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Od Redakcji

Przedstawiam Pañstwu kolejny tom �Societas/Communitas� � czasopi-
sma wydawanego od roku 2006 przez Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecz-
nych UW. Tym razem jest on po�wiêcony pamiêci Marii Ossowskiej, twórcy
Katedry Historii i Teorii Moralno�ci UW, z której po dziesiêcioleciach wy-
kie³kowa³ ISNS UW, a dla wielu autorek i autorów Pani Profesor, która uczy-
³a nas dyscypliny intelektualnej i kultury akademickiej, daj¹c przy tym przy-
k³ad godno�ci obywatelskiej w ustroju totalitarnym, w którym przysz³o Jej
prze¿yæ drug¹ po³owê ¿ycia. Tom opracowali Wojciech Pawlik i Magdalena
�rodoñ. Nie miejsce tu na powtarzanie informacji biograficznych i bibliogra-
ficznych, a tak¿e osobistych wspomnieñ, które dziêki pracy redaktorów w nim
siê znalaz³y. Trzeba jednak podnie�æ na wstêpie socjologiczny charakter twór-
czo�ci Ossowskiej, który czêsto jest zawê¿any.

Maria Ossowska by³a oczywi�cie filozofk¹, etyczk¹ i badaczk¹ moralno-
�ci. Moralno�æ jako zjawisko spo³eczne umieszcza³a J¹ w socjologii, ale by³a
te¿ psycholo¿k¹ i historyczk¹ m o r a l n o � c i .  By³a filozofk¹, etyczk¹,
psycholo¿k¹ i historyczk¹, to prawda, ale by³a jednocze�nie socjolo¿k¹ tout
court, w pe³nym sensie tego s³owa. Socjologia pojawia siê w twórczo�ci
Ossowskiej na piêæ sposobów. Raz jako plan osobnej subdyscypliny w ra-
mach projektowanej opisowej nauki o moralno�ci obejmuj¹cej miêdzy innymi:
1) �rodowiskowe zró¿nicowanie moralno�ci, 2) zale¿no�æ pogl¹dów moralnych
od ró¿nych czynników zewnêtrznych i 3) rozwój moralny grup spo³ecznych,
a wszystko to oparte na historii moralno�ci �rozumianej nie tylko jako histo-
ria doktryn etycznych, ale i jako historia obiegowych w danej grupie i w da-
nym czasie opinii moralnych i historii pewnych obiegowych w danej grupie
sposobów postêpowania� (Ossowska 1963a: 18). Swoistym przekleñstwem
recepcji Ossowskiej w socjologii by³o to, ¿e pod mianem Socjologii moralno-
�ci opublikowa³a rozszerzone notatki � a wyk³ady Ossowskiej by³y czytanym
materia³em roboczym do publikacji � z jej wyk³adów amerykañskich. Su-
mienny przegl¹d czynników traktowanych jako zmienne niezale¿ne, ewen-
tualnie powi¹zanych z cechami kultury moralnej, spo³eczeñstw nie odpo-
wiada rozbudzonym oczekiwaniom ani rzeczywistej zawarto�ci Jej dzie³.

Tymczasem ca³a prawie twórczo�æ Ossowskiej stanowi socjologiê moral-
no�ci, chocia¿ nieco inaczej rozumian¹, ni¿ zak³ada³a to sama uczona. Ile¿ to
razy bowiem stosowa³a dyrektywê metodologiczn¹, której socjologiczny cha-
rakter nie ulega w¹tpliwo�ci: �Porzuæmy na chwilê ksi¹¿ki etyczne z ich ste-
reotypowymi przyk³adami i rozejrzyjmy siê, jak wygl¹daj¹ pochwa³y i naga-
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ny, które wypowiadamy i wypisujemy co dzieñ w tysi¹cach okazji, i jakie
orzeczniki wystêpuj¹ naprawdê w tych wypowiedziach, które ludzie nieuprze-
dzeni byliby sk³onni bez wahania za oceny poczytywaæ!� (ibidem, s. 127).
Nawet je�li badañ terenowych, o których musia³a s³yszeæ na londyñskich se-
minariach Bronis³awa Malinowskiego � nie mówi¹c o praktyce badawczej
Stanis³awa Ossowskiego � sama nie prowadzi³a jako osobnych dzia³añ badaw-
czych, to po pierwsze, zdawa³a sobie sprawê z ich etycznych uwik³añ, a po
drugie, prowadzi³a je stale w ¿yciu powszednim, kolekcjonuj¹c to, co w swo-
im �terenie� � wokó³ siebie mog³a poznaæ. Co do pierwszego, to zwraca
uwagê rozwa¿any przez ni¹ pewien kazus: �Pan X jest socjografem i udaje
siê na badania terenowe. Zaprzyja�nia siê z lud�mi przy kieliszku, by wyci¹-
gn¹æ z nich ró¿ne informacje o stosunkach lokalnych, nie zwierzaj¹c siê,
oczywi�cie, ¿e wszystko, czego siê dowie, wykorzysta w planowanej przez
siebie publikacji i ¿e zainteresowanie, które jego interlokutorzy bior¹ za za-
interesowanie siê ich osobami indywidualnie, jest zainteresowaniem spraw¹,
której maj¹ s³u¿yæ jako mniej lub wiêcej przypadkowa ilustracja. Przypusz-
czamy, ¿e Kant zgodzi³by siê tego rodzaju wypadek poczytaæ za wypadek
traktowania ludzi jako �rodek� (Ossowska 2005: 183). Bior¹c pod uwagê
w³asne do�wiadczenia badawcze, chcia³bym zwróciæ uwagê na pewne zda-
nie, za którym kryje siê podstawa wielu rozrzuconych w dzie³ach Ossowskiej
odniesieñ empirycznych: �Gdyby sam fakt u³atwionego wgl¹du w cudze ¿y-
cie zachêca³ do tego rodzaju postawy [nietolerancji � J.K.], nale¿a³oby siê
spodziewaæ, ¿e znajdzie siê j¹ przede wszystkim u ch³opów, gdzie dzieñ po-
wszedni przebiega ca³kowicie na oczach bli�nich. A jednak nie jest to rys
podkre�lony � o ile mi wiadomo � przez badaczy ethosu ch³opskiego. Prze-
prowadzaj¹c nieraz z naszymi ch³opami specjalne rozmowy dla wybadania
tej sprawy [wyró¿nienie � J.K.], nie natrafili�my na tendencje do surowych
»nieinteresownych« potêpieñ. Wrêcz przeciwnie, mo¿na by³o zauwa¿yæ ob-
jawy znacznej tolerancji i odnosi³o siê wra¿enie, ¿e to ¿ycie przy �wiadkach
zmusza do tolerancji po prostu dlatego, ¿e bez niej by³oby nie do wytrzyma-
nia� (Ossowska 1985: 246). ¯al, ¿e tak jak nie mamy dziennika Ossowskiej,
nie mamy te¿ zapisu tych rozmów z pewno�ci¹ stanowi¹cych to, co zawodo-
wy metodolog-dydaktyk nazywa �wywiadami ustrukturyzowanymi�, a kto
wie, czy nie od czasu do czasu �grupowymi wywiadami zogniskowanymi�.
Zwa¿ywszy na pluralis, nie mo¿emy te¿ wykluczyæ, i¿ czasem móg³ to byæ
�wywiad grupowy� prowadzony przez dwoje badaczy � Mariê i Stanis³awa.
I powtarzany przez Ossowsk¹ wiele razy apel o wstrzemiê�liwo�æ badawcz¹:
�Moralno�æ jest terenem, gdzie zw³aszcza metoda wywiadu, jak metoda ankie-
towa, natrafia na szczególne trudno�ci. Po�rednie sondowanie opinii, a przede
wszystkim systematyczna i d³ugotrwa³a obserwacja, wydaje siê tu niezast¹-
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piona� (Ossowska 1963b: 119) � wynika z w³asnego do�wiadczenia badaw-
czego, a nie z dogmatycznej rezerwy wobec nowych masowych metod ba-
dawczych. I nie tylko krótki podrozdzia³ w Podstawach nauki o moralno�ci
o tym �[j]ak brzmi¹ oceny wypowiadane w ¿yciu codziennym� (Ossowska
1963a: 52/53) mo¿e byæ przyk³adem zastosowania tej dyrektywy do obser-
wacji praktyk ¿yciowych. Nieznany Jej, jak s¹dzê, Erving Goffman zyska³
uznanie w krêgach socjologicznych dopiero po �mierci Ossowskiej, ale nie-
w¹tpliwie jego socjologia i antropologia ¿ycia codziennego stanowi realiza-
cjê idea³u badawczego, który stoi za t¹ � pozornie skromn¹ � dyrektyw¹
metodologiczn¹.

