy z odrêbnych w³asno�ci podmiotu. W kon-
cepcjach daj¹cych siê opisaæ za pomoc¹ dwuetapowego modelu dzia³ania,
zdaniem brytyjskiej socjolog, emergentne w³asno�ci jednostek (personal emer-
gent properties) s¹ de facto redukowane do emergentnych w³asno�ci spo³ecz-
nych i kulturowych (social and cultural emergent properties). Dwuetapowy
model dzia³ania przedstawia siê zatem nastêpuj¹co (ibidem, s. 14):

1. W³asno�ci strukturalne i/lub kulturowe obiektywnie kszta³tuj¹ sytu-
acje, z którymi podmioty konfrontuj¹ siê w sposób niezamierzony (involun-
tarily) oraz wywieraj¹ moc ograniczania i u³atwiania w relacji do �

2. W³asno�ci subiektywnych przypisanych podmiotom, które w za³o¿e-
niu steruj¹ ich dzia³aniem.

Archer podaje kilka przyk³adów takich w³asno�ci, które znajdujemy w ró¿-
nych podej�ciach teoretycznych. W krytycznym realizmie cech¹ struktural-
n¹, kieruj¹c¹ dzia³aniem podmiotów, jest wspieranie w³asnych grup intere-
sów, a w teorii racjonalnego wyboru jest ni¹ racjonalno�æ instrumentalna.
W koncepcji habitusu Bourdieu czy w teorii dyskursu cechami tymi s¹ ucie-
le�nione b¹d� lingwistyczne dyspozycje �wdrukowane� przez otoczenie spo-
³eczne w toku praktyki spo³ecznej jednostek.

Zdaniem Archer w powy¿szych teoriach brakuje przypisania podmioto-
wi �odbieraj¹cemu� wp³yw struktur spo³eczno-kulturowych zdolno�ci do
�wiadomego ustosunkowania siê do struktur, niezale¿nie od nich. Moment
ten autorka dodaje do opisu dzia³ania spo³ecznego, proponuj¹c trójetapowy
model, maj¹cy nastêpuj¹c¹ postaæ (ibidem, s. 17):

1. W³asno�ci strukturalne i kulturowe obiektywnie kszta³tuj¹ sytuacje, z któ-
rymi, niezale¿nie od swej woli, mierz¹ siê podmioty dzia³ania. Struktury
posiadaj¹ si³y generatywne ograniczeñ i u³atwieñ w odniesieniu do �
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2. W³asnych konfiguracji trosk podmiotów dzia³ania, które zdefiniowa-
ne s¹ przez nie subiektywnie, w relacji do trzech porz¹dków rzeczywisto�ci
naturalnej: natury, praktyki i spo³eczeñstwa.

3. Przebieg dzia³ania jest spowodowany przez refleksyjne rozwa¿ania
podmiotów dzia³ania, które subiektywnie definiuj¹ swoje projekty praktycz-
ne w relacji do ich obiektywnych uwarunkowañ.

Zatem najwa¿niejszym elementem, który poprzez koncepcjê refleksyjno-
�ci i konwersacji wewnêtrznej Archer dodaje do powy¿szych koncepcji, jest
samodzielne i subiektywne uznanie przez jednostkê projektu ¿yciowego, który
bêdzie realizowa³a. Jest to podstawowy wyznacznik podmiotowo�ci jednost-
ki w teorii brytyjskiej socjolog. Jednostka nie jest li tylko produktem spo-
³ecznym lub te¿ podmiotem wolnym, ale wyposa¿onym w �wdrukowany�
zestaw spo³ecznych dyspozycji. Jest ona pierwszym recenzentem �wiata spo-
³ecznego, w którym funkcjonuje oraz w³asnych dzia³añ w nim przeprowa-
dzanych.

Opisany wcze�niej schemat: �rozpoznanie � rozpatrywanie � zaanga¿o-
wanie� jest opisem rozwoju to¿samo�ci jednostki od momentu zakorzenie-
nia w okre�lonej rzeczywisto�ci naturalnej i spo³ecznej, deliberacji na jego
temat, a¿ do chwili wyboru okre�lonego zbioru spo³ecznego zaanga¿owania
w okre�lone role. Dla przebiegu tego procesu kluczowa jest konwersacja
wewnêtrzna, gdy¿ to w³a�nie ona umo¿liwia deliberacjê na temat zastanej
logiki sytuacyjnej oraz przysz³ych projektów ¿yciowych jednostki. Na pozio-
mie konkretnych dzia³añ i wyborów podmiotu schemat ten Archer przedsta-
wia nastêpuj¹co: �troski (concerns) � projekty (projects) � praktyki (practi-
ces)�. W pierwszym etapie jednostka definiuje oraz dostosowuje w³asne troski
do okre�lonych zastanych warunków trzech poziomów rzeczywisto�ci. W dru-
gim rozwija ona konkretne projekty dzia³ania, oparte na wcze�niejszym roz-
poznaniu w³asnych interesów oraz mo¿liwo�ci ich realizacji. Projekty te s¹
wzglêdnie kompatybilne z tymi interesami, dlatego cele okre�laj¹ sposoby,
dziêki którym jednostka mo¿e d¹¿yæ do ich uzyskania lub podtrzymania.
Trzecim etapem jest praktyczna realizacja interesów poprzez konkretne dzia-
³ania aktora spo³ecznego wed³ug powy¿szych projektów. Jednostka, rozpo-
znaj¹c mo¿liwo�ci uzyskania okre�lonych celów w swoim otoczeniu oraz drogi
ich realizacji, ustala zestaw dzia³añ maj¹cy doprowadziæ do sukcesu. Dzia³a-
nia te maj¹ charakter wzglêdnie trwa³ych sposobów realizacji osobistych celów
i warto�ci (modus vivendi). Proces ten nie jest mo¿liwy bez �wiadomej we-
wnêtrznej deliberacji. Jednostka musi nieustannie odnosiæ siê do swojej sytu-
acji, reagowaæ na zmiany w otoczeniu i ewentualnie redefiniowaæ w³asne
projekty i praktyki. Konwersacja wewnêtrzna jest zatem jednym z kluczo-
wych warunków sukcesu podmiotu w �wiecie, jego spo³ecznego sprawstwa.
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Je�li przyjmiemy, ¿e podstawowym warunkiem sprawstwa jest jak najlepsze
rozpoznanie w³asnego otoczenia i podjêcie odpowiednich wobec jego wymo-
gów dzia³añ, to konwersacja wewnêtrzna staje siê dla niego wymogiem i wa-
runkiem koniecznym. Je�li dodamy do tego zmieniaj¹ce siê struktury spo³ecz-
ne (jako wynik dzia³añ innych podmiotów), to tym bardziej widoczna staje
siê umiejêtno�æ �czytania� otaczaj¹cego �wiata oraz zdolno�æ do reagowania
na te zmiany. Wobec tego, zdaniem Margaret Archer, w sytuacji przyspieszo-
nej morfogenezy pó�nej nowoczesno�ci (Late Modernity) refleksyjno�æ staje
siê wymogiem (imperative) maj¹cym wiêksze znaczenie ni¿ w czasach, gdy
system spo³eczny jest wzglêdnie stabilny lub nie podlega czêstym zmianom7.

Zamiast zakoñczenia

Zwrócenie uwagi przez Margaret Archer na rolê bycia przez podmiot
w³asnym recenzentem dodaje do teorii spo³ecznej wymiar wcze�niej lekce-
wa¿ony lub ma³o eksplorowany. Podkre�lenie prywatno�ci wewnêtrznego
¿ycia podmiotu rzadko bowiem spotykamy w wypowiedziach teoretyków
nauk spo³ecznych. Zdaniem Archer teorie te lekcewa¿y³y w ten sposób uni-
kalno�æ i osobisto�æ podmiotu ludzkiego (ibidem, s. 73�81). Skupia³y siê na
deklaratywno�ci jednostki jako najlepszym mo¿liwym sposobie uzyskania
wiedzy o stanach mentalnych podmiotu. Brak dostêpu do tych¿e stanów przez
badacza nie zmienia faktu, ¿e pojêcie refleksyjno�ci powinno byæ uwzglêd-
niane w opisie i wyja�nianiu podmiotowej zmiany spo³ecznej.

Koncepcja refleksyjno�ci toruje drogê badaniu zale¿no�ci miêdzy kon-
tekstem funkcjonowania jednostki a specyfik¹ i kierunkiem jej deliberacji
wewnêtrznych. Umo¿liwia tak¿e postawienie pytania o rolê konwersacji
wewnêtrznej dla kierunków podejmowanych dzia³añ, a co za tym idzie dla
mo¿liwo�ci mobilno�ci spo³ecznej jednostki.

Koncepcja konwersacji wewnêtrznej jest, w moim przekonaniu, dobrym
uzupe³nieniem koncepcji podmiotowej zmiany spo³ecznej, proponowanych
choæby przez Pierre�a Bourdieu czy Anthony Giddensa, którzy podkre�laj¹
rutynowy wymiar dzia³añ aktorów spo³ecznych. Koncepcja Archer pozwala
uwzglêdniæ najbardziej subiektywny wymiar ludzkiego dzia³ania i po³¹czyæ
go z koncepcjami podkre�laj¹cymi rolê zewnêtrznych wobec jednostki struktur
spo³ecznych.

Opis procesu wy³aniania siê jednostkowej refleksyjno�ci podmiotu ludzkie-
go na gruncie porz¹dku nie tylko spo³ecznego, ale tak¿e naturalnego i prak-

7 Problem ten sta³ siê jednym z g³ównych w¹tków poruszanych przez M. Archer w jej ostatniej ksi¹¿-
ce The Reflexive Imperative in Late Modernity.
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tycznego umo¿liwia tak¿e dialog miêdzy koncepcj¹ Archer a podej�ciami
rozwa¿aj¹cymi spo³eczne sprawstwo aktorów nie-ludzkich.

Koncepcja konwersacji wewnêtrznej jest, moim zdaniem, wa¿nym
wk³adem brytyjskiej socjolog w tocz¹c¹ siê debatê agency/structure i teoriê
zmiany spo³ecznej, a poza tym daje dobre narzêdzia do uchwycenia relacji
miêdzy dzia³aj¹cym intencjonalnie podmiotem ludzkim a bêd¹cymi jego
wytworem strukturami spo³ecznymi.
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Pojêcia asymetryczne jako narzêdzie zmian
semantycznych dyskursów politycznych po 2010 roku

The paper signalises two aspects of social change exerting a significant im-
pact on contemporary Polish politics, ones frequently omitted in its analysis.
The first of the two issues that the author draws attention is the distinct
change in the role of right-wing media � and its institutionalisation � as an
alternative media movement striving both quantitatively and ideologically to
match the mainstream media in its influential power. The second is the man-
ner in which content is constructed by �independent� media with the aid of
asymmetric concepts, both in regard to the meaning of the concepts them-
selves and the role asymmetry plays in supporting political activity, and con-
cerning the risks of this method for narrative-building spreading to the re-
maining media. This development is reinforcing group identity while carrying
the risk of hindering or even downright blocking the possibility of intercom-
munication between groups, and perpetuating the disjunctive resources of
knowledge.
Keywords: politics, asymmetric concepts, glossary, narrative, media

Zmiana jest integralnym sk³adnikiem systemów politycznych. Mimo
pozornego bezruchu systemy autorytarne z ró¿n¹ czêstotliwo�ci¹ ulegaj¹
przemianom w ramach trwa³ych struktur w³adzy oraz powolnej ewolucji tych
struktur. Bêd¹ca sercem systemu demokratycznego kadencyjno�æ zak³ada
równie¿ cykliczne zmiany sprawuj¹cych w³adzê, a wraz z nimi stylu i charak-
teru samych rz¹dów, o których mog¹ decydowaæ w procesie demokratycz-
nym. Jednak znacznie bardziej ciekawe z socjologicznego punktu widzenia
od samej zmienno�ci w³adzy wydaje siê uchwycenie zmiany w mechanizmach
le¿¹cych u podstaw jednoczenia ludzi wokó³ idei politycznych. Przyk³ady
dochodzenia (lub nie) do w³adzy oraz zmiany w sposobie uprawiania polity-
ki s¹ analizowane zarówno przez naukowców, jak i publicystów. Jednak za-
skakuj¹co rzadka jest próba odpowiedzi na pytanie, co dzieje siê z formami
uprawiania polityki na poziomie codziennych relacji zwyk³ych ludzi pomiê-
dzy wyborami oraz to, jak owe formy przek³adaj¹ siê nie tylko na proces
demokratyczny, ale na ¿ycie zwyczajnych �wiadomie lub nie�wiadomie zaan-
ga¿owanych w nie ludzi.

Przedmiotem moich analiz jest jêzyk, który wy³ania siê z obserwacji ¿ycia
spo³ecznego, a w szczególno�ci z dyskursów politycznych. Jêzyk zarówno

Perspektywy teoretyczne
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polityczny, jak i potoczny, w tym sensie i zakresie, w jakim jest przez politykê
kszta³towany i wykorzystywany. Jednak jêzyk rozumiany nie w sensie lin-
gwistycznym, jako kompletny zestaw znaków i zasad ich stosowania, a ra-
czej jako budulec dyskursów (rozumianych jako struktury-ramy lub schema-
ty poznawcze oraz strategiczne wysi³ki grup ludzkich, prowadz¹ce do
wytworzenia wspólnego sensu �wiata, który by³by podstaw¹ do dzia³añ zbio-
rowych; zob. van Dijk 2001:10) i pojêæ, którymi dyskursy te siê pos³uguj¹
oraz ich rol¹ w procesie komunikacji politycznej oraz przekszta³cenia tych
dyskursów w czasie.

Powy¿sze konstatacje wynikaj¹ z uwa¿nej obserwacji rzeczywisto�ci poli-
tycznej na styku ze spo³eczeñstwem oraz z jej wzrastaj¹cego wp³ywu na rze-
czywisto�æ spo³eczn¹, co doprowadzi³o do próby dominacji dyskursów poli-
tycznych nad wszystkimi pozosta³ymi w niespotykanym dotychczas stopniu.
Wydaje siê, ¿e tak mo¿emy obserwowaæ sytuacjê, w której � jak w typie ide-
alnym � sfera polityczna ro�ci sobie prawo do dyktowania ca³o�ci s³ownika
pojêæ obecnych w sferze zainteresowania spo³ecznego, niezale¿nie od ich
zwi¹zku b¹d� nacechowania politycznego, zmierzaj¹c przez ich dwuwarto-
�ciowanie wprost do groteskowej nowomowy George�a Orwella. Jednocze-
�nie z tym procesem zaw³aszczania postêpuje redukcja jêzyka oraz � co wy-
daje siê jej naturaln¹ konsekwencj¹ � jego zaw³aszczanie polegaj¹ce z jednej
strony na etykietowaniu, a z drugiej na ograniczaniu znaczeniowym takich
pojêæ, jak �Wspólnota, Naród czy My� (G³owiñski 2009: 224).

Obserwacja rzeczywisto�ci empirycznej polskiego dyskursu politycznego
lat 2011�2015 ukazuje jednoznacznie, ¿e jêzyki, którymi przekazywa³y swo-
je komunikaty dwie dominuj¹ce politee polskiej sceny politycznej1 oddala³y
siê od siebie do momentu, w którym sta³y siê jêzykami sobie obcymi. Mimo
dzielenia wspólnie brzmi¹cych s³ów, a tak¿e jednakowych zasad leksykal-
nych i gramatycznych, nadawa³y tym samym terminom (znakom) odmienne,
czêsto przeciwstawne znaczenia. Dodatkowo ro�ci³y sobie prawo do hegemo-
nicznego w³adztwa nad danym znaczeniem, to jest do nadawania mu roli jedy-
nego i uniwersalistycznie obowi¹zuj¹cego wszystkich u¿ytkowników jêzyka.

Przyjmowana teza, i¿ jêzyk rozumiany jako zestaw znaków i zbiór nada-
wanych im znaczeñ kszta³tuje rzeczywisto�æ, prowadzi mnie do hipotezy, ¿e
rzeczywisto�ci wytwarzane przez jêzyki wielkich segmentów polskiego spo-
³eczeñstwa staj¹ siê diametralnie ró¿ne, a przez to roz³¹czne. Roz³¹czno�æ
oznacza w tym przypadku niemo¿no�æ przej�cia pomiêdzy tymi rzeczywisto-

1 PiS pod postaci¹ g³ównie braci, by³ego premiera Jaros³awa i tragicznie zmar³ego prezydenta Lecha
Kaczyñskich oraz PO, której g³ównym motorem jest premier Donald Tusk i kandydat na urz¹d, a nastêp-
nie prezydent Bronis³aw Komorowski.
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�ciami, obie bowiem przypisuj¹ sobie cechy hegemoniczne i uniwersalistycz-
ne, a w procesie nadawania znaczeñ pos³uguj¹ siê tymi samymi znakami do
opisywania innych pojêæ i zjawisk. Najwa¿niejsz¹ przeszkod¹ jest jednak fakt,
¿e obie s¹ w równym stopniu rzeczywiste, to znaczy stawiaj¹ce opór swoim
cz³onkom (jawi¹ im siê one jako zastane i obiektywne, które mo¿emy zmie-
niæ tylko poprzez aktywne dzia³anie, a którego opór jednocze�nie modyfiku-
je nasze dzia³ania) (Schutz 2008: 35). Je�li obserwujemy strukturê jêzyka, to
okazuje siê, ¿e nie istnieje obiektywna rzeczywisto�æ, na której opiera³by siê
jêzyk (de Saussure 1991: 91). Znaczenia nadawane przez jêzyk s¹ arbitralny-
mi efektami interakcji, przyjmowanymi przez u¿ytkowników i replikowany-
mi w spo³eczny zasób wiedzy w procesie socjalizacji. Wszelkie wytwarzane
spo³ecznie znaczenie jest p³ynne. Znaczenia znaków (przypisanych przez jê-
zyk przedmiotom) zmieniaj¹ siê na skutek dzia³ania cz³onków spo³eczeñstwa,
tak by lepiej dostosowywaæ rzeczywisto�æ do ich oczekiwañ i potrzeb. W trak-
cie interakcji wytwarza siê rzeczywisto�æ, która na skutek tego, ¿e definiuje
i dostarcza ram interpretacyjnych przedmiotom (czyli przypisuje im nios¹ce
znaczenie znaki) otaczaj¹cym jej uczestników, zyskuje miano prawdziwo�ci
i stawia opór jednostkom.

Na podstawie eksploracji powy¿szego problemu nabra³em przekonania,
i¿ jêzyki stosowane przez konkurencyjne wspólnoty polityczne oddali³y siê
od siebie na tyle, ¿e ich s³owniki symboliczne sta³y siê niekompatybilne, wrêcz
ca³kowicie roz³¹czne. Przedstawiciele obu grup s¹ w stanie przedstawiæ ca³-
kowicie inne komunikaty za pomoc¹ tych samych s³ów. Podzia³ przebiega
tak g³êboko, ¿e po wyst¹pieniu zjawiska, które nazwa³em �smoleñsk¹ pêtl¹�,
polegaj¹cego na czasowym i celowym przejmowaniu definicji terminów spo-
za w³asnego dyskursu2, bardziej aktywny (oraz bardziej totalny w swoich
komunikatach budowanych na dwuwarto�ciowej opozycji zgodnej z mecha-
nizmami nowomowy) PiS musia³ zmierzyæ siê z rozk³adem wewnêtrznym
organizacji poprzez usuwanie elementów nieinternalizuj¹cych w sposób bez-
refleksyjny arbitralnej zmiany narracji (charakterystycznej dla nowomowy).

W mojej opinii najbardziej widoczne zmiany we wspó³czesnej formach
dzia³ania politycznego w Polsce zachodz¹ na p³aszczy�nie jêzyka. W�ród ich
przyczyn czêsto pomija siê jedn¹ z najwa¿niejszych. Jest ni¹ strukturalna
rozbudowa aparatu powielaj¹cego dyskurs polityczny Prawa i Sprawiedli-
wo�ci, stoj¹cy w opozycji do narracji g³ównego nurtu medialnego z lat 2007�
2015 (maj¹ca sk³onno�æ do totalizacji jêzyka, którego g³ównymi elementami
s¹: etykietowanie, jednowarto�ciowo�æ i elementy magiczne; zob. G³owiñ-

2 To jest wzajemnej próby zaw³aszczenia znaczeñ i interpretacji symboli oponenta, któr¹ PiS i PO
jednocze�nie podjê³y podczas kampanii prezydenckiej 2010 r.
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ski 2009: 224�227) oraz, co wa¿niejsze, w kszta³towaniu obrazów �wiata
pojedynczych odbiorców skupienie siê jej niemal wy³¹cznie na komunikacji
za pomoc¹ pojêæ asymetrycznych. Próby opisu tego, co dzieje siê na arenie
dyskursu politycznego, bez wziêcia pod uwagê konwergencji tych dwu zja-
wisk, nie mog¹ prowadziæ do zrozumienia sedna zagadnienia.

Wielkie opcje �wiatopogl¹dowe, czy nawet pojedyncze partie polityczne,
zawsze mia³y sprzyjaj¹ce im �rodki masowego przekazu. W sytuacji znajdowa-
nia siê w opozycji do w³adzy zwykle by³y to o�rodki niepewne (niepodporz¹d-
kowane w pe³ni �wiatopogl¹dowemu przekazowi, o których atencjê i popar-
cie nale¿a³o zabiegaæ, nierzadko ponosz¹c istotne politycznie koszty) albo
niszowe (czasopisma partyjne). G³ówn¹ nagrodê wyborcz¹ w Polsce, obok
stanowisk aparatu w³adzy, stanowi³y dla polityków media publiczne o ogól-
nokrajowym zasiêgu, a w�ród nich stacje telewizyjne, które maj¹ tak¿e wy-
sok¹ ogl¹dalno�æ.

Po roku 2007 wyst¹pi³a jednak sytuacja znacz¹co nowa. Platforma Obywa-
telska jako pierwsza partia po 1989 r. odnios³a dwa kolejne zwyciêstwa w wy-
borach do Sejmu i nie musia³a oddawaæ kontroli nad mediami publicznymi
opozycji. Zachwia³o to pewn¹ medialn¹ równowag¹ i doprowadzi³o do utrwa-
lenia i rozwoju nowych mediów prawicowych. Mediów, które konstytuuj¹c
siê jako opozycja do �mediów re¿imowych�, jako re¿imowe b¹d� zale¿ne
czy wrêcz serwilistyczne wobec rz¹du PO postrzega³y, a co wa¿niejsze, przed-
stawia³y zarówno media publiczne, nad którymi kontrolê w sposób bezpo-
�redni b¹d� po�redni sprawuje rz¹d, jak i media prywatne. Jako element ich
zaanga¿owania systemowego po stronie w³adzy wskazuj¹c ich nieprzychylno�æ
wobec rz¹dów PiS w latach 2005�2007. Licz¹ce siê medialne o�rodki o cha-
rakterze konserwatywnym w narracji o rzeczywisto�ci w latach 2007�2015
by³y w pe³ni zgodne z narracj¹ Prawa i Sprawiedliwo�ci jako najwiêkszej
ówcze�nie partii opozycyjnej oraz jedynej licz¹cej siê partii deklaruj¹cej przy-
wi¹zanie do prawicowo-konserwatywnych warto�ci3. Renesans prasy kon-
serwatywno-prawicowej zaowocowa³ powstaniem dwóch du¿ych o�rod-
ków masowego przekazu (spó³ki Fratria � powi¹zanej z PiS przez osobê
senatora Grzegorza Bireckiego, wiêkszo�ciowego udzia³owca wydaj¹cej ty-
godnik �wSieci� oraz spó³ki Niezale¿ne Wydawnictwo Polskie, powi¹zanej
przez osobê prezesa Tomasza Sakiewicza ze spó³k¹ Srebrna zale¿n¹ od PiS,
wydaj¹ce �Gazetê Polsk¹� oraz �Gazetê Polsk¹ Codziennie�).

3 Rozwa¿ania nad znaczeniami takich pojêæ, jak �niezale¿no�æ� �prawicowo�æ�, �konserwatyzm� czy
�liberalizm� i �mainstream� znajduj¹ siê poza ramami powy¿szego tekstu. By nie wdawaæ siê w dyskusje
nad ich znaczeniem wspó³czesnym ani historycznym, operacjonalizujê je na jego potrzeby jako �autoiden-
tyfikacje opisywanych podmiotów�.
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Segment mediów �niezale¿nych� rozwija³ siê najpierw w postaci wyma-
gaj¹cych mniejszych nak³adów finansowych mediów internetowych (najstar-
szy, nale¿¹cy do powi¹zanej z PiS spó³ki Srebrna, portal Niezale¿na.pl, a tak-
¿e nieco pó�niejszy portal wPolityce), poprzez tygodniki (�Gazeta Polska�,
�Uwa¿am Rze�, a nastêpnie �wSieci� i �Do Rzeczy�) i dzienniki (�Gazeta
Polska Codziennie� oraz powi¹zany z Radiem Maryja �Nasz Dziennik�, któ-
rego wielu redaktorów naczelnych zasiada³o w Sejmie z ramienia PiS), a¿ po
Telewizjê Republika. Sk³ada siê z niekiedy brutalnie ze sob¹ konkuruj¹cych
bloków w³asno�ciowych, czêsto powi¹zanych personalnie, w ka¿dym przypadku
w³asno�ciowo bêd¹c powi¹zane w jaki� sposób z zarz¹dem Prawa i Sprawie-
dliwo�ci, które skupiaj¹ siê na ró¿nych grupach odbiorców.

W dziedzinie interesuj¹cego mnie powielania narracji konstruowania rze-
czywisto�ci oraz narracji My � Oni, narracje wspomnianych partii okazuj¹
siê zaskakuj¹co spójne. Efekt jedno�ci � wielu, polegaj¹cy na narracyjnej iden-
tyczno�ci formalnie niezale¿nych od siebie o�rodków, uwidacznia siê zarów-
no w prezentowaniu wizji i planów Prawa i Sprawiedliwo�ci, jak i w przed-
stawianiu sytuacji w kraju pod rz¹dami Platformy Obywatelskiej oraz
odpowiedzialno�ci osobistej Donalda Tuska. Ró¿ni¹ je kluczowe zagadnie-
nia i �rodek ciê¿ko�ci zainteresowañ, który mo¿e byæ bardziej konserwatyw-
ny, bardziej rynkowy czy bardziej katolicki, jednak mimo tych ró¿nic prze-
kaz �wiatotwórczy polskich mediów konserwatywnych jest w zasadzie
jednorodny. We wzmacnianiu i rozpowszechnianiu pogl¹du na rzeczywisto�æ
g³oszonego przez PiS oraz pogl¹dów i opinii g³oszonych przez przedstawi-
cieli tej partii media te mówi¹ jednym g³osem. Wspólny jest te¿ dychoto-
miczny charakter przedstawianej wizji �wiata, oparty o silne nacechowanie
warto�ciuj¹ce i stosowanie pojêæ asymetrycznych.

�Niezale¿no�æ� okazuje siê wiêc nie przeszkadzaæ we wspólnocie �wiatopo-
gl¹dowej, politycznej ani w³asno�ciowej, a ma charakter ekskluzywny � jest nie-
zale¿no�ci¹ od rz¹dów PO i medialnego g³ównego nurtu. Niezale¿no�æ okazuje
siê wiêc wspólnot¹ sprzeciwu wobec aktualnie sprawuj¹cych w³adzê. Poza nar-
racyjnym opieraniem siê na pojêciach asymetrycznych sama w sobie niezale¿-
no�æ jest pojêciem wysoce asymetrycznym, poniewa¿ na przeciwnym biegunie
znajduje siê obarczona pejoratywnym serwilizmem �zale¿no�æ�. Now¹ jako�ci¹
jest jednak bogaty asortyment i znacz¹ca si³a oddzia³ywania mediów prawico-
wych oraz fakt, ¿e mimo pozornej niezgody wewnêtrznej i konkurencji �rodo-
wiska, w narracji maj¹cej wp³yw na konstruowanie w³asnych wizji �wiata czytel-
ników s¹ one bezwzglêdnie spójne zarówno na poziomie jêzykowym, jak
i narracyjnym. Wraz ze wzmacnianiem siê platform medialnych wyspecjalizo-
wanych w narracji prawicowej krzepnie ona w sposób znacz¹cy. Od samych
tytu³ów wa¿niejsze s¹ zwi¹zane z ni¹ grupy publicystów i powi¹zania finansowe.
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Polityka ma czêsto tendencjê do przyjmowania formy dwug³osu. To zja-
wisko naturalne w systemie dwupartyjnym mo¿e zaskakiwaæ w polskiej de-
mokracji wielopartyjnej, w której �redni ¿ywot partii politycznej jest krótszy
ni¿ 10 lat, a podwójne, nastêpuj¹ce po sobie zwyciêstwo wyborcze zdarzy³o
siê dotychczas jedynie raz. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e polifoniczno�æ jest bar-
dziej naturalnym stanem dla polskiej debaty publicznej. Jednak od prawie
dekady mamy do czynienia z redukowaniem liczby g³osów w tej debacie.
Obserwowalne od wczesnych pocz¹tków naszej demokracji zjawisko rytual-
nego chaosu wci¹¿ siê utrzymuje (lub jest utrzymywane jako atrakcyjny me-
dialnie model debaty), choæ daj¹ siê zauwa¿aæ pewne symptomy jego ustê-
powania jako najbardziej widocznego przejawu dyskursu politycznego na rzecz
zjawiska bipolarnej ceremonizacji. Jednak w dotychczasowym kszta³cie osi¹-
ganie porozumienia jest czêsto obwarowane przez strony wymogiem sk³ada-
nia oficjalnych przeprosin, co prowadzi do przerzucania siê odpowiedzial-
no�ci¹ za brak mo¿liwo�ci porozumienia. Owa niespójno�æ deklarowanej
gotowo�ci do porozumienia ze stawianymi przed rozmow¹ warunkami wstêp-
nymi wraz z postêpuj¹c¹ brutalizacj¹ jêzyka, obni¿eniem siê jako�ci debaty
publicznej i opieraniem siê na niesymetrycznych dychotomiach decyduje o tym,
¿e rytualny chaos wci¹¿ jest dominuj¹cym sk³adnikiem debaty publicznej
(G³owiñski 2009: 223).

Rytualny chaos rozumiem jako specyficzn¹ sytuacjê mo¿liw¹ w dyskursie
politycznym, kiedy to zatraca on swoje w³a�ciwo�ci komunikacyjne. �Wyczerpa-
nie zasobu argumentów nie mo¿e tu prowadziæ do przerwania debaty, prze-
kszta³ca jedynie polemikê w spektakl [...]. Odpowiedzi stron na w³asne reto-
ryczne pytania, w których przeciwnik zostaje osadzony w retorycznie narzuconych
rolach� (Piotrowski 2010: 41). Rytualnego charakteru nabiera nie to, co siê mówi,
ale sam fakt kolejnego powtórzenia. Informacj¹ jest zaznaczenie obecno�ci na
scenie i uznawana za cnotê niezmienno�æ idiomatycznego stanowiska, co pro-
wadzi do niemo¿no�ci osi¹gniêcia ugody. Nale¿y zwróciæ uwagê na relacjê rytu-
alnego chaosu do ceremonii. Kluczowym elementem ró¿nicuj¹cym te mechani-
zmy dyskursu publicznego jest traktowanie w ich ramach przek³adalno�ci
perspektyw, która jest kluczowym elementem osi¹gniêcia porozumienia. Zarówno
w przypadku ceremonii, jak i w rytualnym chaosie mamy do czynienia ze zna-
cz¹cym ograniczeniem orientacji na przek³adalno�æ perspektyw. W przypadku
ceremonii z powodu konwencjonalnej rytualizacji orientacji na przek³adalno�æ
perspektyw prowadzi ona do fasadowo�ci jej stosowania, jednak fasada prze-
k³adalno�ci perspektyw jest zawsze w ceremonii obecna (Czy¿ewski 2010:100).
W przypadku rytualnego chaosu mamy do czynienia z konwencjonalnie zrytu-
alizowan¹ eskalacj¹ konfliktu. Eskalacja konfliktu nie stanowi przej�ciowej fazy
procesu, a jest jego dominuj¹c¹ i sta³¹ cech¹. Rytualizacji ulega te¿ narastaj¹ca
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podczas rytualnego chaosu anomia, co prowadzi do wyra¿ania niemo¿no�ci
osi¹gniêcia porozumienia. W ten sposób brak przek³adalno�ci perspektyw staje
siê g³oszonym w trakcie takiego dyskursu komunikatem (ibidem).

Kluczem do zrozumienia charakteru zmiany jest dostrze¿enie, ¿e mo¿na
dzi� mówiæ o dwu dyskursach politycznych, których styk spe³nia warunki
rytualnego chaosu, jednak one same, roszcz¹c sobie wy³¹czn¹ zdolno�æ do
negocjowania znaczeñ, doprowadzaj¹ do niezale¿nego od siebie wytwarza-
nia roz³¹cznych znaczeñ i definicji. Szczegó³owa analiza tego zjawiska pozo-
staje w gestii badañ dyskursu, jednak analizuj¹c �wiat znaczeñ polskiego spo-
³eczeñstwa, niezbêdne jest wziêcie jej pod uwagê.

Od dwubiegunowo�ci nie da siê uciec podczas obserwacji i analizy dys-
kursu polskiej polityki, jednak gdy dochodzimy do natury samego zjawiska,
okazuje siê, ¿e nie istnieje dostateczna i wyczerpuj¹ca odpowied� na pytanie,
jaki jest jego charakter. Wyra�nie mo¿na za to wskazaæ jego konsekwencje �
wytworzenie siê dwóch jêzyków w ramach jednej debaty publicznej. I co
wa¿ne: �¿adne dwa jêzyki nigdy nie s¹ dostatecznie podobne, by mo¿na je
by³o traktowaæ jako reprezentuj¹ce tê sam¹ rzeczywisto�æ spo³eczn¹� (Sapir
1978: 89). Zasadnicze wydaje siê wiêc pytanie, czy rzeczywi�cie mamy do
czynienia z rozdwojeniem siê jêzyków w polskiej debacie publicznej. Uwa-
¿am, ¿e mo¿na zauwa¿yæ wyra�ne elementy takiego podzia³u i kilka ich przy-
k³adów przedstawiê w dalszej czê�ci niniejszego artyku³u. Upowszechnienie
siê i powielanie asymetrycznych przyporz¹dkowañ jest, moim zdaniem, jed-
nym z kluczy do zrozumienia tego zjawiska.

 Jêzyk jako nacechowane arbitralnymi znaczeniami narzêdzie utrwalania
i pog³êbienia dyskursywnego rozdwojenia mo¿e byæ �ród³em jednego ze spo-
sobów teoretycznego wyt³umaczenia tego zagadnienia. �Jêzyk oraz politycz-
no-spo³eczny stan faktyczny pokrywaj¹ siê historycznie w inny sposób, ni¿
sami mówi¹cy s¹ w stanie zauwa¿yæ� (Koselleck 2012: 230). Dlatego obser-
wacja wypowiedzi politycznych oraz publicystycznych nie jest zadaniem ³a-
twym. Analizie trzeba poddaæ nie tylko sam¹ tre�æ komunikatów, lecz tak¿e
sposób mówienia i budowania narracji, zw³aszcza w kontek�cie opozycji My
� Oni, jak¹ tworz¹ pojêcia asymetryczne.

Zanim przejdê do wyja�nienia koncepcji pojêæ asymetrycznych i reper-
kusjach ich dychotomizuj¹cego polski dyskurs publiczny wp³ywu, muszê
przywo³aæ mechanizm, przez który oddzia³uj¹ na poziomie jêzykowym. Ujê-
cie �wiata w ramy teorii interakcjonistycznej prowadzi do po³o¿enia nacisku
na fakt spo³ecznej konstrukcji rzeczywisto�ci. Je¿eli rzeczywisto�æ w aktach
komunikacyjnych jest konstruowana, a nie odkrywana, je�li konstruujemy j¹
i przebudowujemy w niezliczonych interakcjach, to rzeczywisto�æ, po pierw-
sze, traci swój uniwersalistyczny charakter, a po drugie, zanikaj¹ wyra�ne ramy
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strukturalne, które pozwala³yby dokonaæ jej opisu. Staje siê p³ynna i przez to
trudniej dostêpna dla tradycyjnych metod badawczych, skupionych na spo-
³ecznym tu i teraz. Je�li we�miemy pod uwagê fakt, ¿e rzeczywisto�æ jest
konstruowana przez jednostki poprzez definiowanie i nadawanie znaczeñ
przedmiotom z otoczenia tych jednostek, okazuje siê, ¿e modyfikuj¹c te zna-
czenia (ka¿da interakcja wi¹¿e siê z interpretacj¹ tych znaczeñ; zob. Blumer
2007: 8), konstruuje siê rzeczywisto�æ od nowa, co mo¿e prowadziæ do jej
zmiany. W zwi¹zku z faktem, ¿e podstawowym no�nikiem znaczeñ zarówno
w komunikacji z innymi osobami, jak i z samym sob¹ jest jêzyk, to samoist-
nie nasuwa siê wniosek, ¿e analizuj¹c jêzyk i jego zastosowanie, mo¿emy
badaæ proces kszta³towania i przekszta³cania rzeczywisto�ci. Zmieniaæ rze-
czywisto�æ mo¿emy nie tylko dziêki wprowadzeniu materialnych zmian tej
rzeczywisto�ci, ale manipuluj¹c sposobem, w jaki jest ona opisywana. Jêzyk
staje siê narzêdziem kreowania rzeczywisto�ci w sposób intencjonalny, który
s³u¿y redefiniowaniu znaczeñ pojêæ lub zmianie ocen powi¹zanych z tymi
pojêciami (Marody 1987: 253�258).

Podstawowym sk³adnikiem jêzyka s¹ znaki. Sk³adaj¹ siê one z elementów
znacz¹cych � signife (obraz akustyczny) i elementów znaczonych � signifant (po-
jêcie). Znaki maj¹ charakter arbitralny, nie istnieje ¿aden naturalny zwi¹zek miê-
dzy elementem znacz¹cym a znaczonym. To znaczy, ¿e nie istnieje ¿aden powód
konieczny, dla którego znak �ojciec� jest kojarzony z pojêciem �ojca�. Zwi¹zek
miêdzy nimi jest funkcj¹ i konwencj¹ jêzyka (de Saussure 1991: 91).

De Saussure twierdzi, ¿e sens i znaczenie powstaj¹ w ramach jêzyka i to
jest jego prawdziwa funkcja. Przedmioty nie poprzedzaj¹ pojêæ, a ich znacze-
nie pojawia siê dopiero w wyniku wytworzenia przez system jêzykowy (ibi-
dem, s. 89). Przyjêcie za³o¿enia Ferdinanda de Saussure�a na temat znaczenia
w jêzyku pozwala nam zrozumieæ mechanizm dzia³ania równorzêdnych nar-
racji o �wiecie. Nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e wprawdzie przyjmowa³
on aksjomat o spo³ecznym charakterze jêzyka, to analizowa³ go poza wszel-
kim kontekstem spo³ecznym, skupiaj¹c siê na jego systemowym charakterze
(G³owiñski 1980: 7). Rozdzielno�æ elementów znacz¹cych i znaczonych oraz
wskazanie na arbitralny zwi¹zek miêdzy nimi s¹ kluczowe dla badanego za-
gadnienia. Jednak¿e strukturalistyczne podej�cie de Saussurea nie jest po-
mocne w wyja�nieniu, jak znaczenia tworzone w Blumerowskich interak-
cjach symbolicznych przek³adaj¹ siê na konstruowanie ró¿nych �wiatów
spo³ecznych przez rozdwojone dyskursy publiczne. Hipoteza relatywizmu
jêzykowego pozwala na gruncie nauk spo³ecznych wyt³umaczyæ skutki tego
zjawiska, a dziêki za³o¿eniu, ¿e nie ma ¿adnego obiektywnego zwi¹zku po-
miêdzy znaczeniem a znakiem (signifant i signife), mo¿emy wyja�niæ mecha-
nizm powstawania konkurencyjnych spo³ecznych zasobów wiedzy.
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Nale¿y w tym miejscu wskazaæ cztery wyra�ne ró¿nice pomiêdzy struk-
turalizmem a prowadz¹cymi do socjolingwistyki badaniami jêzykoznawczy-
mi Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa: 1. Kluczow¹ cech¹ ró¿nicuj¹c¹
jest sam przedmiot analizy. Dla strukturalizmu kluczowe jest badanie jêzyka
jako systemu jêzykowego, natomiast przedmiotem zainteresowania socjolin-
gwistyki jest spo³eczna praktyka mowy (nie neguje jej systemowego charak-
teru, k³ad¹c jednak nacisk na spo³eczno�æ jako g³ówn¹ cechê jêzyka). 2. Pod-
czas gdy dla strukturalistów najwa¿niejsze s¹ jedno�æ i wysoka organizacja
systemu jêzykowego, socjolingwi�ci zwracaj¹ g³ównie uwagê na zró¿nicowa-
nie jêzyka na poziomie spo³ecznym (socjolektu, czyli mowy w³a�ciwej okre-
�lonym grupom lub sytuacjom spo³ecznym). 3. Istotne dla socjolingwistyki
jest analizowanie jêzyka w powi¹zaniu z czynnikami wobec niego zewnêtrz-
nymi. Nie da siê opisaæ jêzyka poza kontekstem ¿ycia spo³ecznego oraz kul-
tury, gdy¿ nie jest przez nie wyznaczany, a stanowi on jeden z ich g³ównych
komponentów. 4. Dynamiczne podej�cie socjolingwistyki do badania jêzyka.
Moje rozwa¿ania dotycz¹ synchronicznych stanów jêzyka i ich relacji oraz
zwi¹zków, strukturalistyczne ujêcie ma natomiast sk³onno�æ do ujmowania
systemu jêzykowego statycznie (ibidem, s. 15).