Kilka przyk³adów takich obserwacji pozwoli nam uchwyciæ charakter
socjologii uprawianej przez Ossowsk¹. Klasowe zró¿nicowanie moralno�ci:
�Godz¹c siê na ogó³ z tym, ¿e gdy rozmawiamy w czyjej� obecno�ci, nie wolno
nam tego �wiadka wy³¹czaæ z rozmowy, bo to robi przykro�æ, a czasem upo-
karza, ludzie z »towarzystwa« mówili u nas niegdy� po francusku przy s³u¿¹-
cej czy ludziach »z gminu«, a [z]asada, ¿e nale¿y ustêpowaæ miejsca starszym,
rzadko bywa³a w tramwaju stosowana do proletariatu, dlatego te¿, je¿eli to
czyni³ elegancko ubrany pan w stosunku do tzw. »kobiety«, a nie »pani«,
nierzadko wywo³ywa³ zak³opotanie i zdziwienie� (ibidem, s. 373). O rozko-
szy jako przeciwieñstwie cierpienia: �Jako przyk³ady doznañ rozkosznych
cytuje siê rozkosz p³ciowa (przy otwartej mo¿liwo�ci zró¿nicowania na tym
ostatnim terenie paru jako�ciowo ró¿nych doznañ) oraz takie doznania, jak
doznania towarzysz¹ce �miechowi czy ³askotaniu. [�] Cytowane przyk³ady
mo¿na by próbowaæ mno¿yæ. Jakiego� krótkotrwa³ego, rozkosznego spazmu
doznaje siê niekiedy podczas s³uchania muzyki, przy pewnych tonach lub ich
kombinacjach. Jakich� analogicznych prze¿yæ kto� móg³by siê doszukaæ w cza-
sie zimnej k¹pieli, gdy w zwi¹zku z nag³ymi zmianami w obiegu krwi prze¿y-
wamy jak gdyby dreszcz rozkoszy� (Ossowska 2005: 40). Podobnie po stro-
nie prze¿yæ repulsywnych, jak wstyd i wyrzuty sumienia: �Pewna urocza dama,
na któr¹ mia³ siê powo³ywaæ W. James, twierdzi³a, i¿ pewno�æ, ¿e jest dobrze
ubrana, daje jej spokój sumienia (the peace of heart), w stosunku do którego
spokój sumienia, jaki jej daj¹ pociechy religijne, jest niczym� (Ossowska1963a:
331). Gdy chce wskazaæ na zró¿nicowany emocjonalnie sk³ad poczucia wsty-
du, wie, gdzie takiego szukaæ: �Erotyka [�] to dziedzina prze¿yæ wstydliwo-
�ciowych o kombinowanym sk³adzie. »Wstydzê siê tylko wtedy � mówi³a
w³a�nie w zwi¹zku z t¹ dziedzin¹ pewna pani � gdy jestem niespokojna, czy
aby na pewno ³adnie wygl¹dam«� (Ossowska 2005: 237). Nie tylko alkowa,
ale nawet stó³ by³ dobrym terenem obserwacji: �Dzieje siê to np. w wypad-
ku, gdy gospodyni cieszy siê w czasie wydawanego przyjêcia, ¿e go�cie mieli
tak dobry apetyt, i¿ zmietli do cna pó³ miski�, co potwierdza tezê, ¿e �sprze-
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ciwianie siê [�] marnotrawstwu ³¹czy siê nader czêsto [podkre�lenie � J.K.;
por. Goffman 2011] z zami³owaniem do nale¿ytego dopasowywania two-
rzywa do wytworów czy �rodków do celów, które z kolei mo¿e prowadziæ
do zachowañ najzupe³niej przeciwnych tym, jakie dyktuje pragnienie ograni-
czenia wydatków� (Ossowska 1985: 124). Brak zale¿no�ci miêdzy w³asnym
do�wiadczeniem a zdolno�ci¹ do wspó³czucia z innymi i fa³szywo�æ twier-
dzenia, ¿e cierpienie uszlachetnia, ilustruje przez do�wiadczenie oczywiste
dla ludzi z tamtych czasów: �By siê o tym przekonaæ, wystarczy³o pods³u-
chaæ w tramwaju czy na ulicy refleksji niektórych warszawiaków przy okazji
likwidacji getta przez Niemców� (Ossowska 2005: 94). Zwróæmy uwagê, ¿e
ten anegdotyczny materia³ s³u¿y metodologii Ossowskiej: szukaæ przyk³a-
dów niezgodnych z twierdzeniami ogólnymi. Wystarczy jeden kontrprzyk³ad,
aby rozbiæ roszczenie do uniwersalno�ci wszystkich twierdzeñ dotycz¹cych
moralno�ci. Odt¹d mog¹ one mieæ co najwy¿ej charakter generalizacji wy-
magaj¹cych podania warunków dodatkowych i odpowiedniego kwantyfika-
tora. I tu Ossowska wkracza na teren teorii socjologicznych. Moralno�æ miesz-
czañska nie tylko rekonstruuje ethos mieszczañski i jego warianty, ale zawiera
te¿ falsyfikacjê do dzi� powtarzanej tezy Maksa Webera o zwi¹zku etyki pury-
tañskiej z rozwojem kapitalizmu. Socjologia moralno�ci podaje przyk³ady in-
nych twierdzeñ ogólnych, formu³owanych pocz¹wszy od Ibn Chalduna, a na
Émile�u Durkheimie koñcz¹c, i obejmuje wielk¹ polemikê z funkcjonalizmem
jako teori¹ empiryczn¹. Podobnie Ethos rycerski i jego odmiany wskazuje na
dysfunkcjonalno�æ rycerskich zasad walki obowi¹zuj¹cych wszak¿e dopóty,
dopóki ¿y³o rycerstwo, a w ograniczonych formach nawet po jego zaniku.
Trudno zaprzeczyæ, ¿e s¹ to kluczowe twierdzenia socjologii towarzysz¹ce jej
rozwojowi do lat piêædziesi¹tych XX w.

Socjologia uprawiana przez Ossowsk¹ nie przekracza granicy symboli-
zmu. Na to nie pozwala³o Jej dobre wychowanie w lwowsko-warszawskiej
szkole realizmu logicznego. Jest jednak równie systematyczna co semantyka
antropologiczna Goffmana. Obydwoje badacze odwo³uj¹ siê do �powsze-
dniego do�wiadczenia�. Niedocenione przez socjologów wydaje mi siê takie
oto stwierdzenie z koñcowych partii Podstaw nauki o moralno�ci: �W �wie-
tle tych rezultatów niepodobna nie zadaæ sobie pytania, jak¹ moralno�æ opi-
sywali�my w³a�ciwie w naszej ksi¹¿ce, jaka grupa s³u¿y³a nam za model, gdy
mówili�my o »naszej« moralno�ci, o »potocznych« opiniach moralnych.
Odpowied� na to pytanie jest nader k³opotliwa, k³opotliwa jest nie tylko dla
nas, ale tak¿e i dla wszystkich, którzy moralno�æ »potoczn¹« badali i opisy-
wali. [�] Trudno w¹tpiæ, ¿e moralno�æ, opisywana jako potoczna, bywa³a
zwykle moralno�ci¹ »ludzi dobrze wychowanych«. [�] Opisywano moral-
no�æ doros³ego, »normalnego«, wykszta³conego Europejczyka urobionego
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przez chrze�cijañstwo i [jak zauwa¿y³ Dupreel] pod wzglêdem moralnym
szczególnie skrupulatnego. [�] S³owo drukowane, z którego korzystali�my
w naszej pracy do�æ obficie, ma jednak ten wielki przywilej, ¿e mo¿na przy
jego pomocy podró¿owaæ w czasie i przestrzeni, ogarniaj¹c w ten sposób
znacznie wiêcej ni¿ kr¹g w³asnych znajomych. Tote¿, choæ mówi¹c o moral-
no�ci »potocznej«, nie pozwalali�my sobie nigdy w naszej wyobra�ni na na-
zbyt �mia³e generalizacje, wierzyli�my jednak jednocze�nie, ¿e uprawiamy
co� wiêcej ni¿ autobiografiê� (Ossowska 1963a: 378�379).

Wracaj¹c do Goffmana, który rekonstruuje wewnêtrzny ³ad interakcji,
ile¿ tu podobieñstwa w za³o¿eniach i metodzie. �Wychodzê z za³o¿enia, ¿e
podejmuj¹c szeroko zakrojon¹ próbê powi¹zania ze sob¹ rozmaitych elemen-
tów wspó³czesnego ¿ycia spo³ecznego w postaci analizy wyja�niaj¹cej, nale¿y
stawiaæ wiele tez niepopartych twardymi danymi ilo�ciowymi� (Goffman
2011: 7). �Zamiast formu³owaæ stanowcze tezy lub odwo³ywaæ siê do staty-
styki, bêdê twierdzi³, ¿e dana praktyka zachodzi w�ród pewnej grupy ludzi
»zazwyczaj«, »czêsto« lub »od czasu do czasu«. [�] Stosujê [�] wyra¿enia
»w spo³eczeñstwie zachodnim«, »w amerykañskiej klasie �redniej« i tym po-
dobne� (ibidem, s. 7�8). �Stosujê termin »nasze« ze �wiadomo�ci¹, ¿e w od-
niesieniu do b³ahych zachowañ nie mo¿na go u�ci�liæ w konwencjonalny
lub dogodny sposób. Na temat »w³asnej« grupy kulturowej mogê stawiaæ
tezy z najwiêksz¹ doz¹ pewno�ci, gdy¿ znam j¹ najlepiej z w³asnego do�wiad-
czenia. [�] Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e metoda, do której czêsto siê tu ucie-
kam � niesystematyczna, naturalistyczna obserwacja � ma bardzo powa¿ne
ograniczenia. Na swoj¹ obronê mogê przywo³aæ argument, ¿e tradycyjna
metodologia badawcza stosowana dotychczas w tej sferze równie¿ napotyka
powa¿ne przeszkody� (ibidem, s. 9). Nic siê od lat trzydziestych i czterdzie-
stych XX w., kiedy pisa³a Ossowska, nie zmieni³o, a uwaga Goffmana, ¿e
stosowanie rozwiniêtych od tamtego czasu metod nie na wiele siê zda³o,
zachowuje sw¹ wa¿no�æ do dzisiaj: �[�] zak³ada siê, ¿e je�li zachowamy
pozory nauki, to uzyskamy naukowe rezultaty. Nic podobnego. [�] Nie zi-
dentyfikowano realnych problemów badawczych. Nie opracowano pojêæ,
które zmieni³yby nasz¹ wizjê dzia³añ spo³ecznych. Nie stworzono uk³adów
odniesienia, które pomie�ci³yby rosn¹c¹ liczbê faktów. Takie metody nie
pomog³y nam zrozumieæ zwyk³ego zachowania, tylko nas od niego oddali-
³y� (ibidem, s. 10).

Socjologia pomaga te¿ Ossowskiej w tym �terenie�, który sobie wybra³a
� pocz¹wszy od studiów nad etyk¹ stoików � a który mia³ charakter histo-
ryczny. Podejmuj¹c typologiczn¹ analizê my�li moralnej o�wiecenia angiel-
skiego � jak podkre�la � du¿o jej bli¿szego ni¿ o�wiecenie francuskie, zapo-
wiada³a, ¿e �[�] praca ta nie jest w pewnym sensie historyczna. Jest ni¹
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tylko w tym znaczeniu, ¿e dotyczy przesz³o�ci. Ale nie jest historyczna w tym
sensie, ¿e nie interesuje siê pierwszeñstwem pewnych wypowiedzi, ich filia-
cjami, zmianami, jakie autorzy wprowadzaj¹ w ró¿nych wydaniach. Absor-
bowa³a mnie w tej ksi¹¿ce przede wszystkim tre�æ pogl¹dów, ich zwi¹zki
logiczne i psychologiczne, ich warto�æ logiczna. A tak¿e ich uwarunkowania
spo³eczne pozwalaj¹ce sprawdziæ na tym materiale historycznym pewne hi-
potezy socjologiczne� (Ossowska 1966: 11). Jest to podej�cie synchronicz-
ne, konstruuj¹ce pewien zespó³ tre�ci, który stanowi istotn¹ czê�æ ethosu. Bo
z up³ywem czasu pojêcie to staje siê centralne w pracy Ossowskiej. �Antro-
polog kultury woli niew¹tpliwie pos³ugiwaæ siê s³owem »ethos« ni¿ »etyka«
albo mówiæ o przyjêtej w danym spo³eczeñstwie hierarchii warto�ci, ni¿
wyodrêbniaæ w niej warto�ci moralne. My�lê, ¿e ze wzglêdu na trudno�ci
zwi¹zane z wyodrêbnieniem oceny i normy moralnej oraz ze wzglêdu na
wspomnian¹ ju¿ wtórno�æ ocen moralnych, które s¹ jak najmocniej zro�niê-
te z tym, co siê w ogóle w danej grupie ceni, jest to stanowisko rozs¹dne.
Charakterystyka moralno�ci mieszczañskiej, któr¹ w swoim czasie podjê³am,
tak¿e doprowadzi³a mnie do pos³ugiwania siê owym szerszym terminem, za
jaki uwa¿am s³owo »ethos« czy styl ¿ycia (way of life), przy czym idzie o jaki�
zespó³ zachowañ wyznaczonych przez przyjêt¹ hierarchiê warto�ci� (Ossow-
ska 1963b: 177�178).

Jest jeszcze jeden, pi¹ty w naszym wyliczeniu, zwi¹zek Ossowskiej z so-
cjologi¹. Tym razem mam na my�li stosowan¹ wiedzê spo³eczn¹, która stano-
wi ratio naszego Instytutu. Zajmuj¹c siê projektem �Wzór obywatela w spo³e-
czeñstwie demokratycznym� czy ocen¹ spo³ecznej przydatno�ci innych
wzorców normatywnych, Ossowska przyjmuje tê sam¹ perspektywê funk-
cjonalistyczn¹, któr¹ odrzuca w twierdzeniach opisowych. �Jednak¿e nieuf-
no�æ w stosunku do funkcjonalizmu w postaci pewnej tezy empirycznej nie
zmusza do nieufno�ci w stosunku do funkcjonalizmu w postaci pewnego po-
stulatu metodologicznego, który nakazuje szukaæ, czemu jaka� norma w prak-
tyce s³u¿y, jak funkcjonuje w ¿yciu spo³ecznym� (Ossowska 1970: 29). Nie
jest to oczywi�cie sprzeczno�æ, bo funkcjonalizm wywodzi siê z perspektywy
teleologicznej i przyjmuje postaæ zdañ celowo�ciowych: Je�li chcesz mieæ de-
mokracjê, to powiniene� rozpowszechniaæ taki, a nie inny wzór osobowy.
�Pragniemy zaprojektowaæ i poddaæ dyskusji pewien wzór dla cz³owieka ¿y-
j¹cego w ustroju demokratycznym� (Ossowska 1992: 14). Jest to swoista
socjotechnika, ale Ossowska idzie o krok dalej. Jej socjotechnika jest zara-
zem w³asnym twórczym projektem spo³ecznym. Planuj¹c cz³owieka �odpo-
wiedniego� do ¿ycia w dobrze dzia³aj¹cej demokracji, bo o to tu chodzi,
Ossowska zarazem planuje demokracjê: �[�] przez ustrój demokratyczny
rozumieæ bêdziemy ustrój, w którym nie ma uciskaj¹cych i uciskanych, uprzy-
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wilejowanych i upo�ledzonych, ustrój, w którym w atmosferze swobody ka¿dy
rozwin¹æ mo¿e swoje mo¿liwo�ci. Mówi¹c o uprzywilejowaniu czy upo�le-
dzeniu mamy na my�li wszelkie typy uprzywilejowañ i upo�ledzeñ, nie tylko
ekonomiczne. Demokracja w tym rozumieniu bêdzie wyklucza³a istnienie
jakichkolwiek obywateli pierwszej i drugiej klasy, czy to bêd¹ bogaci w sto-
sunku do biednych, czy jaka� wiêkszo�æ w stosunku do mniejszo�ci narodo-
wej, czy ludzie jakiego� wyznania w stosunku do ludzi innych wyznañ, czy
mê¿czy�ni wobec kobiet itd.� (ibidem, s. 14/15). Jest to demokracja zarazem
liberalna i spo³eczna. I dalej Ossowska zastanawia siê nad tym, jakie rysy
chcieliby�my widzieæ u kogo�, kto ¿yje w tak ukszta³towanym spo³eczeñ-
stwie.

Jacek Maria Kurczewski
Redaktor naczelny
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KLEMENS SZANIAWSKI

Maria Ossowska1

Pani Maria by³a uczon¹. By³a równie¿ dam¹. Nikt, kto siê z ni¹ zetkn¹³,
nie mia³ co do tego najmniejszych w¹tpliwo�ci.

Uprawianie nauki stanowi³o jej zawód � innego nigdy nie zna³a � ale by³o
te¿ szczê�ciodajnym wype³nieniem ¿ycia. Z perspektywy swych siedemdzie-
siêciu lat tak o tym mówi³a: ,,Praca naukowa stanowi³a dla mnie zawsze co�
wiêcej ni¿ zawód; stanowi³a potrzebê równie imperatywn¹ i równie elementar-
n¹ jak g³ód i pragnienie. Kiedy zamawia³am w bibliotece jakie� ksi¹¿ki
o atrakcyjnym tytule, nie mog³am siê zupe³nie doczekaæ ich podania. Prze¿y-
wa³am wtedy takie rzeczy, które siê zwykle przypisuje komu�, kto na schadz-
ce mi³osnej czeka na bardzo sympatycznego partnera�.