My�li i s³owa cz³owieka s¹ formowane przez nieu�wiadamiane wzorce, z któ-
rych istnienia nie zdajemy sobie sprawy. Ka¿dy jêzyk stanowi rozleg³y i od-
rêbny system sk³adaj¹cy siê z wzorców interpretacji, form i kategorii, które
s³u¿¹ nie tylko do komunikacji, ale te¿, co wa¿niejsze, do analizowania, in-
terpretowania i akceptowania b¹d� odrzucania relacji i zjawisk, za pomoc¹
których rozumujemy i którymi zape³niamy nasz¹ �wiadomo�æ: �Nie zdajemy
sobie sprawy z piêkna i nieugiêto�ci steruj¹cych nami systemów, jak pastuch
nie zdaje sobie sprawy z promieniowania kosmicznego� (Whorf 1982: 340).
Co wiêcej, owe nieu�wiadomione systemy wykazuj¹ du¿¹ trwa³o�æ, która
czêsto sprawia, ¿e zakorzenione wzory zak³ócaj¹ percepcjê, odbieraj¹ mo¿li-
wo�æ porozumienia z innymi, niepodzielaj¹cymi owej struktury wnioskowa-
nia czy te¿ relacji miêdzy przedmiotami, któr¹ narzuca jêzyk. Na tej prze-
s³ance Whorf opiera siê, twierdz¹c: �[�] ludzie pos³uguj¹cy siê wyra�nie
ró¿nymi gramatykami s¹ nastawieni przez owe gramatyki na ró¿ne typy po-
strzegania i ró¿ne oceny zewnêtrznie podobnych do siebie aktów percepcji;
st¹d te¿ nie s¹ porównywalni do siebie jako postrzegaj¹cy i musz¹ dochodziæ
do odmiennych obrazów rzeczywisto�ci� (ibidem, s. 297).

Tak rozumiana gramatyka jest odpowiednikiem dyskursywnego idiomu,
który jest definiowany jako �spójno�æ charakterystycznego dla danej formacji
ideologicznej stylu komunikowania siê� (Czy¿ewski 2010: 33). Chodzi o spójny
zestaw znaczeñ, tworzony przez terminy i powi¹zane z nimi pojêcia oraz
przez terminy otaczaj¹ce (Saussurowskie ró¿nice stanowi¹ce o znaczeniu
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znaku). Tak wiêc dwaj postrzegaj¹cy nie utworz¹ sobie tego samego obrazu
�wiata na podstawie tych samych faktów fizycznych, je�li ich zaplecza jêzy-
kowe nie s¹ podobne lub przynajmniej porównywalne (Whorf 1982: 285),
co prowadzi do najprostszej i najbardziej wyra�nej formy hipotezy relatywi-
zmu jêzykowego: �fakty s¹ ró¿ne dla tych, którym ich jêzykowe zaplecze
ka¿e ró¿nie je sformu³owaæ� (ibidem, s. 314).

Zmiany w �zapleczu jêzykowym� nie s¹ wiêc, mimo braku obiektyw-
nych wiêzi miêdzy terminami i ich znaczeniami, zjawiskami pozbawionymi
konsekwencji. Wyra�nie przek³adaj¹ siê na postrzeganie i interpretacje fak-
tów oraz zjawisk otaczaj¹cych jednostkê lub grupê. Je�li jako s³ownik zna-
czeñ rozumiemy specyficzny fragment spo³ecznego zasobu wiedzy, który jest
zbiorem znaczeñ u¿ywanych (nadawanych i uznawanych) przez dan¹ jed-
nostkê lub grupê, przypisanych przedmiotom, które bierze ona pod uwagê
podczas dzia³ania. S³ownik zawiera w sobie znaki, które jednostki przypisuj¹
przedmiotom i to, jakie znaczenia owe znaki nios¹ dla jednostki, gdy orien-
tuje siê ona na nie w interakcjach spo³ecznych i dzia³aniu. Zmiana znaczenia
jako prosta operacja s³ownikowej korekty znaczenia poci¹ga za sob¹ bardzo
powa¿ne reperkusje w konstruowaniu obrazu �wiata objêtych ni¹ jednostek.
Wyja�nia to niemo¿no�æ porozumienia siê ze sob¹ grup maj¹cych odrêbne
s³owniki znaczeñ (czy szerzej gramatyki). Dzieje siê tak zarówno wtedy, gdy mamy
do czynienia z Indianami Hopi Whorfa, staj¹cymi twarz¹ w twarz z przybysza-
mi ze starego �wiata, jak i wtedy, gdy spotykaj¹ siê przeciwnicy i zwolennicy
teorii o zamachu smoleñskim.

Bardziej istotny od samej mechaniki powstawania ró¿nic s³ownikowych
(oraz samych s³owników) wydaje siê obserwowalny wp³yw pojêæ asymetrycz-
nych jako mechanizmu facylituj¹cego powstawanie znaczeniowego rozd�wiê-
ku. Potrzeba okre�lenia zarówno samego siebie, jak i otaczaj¹cych nas obcych
jest naturaln¹ potrzeb¹ wynikaj¹c¹ z postrzegania rzeczywisto�ci jako zbioru
przedmiotów i przypisanych im znaczeñ, na które jednostki orientuj¹ siê
w dzia³aniu. Socjalizacja przygotowuje cz³onków ka¿dego spo³eczeñstwa do
w³a�ciwego u�wiadomienia sobie w³asnej odrêbno�ci i miejsca w �wiecie. Bez
istnienia s³ów cz³owiek nie móg³by kategoryzowaæ otaczaj¹cego �wiata. Chc¹c
my�leæ o przedmiotach, musimy zamkn¹æ je w s³owa i wydobyæ z poznawczej
ha³dy piachu (empirical sand-heap). Bez terminów dostrzegaliby�my jedynie
ogromn¹ ilo�æ ziaren, bez mo¿liwo�ci ³¹czenia ich w grupy, do czego niezbêd-
ne s¹ okre�laj¹ce je terminy (Allport (1958: 174�175). Maj¹c na uwadze po-
gl¹d, ¿e jêzyk sk³ada siê z ró¿nic, równie¿ relacje miêdzy nami a otaczaj¹cymi
nas innymi okazuj¹ siê istotnym sk³adnikiem rozumienia samego siebie.

Mo¿emy opisywaæ innych w sposób zbie¿ny do nich samych, czyli stoso-
waæ do ich opisania terminy, którymi mogliby pos³u¿yæ siê podczas samookre-
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�lania podczas interakcji. W takim przypadku samookre�lenie oraz okre�lenie
drugiej osoby pokrywaj¹ siê ze sob¹. Mo¿emy jednak u¿yæ do opisu drugiej osoby
wyra¿eñ, których ona sama nie u¿y³aby do opisu samej siebie. W tym przypadku
istnieje wyra�na rozbie¿no�æ miêdzy samookre�leniem a okre�leniem perspek-
tywicznym danej osoby. Okre�lenia, które segreguj¹ rzeczywisto�æ, takie jak
my � oni, biali � czarni, bogaci � biedni, wolni � sowieccy, s³u¿¹ do dzielenia
�wiata na pakiety, ale te¿ do sugerowania pewnego zakresu stosownych wobec
nich dzia³añ (Pratkanis, Aronson 2003: 69).

�Jest zatem ró¿nica, czy wypowiada siê wzajemnie uznawane imiona �
Ja� i Sta� � czy te¿ bêd¹ one wyparte przez nazwania piêtnuj¹ce� (Koselleck
2012: 226). W pierwszym przypadku symetryczna, uznana przez obie stro-
ny nazwa implikuje jêzykowe uznanie, a w drugim do okre�lenia wchodzi
znaczenie deprecjonuj¹ce, którym druga osoba nie zwyk³a siê sama okre�laæ,
st¹d �obcy� wie, ¿e kto� siê do niego zwraca, ale nie czuje siê oceniony sto-
sownie do w³asnej warto�ci. Takie zastosowanie pojêæ, w których przypo-
rz¹dkowania s¹ stosowane tylko jednostronnie, kontrastuj¹c ze sob¹ w spo-
sób nierówny, Koselleck nazywa asymetrycznymi (ibidem, s. 227).

Na najni¿szym, czysto jêzykowym poziomie analizy s³owników znaczeñ chodzi
o tak¹ metodê nadawania ró¿nych znaczeñ tym samym znakom, znacz¹cym te
same przedmioty, w której stronom brak zainteresowania uzgadnianiem s³owni-
ków znaczeñ i które prowadz¹ do braku symetrii wytwarzanych znaczeñ lub
przypisania innych pojêæ, z ju¿ istniej¹cym baga¿em znaczeniowym.

Koselleck twierdzi, ¿e si³a asymetrycznych przyporz¹dkowañ potêguje
siê w momencie, w którym przechodzimy na poziom relacji miêdzygrupo-
wych i stosujemy je do opisu relacji grupy w³asnej My do grup obcych Oni:
�[�] politycznie skuteczn¹ grup¹ sprawcz¹ mo¿e staæ siê grupa opatruj¹ca
siê predykatem »my« dopiero na skutek pojêæ, które zawieraj¹ w sobie co�
wiêcej, ni¿ tylko zwyk³e okre�lenie lub nazwanie. Polityczna lub spo³eczna
grupa sprawcza konstytuuje siê dopiero przez pojêcia, moc¹ których siê ogra-
nicza, odgraniczaj¹c tym samym innych od siebie, to znaczy moc¹ których
siê okre�la� (ibidem, s. 227).

Zwyk³e u¿ycie s³ów My i Wy jest niezbêdne do okre�lenia prostych gra-
nic funkcjonowania ka¿dej grupy. Aby grupa mog³a siê w ogóle samookre-
�liæ, musi stworzyæ definicjê znaczeniow¹ dla idei tego, kto jest jej cz³on-
kiem, kogo mo¿na opisaæ poprzez przyporz¹dkowanie grupowe. Przez analogiê,
najwiêksze znaczenie w tym procesie ma wyodrêbnienie z otoczenia poprzez
wskazanie ró¿nic, a nie podobieñstw grup o�ciennych. Tak wiêc, by cz³onko-
wie danej grupy wiedzieli, czym ona jest i rozpoznali fakt, ¿e w ogóle s¹ jej
cz³onkami, istnieje potrzeba wyznaczania pojêciowego granic grupy i wska-
zania otaczaj¹cych j¹ obcych.
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�Cech¹ charakterystyczn¹ nierównych w odmienny sposób pojêæ prze-
ciwstawnych jest chêtne ustalanie w³asnych pozycji wedle takich kryteriów,
¿e wynikaj¹ca z nich pozycja przeciwna mo¿e ulec wy³¹cznie negacji. Na tym
zasadza siê ich polityczna efektywno�æ� (ibidem, s. 231). Objawia siê to w³a-
�nie w sytuacjach, w których jaka� grupa zg³asza ekskluzywne roszczenia do
fragmentów rzeczywisto�ci bêd¹cych dotychczas powszechnymi. Polega to
na odniesieniu jakiego� powszechnego terminu jedynie do siebie i odrzuce-
niu wszelkich mo¿liwo�ci porównania czy znaczeniowej wspólnoty. Efektem
takiego dzia³ania jest zwykle pojêciowa dyskryminacja osób ograniczaj¹co
wykluczonych spo�ród potencjalnych desygnatów znaczeniowych danego
pojêcia. Ekskluzywnej desygnacji musi bowiem towarzyszyæ pojêcie s³u¿¹ce
do opisu nie-desygnatów zaw³aszczanego terminu.

�Historia zna wiele pojêæ przeciwstawnych, których celem jest wyklu-
czenie wzajemnego szacunku. Z pojêcia samego siebie wynika okre�lenie
perspektywiczne, które »obcy« nim opatrzony mo¿e uznaæ jêzykowo za ujmê,
faktycznie za� � za rabunek. Nastêpnie pojawiaj¹ siê pojêcia przeciwstawne�
(ibidem, s. 228). Gdy we�miemy pod uwagê formu³ê, któr¹ grupy pos³uguj¹
siê, tworz¹c pojêcia asymetryczne i u¿ywaj¹c ich do uproszczonego opisu
rzeczywisto�ci, musimy dostrzec, jak bardzo idea pojêæ asymetrycznych jest
zbie¿na z hipotez¹ relatywizmu jêzykowego. Obie te koncepcje t³umacz¹ siê
wzajemnie na ró¿nych poziomach analizy.

W dalszych rozwa¿aniach spróbujê zilustrowaæ opiniê, ¿e wskazane przeze
mnie czynniki: zarówno rozwój i instytucjonalne utrwalenie mediów o cha-
rakterze prawicowo-konserwatywnym oraz spojrzenie na narracje politycz-
ne przez pryzmat pos³ugiwania siê pojêciami asymetrycznymi jako wzmac-
niaczem kszta³towanych wizji rzeczywisto�ci oraz g³ównym elementem
eksplanatywnego wyja�nienia otaczaj¹cej rzeczywisto�ci s¹ jednymi z g³ów-
nych elementów kszta³tuj¹cych polsk¹ narracjê polityczn¹ minionej dekady.
Zwrócê te¿ uwagê na potencjalne skutki tego faktu w szerszej perspektywie
czasowej, uznaj¹c te zjawiska jako interesuj¹ce kierunki przysz³ych badañ.

Po pierwsze, postêpuj¹ca dychotomizacja dyskursywna jest zjawiskiem bar-
dzo wyra�nym. Mamy do czynienia z zaostrzaniem siê sporu politycznego i prze-
noszenia go ze sfery politycznej na ca³o�æ ¿ycia spo³ecznego, co gorsze nie wyda-
je siê, by by³ to proces ³atwo odwracalny. Rozd�wiêk semantyczny miêdzy
ustalonymi, wynegocjowanymi i przyjêtymi za w³a�ciwe dla ogó³u (nauczanymi
przez instytucje pañstwa w programach socjalizacji szkolnej) definicjami takich
pojêæ, jak Polak czy patriota, a ich u¿ytecznymi politycznie ograniczaj¹cymi
wariantami istnia³ zawsze, zw³aszcza w tradycyjnie silnej narracji przedwojen-
nych Narodowych Demokratów czy oficjalnej linii PZPR. Równie¿ po roku 1989
mieli�my regularnie do czynienia z powracaj¹cymi próbami ostrego konflikto-
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wania spo³eczeñstwa za pomoc¹ pojêæ asymetrycznych. Jednak dopiero rok 2005
i pó�niejsze rz¹dy PiS w latach 2005�2007 wprowadzi³y dychotomiczny podzia³
jako zjawisko endemiczne dla sceny politycznej. Tradycyjne konflikty pomiêdzy
grupami postkomunistycznej lewicy, nieugiêtej prawicy i sk³onnym do wspó³-
pracy z oboma �rodkiem by³y napêdzane minionymi znaczeniami wniesionymi
do rzeczywisto�ci lat dziewiêædziesi¹tych wprost z przesz³ych dekad wraz z ¿y-
ciorysami i wzajemnymi relacjami miêdzy politykami. Po roku 2007 g³ównymi
wrogami zostali jedynie cz³onkowie prawicy, znajduj¹cy siê co prawda w pew-
nym konflikcie w latach dziewiêædziesi¹tych, jednak mimo skonfliktowania sto-
j¹cy po jednej stronie ideologicznej barykady, oddzielaj¹cej elity postsolidarno-
�ciowe od postkomunistycznych. W sytuacji braku rzeczywistych osi podzia³u,
trzeba by³o je stworzyæ, upraszczaj¹c rzeczywisto�æ i wykluczaj¹c roszczenia po-
litycznego partnera do wielu politycznie znacz¹cych pojêæ.

Liderem zarówno pod wzglêdem ilo�ciowym, jak i skuteczno�ci w tym
dzia³aniu jest Prawo i Sprawiedliwo�æ, jednak bez silnego aparatu medialnego
nie da³oby siê utrzymaæ elektoratu w stanie ci¹g³ego wzbudzenia. Zadanie to
spe³nia w³a�nie bezpo�rednio lub po�rednio kontrolowany przez partiê aparat
mediów prawicowych. W bardzo naturalny sposób podtrzymuje on narracjê
wskazuj¹c¹ granice przynale¿no�ci grupowej, opart¹ o swoisty zak³ad, w któ-
rym warunkiem przynale¿no�ci do przyporz¹dkowania w³asnego jest znacze-
niowe podporz¹dkowanie siê, natomiast polemika semantyczna z tre�ciami
g³oszonymi automatycznie stawia odbiorcê w ramach grupy zewnêtrznej, okre-
�lanej niemal zawsze w sposób dyskryminuj¹cy, a wiêc jest wyra�nie asyme-
tryczna. Anna Cegie³a na zjawisko politycznego wykorzystania dyskryminacji
pojêciowej proponuje termin �strategia wykluczania�, pod pojêciem której ro-
zumie: �[�] dzia³ania jêzykowe, które pozbawiaj¹ Drugiego szacunku, budz¹
pogardê do niego, czyni¹ z niego wroga oraz kszta³tuj¹ przekonanie, ¿e stanowi
on zagro¿enie dla akceptowanego porz¹dku spo³ecznego i nale¿y ograniczyæ mu
pole dzia³ania we wspólnocie lub z niej wykluczyæ. [�] jêzyk jest w nim trakto-
wany jako narzêdzie pokonywania przeciwnika i wykluczenia go z rywaliza-
cji� (Cegie³a 2014: 114�116). W tym sensie strategia dyskursywna mediów
�niezale¿nych� jest wyra�nie strategi¹ mniej lub bardziej jawnego wykluczenia
zarówno poszczególnych osób � �wilcze oczy Tuska� oraz grup � �resortowe
dzieci� czy �kondominium�.

Jako ilustracjê niesymetrycznego przyporz¹dkowania o wyra�nie wyklucza-
j¹cym charakterze przytoczê, dla przyk³adu, definicjê �patriotów� w �Gazecie
Polskiej� oraz �Newsweeku� we wrze�niu 2011 r. (a wiêc w miesi¹cu poprze-
dzaj¹cym wybory parlamentarne). W �Gazecie Polskiej� znajdujemy: �Przeciêt-
ny »têpy Polak« ze swoimi k³opotami i ¿alami to tylko kula u nogi. Trzeba go
zresocjalizowaæ, wykorzeniæ, otworzyæ na wielokulturowo�æ, nauczyæ pos³uszeñ-
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stwa i oduczyæ patriotyzmu. �wietnie to robi wiêkszo�æ niezdekomunizowane-
go szkolnictwa wy¿szego, zw³aszcza wydzia³y humanistyczne� (Paliwoda 2011).
Autor pos³uguje siê dwoma zabiegami przyporz¹dkowuj¹cymi asymetrycznie.
Po pierwsze, zastosowano w przytoczonym tek�cie mechanizm odwrócenia, ce-
chy patrioty s¹ przedstawione jako negatywne � dla grupy obcej. Micha³ G³o-
wiñski przytacza koncepcjê fortunno�ci wypowiedzi J.L. Austina. Wed³ug niej,
aby wypowied� uznaæ za �fortunn¹�, musi byæ tak ukszta³towana, by przylegaæ
do sytuacji, w której znajduje siê mówi¹cy oraz zawieraæ w sobie stereotypy
i wyobra¿enia o �rodowisku, które mówi¹cy ma reprezentowaæ (G³owiñski 2011:
171). Czytelnik �Gazety Polskiej� bez k³opotu rozpozna zabieg autora i bêdzie
w stanie odnie�æ go do w³asnego zasobu wiedzy. Po drugie, wyra�nie wskazano
ramowan¹ grupê obc¹ � wykszta³conych humanistycznie na niezdekomunizo-
wanych uniwersytetach. To Oni okre�laj¹ odbiorcê artyku³u mianem �têpego
Polaka�, a wiêc nie s¹ ofiarami asymetrycznego wykluczenia, a raczej atakuj¹cy-
mi i wykluczaj¹cymi w sposób asymetryczny. W ten sposób reakcja na wrogi
atak staje siê ³atwiejsza i w pe³ni uprawniona. Niezdekomunizowane wydzia³y
humanistyczne s¹ szerok¹ kategori¹, która mo¿e pos³u¿yæ do wyra�nie negatyw-
nego nacechowania zarówno wiêkszo�ci ekspertów, jak i polityków (czyli przed-
stawicieli szeroko pojêtych Elit, które to pojêcie samo w sobie jest pojêciem
stosowanym pejoratywnie i wyra�nie w sposób asymetryczny i przeciwstawiane
ludziom, Polakom i Narodowi).

Z �Newsweeka� z analogicznego okresu (wrzesieñ 2011 r.) pochodzi
nastêpuj¹cy cytat: �Gdy 10 lat temu na przystanku pobili mnie kibice, nie
wiedzia³em jeszcze, ¿e nie byli to bandyci, tylko patrioci. I, ¿e nie dosta³em
wpierdolu, tylko lekcjê patriotyzmu� (Zaczyñski 2011). Mamy tu do czynie-
nia z bardzo podobnym zabiegiem, czyli odwróceniem zarówno definiowa-
nia (niepatrioty), jak i przedstawienia w narracji wykluczaj¹cej znaczeniowo
osób wykluczanych jako wykluczaj¹cych czytelnika. Jedynymi ró¿nicami
pomiêdzy narracyjn¹ rol¹ powy¿szych wypowiedzi jest ograniczenie wyra�-
nie nazwanej grupy wykluczonych w przypadku kiboli, którzy kontekstowo
byli grup¹ stawian¹ jako najwa¿niejszy przyk³ad patriotycznych postaw przez
kampaniê wyborcz¹ PiS w 2011 r., a z drugiej strony z szerok¹ niezdefinio-
wan¹ grup¹ obcych, których jedyn¹ wspóln¹ cech¹ jest wykszta³cenie huma-
nistyczne (daj¹ce mo¿liwo�æ szerokiego przyporz¹dkowania) oraz miejsce,
które zajmowa³y artyku³y w czasopi�mie4  � artyku³ Paw³a Paliwody to jeden

4 Pozycja artyku³u ma w tym przypadku pewne znaczenie, poniewa¿ felietony autorskie ciesz¹ siê
wiêksz¹ wolno�ci¹, co prowadzi czêsto do wystêpowania w nich opinii skrajnych, pisanych w tonie ¿arto-
bliwym lub powa¿nym. Felietony Waldemara £ysiaka na ostatnich stronach �Uwa¿am Rze� mia³y charak-
ter znacznie mocniej przyporz¹dkowuj¹cych asymetrycznie od pozosta³ej tre�ci gazety.
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z kluczowych tekstów numeru w dziale Polityka, natomiast felieton Micha³a
Zaczyñskiego zosta³ zamieszczony na jednej z ostatnich stron �Newsweeka�.

Muszê tu jednak zaznaczyæ, ¿e to przypadek szczególny w zbadanym
przeze mnie okresie (sierpieñ � pa�dziernik 2011 r. oraz wrzesieñ � pa�dzier-
nik 2015 r.). Najczê�ciej asymetryczne przyporz¹dkowania daj¹ siê obserwo-
waæ w ramach terminów, które s¹ okre�lane jako �zaw³aszczone� przez dyskurs
prawicowy. Takie terminy, jak: �zdrada�, �zagro¿enie�, �wojna polsko-polska�,
�uk³ad/ III RP�, �kondominium�, �przemys³ pogardy�, �zamach�, prawie za-
wsze maj¹ cechy asymetrycznego przyporz¹dkowania w prasie prawicowej,
jednak s¹ praktycznie nieobecne w dyskursie liberalnym (gdzie pojawiaj¹ siê
jedynie jako odpowiedzi b¹d� przywo³ania czy cytaty). Dok³adniejsza anali-
za materia³u badawczego zebranego nawet w tak w¹skim przedziale czaso-
wym wskazuje, ¿e trudno mówiæ o zaw³aszczeniu czy przejêciu pojêæ w sytu-
acji, gdy s¹ one nie tylko porzucone, a wrêcz wykluczone z g³ównego nurtu
debaty publicznej.

W rzeczywisto�ci, gdy próbujê zbudowaæ konkluzjê mo¿liw¹ do rozci¹gniê-
cia na ca³o�æ rzeczywisto�ci polskiej debaty publicznej, okazuje siê to problema-
tyczne. Formu³uj¹c bowiem szersz¹ teoriê na temat wystêpowania pojêæ w po-
szczególnych dyskursach, musia³bym wyja�niæ raczej nieobecno�æ terminu �naród�
w narracji liberalnej, ni¿ jego nadreprezentacjê w narracji prawicowej. A jest to
nieobecno�æ ca³kowita. Na podstawie analizowanego materia³u bardziej popraw-
ny wydaje siê wniosek, ¿e to dyskursy liberalne czy, ogólniej, g³ównego nurtu
wykluczy³y pewien zespó³ pojêæ ze swojego zasobu tre�ci. W analizowanym
materiale badawczym kluczowe dla analizy asymetryczno�ci przyporz¹dkowañ
dyskursów politycznych terminy �patriotyzm�, �naród�, a zw³aszcza termin
�warto�ci� okaza³y siê terminami przynale¿nymi dyskursowi prawicowemu nie
z powodu ich zaw³aszczenia, ale raczej z powodu wykluczenia ich przez dyskurs
liberalny. Bior¹c pod uwagê charakter tych terminów, jest to zjawisko bardzo
niebezpieczne dla debaty publicznej i funkcjonowania polskiego spo³eczeñstwa
jako takiego: �Zdarzenie symboliczne: prezenter jednej ze stacji radiowych, u¿y-
waj¹c niedawno s³ów �naród�, �godno�æ� i �patriotyzm�, przeprosi³ na antenie,
¿e mówi �pisem� (Janicki, Podgórska, Wilk 2012).

Dla analizy samego sposobu wykluczania przez przyporz¹dkowanie asy-
metryczne ró¿nice te wydaj¹ siê ma³o znacz¹ce. Jednak terminy te, a w zasa-
dzie ich nieobecno�æ jako bardzo silnie dziel¹ce, najczê�ciej w sposób niesy-
metryczny powa¿nie utrudniaj¹ rywalizacjê z dyskursem �niezale¿nym�.
Samoograniczenie w ich stosowaniu wymaga te¿ od dyskursu liberalnego
poszukiwania wzmocnienia si³y swego oddzia³ywania gdzie indziej.

Jako negatywn¹ konsekwencjê niesymetrycznie przyporz¹dkowuj¹cego
dyskursu mediów �niezale¿nych� mo¿emy wskazaæ wytyczenie jêzykowego
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kierunku mediom g³ównego nurtu i nadanie mu cech normalno�ci. Upo�le-
dzaj¹ce okre�lenia, które maj¹ na celu wywy¿szenie w³asnej grupy jako jedy-
nego mo¿liwego desygnatu jakiego� popularnego terminu, sk³ania j¹ do sy-
metrycznej reakcji ze strony grupy wykluczonych. Reakcja ta dotychczas nie
by³a nigdy w pe³ni symetryczna (zw³aszcza bior¹c pod uwagê wykluczenie
z dyskursu liberalnego najsilniejszych terminów), jednak publicy�ci g³ówne-
go nurtu ulegaj¹ pokusie, jak¹ tworz¹ pojêcia asymetryczne jako skróty
i silnie nacechowane emocjonalnie sk³adniki argumentacji. W analizie po-
równawczej debaty przedwyborczej pomiêdzy rokiem 2011 a 2015 zauwa-
¿alne by³o zaostrzenie siê sposobu wypowiedzi i tonu artyku³ów g³ównonur-
towych tygodników opinii, takich jak �Polityka� i �Newsweek�, w stronê
bardziej agresywnej narracji, jak i mniej symetrycznych przyporz¹dkowañ
okre�laj¹cych. Jako przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e to, jak ró¿nie pos³ugiwa³y siê
terminem �Ko�ció³�. W roku 2011 dyskurs obu tygodników liberalnych
koncentrowa³ siê na obronie pluralizmu mediów publicznych przed moc-
nym stanowiskiem ko�cio³a wobec Nergala jako jurora talent-show w tele-
wizji publicznej. Ko�ció³ by³ prawie w ka¿dej sytuacji przedstawiany jako
Oni � grupa obca, do której dzia³añ tygodniki siê odnosi³y. Mimo tego bez-
po�rednie przyk³ady etykietowania negatywnego, a zw³aszcza niesymetrycz-
nych przyporz¹dkowañ praktycznie nie wystêpowa³y. Termin �Ko�ció³� po-
jawia siê w pejoratywnych kontekstach w sposób nieetykietuj¹cy: �Im bli¿ej
wyborów, tym g³o�niej s³ychaæ g³os Ko�cio³a� (�Polityka� 39: 18); �je¿eli w tych
wyborach sugestie ko�cielne znów nie prze³o¿¹ siê na wygran¹, politycy za-
czn¹ siê zastanawiaæ, czy maj¹ dalej liczyæ siê z ko�cio³em� (ibidem, s. 19);
�wielu Polaków, zw³aszcza m³odych, ma do�æ upolitycznienia religii i prze-
mo¿nego wp³ywu ko�cio³a katolickiego na ¿ycia publiczne� (�Newsweek�
40: 37); �Oczekiwanie, ¿e Ko�ció³ stanie siê wielkim milcz¹cym kampanii
nie ma uzasadnienia w nauce spo³ecznej Ko�cio³a� (�Polityka� 39: 18).

W roku 2015 Ko�ció³ ponownie pojawia siê jako obca para dychotomii
My � Oni, jednak mamy równie¿ do czynienia z pakietem wyra�nych przy-
porz¹dkowañ niesymetrycznych: �Moralne zapó�nienie biskupów, nienad¹-
¿aj¹cych za umys³owymi zmianami w spo³eczeñstwie� (�Polityka� 40: 4),
�ko�cielny jêzyk przemocy i dehumanizacji� (�Polityka� 41: 6) czy nawet
z przypadkami bezpo�redniego, wyra�nego etykietowania w postaci �przed-
siêbiorstwa »Faryzeusz i S-ka«� (�Polityka� 43: 80). Sytuacja zaostrzenia
dyskursu tygodników liberalnych jest tym bardziej znacz¹ca, ¿e nie zauwa¿a
siê analogicznej zmiany sposobu opisywania �wiata w tygodnikach prawicowych.
Nie mo¿emy mówiæ o równomiernym dryfie w stronê przyporz¹dkowañ asy-
metrycznych, a raczej o przejmowaniu przez �Politykê� i �Newsweeka� metod
narracyjnych dyskursu mediów �niezale¿nych�. Jednym z aspektów owego
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dyskursu, który mo¿na wskazaæ jako odpowiedzialny za przenikanie narracji
mog¹cej byæ uznan¹ za strategiê wykluczenia, jest wspomniana wcze�niej si³a
i jednorodno�æ przekazu politycznego tygodników prawicowych, mog¹cego
wydawaæ siê atrakcyjnym dla odbiorców. Wielog³osowy, lecz jednoznaczny
chór dyskursu �niezale¿nego� okazuje siê silniejszy od polifoniczno�ci roz-
proszonych o�rodków dyskursu liberalnego i sk³ania go do przejmowania
skutecznych elementów oddzia³ywania.

Ostatnim zagadnieniem powi¹zanym z asymetrycznymi przyporz¹dko-
waniami jako podstaw¹ narracji politycznych, które pragnê zasygnalizowaæ,
jest zjawisko erozji etykietuj¹cej negatywnie si³ê s³ów. Ró¿ne terminy maj¹
swoj¹ hierarchiê mocy. Zw³aszcza istotna jest ona w przypadku pojêæ asyme-
trycznych. Terminy trac¹ swoj¹ moc, opatruj¹c siê, wiêc by szokowaæ i wy-
kluczaæ, politycy musz¹ u¿ywaæ coraz to nowych i mocniejszych warto�ciu-
j¹co s³ów. Dawniej s³owem zdrajca by³ okre�lany cz³owiek, który dopu�ci³
siê zdrady w³a�ciwej lub innego szczególnie negatywnie ocenianego czynu
wobec w³asnej wspólnoty. Dzisiaj okre�lani mianem zdrajcy byli ju¿ urzêdu-
j¹cy prezydent oraz premier. Skoro posiadanie innych pogl¹dów i przynale¿-
no�ci partyjnej predestynuje do miana zdrajcy ojczyzny, to nale¿y zadaæ py-
tanie, jak nale¿a³oby nazywaæ zdrajcê w³a�ciwego, który móg³by dajmy na to
zdradziæ na rzecz o�ciennego mocarstwa. Jest to zagadnienie bardzo intere-
suj¹ce, a niemal dziewicze jako pole badañ. Analiza terminów w kontek�cie
ich asymetrycznych w³a�ciwo�ci mo¿e mieæ w tym wypadku znaczny poten-
cja³ wyja�niaj¹cy.

Jako podsumowanie ponownie przywo³am Kosellecka, który pisze �[�]
dotychczasowe poznanie historyczne pokazuje, ¿e wszystkie do tej pory u¿y-
wane globalne dualizmy ulegaj¹ dezaktualizacji, a tym samym negacji na skutek
kolejnych historycznych do�wiadczeñ. [...] Minione antytezy s¹ zbyt prymi-
tywne, aby mo¿na ich u¿yæ jako historycznych kategorii poznawczych� (Ko-
selleck 2012: 230). Perspektywa historyczna ukazuje zarówno deskryptyw-
n¹, jak i kulturotwórcz¹ s³abo�æ pojêæ asymetrycznych. Jednak ich si³a
sprawcza i jej prze³o¿enie na osi¹ganie celów politycznych zapewnia takim
przyporz¹dkowaniom wieczne trwanie jako instrumentu politycznego. Na-
le¿y podkre�liæ, ¿e identyfikacja za pomoc¹ pojêæ asymetrycznych jest bar-
dzo szkodliwa z punktu widzenia spo³ecznego zasobu wiedzy i próby po-
rozumienia miêdzygrupowego. Im silniej dane spo³eczeñstwo jest porozcinane
grupami pos³uguj¹cymi siê w samookre�leniu pojêciami asymetrycznymi (a wiêc
jednocze�nie w okre�laniu grup s¹siaduj¹cych), tym trudniej mu funkcjono-
waæ jako ca³o�ci. Dodatkowo najszybsz¹ metod¹ zasypywania tak powsta-
³ych podzia³ów by³oby zagro¿enie wywo³ane przez grupê zewnêtrzn¹, wo-
bec której wspólne mog³yby byæ okre�lenia asymetryczne (jednocze�nie
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dzia³aj¹ce inkluzywnie dla grup danej spo³eczno�ci), gdy¿ sk³onno�æ do asy-
metrycznych przyporz¹dkowañ wzmacnia siê samymi przyporz¹dkowania-
mi i przeradza w praktykê codzienn¹: �Ludzie nie ¿yj¹ w �wiecie obiektyw-
nym ani te¿ wy³¹cznie w �wiecie dzia³añ spo³ecznych w zwyk³ym rozumieniu,
lecz pozostaj¹ w du¿ej mierze na ³asce jêzyka, który sta³ siê �rodkiem ekspresji
w ich spo³eczeñstwie. [�] Prawda wygl¹da tak, ¿e »realny �wiat« jest w znacz-
nej mierze zbudowany nie�wiadomie na zwyczajach jêzykowych danej gru-
py� (Sapir 1978: 88).

Tworz¹c sw¹ moc sprawcz¹ za pomoc¹ przyporz¹dkowañ asymetrycz-
nych, grupa traci kontakt z pojêciami opisywanymi przez jej przyporz¹dko-
wania, ale mo¿liwo�æ integracji i dzia³ania, któr¹ jednocze�nie nabywa, czyni
takie przyporz¹dkowania atrakcyjnym dla niej, a jednocze�nie fascynuj¹cym
zagadnieniem.
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Czy pojêcie design jest a¿ tak pojemne, jak siê wydaje?

(Magdalena Pi³at-Borcuch, Socjologia designu, Wydawnictwo CeDeWu,
Warszawa 2014, ss. 156)

Socjologia designu to jedna z dwóch ksi¹¿ek napisanych przez Magdale-
nê Pi³at-Borcuch � doktora socjologii, adiunkta w Instytucie Zarz¹dzania
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Publikacja ma charakter
teoretyczno-empiryczny. W czê�ci teoretycznej autorka ujmuje problematy-
kê designu z perspektywy socjologa. W czê�ci empirycznej zajmuje siê dwo-
ma kwestiami: �wiadomo�ci¹ designu w�ród mieszkañców Kielc oraz socjo-
logicznym portretem �rodowiska designerów zwi¹zanych z tym¿e miastem.
Na strukturê publikacji sk³adaj¹ siê cztery rozdzia³y. Trzy pierwsze to wielo-
aspektowy przegl¹d literatury dotycz¹cej tematu designu i jego uspo³ecznio-
nej formy. Ostatni rozdzia³ zawiera raport z autorskich badañ.

Ksi¹¿ka Socjologia designu w wiêkszo�ci zosta³a po�wiêcona analizie teo-
retycznych zagadnieñ odnosz¹cych siê do tematu podjêtego przez autorkê.
Zachowano w niej dobr¹ proporcjê miêdzy problematyk¹ designu a kwesti¹
socjologiczn¹. W tre�ci ksi¹¿ki mo¿na znale�æ równie¿ odniesienia do in-
nych dyscyplin, takich jak: historia, ekonomia, marketing oraz zagadnienia
wchodz¹ce w zakres psychologii. Interdyscyplinarne podej�cie do tematu
podkre�la wielowymiarowo�æ pojêcia design, które od kilku lat jest bardzo
modnym s³owem, funkcjonuj¹cym w wielu aspektach jêzyka polskiego, ale
czy pojêcie design jest a¿ tak pojemne, jak siê wydaje?

S³owo design w jêzyku polskim po odpowiedniej odmianie koñcówek
przyjmuje ró¿ne formy z zakresu czê�ci mowy. Funkcjonuje równie¿ w jêzy-
ku codziennym, zw³aszcza w�ród m³odzie¿y. To w³a�nie na gruncie tej co-
dzienno�ci autorka buduje fundamenty socjologicznej perspektywy dla pojê-
cia design: �[�] w�ród wielo�ci zjawisk, procesów i zdarzeñ, które sprawiaj¹,
¿e socjologia ¿ycia codziennego zyskuje na popularno�ci, nale¿a³oby rów-
nie¿ umie�ciæ design, który odzwierciedla pluralizm �wiata spo³ecznego, ale
równie¿ sam kreuje jego pluralizm� (Pi³at-Borcuch 2014: 11). Wprawdzie
pojawia siê w ksi¹¿ce podzia³ na dwie kategorie: design artystyczny i design
dla przemys³u, ale ostatecznie autorka stwierdza, ¿e design jest po prostu
odpowiedzi¹ na potrzeby spo³eczne. W dalszej czê�ci analizowane s¹ kon-
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sumpcyjne wymiary designu w kontek�cie spo³eczeñstwa konsumpcyjnego,
które wyznaje okre�lone warto�ci, ma okre�lony status spo³eczny i w³asny
styl ¿ycia. W³a�nie te cechy charakterystyczne spo³eczeñstwa konsumpcyjne-
go pozwalaj¹ na wykorzystanie designu jako narzêdzia zwi¹zanego z kre-
owaniem marki producenta.