Niecierpliwo�æ ujawniaj¹ca siê w tym wyznaniu by³a, jak siê zdaje, przy-
czyn¹ zmiany pierwotnych planów. Zamierza³a bowiem zostaæ filozofem
przyrody (pod wp³ywem lektury s³ynnego dzie³a Haeckla) i podjê³a w tym
celu studia biologiczne. Rych³o jednak przekona³a siê, ¿e aby dotrzeæ w bio-
logii do problemów otwartych, trzeba odbyæ d³ug¹ i ¿mudn¹ drogê, gdy tym-
czasem w filozofii w s z y s t k o jest problemem otwartym. Zmieni³a wiêc
dziedzinê. Zajê³a siê najpierw semantyk¹ ogóln¹, nastêpnie refleksj¹ teore-
tyczn¹ nad zjawiskami moralnymi. Przy tej ostatniej pozosta³a.

Nie piszê tu o twórczo�ci Ossowskiej, pominê wiêc wyniki jej badañ. Wa¿-
ny jest jednak sposób ich uzyskania, wa¿ny jest styl. Trzeba zatem przypo-
mnieæ, ¿e Ossowska sama sobie wymy�li³a problematykê, gdy postanowi³a badaæ
moralno�æ ca³o�ciowo i z ró¿nych punktów widzenia, to jest pod wzglêdem
jêzykowym, psychologicznym, socjologicznym, historycznym. Prekursorzy, na
przyk³ad Levy-Bruhl ze sw¹ science de moeurs, mieli zawsze na my�li jaki�
jeden aspekt zjawisk moralnych. Ossowska postulowa³a wielostronno�æ. Na-
tychmiast te¿ sama zabra³a siê do wykonywania owego programu.

1 K. Szaniawski: Maria Ossowska, w: Amsterdamski S. (red.), Obecno�æ. Leszkowi Ko³akowskiemu
w 60 rocznicê urodzin: zbiór esejów, Londyn: Aneks 1987.

�ród³a
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Mia³a przy tym poczucie � dla niej bardzo wa¿ne � ¿e uprawia naukê, ¿e
g³osi twierdzenia sprawdzalne, podlegaj¹ce publicznej kontroli wedle kryte-
riów, które obowi¹zuj¹ w etnografii, socjologii, psychologii, semiotyce. Czy
etykê w �cis³ym sensie tego s³owa mo¿na tak uprawiaæ? To siê wydawa³o
w¹tpliwe, najoglêdniej mówi¹c. Dominuj¹cy w latach miêdzywojennych neo-
pozytywizm udziela³ odpowiedzi negatywnej, w ró¿nych zreszt¹ wariantach.

Stanowisko Ossowskiej w kwestii granic nauki nie by³o tak skrajne. Ma-
wia³a czêsto, ¿e naukowo�æ jest atrybutem stopniowalnym, przys³uguj¹cym
w jakiej� mierze tak¿e dyscyplinom dalekim od wzorca przyrodniczego. Wie-
rzy³a jednak, ¿e naczelne za³o¿enia etyki nie podlegaj¹ uzasadnieniu publicznie
przekonywaj¹cemu. Argumentowaæ w etyce mo¿na tylko do pewnego punk-
tu, poza którym jest ju¿ nieprzekraczalna bariera dziel¹ca ludzi o zasadniczo
odmiennych prze�wiadczeniach moralnych. Odmienno�æ ta nie poddaje siê
likwidacji za pomoc¹ argumentów wspólnie uznanych za rozstrzygaj¹ce.

Ossowska zwyk³a mawiaæ, ¿e nie podejmuje siê wykazaæ ideowemu es-
esmanowi, i¿ jego stanowisko jest nies³uszne. Jej s³uchacze � a dzia³o siê to
w latach wojny, na konspiracyjnym Uniwersytecie Warszawskim � przyjmo-
wali tê deklaracjê do wiadomo�ci z uczuciem bliskim grozy, tak bardzo siê
wtedy pragnê³o, by oczywisto�æ serca wsparta by³a oczywisto�ci¹ rozumu.
Ossowska rozumia³a tak¹ potrzebê, sama j¹ zreszt¹ odczuwa³a, nie widzia³a
jednak mo¿liwo�ci jej zaspokojenia bez ulegania z³udzeniom. Dlatego upra-
wia³a naukê o moralno�ci, a nie etykê. Na tyle tylko pozwala³a jej przyjêta na
ca³e ¿ycie g³ówna rola spo³eczna, rola uczonej.

Intuicje etyczne mia³a bardzo silne i dawa³a im wyraz, jak ka¿dy z nas.
Jednak nie z katedry uniwersyteckiej. Asceza metodologiczna w³a�ciwa epo-
ce, w której tworzy³a, wyklucza³a g³oszenie pod firm¹ nauki twierdzeñ nie-
daj¹cych siê w pe³ni uzasadniæ. Do takich w³a�nie nale¿¹ pouczenia o tym,
co dobre, a co z³e. Ossowska nie uchyla³a siê oczywi�cie od innych ról spo-
³ecznych, wynikaj¹cych z obowi¹zku obywatelskiego uczestnictwa w ¿yciu
publicznym. Wystêpuj¹c w tym charakterze dawa³a wyraz swoim prze�wiad-
czeniom moralnym, broni³a zagro¿onych warto�ci. Czyni³a to w formie dys-
kretnej, chcia³oby siê rzec: eleganckiej, i tylko wtedy, gdy zabranie g³osu
uwa¿a³a za konieczne. Nie maj¹c temperamentu publicystycznego, unika³a
chwytów perswazyjnych w³a�ciwych propagandzie, najchêtniej apelowa³a do
ludzi podobnie doznaj¹cych. Przedstawia³a im swój punkt widzenia, rewin-
dykowa³a sens s³ów skradzionych przez totalitaryzm, identyfikowa³a zjawi-
ska, na które nie wolno wyraziæ zgody.

By³y to jednak wypowiedzi okazjonalne. Nie znajdujê w twórczo�ci
Ossowskiej próby systematycznego przedstawienia w³asnych intuicji moral-
nych. Z jednym, charakterystycznym wyj¹tkiem. Jest nim broszura pod tytu-
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³em Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, pisana w latach wojny,
wydana w roku 1946. Wylicza siê w niej i analizuje po¿¹dane cechy cz³owie-
ka uczestnicz¹cego na równych z innymi prawach w ¿yciu swojej zbiorowo�ci
� od aspiracji perfekcjonistycznych do poczucia humoru. Tekst piêkny w swej
prostocie i rozumnym umiarze, sk³aniaj¹cy do solidaryzacji z przedstawion¹
w nim hierarchi¹ warto�ci. Odosobniony w�ród publikacji jego autorki, a ju¿
samym wyborem tematu �wiadcz¹cy o jej preferencjach spo³ecznych.

S¹ oznaki, ¿e w pó�niejszym okresie ci¹¿y³o Ossowskiej przyjête samo-
ograniczenie. W przedmowie do swej przedostatniej ksi¹¿ki (Normy moral-
ne, 1970) pisa³a: ,,Podczas gdy w innych pracach akcentowa³am wyra�nie, ¿e
zajmujê siê opisywaniem i wyja�nianiem zjawisk moralnych, a nie formu³owa-
niem przepisów, w tej ksi¹¿ce, choæ dominuje w niej ca³kowicie materia³ opi-
sowy, pozwalam sobie wyra¿aæ swobodniej swoje sympatie i antypatie�.

Pow�ci¹gliwo�æ w wyra¿aniu s¹dów, opatrywanie ich stosownymi zastrze-
¿eniami, staranne przestrzeganie dystynkcji pojêciowych � to wszystko by³o
w duchu epoki, któr¹ symbolizuje nazwisko Tadeusza Kotarbiñskiego, na-
uczyciela i mistrza Ossowskiej. Ale w stylu jej pisarstwa naukowego znajdo-
wa³y tak¿e wyraz prywatne niejako predylekcje, trwale j¹ charakteryzuj¹ce
cechy osobowo�ci: pewien rodzaj elegancji duchowej, odraza do apodyk-
tyczno�ci, upodobanie w warto�ciach estetycznych.

Maria Ossowska by³a dam¹ � tak j¹ kiedy� okre�li³ Kazimierz Ajdukie-
wicz � i mo¿na do niej w pe³ni odnie�æ s³ynny wiersz Herberta Potêga sma-
ku, dedykowany innej uczonej tego pokolenia, Izydorze D¹mbskiej. Istotnie,
reakcja Ossowskiej na zbrodnie i nonsensy naszych czasów by³a odraz¹ rów-
nie estetyczn¹, jak moraln¹. Tak mówi¹c, nie pomniejszam wagi jej oburze-
nia. Smaku nie nale¿y lekcewa¿yæ, poniewa¿ � jak mówi poeta � s¹ w nim
�w³ókna duszy i chrz¹stki sumienia�. Wiersz Herberta, je�li siê nim pos³u¿y-
my jako charakterystyk¹ Pani Marii, przylega nawet w drobiazgach. Gdy
mowa o �ich retoryce a¿ nazbyt parcianej�, gdy czytamy: ,,³añcuchy tautolo-
gii, parê pojêæ jak cepy�, od¿ywa w pamiêci u�miech, z jakim Pani Maria
mówi³a: ,,W tek�cie Koryfeusza Nauki [pisownia zgodna z orygina³em � przyp.
red.] cztery kolejne akapity zaczynaj¹ siê od s³ów a  z a t e m  i w ¿adnym
przypadku nie zachodzi zwi¹zek jakiegokolwiek wynikania�.