Ju¿ we wprowadzeniu autorka zastanawia siê nad og³oszeniem narodzin
socjologii designu, której celem by³oby zrozumienie relacji miêdzy designem
a spo³eczeñstwem. Bior¹c pod uwagê tytu³ nadany ksi¹¿ce, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e badaczka ju¿ samozwañczo og³osi³a pojawienie siê nowej subdyscy-
pliny. Moim zdaniem uczyni³a to zbyt pochopnie. Wspó³cze�nie mo¿na za-
uwa¿yæ pewn¹ tendencjê do rozdrobnienia dyscypliny socjologii na coraz
wê¿sze tematycznie subdyscypliny. Jednocze�nie zapomina siê o dotychcza-
sowym dorobku nauki w tym zakresie. Odnoszê wra¿enie, ¿e Magdalena
Pi³at-Borcuch w swojej ksi¹¿ce degraduje design do skrajnej u¿yteczno�ci
i funkcjonalno�ci produkowanych przedmiotów, które maj¹ byæ jak najtañ-
sze i jak najlepiej siê sprzedawaæ. Jakby estetyka, piêkno i wygl¹d przedmio-
tów w ogóle nie mia³y znaczenia. Jednocze�nie pisze nastêpuj¹ce s³owa: �Choæ
design towarzyszy cz³owiekowi od zawsze, nadaj¹c kszta³t jego dzia³alno�ci,
obecnie nie jest on po prostu czynno�ci¹ wytwórcz¹, lecz stanowi po³¹czenie
nauki, sztuki i innowacji� (ibidem, s. 66). Dlaczego zatem w ¿adnym miejscu
nie odwo³uje siê do dokonañ socjologii sztuki? Nie trzeba powo³ywaæ ¿adnej
socjologii designu, lecz wystarczy nie pozbawiaæ go artyzmu i koniecznie
nawi¹zaæ do socjologii sztuki.

Socjologia sztuki jest dziedzin¹ interdyscyplinarn¹, której trudno wyzna-
czyæ jednoznaczne granice. Pozostaje w bliskim zwi¹zku z histori¹ sztuki,
krytyk¹ sztuki, estetyk¹, a tak¿e z histori¹, antropologi¹, psychologi¹, a na-
wet ekonomi¹ czy prawem. Przedmiot badañ socjologii sztuki mo¿na ujmo-
waæ w zakresie w¹skim, czyli zajmowaæ siê tym, co jest powszechnie uzna-
wane za �cis³¹ �sztukê�, jak robi to Nathalie Heinich (2010: 12), b¹d�
traktowaæ sztukê jako ca³o�æ, podchodziæ do niej holistycznie, badaæ rów-
nie¿ zjawiska z pogranicza sztuki i innych dziedzin. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ czê-
�ciej socjologia sztuki odnosi siê do sztuk plastycznych ni¿ do literatury,
muzyki, widowiska, kina czy sztuki stosowanej (zob. Golka 1996). Wspó³-
czesne ujêcie socjologii sztuki jest zdecydowanie bardziej wielotorowe: �W³a-
�ciwym kierunkiem badañ s¹ ujêcia antropologiczne i pragmatyczne oraz
poszerzenie kompetencji socjologii o rozumienie wyobra¿eñ i reprezentacji,
bez ograniczania siê do wyja�niania rzeczy i zjawisk� (ibidem, s. 148). �Wspó³-
czesna �wiadomo�æ estetyczna obejmuje [�] zjawiska szersze, ni¿ nakazywa-
³aby prosta chronologia. Cz³owiek dnia dzisiejszego w spo³eczeñstwie cywi-
lizowanym ¿yje równocze�nie w wielu historycznych krêgach kultury dawnej,
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któr¹ prze¿ywa na swój w³asny sposób� (Wojnar 1976: 320). Wraz z up³y-
wem czasu niektóre dzie³a odesz³y w zapomnienie, a inne sta³y siê bezcenne.
Powsta³y hierarchiczne, antagonistyczne podzia³y na �sztukê wysok¹� i �ni-
sk¹�, �elitarn¹� i �masow¹�, �sztuki piêkne� i �popularne� (design, czyli
wzornictwo przemys³owe). Powy¿sze podzia³y, jak pisze Nathalie Heinich,
s¹ problemami, z którymi spotykaj¹ siê socjologowie sztuki i które próbuj¹
rozwik³aæ od pocz¹tku istnienia tej¿e dziedziny.

Ostatni rozdzia³ Socjologii designu zawiera wyniki badañ autorki. Próba
porównania opinii �rodowiska designerów i opinii spo³ecznej mieszkañców jed-
nego miasta wydaje siê bardzo interesuj¹cym pomys³em do badañ z du¿ym po-
tencja³em, który niestety nie zosta³ wykorzystany przez badaczkê. Przede wszyst-
kim ze wzglêdu na znajduj¹ce siê w nim b³êdy metodologiczne. W czê�ci pierwszej
badania �rodowiska designerów zrealizowano ankietê w�ród 27 osób, a nastêp-
nie podano wyniki w formie danych procentowych. Jak pisze Earl Babbie: �[�]
sonda¿e, zw³aszcza te przeprowadzane przy u¿yciu kwestionariuszy do samo-
dzielnego wype³niania, umo¿liwiaj¹ stosowanie du¿ych prób. Niczym niezwy-
k³ym nie s¹ sonda¿e na próbie 2000 osób. Du¿a liczba przypadków jest bardzo
istotna zarówno w analizach opisowych, jak i wyja�niaj¹cych, zw³aszcza gdy
poddaje siê analizie wiele zmiennych na raz� (Babbie 2013: 312). Dla takiej
liczby respondentów powinno siê zastosowaæ technikê wywiadu. Je�li jednak
z jakiego� wzglêdu by³o to niemo¿liwe, prezentacja danych ilo�ciowych powin-
na zawieraæ czêsto�ci, a nie procenty, które zaburzaj¹ odczyt i proporcje, sztucz-
nie zawy¿aj¹c wyniki (odpowied� jednej osoby to 3,7%). Czê�æ druga badañ,
dotycz¹ca �wiadomo�ci spo³ecznej na temat designu, prezentuje siê lepiej pod
wzglêdem ilo�ciowym, poniewa¿ o opiniê zapytano 252 osoby. Autorka s³usznie
zaznacza, ¿e jest to badanie na ma³¹ skalê i nie mo¿na uogólniaæ wniosków na
ca³¹ populacjê miasta. Jednak ju¿ samo okre�lenie ��wiadomo�æ spo³eczna� to
za du¿e uogólnienie, bior¹c pod uwagê fakt, i¿ kwestionariusz rozsy³ano drog¹
elektroniczn¹, czyli tylko do osób, które maj¹ dostêp do internetu. Ponadto na
pierwszym etapie celowego doboru próby nie zadbano o rzetelne proporcje re-
spondentów we wszystkich kategoriach z metryczki. W efekcie badanie odzwier-
ciedla opiniê specyficznej grupy kobiet miêdzy 21 a 30 rokiem ¿ycia, które s¹
pannami ze �rednim wykszta³ceniem w trakcie studiów.

Podsumowuj¹c, trzeba zaznaczyæ, ¿e ksi¹¿ka Magdaleny Pi³at-Borcuch
pt. Socjologia designu to pozycja niedopracowana, zawieraj¹ca braki i b³êdy.
Je�li podejmuje siê próbê og³oszenia nowej subdyscypliny, to nale¿y zbudo-
waæ j¹ na mocnym fundamencie, który sk³ada siê z teorii i ma mocne popar-
cie w badaniach. Udzielaj¹c odpowiedzi na pytanie postawione w tytule,
nale¿y powiedzieæ, ¿e pojêcie design nie jest zagadnieniem pojemnym, lecz
modnym, a cech¹ charakterystyczn¹ mody jest zmiana i przemijanie.
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(Maciej Gdula, Uspo³ecznienie i kompozycja. Dwie tradycje my�li spo-
³ecznej a wspó³czesne teorie krytyczne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa 2015, ss. 247)

Sw¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê Uspo³ecznienie i kompozycja. Dwie tradycje my-
�li spo³ecznej a wspó³czesne teorie krytyczne Maciej Gdula po�wiêci³ rozwa-
¿aniom o mo¿liwo�ciach zmiany spo³ecznej, wywiedzionym z dwóch trady-
cji: uspo³ecznienia i kompozycji. Próba osadzenia analizowanych koncepcji
w ramach wspomnianych tradycji stanowi tu zabieg celowy i odpowiednio
przeprowadzony. Jak zaznacza autor: �[�] jedn¹ z zalet pos³ugiwania siê
perspektyw¹ tradycji jest mo¿liwo�æ ominiêcia podzia³ów organizuj¹cych wiele
debat w naukach spo³ecznych. Wyró¿nionych przeze mnie tradycji nie mo¿-
na sprowadziæ na przyk³ad do dylematów redystrybucji i uznania czy refor-
mizmu i radykalizmu. Rozró¿nienie tradycji uspo³ecznienia i kompozycji
przecina wspomniane podzia³y w poprzek i pozwala ods³oniæ pracê teoretycz-
n¹, odbywaj¹c¹ siê na bardziej podstawowym poziomie, zwi¹zanym z opraco-
wywaniem specyficznych dla ka¿dej tradycji problemów� (s. 247).

Id¹c za t¹ my�l¹, M. Gdula przyporz¹dkowuje tradycji uspo³ecznienia
prace Slawoja �i�ka, Pierre�a Bourdieu i Judith Butler. Podstawowym pro-
blemem poddawanym analizie i wyros³ym na gruncie tej¿e jest relacja pod-
miot � przedmiot. U jej pocz¹tków Gdula stawia prace Jeana Jacques�a Ro-
usseau, który zdefiniowa³ takie tematy, jak spo³eczne �ród³a podmiotowo�ci
czy mechanizmy urzeczowienia. U omawianych za� wspó³czesnych przedsta-
wicieli tradycji uspo³ecznienia autor analizuje na przyk³ad zwi¹zki miêdzy
podmiotem, fantazj¹ i systemem symbolicznym (�i�ek), a tak¿e mechanizmy
fetyszyzmu (Bourdieu), normatywn¹ naturalizacjê i praktykê niepos³uszeñ-
stwa (Butler).

Problem uporz¹dkowania wielo�ci aktorów to wyznacznik tradycji kom-
pozycyjnej. �Szczególne znaczenie ma tutaj kwestia granic systemu spo³ecz-
nego oraz problematyka w³¹czania i wykluczania okre�lonych aktorów� (s.
12). Podstaw tej z kolei tradycji Gdula upatruje w pismach Niccola Machia-
vellego, omawiaj¹c je pod k¹tem relacji miêdzy aktorami spo³ecznymi w sy-
tuacji rozpadu stabilnych, hierarchicznych relacji miêdzy nimi. Do wspó³-
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czesnych przedstawicieli tradycji kompozycyjnej zalicza Ernesta Laclau (ana-
lizuj¹c pojêcie nadwy¿ki tego, co spo³eczne, problem roszczenia czy puste
znacz¹ce), Michela Foucaulta (mechanizmy biopolityki) oraz Bruno Latoura
(opisuj¹c pojêcie aktora rozszerzone na aktorów nieludzkich i sieci jako nowy
obszar zainteresowania).

To, co stanowi niew¹tpliwy walor tej ksi¹¿ki, to przede wszystkim �wie-
¿o�æ spojrzenia na przywo³ywane koncepcje wymienionych wy¿ej teorety-
ków. Jak zreszt¹ zaznacza sam Gdula, jego celem nie by³o �[...] rekonstru-
owanie panoramy wspó³czesnych teorii krytycznych, ale zaproponowanie
pewnej perspektywy, z jakiej mo¿na interpretowaæ teorie przynale¿¹ce do tej
orientacji� (s. 6). Oczywi�cie mo¿na zadaæ pytanie o s³uszno�æ doboru na-
zwisk � Gdula przewiduje ten zarzut, odpieraj¹c go odwo³aniem siê do wy-
branej perspektywy w³a�nie. Podobne w¹tpliwo�ci mo¿e wzbudzaæ przypisa-
nie E. Laclau i M. Foucaulta do tradycji kompozycyjnej. W przypadku Laclau
Gdula broni siê, wskazuj¹c na ewolucjê jego koncepcji: �Laclau poszukuje
szans na zmianê, pyta o si³y spo³eczne zainteresowane jej dokonaniem i zdol-
ne do jej zainicjowania oraz przeprowadzenia. Co ciekawe, ten realizm uzu-
pe³nia on swoj¹ koncepcj¹ populizmu jako podzia³u na lud i w³adzê, który
uruchamia d¹¿enie do ustanowienia pe³nej wspólnoty. Jej zbudowanie, jak
podkre�la Laclau, jest niemo¿liwe ze wzglêdu na charakter procesów symbo-
licznych i nadwy¿kê tego, co spo³eczne� (s. 176).

W przypadku prac Foucaulta autor Uspo³ecznienia i kompozycji odwo³u-
je siê przede wszystkim do pojêcia biopolityki i populacji, uto¿samiaj¹c ich
pojawienie siê w tekstach francuskiego uczonego z konstruowaniem nowej
perspektywy: �Rozwa¿ania o biopolityce nie s¹ korekt¹ ani uzupe³nieniem
wcze�niejszych badañ. Inspiruj¹ zmianê podstawowych za³o¿eñ dotycz¹cych
nieci¹g³o�ci, zewnêtrzno�ci, norm, stosunków si³ i stawek emancypacji� (s.
199). Ta zmiana pos³ugiwania siê kategoriami staje siê widoczna przede wszyst-
kim w ksi¹¿ce Bezpieczeñstwo, terytorium, populacja. Poza tym, jak s³usznie
zauwa¿a Gdula, uznanie przej�cia u Foucaulta do teorii kompozycji pozwala
na now¹ interpretacjê dwóch ostatnich tomów jego Historii seksualno�ci:
Troski o siebie i U¿ytku z przyjemno�ci.

Wypada tu jeszcze zauwa¿yæ, ¿e pod¹¿anie za my�l¹ Macieja Gduli jest
tym ciekawsz¹ przygod¹, im lepiej czytelnik zna cytowane w tej pracy publi-
kacje. Choæ autor starannie dobiera argumenty, przywo³uj¹c konkretne po-
jêcia i tezy z ksi¹¿ek wybranych teoretyków, to Uspo³ecznienie i kompozycja
nie jest przecie¿ streszczeniem prac innych autorów, a wezwaniem do nowe-
go spojrzenia na krytykê spo³eczn¹ i stawiane przed ni¹ zadania. Poza tym
ksi¹¿ka Gduli, co warte jest wyeksponowania, to nie tylko � oczywi�cie prze-
my�lana i dog³êbna � analiza koncepcji wybranych wspó³czesnych teorety-
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ków wpisanych w dwie tradycje krytyki spo³ecznej. To jednocze�nie pytanie
o zmianê spo³eczn¹, jej sens i mo¿liwo�ci. Jak zaznacza autor przywo³ywanej
tu publikacji: �podzia³ na zwolenników zmieniania �wiata i tych, którzy chc¹
go tylko opisywaæ, nale¿y do przesz³o�ci. Nawet je�li kto� chce dzi� tylko
opisaæ spo³eczn¹ rzeczywisto�æ, musi nad¹¿aæ za zmian¹� (s. 5). To wokó³ tej
my�li skonstruowana zostaje ca³a praca Gduli i to ona stanowi o szczególnej
warto�ci jego ksi¹¿ki. Patrz¹c na publikacjê Gduli z tej perspektywy, wypada
podkre�liæ za autorem, ¿e jest to pozycja po�wiêcona teoretykom, których
zaliczyæ mo¿na do tych �[...] nieakceptuj¹cych biegu rzeczy i uznaj¹cych, ¿e
rol¹ nauki jest dostarczanie teorii zaanga¿owanych w tworzenie bardziej in-
kluzywnego, równo�ciowego i demokratycznego �wiata� (ibidem). Co praw-
da, jak jednocze�nie zastrzega sam Gdula: �[�] rola takich teorii nie spro-
wadza siê ani do mobilizowania aktywno�ci politycznej, ani do po¿yczania
legitymizacji aktorom spo³ecznym. Teorie uczestnicz¹ w procesie definiowa-
nia rzeczywisto�ci spo³ecznej i konfliktach o jej kszta³t. Dostarczaj¹ poznaw-
czych narzêdzi rozumienia zmiany oraz przyczyniaj¹ siê do okre�lania jej sta-
wek i celów� (ibidem). Istotne pozostaje jednak podkre�lanie rangi teorii dla
okre�lania kierunków wspomnianej zmiany spo³ecznej.

Ten sposób my�lenia Gduli o zmianie pojawia siê w ró¿nych fragmentach
ksi¹¿ki i wydaje siê, ¿e ma dodatkowy wp³yw na wybór cytowanych auto-
rów. S³owa o teorii Latoura, która �[...] jest bardziej radykalna ni¿ inne wer-
sje konstruktywizmu, bo nie poprzestaje na odczarowaniu nauki, ale chce
tak¿e odczarowaæ spo³eczeñstwo� (s. 223), podkre�laj¹ tê tezê. Podobna sy-
tuacja zachodzi, gdy Gdula podsumowuje teorie �i�ka i Bourdieu, przypisu-
j¹c im b¹d� to radykalizm, b¹d� to pora¿kê: �Trudno�æ w sformu³owaniu
programu emancypacji prowadzi teorie krytyczne albo do radykalizmu wzy-
waj¹cego do ca³kowitego wyzwolenia i zerwania z uprzedmiotawiaj¹cym
porz¹dkiem, albo do krytyki oferuj¹cej wy³¹cznie gorzki smak demaskacji
bez obietnicy wyzwolenia. Uwzglêdniaj¹c wszystkie zastrze¿enia, pierwsz¹
drog¹ zmierza dzi� Slawoj �i�ek. Bourdieu analizuj¹cy mechanizm fetyszy-
zmu zdecydowanie zbli¿y³ siê do tej drugiej mo¿liwo�ci. Demaskuj¹c uni-
wersalno�æ jako �rodek panowania, podmiotowo�æ sprowadzi³ do momentu
wymiaru przedmiotowego. ¯ycie spo³eczne przedstawi³ jako grê dominacji,
któr¹ mo¿na zrozumieæ, ale zmieniæ ju¿ nie sposób. Poszukuj¹c wyj�cia z tej
sytuacji, Bourdieu nie zdecydowa³ siê na radykalizm domagaj¹cy siê ca³ko-
witego zerwania z porz¹dkiem i rewolucji. Zmiany, jakich dokona³ w swojej
teorii, mo¿na interpretowaæ jako próbê unikniêcia wyboru miêdzy gor¹czk¹
a gorycz¹� (s. 109�110).

W równie interesuj¹cy sposób Gdula interpretuje teorie Butler, o której
pisze, ¿e �[...] okazuje siê niezdolna do prowadzenia analizy na gruncie sa-
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mego ¿ycia. Pozostaj¹c w ramach tradycji uspo³ecznienia, nie znajduje odpo-
wiednich narzêdzi do zredefiniowania stawek polityki i kierunków zmiany
spo³ecznej. Dlatego ostatecznie musi posi³kowaæ siê dobrze ugruntowanymi
w tej tradycji kategoriami uznania i prawa, które wcze�niej sama krytykowa-
³a� (s. 144�145). Gdula zauwa¿a przy tym, ¿e mo¿liwa jest inna interpretacja
(co wskazuje równie¿ na otwarto�æ my�lenia autora): �»Krok w ty³«, który
wykonuje Butler, nastêpuje w specyficznym momencie, kiedy konfrontuje
siê ona z pytaniem o kryteria rozstrzygania o ¿yciach wartych i niewartych
zachowania. Byæ mo¿e to cofniêcie siê wynika z obawy przed zanurzeniem
w immanencji ¿ycia bez odniesienia do jakichkolwiek zewnêtrznych miar i stan-
dardów. Uniwersalistyczne zasady s¹ wykorzystywane do wspierania polity-
ki przemocy i wykluczenia, ale pozbycie siê ich niekoniecznie otwiera drogê
do polityki otwarto�ci i uznania. Dlatego Butler zachowuje ambiwalentny
stosunek do uniwersalno�ci jako niezbêdnego odniesienia w konstruowaniu
praktyk spo³ecznych. Nie funkcjonuje ona dla niej jako trudny do osi¹gniê-
cia idea³, ale nieusuwalny przedmiot konfrontacji, pozwalaj¹cy prowadziæ
walkê o wspólnotê gotow¹ na podjêcie ryzyka otwarto�ci i poszerzania swych
granic� (s. 145).