Mia³a upodobanie do symetrii w stosunkach miêdzyludzkich, uk³ady hie-
rarchiczne nie by³y w jej gu�cie. Rzec mo¿na, i¿ teoretyczne zainteresowanie
Ossowskiej demokratycznymi wzorcami wspó³¿ycia uwarunkowane by³o jej
silnymi preferencjami osobistymi.

Bardzo w tym by³a brytyjska. Opanowanie wpisane by³o do jej kodeksu,
nawet po�piech budzi³ pewn¹ dezaprobatê. Ale znowu: mo¿e raczej natural-
na sk³onno�æ znajdowa³a wyraz w tej postawie ni¿ podporz¹dkowanie siê
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wybranemu stylowi? Mo¿e to nade wszystko sprawa wewnêtrznego spoko-
ju? Opowiada³ kiedy� Stanis³aw Ossowski, jak go tym spokojem zadziwi³a.
Wybiera³a siê na pó³roczne wyk³ady do Stanów Zjednoczonych i czeka³a na
taksówkê, która j¹ mia³a zawie�æ na lotnisko. Poniewa¿ wszystko by³o ju¿
za³atwione, siad³a w swym pokoju przy maszynie do pisania i spokojnie
wystukiwa³a zaczêty wcze�niej tekst.

Brytyjski model wspó³¿ycia uwa¿a³a za bliski idea³u. Szczególnie ceni³a
u Anglików po³¹czenie rzadko gdzie indziej spotykane: gotowo�æ do udzie-
lenia pomocy przy jednoczesnym poszanowaniu prywatno�ci. Prywatno�æ
uwa¿a³a Ossowska za istotne dobro i uprawnienie cz³owieka. St¹d mo¿e
ostro�æ jej reakcji na uroszczenia systemów totalitarnych, pretenduj¹cych do
regulowania wszelkich zachowañ, a nawet my�li ludzkich.

Jej pogl¹d na �wiat mo¿na by okre�liæ jako racjonalizm bez ostentacji.
Wierzy³a w zasadnicz¹ trafno�æ obrazu dostarczonego przez naukê, zacho-
wuj¹c rozs¹dny sceptycyzm co do szczegó³ów, o których wiadomo, ¿e nigdy
nie s¹ ostateczne. Wierzenia religijne odrzuca³a jako przez naukê niepo�wiad-
czone, a nawet jawnie z ni¹ sprzeczne. Zarazem nie widzia³a powodu, by
kogokolwiek specjalnie namawiaæ do ich porzucenia. Znacznie bardziej in-
teresowa³ j¹ Ko�ció³ jako instytucja spo³eczna, maj¹ca wp³yw na ludzkie losy
miêdzy innymi przez g³oszenie pewnego typu moralno�ci.

¯e nauka stanowi³a dla Ossowskiej jedyne �ród³o uwierzytelnionych prze-
konañ � trudno siê dziwiæ. We wczesnej m³odo�ci by³a pod silnym wp³ywem
lektur pozytywistycznych, na uniwersytecie urzek³ j¹ propagowany przez
Tadeusza Kotarbiñskiego wzorzec my�lenia znajduj¹cy wyraz w programie
�ma³ej filozofii�, która przez rygoryzm �rodków osi¹ga w³a�nie wielko�æ.

Nauce po�wiêci³a Ossowska najwiêksz¹ i najwa¿niejsz¹ czê�æ ¿ycia. Wy-
nika³o to z jej sk³onno�ci, o których ju¿ wspomina³em, ale tak¿e z poczucia
przyjêtego na siebie obowi¹zku. Nie by³oby przesad¹ u¿yæ tu staro�wiecko
brzmi¹cego okre�lenia �s³u¿ba nauce�. Tê s³u¿bê traktowa³a Ossowska jako
co� w rodzaju zakonu, którego regu³y wymagaj¹ podporz¹dkowania wszel-
kich spraw celowi nadrzêdnemu. Uwa¿a³a, ¿e wprawdzie nikt nie musi wy-
bieraæ uprawiania nauki jak zawodu, ale je�li ju¿ wybra³, to powinien siê
wyrzec wszystkiego, co rozprasza, co kradnie czas.

Dobra muzyka � tak, na to sobie mo¿na pozwoliæ (Ossowska kultywo-
wa³a j¹ nawet czynnie, przez szereg lat uprawiaj¹c �piew). Podobnie z inny
mi dobrami kultury, niezbêdnymi ka¿demu. Ale trzeba te¿ byæ gotowym do
wyrzeczeñ, z drastycznym ograniczeniem ¿ycia osobistego w³¹cznie.

Streszczony w ten sposób program ¿ycia adepta nauki nie brzmi zachêca-
j¹co, tr¹ci pedanteri¹. W przypadku Ossowskiej temperowany by³ taktem,
umiarem, wrodzon¹ dystynkcj¹, która skutecznie oddala nieeleganckie skraj-
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no�ci. Szczerze jednak wierzy³a w zasadnicz¹ s³uszno�æ postulatu, by cz³o-
wiek nauki kszta³towa³ swoje ¿ycie �wiadomie, z dominant¹ swoistej ascezy.
Nieraz to swoim wspó³pracownikom mówi³a, nie szczêdz¹c wskazówek kon-
kretnych. Uwa¿a³a bowiem, ¿e racjonalny dobór �rodków do celu oszczêdza
wydatkowanie zbêdnego wysi³ku. Podsuwa³a wiêc ksi¹¿eczkê Rudniañskie-
go o technologii pracy umys³owej, dzieli³a siê swoimi do�wiadczeniami. Jej
uczniowie do dzisiaj pamiêtaj¹ wskazówki dotycz¹ce prowadzenia notatek z lek-
tury czy te¿ techniki pisania na maszynie. Pamiêtaj¹ te¿ informacje o diecie
w³a�ciwej dla cz³owieka pracuj¹cego umys³owo oraz o tym, ¿e subtelniejsze
k³opoty psychiczne mo¿na opanowaæ stosown¹ farmakope¹. U pod³o¿a tych
przyjaznych pouczeñ by³o prze�wiadczenie, i¿ ¿ycie mo¿na i trzeba kszta³to-
waæ racjonalnie, a postawa taka nie wyklucza spontaniczno�ci.

Ossowscy � mówiê w tej chwili o nich obojgu � byli zawsze otoczeni przyja-
ció³mi, ich ¿oliborskie mieszkanie by³o miejscem spotkañ � nie zawsze towarzy-
skich jedynie. W latach wojny odbywa³y siê tam wyk³ady, dyskusje, zebrania
konspiracyjne. Ta otwarto�æ okaza³a siê ponownie przydatna w latach piêædzie-
si¹tych, gdy zostali oboje dotkniêci zakazem wykonywania zawodu nauczyciel-
skiego. Spotkania z uczniami i wspó³pracownikami przenios³y siê wówczas
z uniwersytetu na ¯oliborz, nabra³y innego zabarwienia, okaza³y siê potrzeb-
niejsze od zwyk³ych seminariów. Dom Pani Marii i jej mê¿a sta³ siê o�rodkiem
pozbawionego ostentacji, a przecie¿ nieustêpliwego oporu wobec poni¿enia war-
to�ci okre�laj¹cych nasz¹ cywilizacjê. Tak przetrwa³ najtrudniejsze lata.

Stanis³aw zmar³ jesieni¹ 1963 r. Pani Maria zosta³a sama, a w parê lat
pó�niej rozsta³a siê formalnie z uniwersytetem, przechodz¹c na emeryturê.
Normaln¹ kolej¹ rzeczy, wiê� ze �rodowiskiem, w którym up³ynê³o jej ¿ycie,
os³ab³a, ograniczaj¹c siê do spotkañ z niewielkim gronem najbli¿szych uczniów.
W momentach wyj¹tkowych Ossowska nie odmawia³a swego udzia³u i wów-
czas sama jej obecno�æ odgrywa³a wielk¹ rolê. Trudno zapomnieæ jej uczest-
nictwo w dramatycznym posiedzeniu Rady Wydzia³u Filozofii i Socjologii
UW wiosn¹ 1968 roku, po usuniêciu z tego wydzia³u piêciu profesorów.
Zawsze tak siê dzia³o. W latach, gdy o publiczne wyra¿enie sprzeciwu nie
by³o ³atwo, dawa³ siê s³yszeæ jej g³os, g³os protestu intelektualistki przeciw
barbarzyñstwu. Spokojnie, z godno�ci¹ wypowiada³a swoje zdanie. Robi³a
to zapewne bardziej dla siebie ni¿ z wiary w skuteczno�æ.

W ogóle wiele czyni³a z poczucia powinno�ci, a nie dlatego, ¿e powodo-
wa³ ni¹ impuls uczuciowy. Nie by³a to zaiste natura franciszkañska, choæ
Kwiatki �w. Franciszka nale¿a³y do jej ulubionych lektur. W stosunkach
z lud�mi naturaln¹ postaw¹ Pani Marii by³ ¿yczliwy dystans. Aktywnie ¿yczli-
wy, w sensie gotowo�ci do pomocy. Tej pomocy nigdy Ossowska nie sk¹pi³a �
ani ludziom, ani sprawom.
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W kwestiach spo³ecznych bliski by³ jej program Russella, Kotarbiñskie-
go, Poppera. Powiadaj¹ oni: zapobiegajmy nieszczê�ciom, gdy¿ organizowa-
nie szczê�cia ludzi przynosi w rezultacie bezmiar cierpieñ. I nie jest przy-
krym zbiegiem okoliczno�ci, ¿e tak w³a�nie siê dzieje.

Minimalizm? Zapewne. Spróbujmy jednak wyobraziæ sobie �wiat, w któ-
rym postawa ¿yciowa Marii Ossowskiej sta³a siê powszechna.
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Wzór obywatela w ustroju demokratycznym
[1944�1946]1

Stosunkowo niedawno socjologowie i teoretycy kultury zwrócili nale¿yt¹
uwagê na donios³o�æ wzorów osobowych dla kszta³towania siê kultury jakiej�
grupy spo³ecznej w danym okresie. Ka¿da grupa ludzka hoduje sobie jaki� wzór
cz³owieka czy te¿ jakie� wzory, które stanowi¹ przedmiot aspiracji jej cz³onków.
Bez zrozumienia tych wzorów trudno zrozumieæ kulturê, która siê na nich mo-
delowa³a, tak jak trudno jest zrozumieæ kulturê Anglii wspó³czesnej, je¿eli siê nie
pamiêta, ¿e kszta³towa³a siê ona pod sugesti¹ ci¹gle jeszcze aktualnego wzoru
gentelmana, do którego przeciêtny Anglik pragnie siê i w ubraniu, i w zachowa-
niu, i w swoim ¿yciu wewnêtrznym upodobniæ. Pewne ogólne wzory nadawa³y
barwê ca³ym wielkim epokom, które je wytworzy³y. Staro¿ytnej Grecji przypisu-
jemy ukszta³towanie w eposie Homera wzoru wojownika. Jej filozofowie wy-
pracowali, ci¹gle jeszcze przemawiaj¹cy do wyobra�ni, wzór mêdrca. Rzym na-
rzuci³ wiekom pó�niejszym wzór obywatela (civis romanus). �redniowiecze,
nawi¹zuj¹c do staro¿ytnego wzoru wojownika, ukszta³towa³o wzór rycerza.
Z ascetycznych ruchów pierwszych wieków chrze�cijañstwa wy³oni³ siê wzór
�wiêtego. Odrodzeniu zawdziêczamy wzór dworzanina. Rosn¹ce na sile miesz-
czañstwo czasów nowo¿ytnych pracowa³o pod sugesti¹ wzoru solidnego miesz-
czanina. Ameryka wspó³czesna aspiruje do typu cz³owieka, który w³asn¹ przed-
siêbiorczo�ci¹ i pomys³owo�ci¹ umie sobie zapewniæ dobrobyt (self-made man).
Rosja Sowiecka stawia przed oczami obywatela wzór udarnika, który, zami³o-
wany w pracy, swoj¹ pasj¹ produkcyjnego dzia³ania dla zbiorowo�ci pragnie jako
przodownik porwaæ za sob¹ wspó³towarzyszy.

Mamy jakie� wzory przed oczami, chcemy jako� wygl¹daæ i do kogo� siê
upodobniæ, nie zdaj¹c sobie na ogó³ z tego sprawy. Te wzory wielokrotnie
zmieniaj¹ siê w toku ¿ycia pod wp³ywem lektury, kontaktów z nowymi, atrak-
cyjnymi lud�mi. Kto� za m³odu chce byæ don¿uanem, a na staro�æ � gdy siê
wyszumi � mêdrcem. Przymierzamy wzory, jak artysta dramatyczny przy-
mierza w wyobra�ni role, i nieraz równocze�nie ho³dujemy kilku.

�ród³a

1 M. Ossowska,Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, Warszawa 1946, Biblioteczka O�wiaty
Robotniczej 1946.
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Presja pewnych wzorów uwydatnia siê jaskrawo w tzw. br¹zownictwie,
jest to bowiem proces retuszowania jakiej� postaci zwykle ju¿ zmar³ej, ale
czasem jeszcze ¿yj¹cej � tak, by postaæ tê doci¹gn¹æ do wzoru ciesz¹cego siê
naszym szacunkiem. Kierunek, w jakim idzie retusz, poucza o tym, czemu
ho³dowa³ ten, kto � czêsto w najlepszej wierze � dopuszcza³ siê drobnych czy
wiêkszych fa³szerstw w imiê swoich upodobañ i dobra bli�nich.

Oto w biografii wielkiego uczonego zaciera siê starannie �lady jego mi³o-
stek. Najwidoczniej, w mniemaniu br¹zownika, tylko pewien typ ¿ycia ero-
tycznego przystoi uczonemu. Kto� inny w biografii mê¿a stanu ukrywa jego
odstêpstwa od Ko�cio³a. Widocznie wierno�æ Ko�cio³owi nale¿a³a do koniecz-
nych atrybutów jego wzoru mê¿a stanu. Oto siostra jednego ze znanych
poetów francuskich poddaje po jego �mierci starannej cenzurze jego listy.
W rachunkach brata, zawartych w korespondencji, dodaje przy koñcu cyfr
zera, ¿eby wygl¹da³y efektowniej. Pewien stopieñ zamo¿no�ci nale¿y zatem do
jej wzoru osobowego. Oto autor biografii o wielkiej artystce dramatycznej �
Helenie Modrzejewskiej � robi z kobiety ¿yj¹cej ¿yciem bujnym i pe³nym roz-
machu jak¹� Maryniê Po³anieck¹, oddychaj¹c¹ has³ami �Bóg i Ojczyzna�. Gro-
madzenie wiadomo�ci o niezliczonych fa³szerstwach, jakich siê ludzie dopusz-
czali, ¿eby doci¹gn¹æ kogo� do jakiego� wzoru, jest niezmiernie dla badacza
wzorów osobowych pouczaj¹ce. Niestety, nie³atwo w wielu wypadkach do-
trzeæ do prawdy i stwierdziæ odchylenia portretu w stosunku do orygina³u.

Pojêcia wzoru osobowego nie nale¿y mieszaæ z pojêciami pokrewnymi.
Takim pojêciem pokrewnym jest np. pojêcie tzw. stereotypu, wprowadzone
do nauki przez amerykañskiego socjologa W. Lippmana. Mamy pewien ste-
reotyp uczonego, stereotyp starej panny, stereotyp ¯yda itd. Uczony to
w mniemaniu ogólnym cz³owiek, którego charakteryzuje nieporadno�æ ¿y-
ciowa, roztargnienie, czysto�æ uczuæ i zwi¹zana z ni¹ pewna naiwno�æ. Wy-
obra¿amy go sobie zwykle z brod¹ i w okularach. Te w³asno�ci, które bywaj¹
na ogó³ w danym �rodowisku przypisywane uczonemu, sk³adaj¹ siê na jego
stereotyp. Stara panna, wedle stereotypu, to istota zasuszona w swoim zubo-
¿onym ¿yciu uczuciowym, podatna, na skutek swego nienasycenia, do utraty
równowagi psychicznej, sk³onna braæ ludziom za z³e to, czego sama nie u¿y³a.

Jak z tego widaæ, stereotyp gromadzi jakie� rysy podpatrzone w otocze-
niu, nie stanowi natomiast, jak wzór osobowy, przedmiotu aspiracji, który
mo¿e wykraczaæ poza do�wiadczenie. Stereotyp ³atwo krzepnie i objawia
tendencje do spó�niania siê w stosunku do rzeczywisto�ci. Ju¿ dzisiejsze sta-
re panny nie s¹ podobne do starych panien z koñca XIX w., kiedy to ¿ycie
erotyczne i rodzinne stanowi³y jedyny teren, na którym mog³a wy¿yæ siê kobie-
ta. Odno�ny stereotyp jednak � nie do�æ plastyczny � ci¹gle jeszcze ¿yje. Uczony
przesta³ ju¿ dawno nosiæ brodê, a jego wrastanie w ¿ycie spo³eczne odejmuje mu
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ró¿ne rysy, które charakteryzowa³y go, gdy ¿y³ z dala od ¿ycia, zamkniêty ca³ko-
wicie w swoich naukowych wizjach, a jednak musi nosiæ jeszcze � czasem nie
bez zniecierpliwienia � swój stereotyp, jak ubranie, z którego wyrós³.