Przywo³ywane tu konstatacje Macieja Gduli dotycz¹ce poszczególnych
teorii podkre�laj¹ znaczenie, jakie ma dla autora zarówno sama mo¿liwo�æ
zaistnienia zmiany spo³ecznej, jej (mo¿liwych do przewidzenia b¹d� nie) kie-
runków, jak i rola krytyki spo³ecznej w jej kszta³towaniu. Potwierdzenie tego
stwierdzenia odnajdujemy raz jeszcze w zakoñczeniu ksi¹¿ki, gdy Gdula za-
uwa¿a: �W ramach obu tradycji do zmiany spo³ecznej wiod¹ jednak ró¿ne
drogi i odmiennie definiuje siê jej stawki. Uwzglêdnienie tych ró¿nic nie jest
wy³¹cznie kwesti¹ wychwycenia odmienno�ci teorii spo³ecznych. Pozwala te¿
my�l¹cym o przekszta³ceniu spo³ecznej rzeczywisto�ci rozpoznaæ krytyczne
narzêdzia bêd¹ce dzi� do ich dyspozycji i lepiej zrozumieæ zwi¹zane z nimi
ograniczenia oraz szanse, jakie przed nami otwieraj¹� (s. 252). Ksi¹¿ka Ma-
cieja Gduli odczytywana jako wskazanie i analiza narzêdzi s³u¿¹cych zmianie
spo³ecznej zas³uguje na bycie lektur¹ obowi¹zkow¹ nie tylko dla socjologów,
ale i wszystkich tych, których interesuje (choæ czê�ciowe) zrozumienie ota-
czaj¹cego �wiata i kierunków nadchodz¹cych zmian.
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(Andrzej W. Nowak, Wyobra�nia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja
fronetycznych nauk spo³ecznych, Wydawnictwo UAM, Poznañ 2016, ss. 414)

Praca Andrzeja Nowaka zatytu³owana Wyobra�nia ontologiczna. Filozo-
ficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk spo³ecznych byæ mo¿e nie jest w pe³ni
ksi¹¿k¹ socjologiczn¹, ale z pewno�ci¹ jest pozycj¹ dla socjologii i nauk spo-
³ecznych wa¿n¹. Autor nie przeprowadza w jej ramach ¿adnych badañ em-
pirycznych � zamiast tego snuje rozwa¿ania nad sposobem ich przeprowadzania
oraz ogólnie nad podej�ciem do nauki i sposobami ujmowania �wiata w ramy
odniesieñ. W zwi¹zku z tym mo¿na j¹ zakwalifikowaæ do socjologii wiedzy
czy raczej � co by³oby zgodne z dziedzinami zainteresowañ autora � do STS,
czyli studiów nad nauk¹ i technologi¹.

Czym jest tytu³owa wyobra�nia ontologiczna? Nowak w ca³kowicie �wia-
domy sposób nawi¹zuje tutaj do pracy Charlesa Wrighta Millsa pt. Wyobra�-
nia socjologiczna (Mills 2007), w której amerykañski badacz, opisuj¹c pew-
ne zjawiska, pragn¹³ przede wszystkim poruszyæ czytelników tezami zawartymi
w swojej pracy. Chodzi³o o obudzenie w�ród nich wyobra�ni socjologicznej, czyli
szerszego spojrzenia na rzeczywisto�æ spo³eczn¹, wykraczaj¹cego poza proble-
my najbli¿szego otoczenia. Poza korkami na ulicach, trudno�ciami w pracy
i k³ótniami ze wspó³ma³¿onkiem Amerykanie po³owy XX w. mieli tak¿e zain-
teresowaæ siê tak ogólnymi problemami, jak bieda czy nierówno�ci spo³ecz-
ne. Mills chcia³ pokazaæ, w jaki sposób indywidualne trudno�ci pojedynczych
osób uwik³ane s¹ w szersze podzia³y strukturalne, tworz¹c tym samym pro-
blemy publiczne, których rozwi¹zanie powinno byæ trosk¹ ka¿dego.

Nowak, jak sam pisze na pocz¹tku rozdzia³u po�wiêconego Millsowi, stara³
siê pod¹¿yæ �cie¿k¹ zarysowan¹ przez amerykañskiego socjologa, a nawet
przedstawiæ �kilka prób radykalizacji i odnowienia jego idei� (Nowak 2016:
79). Radykalizacja nie oznacza w tym przypadku ca³kowitego porzucenia
osobistych problemów na rzecz dylematów sfery publicznej � Nowak nie
chce radykalizowaæ tre�ci Millsowskiego projektu, lecz jego metodê. A za-
tem, chc¹c zaktualizowaæ propozycjê Millsa, Nowak podejmuje trud przedsta-
wienia takiego projektu wyobra�ni, który bêdzie w stanie zmierzyæ siê z trud-
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no�ciami wynikaj¹cymi z ustaleñ postmodernizmu. Zapleczem metodologicz-
nym takiego przedsiêwziêcia jest inspirowana prac¹ Bruno Latoura teoria
aktora-sieci (znana równie¿ jako ANT � actor-network theory) oraz koncep-
cje jej towarzysz¹ce.

Aby odró¿niæ siê, a wiêc zdystansowaæ od formacji intelektualnej okre-
�lanej ogólnie jako postmodernizm, Nowak (w �lad za Latourem i innymi)
stawia przed sob¹ zadanie wskazania b³êdów tego nurtu my�lowego. Jed-
nak¿e argumentacja polskiego socjologa nie pokrywa siê do koñca z t¹ uka-
zan¹ przez my�liciela francuskiego w pracy Nigdy nie byli�my nowocze�ni �
Nowak choæ nie akceptuje zastanej nowoczesno�ci, chcia³by przedstawiæ
wzglêdem niej alternatywny projekt1.

Starania, które Nowak podejmuje w �lad za Latourem i badaczami mu
pokrewnymi, to przede wszystkim przej�cie z modelu skupionego na epi-
stemologii ku podej�ciu ontologicznemu � w tym ruchu mo¿na zawrzeæ tak-
¿e zerwanie z ujêciem podmiotowo-przedmiotowym na rzecz �poznania usy-
tuowanego�: �W ujêciu Latoura [�] proces poznania nie przebiega pomiêdzy
podmiotem a przedmiotami poznawanymi. Poznanie, w tym naukowe, jest
konstytuowane w ramach pewnej ca³o�ci z³o¿onej z ludzi, przedmiotów, tek-
stów, artefaktów, urz¹dzeñ. Poznanie jest funkcj¹ tej sieci. W konsekwencji
musimy porzuciæ model poznania bazuj¹cy na ze�rodkowanych podmiotach
i przyj¹æ model kr¹¿¹cego odniesienia� (ibidem, s. 206�207).

Przej�cie z poznania jako konstytuuj¹cego ca³o�æ do�wiadczenia do trak-
towania go jako funkcji systemu pokazuje wyra�nie, na czym polega zerwa-
nie z prymatem epistemologii na rzecz ontologii, a wiêc na czym tak na-
prawdê polega �ontologizacja� wyobra�ni i ogólnie my�lenia o �wiecie.
Podmiot poznaj¹cy, Kartezjañskie cogito traci tutaj swoj¹ uprzywilejowan¹
pozycjê i staje siê czê�ci¹ systemu, w którym wszystkie elementy � w tym
tak¿e wspomniane teksty, artefakty, urz¹dzenia � mog¹ na siebie oddzia³y-
waæ i tworzyæ uk³ady, konstelacje szeroko pojêtych rzeczy. Wyobra�nia on-
tologiczna to w³a�nie zdanie sobie sprawy, ¿e �wiat, w którym funkcjonuje-
my, nie sk³ada siê jedynie z dzia³aj¹cych podmiotów, lecz równie¿ z bardzo
wielu innych elementów, które po�rednio wp³ywaj¹ na ich dzia³ania, my�le-
nie i wyobra¿enia o �wiecie � w jêzyku antropologicznym nale¿a³oby to ko-
jarzyæ z tak¹ operacj¹, jak gêsty opis (thick description). W tym kontek�cie
projekt Nowaka okazuje siê skrajnie nieredukcjonistyczny � wszystkie �mil-
cz¹ce� do tej pory przedmioty zostaj¹ u niego �dopuszczone do g³osu�, a na

1 �Tym, co proponujê, jest próba bycia o�wieceniowym »optymist¹«, ale dopiero po fazie realistycz-
nej, pesymistycznej diagnozy. To próba budowania strategii opartej na panowaniu nad �wiatem, ale po-
przedzona momentem hermeneutycznego zrozumienia go� (Nowak 2016: 61).
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dodatek mog¹ rozpocz¹æ dialog z jedynymi aktywnymi do tej pory podmio-
tami.

Jak ten model mo¿e zostaæ zaadoptowany przez nauki spo³eczne? No-
wak w najbardziej wyczerpuj¹cy, a jednocze�nie skrótowy sposób opisuje to,
pokazuj¹c, na czym polega ró¿nica miêdzy pomys³em Millsa a jego: �Ró¿ni-
ca w ujêciu wyobra�ni socjologicznej Millsa a proponowan¹ przeze mnie
wyobra�ni¹ ontologiczn¹ polega na przesuniêciu w obrêbie roli badacza. To
ju¿ nie jest d³u¿ej osoba projektuj¹ca na epistemologicznym poziomie ró¿ne
konfiguracje idei, ale jest ni¹ antograf 2 � uwa¿ny, skrzêtny, obdarzony wy-
obra�ni¹ �ledczy splotów. W ujêciu Millsa badacz, klasyczny modernistyczny
intelektualista rozbija stare skojarzenia, podobnie jak awangardowy my�liciel
projektuje nowe ujêcia. Praca wyobra�ni ontologicznej polega raczej na spraw-
dzaniu, jak do stworzenia tego, co stabilne dosz³o (przemy�lenie), i dopiero
o ile to mo¿liwe, a badacz dysponuje wystarczaj¹c¹ liczb¹ wystarczaj¹co po-
tê¿nych sojuszników, mo¿na proponowaæ pracê podminowania tego, co sta-
bilne, a nastêpnie jego przekszta³cenie� (ibidem, s. 351�352).

Sploty ró¿ni¹ siê od idei, podmiotów, przedmiotów czy jakichkolwiek
dotychczas stosowanych pojêæ w³asnym, wewnêtrznym i niezdeterminowa-
nym zró¿nicowaniem. Innymi s³owy: nie s¹ funkcjonalnie jednorodne, a sta-
nowi¹ zbiór elementów, które nale¿a³oby opisywaæ jêzykami ró¿nych u¿y-
wanych do tej pory nauk. Specyfika splotu nie jest z góry za³o¿ona, a raczej
ulega ustaleniu dopiero w trakcie badania, poprzez uzgodnienie relacji miê-
dzy elementami go tworz¹cymi. Latour, opisuj¹c dotychczasowe strategie
uprawiania nauk, zauwa¿a, ¿e do tej pory: �[�] dziura ozonowa nad nami,
prawo moralne w nas czy autonomiczny tekst mog¹ byæ interesuj¹ce, ale
tylko osobno. Gdy jednak próbujemy powi¹zaæ niebo, przemys³, teksty, du-
sze i prawo moralne, wydaje siê to nieczyste, nie do pomy�lenia, jakie� nie-
stosowne� (Latour 2011: 15).

Splotem, sieci¹ czy te¿ hybryd¹ jest w³a�nie jednoczesne ujêcie tych wie-
lu, pozornie niezwi¹zanych rzeczy. Wyobra�nia ontologiczna ma umo¿liwiaæ
ich dostrzeganie, a w szerszej perspektywie � genezê, mo¿liwo�æ zmiany i prze-
kszta³cenie. Dlatego �ledczy splotów, czyli badacz spo³eczny funkcjonuj¹cy
w perspektywie teorii Latoura dzia³a nieustannie w dwóch kierunkach: 1)
rozpoznanie (przemy�lenie) i rozwi¹zanie dotychczasowych, stabilnych splo-
tów (podminowanie); 2) ³¹czenie nowych (przekszta³cenie) lub podtrzymy-
wanie dotychczasowych splotów.

Aby lepiej zrozumieæ, na czym polega ró¿nica miêdzy krytykowanym przez
Nowaka empiriocentryzmem a zwrotem ku ontologii, nale¿y przedstawiæ

2 Badacz pos³uguj¹cy siê ANT, czyli teori¹ aktora-sieci.
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kolejnych dwóch my�licieli, bez wk³adu których propozycja polskiego bada-
cza nie uzyska³aby spójno�ci. Pierwszym z nich jest Martin Heidegger, który
z jednej strony jest jednym z pierwszych wspó³czesnych my�licieli, który skiero-
wa³ filozofiê Zachodu ku ontologii, pozostaj¹c jednocze�nie w zgodzie z ustale-
niami Latoura3. Z drugiej strony to w³a�nie filozofia Heideggera umo¿liwia
rozwa¿anie budowania relacji miêdzy elementami zontologizowanego �wia-
ta oraz ich funkcjonowania w nim dziêki takim pojêciom, jak sposób bycia
czy phronesis, któremu Nowak po�wiêca szczególn¹ uwagê: �Phronesis to
nie tylko wiedza techniczna know how, ale wiedza odwo³uj¹ca siê do m¹dro-
�ci know why. Tym, co zasadnicze, a czêsto zapomniane w zorientowanej na
kulturê pisma akademii, jest fakt, ¿e roztropno�æ (phronesis) jest �ci�le zwi¹-
zana z codziennym wymiarem praktyki. Phronesis jest wiedz¹ radykalnie
usytuowan¹ w czasie i przestrzeni: wiedz¹ »kiedy i gdzie« (when and where).
Musimy wiedzieæ, co zrobiæ (w sensie aksjologicznym), ale tak¿e musimy
potrafiæ zrobiæ to we w³a�ciwym czasie i miejscu. Wezwanie do radykalnego
usytuowania w³asnego namys³u i praktyki czyni z phronesis dobry punkt star-
towy do budowy programu »powrotu do �wiata«� (Nowak 2016: 72�73).

To od pojêcia phronesis pochodzi sformu³owanie zawarte w podtytule
pracy Nowaka � �fronetyczne nauki spo³eczne�. Fronetyczne, czyli uprawia-
ne z pomoc¹ m¹dro�ci praktycznej, bior¹cej pod uwagê uwarunkowania sys-
temu, jego z³o¿ono�æ i wzajemne wp³ywanie na siebie. Badacz spo³eczny nie
mo¿e jedynie pos³ugiwaæ siê teoretycznym namys³em z przekonaniem, ¿e jego
osobiste przemy�lenia, dzia³ania i wyobra¿enia s¹ wyabstrahowane wzglê-
dem �wiata, który bada. Potrzebne jest podej�cie o wiele bardziej �usytuowa-
ne�, zaanga¿owane i samo�wiadome, a jednocze�nie nieredukuj¹ce badane-
go �wiata jedynie do ludzi. Rezygnuj¹c z uprzywilejowanego statusu jako
badacza, przedstawiciel nauk spo³ecznych powinien raczej dokonaæ przesu-
niêcia �z ujmowania ontologii pojedynczego jestestwa (Dasein) na rzecz
wypracowania analizy ontologicznych polityk wykonywania (enact) codzien-
no�ci jako konglomeratu dzia³añ podmiotowych oraz sprawczo�ci czynni-
ków pozaludzkich� (ibidem, s. 45).

W ten sposób Heideggerowska idea bycia znajduje swoje zastosowanie w na-
ukach spo³ecznych � jednak poza elementem ontologicznym potrzebny jest tak-
¿e ten aksjologiczny, wskazuj¹cy na znaczenie pojêcia nowoczesno�ci. W tym
kontek�cie pomocne staj¹ siê rozwa¿ania innego, istotnego dla pracy Nowa-
ka my�liciela, Michela Foucaulta z tekstu Czym jest O�wiecenie?, w którym

3 �Wbrew krytycznym uwagom samego Latoura traktujê go nie jako my�liciela opozycyjnego wzglê-
dem Heideggera, ale raczej jako alternatywn¹, równoleg³¹ drogê zontologizowania pó�nonowo¿ytnej tra-
dycji filozoficznej� (Nowak 2016: 225).
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autor zastanawia siê �czy nie mo¿na by potraktowaæ nowoczesno�ci jako
postawy, a nie okresu historycznego� (Foucault 2000: 283). Wówczas mo¿-
na stwierdziæ, ¿e: �[�] w tym ujêciu nowoczesno�æ nie jest epok¹, to raczej
proces, sposób ¿ycia, postawa, habitus. Taka korekta pozwala przesun¹æ
akcenty w rozwa¿aniach nowoczesno�ci podjêtych przez Latoura i Heideg-
gera. Wbrew antymodernizmowi Heideggera nowoczesno�æ nie musi byæ
uto¿samiana jedynie z pewnymi formami spo³eczno-kulturowymi [�], ale
mo¿e byæ rozumiana jako sposób bycia. Ujêcie nowoczesno�ci jako ethosu
w sposób polemiczny do Latoura pozwala stwierdziæ, ¿e w pewnym sensie
nigdy nie byli�my nowocze�ni � w takim znaczeniu, ¿e nowocze�ni stajemy
siê wraz z kultywowaniem specyficznego ethosu i wraz ze zmienianiem swych
zbiorowo�ci� (Nowak 2016: 45�46).

Obecno�æ pó�nej my�li Foucaulta w pracy Andrzeja Nowaka potrzebna
jest do �restytucji my�li o�wiecenia i tradycji krytycznej� (ibidem, s. 39), jed-
nak w wersji nie ograniczaj¹cej siê do kantowskiej epistemologii, a poszerzo-
nej o �ontologiê nas samych�. Innymi s³owy: badacze maj¹ do wype³nienia
pewien cel wynikaj¹cy z za³o¿onego ethosu o�wiecenia, rozumianego jako
postawa, a nie zestaw cech przypisywanych tej epoce. W tek�cie Nowaka
powi¹zane jest to z �prometejsk¹ dyspozycj¹� badacza, która obliguje nie
tylko do opisywania spo³eczeñstwa, co równie¿ zmieniania go4.

Jakich warto�ci broni taka postawa? W jakim kierunku ma zmierzaæ dzia-
³anie tak ujêtego, �usytuowanego� i prometejskiego badacza? Nowak nie
pozostawia w tym kontek�cie w¹tpliwo�ci, przeciwstawiaj¹c siê bezsilno�ci
postmodernistów: �Nowoczesne spo³eczeñstwo, przynajmniej modelowe, to
spo³eczeñstwo w jaki� sposób demokratyczne oraz liberalne na tyle, ¿e uwa¿a
siê, i¿ podzielana i respektowana jest w owym spo³eczeñstwie warto�æ i god-
no�æ jednostki ludzkiej. To horyzont aksjologiczny, czêsto niewyra¿ony expli-
cite, w którym pracuje aparatura naukowa nauk spo³ecznych [�]. Podwa¿a-
nie normatywnej, nowoczesnej ramy odniesienia nie dotyczy tylko �rodowisk
postrzeganych jako konserwatywne, religijne, lecz w du¿ym stopniu tak¿e
ponowoczesnych sceptyków. W tym sensie racjê mia³ Habermas, kiedy wska-
zywa³ na konserwatywny, antynowoczesny, reakcyjny ³adunek postmoderni-
zmu� (ibidem, s. 106�107).

W powy¿szym fragmencie strategia Nowaka opiera siê na odwo³aniu do
�mocy sprawczej, która przywróci mityczn¹ jedno�æ przednowoczesnego
�wiata� (ibidem, s. 102). Jednocze�nie stara siê on nie ulegaæ �pokusie po-

4 �Antyalienacyjny humanizm Millsa wymaga od nas nie tylko przemy�lenia, ale tak¿e przekszta³ce-
nia rzeczywisto�ci. Postawa krytyczna bez propozycji pozytywnej zmiany to nie nowoczesna my�l eman-
cypacyjna, ale ponowoczesny cynizm� (Nowak 2016: 102).
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nownego »zaczarowania �wiata« i zamiast dzia³añ warto�ciowo-racjonalnych
legitymizowaæ dzia³ania religijne, magiczne i irracjonalne� (ibidem). Nowa-
kowi zale¿y wiêc na takim zestawie warto�ci, który zapewni spójno�æ i jed-
nolito�æ wizji nowoczesno�ci, której broni. Je�li jednak warto�æ aksjologiczna
nowoczesno�ci pozostanie niezmieniona, to nawet ujmowanie jej w katego-
riach sposobów bycia i habitusu nie wp³ynie na narastanie trudno�ci, z jakimi
zmaga³ siê postmodernizm. Nie chodzi tutaj o ponowoczesny sceptycyzm czy
konserwatywny pesymizm, lecz o umiejêtno�æ spojrzenia z oddalenia, o do-
puszczenie mo¿liwo�ci innej aktualizacji nowoczesno�ci. Jak uwa¿a³ Gilles
Deleuze, którego pracami inspirowa³ siê wa¿ny dla Nowaka Bruno Latour:
�pojêcia nie czekaj¹ na nas jako ju¿ istniej¹ce, jak na przyk³ad cia³a niebie-
skie� (Deleuze, Guattari 2000: 12) i dlatego w³a�nie �pojêciom filozof powi-
nien najbardziej nie ufaæ, dopóki sam ich nie stworzy� (ibidem).

Trudno oceniæ, na ile Nowak traktuje pojêcia zwi¹zane z nowoczesno-
�ci¹ jako �ju¿ istniej¹ce�, skoro �nowocze�ni stajemy siê z wraz z kultywo-
waniem pewnego ethosu� (Nowak 2016: 46). Je�li warto�ci demokracji li-
beralnej oraz �warto�æ i godno�æ jednostki ludzkiej� stanowi¹ horyzont
aksjologiczny, to wskazuje to raczej na �przyjmowanie ich niczym cudowne-
go posagu� (Deleuze, Guattari 2000: 12). Pojawienie siê wydarzeñ politycz-
nych i spo³ecznych z ostatnich kilku lat wskazuje, ¿e wiara w skuteczno�æ
demokracji liberalnych przesta³a wystarczaæ w radzeniu sobie z nimi. Ko-
rzystaj¹c z twierdzenia Latoura o wspó³zale¿no�ci elementów sieci, mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e pozycja badacza nie jest w tym przypadku wyabstrahowana i jego
dzia³ania powinny braæ pod uwagê równie¿ szersz¹ perspektywê ni¿ ta bez-
po�rednio dotycz¹ca badania. Takie zarysowanie problemu sk³ania do py-
tañ: Czy rzeczywi�cie jako badacze musimy stawaæ siê nowocze�ni? Czy d¹-
¿enie do nowoczesno�ci nie pozostaje w konflikcie z przyznaniem �g³osu�
rzeczom, urz¹dzeniom, artefaktom i innym czynnikom pozaludzkim?

Z ducha heglowski postulat Nowaka o próbie �budowania strategii pa-
nowania nad �wiatem, ale poprzedzonej momentem hermeneutycznego zro-
zumienia go� (Nowak 2016: 61) sugeruje, ¿e polski socjolog przejmuje cele
i zadania, jakie stawia³a przed sob¹ dotychczasowa nowoczesno�æ poprzez
zniesienie (Aufhebung) opozycji miêdzy o�wieceniowym optymizmem a post-
modernistycznym w¹tpieniem. Na czym w takim razie polega ró¿nica, skoro
nadal mamy d¹¿yæ do panowania nad �wiatem? Czy hermeneutyczne zrozu-
mienie pozwoli³oby unikn¹æ takich zjawisk, jak kolonializm czy outsourcing
fabryk wielkich korporacji do krajów azjatyckich? Je�li tak, to czy nadal mo¿na
mówiæ o nowoczesno�ci takiego projektu? Natomiast w perspektywie ba-
dawczej: Czy wa¿ny jest jakikolwiek rodzaj panowania badacza nad obiekta-
mi badania? Czy przej�cie z epistemologii ku ontologii nie mia³o zapobiec
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uprzywilejowanej pozycji badacza? Innymi s³owy: Czy warto�ci nowocze-
sno�ci nie zawieraj¹ implicite zagro¿eñ, które znamy od ponad stu lat? Czy
wiara w �mityczn¹ jedno�æ przednowoczesnego �wiata� oraz stosowanie
heglowskiego zniesienia nie jest w tym przypadku �legitymizowaniem dzia-
³añ magicznych i irracjonalnych�?

W tym kontek�cie to nie opozycja postmodernistyczny sceptycyzm �
o�wieceniowy optymizm okre�la w pe³ni problematykê wspó³czesnego upra-
wiania nauk spo³ecznych. Hermeneutyczne zrozumienie problemu, a nastêp-
nie dalsze pod¹¿anie w tym samym kierunku co wcze�niej i powielanie tych
samych trudno�ci wydaje siê o wiele bardziej sugerowaæ postmodernistyczn¹
bezsilno�æ ni¿ wyj�cie z wynikaj¹cego z niej impasu. Pod tym wzglêdem pro-
jekt samego Latoura jest bardziej konsekwentny ni¿ ten zarysowany przez
Nowaka � Nigdy nie byli�my nowocze�ni nie dlatego, ¿e ci¹gle siê nimi sta-
jemy, lecz dlatego, ¿e dopiero rezygnuj¹c z nowoczesno�ci, mo¿emy upra-
wiaæ nauki spo³eczne bez sztywnych podzia³ów na dyscypliny i bez dbania,
by ich nie przekraczano (zob. Latour 2011: 70�72).

Powy¿sze w¹tpliwo�ci zwi¹zane z horyzontem aksjologicznym nowocze-
sno�ci nie powinny przes³oniæ najwa¿niejszych elementów pracy Nowaka:
odwagi postulowanej wyobra�ni ontologicznej oraz przemy�lanej koncepcji
teoretycznej w spójny sposób ³¹cz¹cej rozwa¿ania Bruno Latoura, Charlesa
W. Millsa, Martina Heideggera, Michela Foucaulta i wielu innych. �Uzupe³-
nienie� �wiata spo³ecznego o czynniki pozaludzkie, propozycja operowania
w nim za pomoc¹ roztropno�ci (phronesis) czy podkre�lenie znaczenia nie
tylko opisywania, ale przede wszystkim dzia³ania badaczy spo³ecznych to
bardzo wa¿ne postulaty, podejmuj¹ce trud zerwania z ustaleniami postmo-
dernizmu. Kiedy ostatecznie uda siê tego dokonaæ? To mo¿e zale¿eæ od tego,
jak wiele prac podobnych do ksi¹¿ki Andrzeja Nowaka bêdzie powstawa³o
i czy badacze (nie tylko spo³eczni) bêd¹ praktykowali swoje nauki, rezygnu-
j¹c z postmodernistycznej postawy.
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Latour B. (2011), Nigdy nie byli�my nowocze�ni, prze³. M. Gdula, War-
szawa: Oficyna Naukowa.
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Mills C.W. (2007), Wyobra�nia socjologiczna, prze³. M. Bucholc, War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowak A.W. (2016), Wyobra�nia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstruk-
cja fronetycznych nauk spo³ecznych, Poznañ: UAM.
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Sprawozdanie
z konferencji

WOJCIECH DOLIÑSKI
KATARZYNA KALINOWSKA

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej
konferencji z cyklu Rzeczywisto�ci kulturowe i teksty

pisane pod tytu³em �Literackie i paraliterackie
formy dokumentów osobistych w do�wiadczeniach

badawczych�, Warszawa, 15�16 grudnia 2016

Inspiruj¹c siê s³owami Tadeusza Boya-¯eleñskiego z lat trzydziestych
zesz³ego stulecia o tym, ¿e pamiêtniki maj¹ �ogromn¹ warto�æ literack¹,
a woln¹ od literatury� Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz Sek-
cja Metodologii Badañ Spo³ecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
(PTS) (oraz £ódzki i Wroc³awski Oddzia³y PTS) zorganizowa³y ogólnopol-
sk¹ interdyscyplinarn¹ konferencjê �Literackie i paraliterackie formy do-
kumentów osobistych w do�wiadczeniach badawczych� (15�16 grudnia 2016 r.
w ISNS w Warszawie). By³a to trzecia � po spotkaniach w £odzi (2014) i we
Wroc³awiu (2015)1  � konferencja z cyklu Rzeczywisto�ci kulturowe i teksty
pisane.

Tak jak w wypadku poprzednich spotkañ zachowany tryb konferencyj-
no-warsztatowy pozwoli³ na realizacjê dwóch wa¿nych celów. Po pierwsze,
ze wzglêdu na liczbê i charakter wyst¹pieñ, a tak¿e ze wzglêdu na interdy-
scyplinarny sk³ad grup dyskusyjnych pomóg³ inicjowaæ i porz¹dkowaæ dys-
kusje. Tryb ¿ywego debatowania gêsto przeplataj¹cy ci¹gi referatów pozwa-
la³ �z³apaæ oddech� przed kolejnymi �porcjami� wiedzy. Po drugie, taki tryb
spotkania wyeksponowa³ wymiar integracyjny � nie brakowa³o czasu na
swobodn¹ wymianê my�li, dopytanie referentów nie tylko o g³ówne w¹tki

1 Zob. szerzej: W. Doliñski, Sprawozdanie z II interdyscyplinarnej konferencji z cyklu Rzeczywisto�ci
kulturowe i teksty pisane pod tytu³em �Dokumenty osobiste w socjologicznych i pozasocjologicznych
do�wiadczeniach badawczych� (10�11 grudnia 2015 we Wroc³awiu), �Societas/Communitas� 2015, 1�2
(19�20): 365�370.
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wyst¹pieñ, ale te¿ na pod¹¿anie za dygresjami i kr¹¿enie wokó³ tematów
niejako drugo- i trzecioplanowych. Jak co roku bowiem zamiarem organiza-
torów by³o kreowanie przestrzeni dyskusyjnych na temat kategorii ukrytych
w ró¿nych formach pisanego dokumentu osobistego.

Mimo ¿e sk³ad Komitetu Organizacyjnego by³ zdominowany przez socjolo-
gów2, to interdyscyplinarny charakter Rady Naukowej3 pozwoli³ niejako kon-
trolowaæ udzia³ i merytoryczne zaanga¿owanie w dyskusje badaczy z ró¿nych
dyscyplin naukowych. Pozytywnie prze³o¿y³o siê to na osobowy i naukowy cha-
rakter spotkania konferencyjno-warsztatowego, albowiem w ci¹gu dwóch dni
wziê³o w nim aktywny udzia³ 39 prelegentek i prelegentów z 14 o�rodków na-
ukowych (Uniwersytety: Gdañski, Jagielloñski, Katolicki w Lublinie, £ódzki,
Marie Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, Miko³aja Kopernika w Toruniu, Opolski,
Papieski Jana Paw³a II w Krakowie, Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Krakowie, Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, �l¹ski, Warszaw-
ski, Wroc³awski oraz UFR d�Etudes slaves Université Paris-Sorbonne w Pary¿u).

Go�ciem specjalnym by³ prof. Pawe³ Rodak (professeur associé na Uniwer-
sytecie Paris-Sorbonne, dyrektor Centre de civilisation polonaise Paris-Sorbonne
i profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego), który
wyg³osi³ wyk³ad specjalny pt. Materialno�æ zapisu. Problematyczna literacko�æ
dzienników pisarzy4. W osiem sesji tematycznych zosta³y wplecione trzy
wyst¹pienia seminaryjno-warsztatowe: dr Hanna Jaxa-Ro¿en z Instytutu
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego (IK UWr) zaprezentowa³a
Wszystko co najwa¿niejsze Oli Watowej � mo¿liwo�ci interpretacyjne z per-
spektywy literaturoznawczej, prof. Kaja Ka�mierska z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu £ódzkiego (IS U£) zajê³a siê Autobiograficzno�ci¹ tekstów pi-
sanych i mówionych, a prof. Arkadiusz Jab³oñski i dr Tomasz Peciakowski
z KUL Jana Paw³a II oraz dr Pawe³ Æwik³a z Uniwersytetu �l¹skiego zapro-
ponowali � wykorzystuj¹c fragmenty filmu � trójg³os na temat Analizy �Pro-
cesu� Franza Kafki.

W ci¹gu dwóch dni odbywa³y siê prezentacje i dyskusje w równolegle pro-
wadzonych sesjach tematycznych. W pierwszej sesji �Pogranicza teorii i prak-

2 Przewodnicz¹cy: dr hab. prof. UW Gra¿yna Woroniecka (ISNS UW) i dr Wojciech Doliñski (IS
UWr); cz³onkowie: dr hab. Jerzy ¯urko (IS UWr), dr Marcin Stabrowski (Instytut Kulturoznawstwa Uni-
wersytetu Wroc³awskiego); dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska (IS U£), dr Sylwia Mêcfal (IS U£); dok-
toranci ISNS UW: Micha³ Florysiak, Maria Buko, Karolina Ca³kowska, Kaja Ro¿d¿yñska-Stañczak.

3 Przewodnicz¹cy: dr hab. prof. UW Gra¿yna Woroniecka (ISNS UW) i dr Wojciech Doliñski (IS
UWr); cz³onkowie: prof. Zbigniew Kurcz (IS UWr), dr Andrzej W. Rostocki (przewodnicz¹cy Sekcji Me-
todologii Badañ Spo³ecznych PTS), dr hab. Jerzy ¯urko (IS UWr), dr Marcin Stabrowski (IK UWr), dr
Hanna Jaxa-Ro¿en (IK UWr), dr Marcin Czerwiñski (IFP UWr), dr Mariusz Pandura (WNS UWr), dr
Krzysztof Pezdek (Zak³ad Humanistyczno-Spo³ecznych Podstaw Rehabilitacji AWF we Wroc³awiu).

4 Zob. szerzej: http://www.isns.uw.edu.pl/kronika.php (dostêp 01. 04. 2017).
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tyki � pogranicza gatunków� g³ównymi w¹tkami dyskusji by³y problemy bio-
graficzno�ci scenariusza filmowego, pamiêtnika jako tworzywa reporta¿u, a tak-
¿e fenomenologicznego zaplecza wczesno�redniowiecznych �róde³ oraz rodza-
jów stosowanego opisu w mówionym i pisanym trybie badañ spo³ecznych
(Wojciech Pawlik, Magdalena Piechota, Marcin Stabrowski, Wojciech Doliñski).

Kolejne spotkanie, zatytu³owane �Biografia i pamiêæ a metoda biogra-
ficzna�, koncentrowa³o siê wokó³ metody biograficznej w antropologii kul-
turowej, �momentu osobistego� i biografii ukrytej w poezji oraz wspomnieñ
rodzinnych w literaturoznawstwie i w socjologii (Kalina Sobierajska, Dorota
Sieroñ-Galusek, Miros³awa Radowska-Lisak, El¿bieta M. Kur). �Stosunek
badacza do tekstu i problemy interpretacji� � w tej czê�ci konferencji g³ówne
w¹tki dyskusji dotyczy³y prozy etnograficznej, �wierszy bez tekstu�, koncep-
cji tekstowych wyk³adników fikcji oraz poetyckich gier i �ladów codzienno-
�ci (Gra¿yna Kubica-Heller, Marek Pieni¹¿ek, Joanna Jeziorska-Ha³adyj, Irena
Szlachcicowa).

Nastêpna sesja � �Dokument osobisty w kontek�cie do�wiadczeñ gra-
nicznych� � skupia³a siê wokó³ biografii jako elementu metody historycznej,
auto/biografizuj¹cego przekazu �wiadka, zapisów Ireny Glück oraz proble-
mu tworzenia dziennika przez Andrzeja Bystronia (Anna Matuchniak-Kra-
suska, Hanna Gosk, Dagmara Swa³tek-Niewiñska, Mariusz Pandura). Na
pi¹tej sesji �Jednostki i grupy w kontekstach w³adzy� poruszono nastêpuj¹ce
problemy: dramat jako literacka forma zapisu powstania tkaczy �l¹skich,
sprawiedliwo�æ i pos³uszeñstwo w �Procesie� Franza Kafki, listy nastolat-
ków seksualnie nienormatywnych oraz literacka mitologia £emków (Joanna
Dobrowolska, Pawe³ Æwik³a, Wojciech Sitarz, Jerzy ¯urko).

Kolejne dwie sesje (szósta i siódma) zwi¹zane by³y z aspektami literacko-
�ci. W �Literacko�ci cia³a aktywnego� poruszano kwestie pisarskich strategii
uciele�nienia, somaestetyki R. Schustermanna oraz �wyobra�ni zwielokrot-
nionej� w kontek�cie jêzyka reporta¿y i opisów podró¿niczych (Paulina Abri-
szewska, Adam Kosznicki, Paulina Cichoñ, El¿bieta D¹browska). Z kolei
uczestnicy sesji �Literatura jest kobiet¹?� skupili siê na sposobach odczyty-
wania pamiêtników lesbijek, opisach szaleñstwa i zazdro�ci Zofii To³stojowej,
cechach podmiotowego pisarstwa Dominiki Dymiñskiej i Ma³gorzaty Halber,
a tak¿e na analizie do�wiadczeñ osobistych i literackiej retoryce w listach Sta-
nis³awy Przybyszewskiej (Edyta Janiak, Beata Walêciuk-Dejneka, Micha³ Flo-
rysiak, Marcin Czerwiñski). W ostatniej, ósmej sesji �Warto�ci w �wiecie przed-
stawionym i w ¿yciu codziennym� prelegenci i s³uchacze omawiali warto�ci
twórczo�ci Henryka Elzenberga, Stanis³awa Ignacego Witkiewicza oraz Je-
rzego Pilcha (Antoni P³oszczyniec, Fryderyk Nguyen, Sara Kurowska, Doro-
ta Narewska, Katarzyna Szkaradnik, Karol P³atek).
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Podsumowuj¹c spotkanie konferencyjno-warsztatowe, warto wskazaæ trzy
kwestie: 1. Style pracy z narracj¹ auto/biograficzn¹ prezentowane przez przed-
stawicieli ró¿nych dziedzin humanistyki (socjologów, kulturoznawców, lite-
raturoznawców, historyków) ró¿ni³y siê przede wszystkim szukaniem tek-
stualnych lub pozatekstualnych kontekstów dla analizy �róde³, a tak¿e
podej�ciem do prezentacji wyników badañ opartych o analizy dokumentów
osobistych. 2. W zakresie metod analizy badacze kierowali swoje poszuki-
wania albo w g³¹b tekstu (czy te¿ korpusu tekstów), albo wychodzili poza
tekst (ku cielesnym praktykom lub ku teorii). Jak pokazali referenci, doku-
menty osobiste analizowane bywaj¹ jako odrêbne, swoiste rzeczywisto�ci,
które same dla siebie dostarczaj¹ kategorii interpretacyjnych; b¹d� te¿ jako
praktyki dyskursywne bêd¹ce czê�ci¹ pozatekstowej rzeczywisto�ci, dlatego
wyja�niane przez pozatekstowe kategorie. 3. Sposoby komunikowania re-
zultatów badañ równie¿ by³y podzielone. Z jednej strony bowiem pojawi³y
siê g³osy mówi¹ce o tym, ¿e sama deskrypcja mo¿e byæ konkluzywnym tek-
stem, gdy¿ jêzyk nauk spo³ecznych i humanistycznych � nieprzezroczysty,
maj¹cy wiele wspólnego z jêzykiem literackim � jest sam w sobie narzêdziem
analitycznym. Z drugiej natomiast te, które opowiada³y siê za wychodze-
niem poza idiograficzny opis po to, by jednostkowe ogl¹dy �wiata konfron-
towaæ z logik¹ teorii i szukaæ uogólnieñ.

Uczestnicy spotkania zgadzali siê jednak, ¿e niezale¿nie od reprezento-
wanej dyscypliny naukowej i optyki badawczej, zapis do�wiadczenia jest pro-
blematyczny zarówno jako samo dzia³anie (praktyka tekstualizacji prze¿y-
cia), jak i jako rezultat tego dzia³ania (tekst, narracja, dokument). Konferencja
�Literackie i paraliterackie formy dokumentów osobistych w do�wiadcze-
niach badawczych� pokaza³a, ¿e niezwykle obiecuj¹cym poznawczo, teore-
tycznie i metodologicznie jest obszar, który powstaje na styku �wiatów przed-
stawionych, �wiatów prze¿ywanych i �wiatów spo³ecznych. W obszarze tym
transdyscyplinarne praktyki badawcze i poszukiwanie wspólnych kategorii
staj¹ siê w dzisiejszym �wiecie konieczno�ci¹5 .