Grupy spo³eczne maj¹ swoje wzory, swoje stereotypy, swoich bohaterów.
Bohater jest zawsze jak¹� okre�lon¹ osob¹, mityczn¹ albo realn¹, a je¿eli re-
aln¹, to zwykle nie¿yj¹c¹ i opromienion¹ jak¹� legend¹. Wzór osobowy mo¿e
byæ wyprany z wszelkich rysów indywidualnych, choæ bywa nim tak¿e jaka�
postaæ konkretna, tak jak Chrystus stanowi³ wzór dla Tomasza a Kempis.
Bohater mo¿e staæ siê wzorem, ale nie musi. Bohaterskie ¿ycie Heraklesa
brane by³o za wzór przez romanse rycerskie �redniowiecza, ale Joanna d�Arc,
odgrywaj¹ca rolê narodowej bohaterki Francji, nie odgrywa³a nigdy w swo-
im kraju roli wzoru osobowego. Tak tedy zakres wzorów osobowych i za-
kres bohaterów krzy¿uj¹ siê.

Wzory osobowe graj¹ u ró¿nych ludzi, a u tego samego cz³owieka w ró¿-
nych okresach jego ¿ycia, rolê rozmait¹. W swoich aspiracjach do �wiêto�ci
ludzie szli niegdy� tak daleko, ¿e zrywali wszelkie wiêzy rodzinne i lekcewa-
¿yli wszelkie obowi¹zki obywatelskie, byleby tylko upodobniæ siê do pewne-
go wzoru, który szanowania tego rodzaju obowi¹zków od nich nie wymaga³.
Inni nie s¹ sk³onni naruszaæ dla swoich aspiracji perfekcjonistycznych ca³ego
swojego ¿ycia osobistego. U jednego i tego samego cz³owieka aspiracje te
bywaj¹ silniejsze w okresie dojrzewania ni¿ w pó�niejszych fazach ¿ycia.
Mo¿na siê czêsto spotkaæ z opini¹, ¿e zaabsorbowanie jakim� wzorem pro-
wadzi nieuchronnie do jakich� form egoizmu. Opinia ta nie jest s³uszna.
Wszystko zale¿y tutaj od charakteru wzoru, który kszta³tuje nasz¹ osobê.
Je¿eli naszym wzorem jest typ cz³owieka ca³kowicie oddanego sprawom bez-
osobistym, wysi³ek, ¿eby ten wzór w sobie zrealizowaæ, bynajmniej za sob¹
nie poci¹ga tego rodzaju konsekwencji.

Wzory mo¿na zastaæ ju¿ gotowe, ich obecno�æ stwierdzaæ i ich rysy z ró¿-
nych materia³ów wy³uskiwaæ. Mo¿na je tak¿e projektowaæ. Zadania, które
sobie w tych rozwa¿aniach stawiamy, bêd¹ nale¿a³y do tej drugiej kategorii,
pragniemy bowiem zaprojektowaæ i poddaæ dyskusji pewien wzór dla cz³o-
wieka ¿yj¹cego w ustroju demokratycznym. U¿ycie s³owa �demokratyczny�
zmusza nas do pewnych wyja�nieñ. Nie wdaj¹c siê w rejestracjê wszystkich,
ju¿ przys³owiowych, wieloznaczno�ci tego terminu, przyjmiemy, tytu³em
prowizorium, ¿e przez ustrój demokratyczny rozumieæ bêdziemy ustrój, w któ-
rym nie ma uciskaj¹cych i uciskanych, uprzywilejowanych i upo�ledzonych,
ustrój, w którym jak najwiêksza liczba obywateli poci¹gniêta jest do kszta³-
towania ¿ycia zbiorowego, ustrój, w którym w atmosferze swobody ka¿dy
rozwin¹æ mo¿e swoje mo¿liwo�ci. Mówi¹c o uprzywilejowaniu czy upo�le-
dzeniu mamy na my�li wszelkie typy uprzywilejowañ i upo�ledzeñ, nie tylko
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ekonomiczne. Demokracja w tym rozumieniu bêdzie wyklucza³a istnienie
jakichkolwiek obywateli pierwszej i drugiej klasy, czy to bêd¹ bogaci w sto-
sunku do biednych, czy jaka� wiêkszo�æ w stosunku do mniejszo�ci narodo-
wej, czy ludzie jakiego� wyznania w stosunku do ludzi innych wyznañ, czy
mê¿czy�ni w stosunku do kobiet itd.

Zastanówmy siê teraz, jakie rysy pragnêliby�my widzieæ u kogo�, kto ¿yje
w tak ukszta³towanym spo³eczeñstwie.

1. Kto�, kto ma wywieraæ wp³yw na ¿ycie zbiorowe, winien mieæ aspiracje
perfekcjonistyczne, obejmuj¹ce zarówno doskonalenie tego ¿ycia zbiorowego,
jak i doskonalenie siebie. Na to, ¿eby ulepszaæ, trzeba wiedzieæ, czego siê chce,
co wa¿ne w naszym mniemaniu, a co niewa¿ne, z czego mo¿na w razie kon-
fliktu dóbr zrezygnowaæ, a przy czym nale¿y siê bezwzglêdnie upieraæ. Ta
umiejêtno�æ wyboru wymaga posiadania jakiej� hierarchii warto�ci. Nie musi
ona byæ wyra�nie ujêta w s³owa. Ma³o kto tak¹ posiada. Wystarcza, by jakie�
mocno z nami zro�niête dyspozycje uczuciowe kierowa³y w sposób sta³y nasz¹
selekcj¹ i nadawa³y jak¹� prawid³owo�æ naszym reakcjom oceniaj¹cym.

Aspiracje perfekcjonistyczne s¹ � jak ju¿ wspominali�my � szczególnie
znamienne dla wieku dojrzewania. Wtedy to zwykle objawiamy chêæ do pra-
cy nad sob¹ i reformujemy w my�lach �wiat. Te aspiracje, niestety, wygasaj¹
zwykle w okresie zawodowej stabilizacji. Psychologowie podaj¹ niekiedy
dwudziesty pi¹ty rok ¿ycia jako przybli¿ony termin osiadania i krzepniêcia.
Wtedy to przeciêtny cz³owiek jest ju¿ przystosowany do warunków, jakie
dooko³a siebie zasta³. Przestaje reformowaæ �wiat i uwa¿a swoje przekona-
nia za wyrobione. Tych przekonañ nie poddaje ju¿ krytyce. Szuka towarzy-
stwa ludzi, którzy podtrzymuj¹ w nim zadowolenie z siebie. Unika tych, któ-
rzy mogliby jego spokój naruszyæ. Ten wiek, poczytywany z przybli¿eniem
za graniczny, ustalony jest � nawiasem mówi¹c � nader optymistycznie, bo
mówi¹c o ludziach w ogóle, wspomniani psychologowie maj¹ na my�li wy-
³¹cznie tzw. inteligentów. Ludzie, których wykszta³cenie nie trwa tak d³ugo,
stabilizuj¹ siê zwykle jeszcze wcze�niej.

O wieku dojrzewania starsi zwykli mówiæ pob³a¿liwie. Kto wie jednak,
czy to nie jest wiek, w którym, pod pewnymi przynajmniej wzglêdami, jeste-
�my najlepsi? Tote¿ nie wahajmy siê w³¹czyæ do wzoru naszego demokraty
twórczego fermentu tego okresu, jego buntowniczej niemo¿no�ci pogodze-
nia siê ze z³em i ka¿my cz³owiekowi, którego portretujemy, ten cenny niepo-
kój nosiæ w sobie a¿ do �mierci.

2. Niezbêdn¹ w³asno�ci¹ dla posuwania siebie i swego otoczenia naprzód
jest otwarto�æ umys³u. Trzeba ch³on¹æ rzeczy nowe i poddawaæ rewizji swo-
je pogl¹dy, zw³aszcza je¿eli uleg³y zmianie fakty, na podstawie których po-
gl¹dy te siê ukszta³towa³y.
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Ludzie czêsto reaguj¹ obraz¹, je¿eli im siê mówi, ¿e siê w toku ¿ycia
zmienili. Ta reakcja miewa ró¿ne t³o psychologiczne. Powiedzenie komu�, ¿e
zmieni³ pogl¹dy, czêsto kryje zarzut oportunizmu: kto nie ugi¹³ karku, mówi
tak z gorycz¹ do kogo�, kto zmienia opinie w zale¿no�ci od tego, sk¹d wiatr
wieje. Powiedzenie komu� � zw³aszcza komu�, kogo siê dawno nie widzia³o
� ¿e siê zmieni³, czy to na ciele, czy na umy�le, rzadko bywa komplementem
tak¿e i dlatego, ¿e � jak o tym by³a mowa � ludzie z wiekiem zwykle nie
awansuj¹. Wreszcie przyznanie, ¿e siê zmieni³o pogl¹dy na jak¹� sprawê, jest
równoczesnym przyznaniem, ¿e siê kiedy� by³o w b³êdzie.