Kontynuacj¹ idei, która przy�wieca³a organizatorom konferencji w War-
szawie, by³a IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rze-
czywisto�ci kulturowe i teksty pisane, zatytu³owana �Teksty � Obrazy �
Performance. Auto/bio/grafia na granicy do�wiadczenia ¿ycia codziennego,
sztuki i nauki�, która odby³a siê w Rzeszowie i Sanoku, w dniach 11�13

5 W ramach prezentowanej problematyki powsta³a ksi¹¿ka pod tytu³em Zanurzeni w codzienno�ci.
Analizy pogranicza literatury i biografii, W. Doliñski, G. Woroniecka, M. Stabrowski (red.), Warszawa:
Wydawnictwa UW 2018 (http://www.wuw.pl/product-pol-8004-Zanurzeni-w-codziennosci-Analizy-pogra-
nicza-literatury-i-biografii-PDF.html).
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stycznia 2018 r. Dotyczy³a ona teoretycznego i metodologicznego wykorzy-
stania s¹siedztwa tekstu, d�wiêku, obrazu i animacji (wielo�æ �róde³ danych
do�wiadczeniowych). Tak jak w poprzednich spotkaniach z tego cyklu jej
celem by³o w³¹czenie badaczy z ró¿nych dyscyplin naukowych, jak i osób
dzia³aj¹cych poza �rodowiskiem uczelnianym w organizacyjne i przedmioto-
we obszary pisanych dokumentów osobistych wplecionych w pozapisemne
systemy i uk³ady rejestracji do�wiadczenia.
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AGNIESZKA BIELSKA-BRODZIAK � dr nauk prawnych, adiunkt w Kate-
drze Teorii i Filozofii Prawa Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu �l¹skiego w Katowicach. Radca prawny. Ekspert prawny Sejmu RP.
Autorka licznych publikacji naukowych po�wiêconych zagadnieniom in-
terpretacji prawa, która stanowi g³ówny nurt Jej zainteresowañ badaw-
czych. W�ród innych zainteresowañ naukowych Autorki nale¿y wymie-
niæ problematykê praw zwierz¹t oraz etyczne i prawne aspekty.

SZYMON BRODZIAK � student prawa na Uniwersytecie Jagielloñskim oraz
corporate finance na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczest-
nik i koordynator projektów studenckich, konferencji naukowych (m.in.
projekt �Akademia Private Equity�, konferencja �Europejskie prawo spó³-
ek i rynku kapita³owego�) oraz XXVII �wiatowego Kongresu Miêdzy-
narodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Spo³ecznej IVR 2015
r. w Waszyngtonie DC. Laureat II miejsca w XX Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Wiedzy o Prawach Cz³owieka. Zainteresowania badawcze i na-
ukowe koncentruje na teorii i filozofii prawa, logice i dialektyce oraz
tematyce rynków kapita³owych i bankowo�ci. 

WOJCIECH DOLIÑSKI � dr, adiunkt zatrudniony w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Wroc³awskiego, cz³onek Zarz¹du Sekcji Metodologii Ba-
dañ Spo³ecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zainteresowa-
nia naukowe koncentruje na problemach etniczno�ci, sportu, edukacji,
�wiata ¿ycia codziennego oraz zastosowaniu badañ jako�ciowych, a szcze-
gólnie biograficznych (pamiêtniki).

PAWE£ DYBEL � prof. dr hab., filozof, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjo-
logii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krako-
wie. G³ówne dziedziny zainteresowañ badawczych to: filozofia wspó³czesna
(fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm), teorie psychoanalitycz-
ne, antropologia filozoficzna, wspó³czesna filozofia polityczna.

ANETA GAWLIK � dr hab. n. med., wieloletni pracownik Wydzia³u Lekar-
skiego �l¹skiego Uniwersytetu Medycznego i Górno�l¹skiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach, specjalista pediatrii, endokrynologii i dia-
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betologii. Klinicznie i naukowo zaanga¿owana g³ównie w tematykê ze-
spo³u Turnera, jednostek chorobowych wchodz¹cych w sk³ad szeroko
pojêtej problematyki zaburzeñ rozwoju p³ci, problemów ginekologii wieku
rozwojowego.

BARTOSZ KAMIÑSKI � doktorant w Katedrze Historii Idei i Antropologii
Kulturowej Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Interesuje siê teoriami socjologicznymi z zakresu socjo-
logii jako�ciowej, histori¹ idei nowo¿ytno�ci i wspó³czesno�ci oraz filo-
zofi¹ Gillesa Deleuze�a.

KATARZYNA KALINOWSKA � socjolog, antropolog wspó³czesno�ci, absol-
wentka Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego, gdzie obroni³a doktorat o praktykach flirtu i podrywu w sanato-
riach i na imprezach klubowych (2017). Zajmuje siê socjologi¹ i antropologi¹
m³odzie¿y, fenomenologi¹ emocji, metodologi¹ badañ jako�ciowych oraz
badaniem praktyk kulturalnych.

EWELINA KAUFMANN � doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe
Autorki oscyluj¹ wokó³ szeroko rozumianego zagadnienia zmiany spo-
³ecznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem buntu i rewolucji jako narzêdzi
wspomnianej zmiany.

JUSTYNA KOLARZ � mgr in¿. arch., doktorantka w Zak³adzie Architektu-
ry U¿yteczno�ci Publicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego,
Wydzia³ Architektury Politechniki Krakowskiej.

BRYGIDA KU�NIAK � dr hab., kierownik Zak³adu Prawa Miêdzynarodo-
wego Publicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. G³ówne
zainteresowania naukowo-badawcze: prawo organizacji miêdzynarodo-
wych, prawo dyplomatyczne i konsularne oraz s¹downictwo miêdzyna-
rodowe.

EWA MAJDECKA � socjolo¿ka, badaczka, animatorka kultury, doktorantka
Miêdzywydzia³owych �rodowiskowych Studiów Doktoranckich przy
Wydziale Historycznym z  siedzib¹ w Instytucie Stosowanych Nauk Spo-
³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zainteresowana nowy-
mi trendami spo³ecznymi, kultur¹ cyfrow¹ oraz socjologi¹ miasta. Za-
wodowo zwi¹zana z organizacjami pozarz¹dowymi oraz instytucjami
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publicznymi, m.in. z Centrum Cyfrowym i Centrum Nauki Kopernik.
Przygotowuje pracê doktorsk¹ o powojennej spo³ecznej readaptacji prze-
strzeni Starego Miasta w Warszawie.

IWONA M£O�NIAK � doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawê na temat dyskursów o sta-
ro�ci. Autorka tekstów z zakresu socjologii kultury, analizy klasowej, teorii
spo³ecznej. Od 2014 r. doktorantka tak¿e w Instytucie Filozofii Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

PIOTR OBACZ � dr, politolog, pracownik Uniwersytetu Jagielloñskiego,
cz³onek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Autor koncentruje
siê zw³aszcza na badaniach teoriopolitycznych oraz problematyce podzia-
³ów spo³eczno-politycznych i pluralizmu politycznego.

£UKASZ POMIANKIEWICZ � dr socjologii, historyk filozofii. Badacz nieza-
le¿ny. Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Socjologii i Instytucie
Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odby³ sta¿ na
Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Jego zainteresowania naukowe
dotycz¹ filozofii nauk spo³ecznych, debat teoretycznych: agency/structure
oraz refleksyjno�æ/habitus, a tak¿e metodologii badañ spo³ecznych.

£UKASZ STRZELCZYK � doktorant Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, kurator, producent. Jego zaintereso-
wania wyznaczaj¹ relacje d�wiêku i sztuk wizualnych, sztuka w przestrzeni
publicznej w Polsce w latach sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych oraz
zwi¹zki wizualno�ci z kontrkultur¹. Pomys³odawca festiwalu muzyczne-
go w ramach Festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik, organi-
zator kilkuset koncertów muzyki improwizowanej i eksperymentalnej
w Warszawie (m.in. podczas �Warszawskiej Jesieni�, �Niewinnych Cza-
rodziejów�, �Ogrodów Muzycznych�) i okolicach. Kurator wystawy �Tra-
sa M-Z� zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Za³o¿y-
ciel Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych �Trzecia Fala�. Wydawca p³yt
z polsk¹ archiwaln¹ muzyk¹ awangardow¹ lat siedemdziesi¹tych (np. Hel-
mut Nadolski, Grupa w Sk³adzie, Sesja 72, Onomatopeja).

URSZULA SZCZEPANKOWSKA � socjolo¿ka; doktorantka na Miêdzywy-
dzia³owych �rodowiskowych Studiach Doktoranckich przy Wydziale
Historycznym z siedzib¹ w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje siê w nastêpuj¹cych zagadnie-
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niach: problematyka spo³eczno-kulturowa, przemiany obyczajowe, w tym
staro�æ i starzenie siê, intymno�æ i zachowania seksualne, dyskryminacja
i wykluczenie.

EDYTA UMAÑSKA � absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie doktorantka Miêdzywydzia-
³owych �rodowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Histo-
rycznym z siedzib¹ w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Socjolo¿ka i badaczka terenowa zajmuj¹ca
siê statystyk¹, socjologi¹ kultury i obyczajów oraz relacjami miêdzy no-
woczesnymi urz¹dzeniami a lud�mi. Swoj¹ pracê doktorsk¹ na temat
wp³ywu smartfonów na spo³eczeñstwo przygotowuje pod kierunkiem
prof. Beaty £aciak. Interesuje siê naukowo socjologi¹ wizualn¹, socjolo-
gi¹ mediów oraz socjologi¹ sztuki.

MARCIN WOJTASIK � doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje siê badaniem spo³ecznych
i kulturowych aspektów jedzenia. Autora interesuj¹ zw³aszcza nowe zja-
wiska miejskiej kultury kulinarnej.

GRA¯YNA WORONIECKA � dr hab. prof. UW, socjolog, Katedra Socjolo-
gii Moralno�ci i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Spo-
³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: inter-
pretatywna teoria spo³eczna, metodologie interpretatywne, socjologia
zamieszkiwania, antropologia kulturowa. Cz³onek Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego; wspó³pracuje z ESA Research Network �Sociology of
Transformation: East and West�. Kierownik O�rodka Socjologii Zamiesz-
kiwania w ISNS UW; przewodnicz¹ca Sekcji Etosu i Tradycji Komitetu
Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

ANDRZEJ WRÓBEL � dr, socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wyk³ada³ w ISNS UW, Aka-
demii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz na Politechnice
Warszawskiej. Zainteresowania naukowe Autora dotycz¹ g³ównie zagad-
nieñ socjologii polityki, roli wizerunku i przywództwa we wspó³czesnym
spo³eczeñstwie oraz wielo�ci �wiatów spo³ecznych, perswazji i wp³ywu
w podejmowaniu decyzji politycznych, konfliktowego budowania to¿sa-
mo�ci grupowej, polityki postkolonialnej, prywatyzacji wojny, spo³ecz-
nego wymiaru mody oraz futurologii.
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Informacje
dla Autorów

Warunki przyjêcia tekstu

Redakcja �Societas/Communitas� przyjmuje artyku³y naukowe z dziedzi-
ny nauk spo³ecznych; zarówno teoretyczne, jak i metodologiczne oraz po-
�wiêcone omówieniom wyników badañ empirycznych (ilo�ciowych i jako-
�ciowych).

Artyku³y nie powinny przekraczaæ 25 stron znormalizowanego wydru-
ku komputerowego (1800 znaków na stronie, czyli ok. 30 wierszy, 60 zna-
ków w wierszu), a doniesienia z badañ i komunikaty nie powinny przekra-
czaæ 15 stron. Teksty nale¿y poprzedziæ abstraktami (maks. 150 s³ów) oraz
list¹ pojêæ kluczowych (od 3 do 5) w jêzyku polskim i angielskim. Recenzje
i polemiki mog¹ mieæ do 10 stron. Niezbêdne s¹ krótkie informacje o au-
torze.

Wszystkie teksty prosimy dostarczaæ w formie elektronicznej na adres
redakcji societas@isns.uw.edu.pl.

Recenzje i przyjêcie do druku

Poszczególne numery pisma maj¹ charakter monotematyczny. Do druku
kwalifikowane s¹ prace oryginalne, wcze�niej niepublikowane, tak¿e wykra-
czaj¹ce poza temat danego numeru, a przedstawiaj¹ce doniesienia z warszta-
tów badawczych. Redakcja uznaje zg³oszenie tekstu, który zosta³ jednocze-
�nie zg³oszony do druku w innym miejscu, za nieetyczne. Redakcja zastrzega
sobie prawo zwrotu prac, które s¹ niezgodne z profilem pisma, jak równie¿
decyzji o kolejno�ci i terminie ewentualnego druku tekstów zg³oszonych
a niezamówionych, o czym osoby zainteresowane bêd¹ informowane na bie-
¿¹co. Wszystkie artyku³y naukowe s¹ recenzowane przez dwóch, a w uza-
sadnionych wypadkach przez trzech niezale¿nych recenzentów z zachowa-
niem anonimowo�ci. Ostateczn¹ decyzjê o publikacji oraz zalecenia co do
ewentualnych poprawek przekazuje Autorowi redaktor prowadz¹cy dany
numer, po akceptacji zespo³u redakcyjnego.

Autor otrzymuje egzemplarz autorski.
Raz w roku na stronie internetowej pisma jest publikowana lista recen-

zentów.

SOCIETAS/COMMUNITAS 1-2 (25-2) 2018
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Zjawiska ghostwriting1  i guest authorship2  s¹ przejawem nierzetelno�ci
naukowej, a wszelkie wykryte przypadki bêd¹ demaskowane, w³¹cznie
z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniaj¹ce au-
torów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Dla-
tego te¿ do ka¿dego tekstu nale¿y do³¹czyæ o�wiadczenie, ¿e Autor jest jedy-
nym autorem tekstu lub ujawniæ wk³ad osób trzecich (z podaniem ich afiliacji
oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, za³o¿eñ, metod,
protoko³u itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

Format tekstu

� Artyku³y zamówione i niezamówione przez Redakcjê powinny byæ nade-
s³ane w wersji anonimowej z osobn¹ stron¹, na której znajduje siê imiê i na-
zwisko Autora/Autorki i krótka notka wskazuj¹ca stopieñ (tytu³) naukowy,
miejsce pracy i zainteresowania naukowe.

� Po tytule artyku³u powinien byæ zamieszczony abstrakt (150 s³ów
w jêzyku polskim i angielskim) oraz maksymalnie 5 s³ów kluczowych (w jê-
zyku polskim i angielskim).

� Tytu³ i podtytu³ oraz �ródtytu³y powinny byæ pisane zwyk³¹ czcionk¹
(odpowiednio 16, 14 i 12); prosimy nie boldowaæ, nie podkre�laæ, nie u¿y-
waæ innych znaków utrudniaj¹cych formatowanie.

� Tekst powinien byæ napisany czcionk¹ w rozmiarze 12, Times New
Roman, z podwójnym odstêpem, akapity zaznaczone tabulatorem.

� Tabele, diagramy, rysunki musz¹ mieæ kolejne numery, tytu³y i podane �ród³a.
Tabele powinny byæ sformatowane jak najpro�ciej; rozmiar czcionki 11 lub 10.

� Adresy bibliograficzne w tek�cie wed³ug wzoru: (Kowalski 1999: 12).
� Na koñcu powinna byæ umieszczona bibliografia wed³ug wzoru:
� Szczepañski J. (1972), Elementarne pojêcia socjologii, Warszawa: PWN.

Je�li trzeba podaæ rok pierwszego wyd., wtedy Szczepañski J. (1972[1963]).
� �wida-Ziemba H. (2006), Indywidualizm m³odych a wiê� spo³eczna,

�Societas/Communitas� 1: 27�144.
� Winch P. (1992), Rozumienie spo³eczeñstwa pierwotnego, prze³. T. Szawiel,

w: Mokrzycki E. (red.), Racjonalno�æ i styl my�lenia, Warszawa: IFiS PAN,
s. 242�295.

1 Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy kto� wniós³ istotny wk³ad w powstanie publikacji,
ale nie ujawniono jego udzia³u jako jednego z autorów lub nie wskazano jego roli w podziêkowaniach
zamieszczonych w publikacji (http://www.nauka.gov.pl/).

2 Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udzia³ autora jest zni-
komy lub w ogóle nie mia³ miejsca, a pomimo to jest autorem/wspó³autorem publikacji (http://www.na-
uka.gov.pl/).
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� Dla zapewnienia podwójnej anonimowo�ci procesu recenzyjnego ode-
s³ania do publikacji w³asnych Autora/Autorki w egzemplarzu recenzowanym
powinny byæ oznaczone jako (Autor/ka: 12), a pozycje Autora/Autorki usu-
niête z bibliografii.

� Przypisy w tek�cie powinny byæ zamieszczone na dole strony.

Teksty niespe³niaj¹ce powy¿szych warunków nie bêd¹ akceptowane
i poddawane recenzji. Powy¿sze zasady dotycz¹ równie¿ numerów wydawa-
nych w jêzyku angielskim.
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Koncepcja i pomys³ stworzenia czasopisma Societas /Communitas, w którym znajd¹
siê obok siebie wypowiedzi �nale¿¹ce� czy te¿, zgodnie z naukowym obyczajem,
zaliczane do ró¿nych dyscyplin, a zarazem po³¹czone jakim� wspólnym pytaniem,
narodzi³y siê w �rodowisku pracowników Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych
UW. Jest to �rodowisko szczególne, w³a�nie ze wzglêdu na wielokierunkowo�æ i ró¿-
norodno�æ prowadzonych badañ i oferowanych studentom propozycji edukacyjnych.
Ró¿norodno�æ ta ma jeszcze jeden znacz¹cy wymiar. Prócz badañ i analiz teoretycz-
nych powstaje tu wiele projektów o charakterze praktycznym, stanowi¹cych podsta-
wê ekspertyz oraz konkretnych rozwi¹zañ problemów spo³ecznych.
Uwa¿amy, i¿ owa wielokierunkowo�æ my�lenia i dzia³ania skupiona w ramach jed-
nego Instytutu jest warto�ci¹, gdy¿ stwarza realn¹ mo¿liwo�æ, wrêcz zmusza do sta-
³ej konfrontacji ró¿nych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków in-
terpretacji �wiata spo³ecznego oraz sytuacji ludzi w tym coraz bardziej
skomplikowanym i nieprzejrzystym �wiecie.

Dotychczas ukaza³y siê:

Sprzeda¿ i prenumerata:
http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/sprzedaz_i_prenumerata.html
Zamówienia mo¿na przesy³aæ mailem societas@isns.uw.edu.pl

Nr 1 Problemy wiêzi spo³ecznej
Nr 2 O mediach
Nr 3 Socjologia wiedzy
Nr 4/5 Ruchy Spo³eczne
Nr 6 Kobiety, mê¿czy�ni, p³eæ
Nr 7 Sociology of Law
Nr 8 Polityki pamiêci
Nr 9 W kierunku spo³eczeñstwa sieciowego
Nr 10 Jêzyk propagandy a kreacje rzeczywisto�ci
Nr 11 Antropologia polityczna
Nr 12 Sociology of Law II
Nr 13 Kobiety, migracja i praca
Nr 14 Socjologia emocji
Nr 15 Sociology of Law III: History
               and Development
Nr 16 Pedagogizacja ¿ycia spo³ecznego
Nr 17 Opis obyczajów na pocz¹tku
               XXI wieku
Nr 18�1 Nowa m³odzie¿ w nowym �wiecie

Nr 18�2 Special Issue. In Memoriam
                Aldona Jaw³owska
Nr 19�20 Ma³e ojczyzny
Nr 21 Ma³¿eñstwo i rodzina
                w ponowoczesno�ci
Nr 22 Morality, Law and Ethos.
               Maria Ossowska (1896-1974)
               � In Memoriam
Nr 23 Prywatne oraz publiczne obszary
                wychowania i edukacji seksualnej
Nr 24 Gniazdowanie a zmiana pokoleniowa
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