Otwarto�æ umys³u, której ¿¹damy od ludzi, winna byæ zwi¹zana z odwa-
g¹ przyznania siê do tego rodzaju pora¿ki. Stanowi¹c inn¹ nazwê dla tego,
co bywa nazywane plastyczno�ci¹ umys³u, nie ma ona nic wspólnego z t¹
plastyczno�ci¹, która charakteryzuje oportunistów, plastyczno�ci¹, któr¹
obserwowali�my w tak efektownej postaci u ludzi przystosowuj¹cych siê
ka¿dorazowo do ideologii obrotowej, g³oszonej przez propagandê swojego
pañstwa. Plastyczno�ci umys³u w naszym rozumieniu przeciwstawia siê nie
mocny krêgos³up, lecz twardy ³eb. W tym rozumieniu jest ona symptomem
nie s³abo�ci, ale si³y.

3. By zrealizowaæ swoje aspiracje perfekcjonistyczne, trzeba mieæ nie tyl-
ko ch³onny mózg, ale i dyscyplinê wewnêtrzn¹. Dyscyplinê wewnêtrzn¹ przy-
pisujemy temu, kto posiada zdolno�æ do d³ugodystansowego wysi³ku, temu,
kto umie sobie dziêki tej zdolno�ci narzuciæ i umie przeprowadziæ jaki� plan
dzia³ania, podporz¹dkowuj¹c � tak¿e i kosztem pewnych ofiar � rzeczy mniej
wa¿ne rzeczom wa¿niejszym. Dyscyplina ta jest zawsze dyscyplin¹ w imiê cze-
go�, co ujawnia znowu potrzebê posiadania jakiej� hierarchii warto�ci, opar-
tej mocno o uczucia p³on¹ce nie s³omianym tylko ogniem. Posiadanie takiej
hierarchii warto�ci, w po³¹czeniu z wol¹ i umiejêtno�ci¹ ich realizowania i ich
obrony w razie ewentualnego zagro¿enia, sk³ada siê na to, co ludzie nazy-
waj¹ mocnym krêgos³upem.

4. Ów mocny krêgos³up winien ³¹czyæ siê z tolerancj¹. To s³owo wymaga
komentarza uchylaj¹cego nieporozumienia, o które ³atwo. Tolerancjê przy-
pisuje siê czêsto komu�, kto dla �wiêtego spokoju patrzy przez palce na ró¿-
ne grzeszki otoczenia. Nie o ten gatunek tolerancji tutaj chodzi. Tolerancja
w naszym rozumieniu to nie jest nieprzeciwstawianie siê rzeczom, które
poczytujemy za z³e, lecz umiejêtno�æ szanowania cudzych potrzeb i cudzych
opinii, których nie dzielimy. Szanuje cudze potrzeby, kto siê z nimi liczy w swo-
im postêpowaniu, przystosowuj¹c do nich w³asne; szanuje cudze opinie, kto
ma ¿yczliw¹ w zasadzie dla nich postawê, a w wypadku wyra�nej ju¿ kontro-
wersji nie przypisuje z góry przeciwnikowi czarnych motywów z tego tylko
tytu³u, ¿e znajduje siê w stosunku do jego stanowiska w opozycji.
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Czêsto siê s³yszy, ¿e tak rozumiana tolerancja to niebezpieczna w³a�ci-
wo�æ, bo rozumienie czyich� stanowisk prowadzi do ich usprawiedliwiania,
a to z kolei parali¿uje nasz¹ aktywno�æ i grozi naruszeniem owego mocnego
krêgos³upa, przy którym upierali�my siê przed chwil¹.

Obserwowanie ludzi zachêca do rewizji tego pogl¹du. Tolerancja parali-
¿uje co najwy¿ej pewne negatywne impulsy dzia³ania, ale nie narusza pozy-
tywnych. Cz³owiek wyrozumia³y, gdy walczy z tym, co uwa¿a za z³e, nie dzia³a
na podstawie zgorszenia, surowych potêpieñ czy nienawi�ci, dzia³a natomiast
na podstawie przywi¹zania do tego, co uwa¿a za s³uszne; na podstawie umi-
³owania takiej a nie innej wizji �wiata, do której realizacji zmierza.

5. Aktywno�æ, której ¿¹damy z kolei od rysowanego przez nas cz³owie-
ka, realizuje wspomniane potrzeby perfekcjonistyczne w odniesieniu do sa-
mego siebie i w odniesieniu do otoczenia. Przypisujemy aktywno�æ komu�,
kto nawet przy ograniczonych mo¿liwo�ciach dzia³ania, jak to siê dzia³o np.
w obozach jeñców, potrafi³ co� dla siebie wyci¹gn¹æ; pracowa³ nad jêzykami
obcymi, nie zaniedbywa³ ¿adnej okazji, ¿eby siê czego� nauczyæ. Kto wpro-
wadza siê do opuszczonego domu i wnet zabiera siê do pracy, by wszystko
doprowadziæ do porz¹dku, przy czym nie spocznie, dopóki nie domykaæ siê
bêd¹ jakie� drzwi, dopóki zacinaæ siê bêdzie jaki� zamek, dopóki gdzie� tkwiæ
bêdzie zapomniany i niepotrzebny gwó�d� � ten tak¿e uchodzi za aktywnego.

Aktywno�ci nie mierzy siê ilo�ci¹ dokonywanych ruchów, gdy¿ wtedy
wypad³oby zaliczyæ do szczególnie aktywnych tych chorych psychicznie, któ-
rych gna niemo¿no�æ usiedzenia na miejscu. Jest to zawsze w rozumieniu
ludzkim pewna czynno�æ ulepszaj¹ca pod jakim� wzglêdem warunki, w któ-
rych siê ¿yje, pewna dzia³alno�æ na rzecz jakiego� awansu, czy to idzie o ak-
tywno�æ tego, kto zabiega o poprawê swojej osobistej sytuacji materialnej,
czy tego, kto zabiega o to, by �wiat uwolniæ od wyzysku. Bierno�æ jest ak-
ceptowaniem otaczaj¹cej rzeczywisto�ci bez prób ulepszania.

6. Cz³owiekowi bior¹cemu udzia³ w ¿yciu publicznym, a takim jest oby-
watel w ustroju demokratycznym, potrzebna jest odwaga i ten zw³aszcza jej
gatunek, który bywa nazywany odwag¹ cywiln¹. Jak wiadomo, przypisuje-
my odwagê cywiln¹ temu, kto g³osi swoje przekonania i broni ich, mimo i¿
nara¿a przez to ró¿ne swoje ¿ywotne interesy, mimo i¿ grozi mu z tego po-
wodu nie¿yczliwo�æ ludzka i ludzkie oszczerstwa, ¿e zamykaj¹ siê przed nim
mo¿liwo�ci kariery. Ile¿ to razy w dziejach lêk przed utrat¹ popularno�ci,
obawa nara¿enia siê komu� dzia³a³y jako si³y konserwatywne, podtrzymuj¹-
ce zakorzenione przes¹dy, które trzeba by³o mieæ odwagê naruszyæ. Uznaj¹c
kogo� za odwa¿nego, zak³adamy, ¿e ten kto� zdaje sobie sprawê z konsekwen-
cji, jakie mog¹ mu zagra¿aæ, tak jak mówimy o odwadze w zawodzie ¿o³nier-
skim, gdy dzia³aj¹cy zdaje sobie sprawê z niebezpieczeñstwa, umie prze¿y-
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waæ strach, ale umie tak¿e go opanowaæ. Niektórzy definiuj¹ odwagê jako
��wiadome prze³amanie strachu i przeciwstawienie siê sytuacji gro�nej w imiê
czy to warto�ci osobistych, czy spo³ecznych�.

Cytujemy to okre�lenie, bo przypomina nam ono raz jeszcze ju¿ akcento-
wan¹ wa¿no�æ posiadania jakiej� hierarchii warto�ci, niekoniecznie wyra�nie
u�wiadomionej. Kto jest odwa¿ny, ryzykuje co�, a ryzykowaæ musi wszak
zawsze w imiê czego�. Woli naraziæ swoje stanowisko, ni¿ d³u¿ej patrzeæ
w milczeniu na nieprawo�ci, które siê doko³a dziej¹; woli naruszyæ swój �wiêty
spokój, ni¿ byæ biernym �wiadkiem cudzej krzywdy. Musi nam na jakich�
dobrach bardzo zale¿eæ, by�my realizacjê tych dóbr przek³adali nad wolno�æ
czy ¿ycie. Gdy w czynie ryzykanckim brak tego rodzaju motywacji, gdy trudno
dostrzec, w imiê jakich dóbr siê ryzykuje poza satysfakcj¹ popisu, mówimy
o brawurze raczej ni¿ o odwadze.

7. Nastêpnym rysem, bez którego nasz obraz by³by niekompletny,
jest uczciwo�æ intelektualna. Wymaga ona odwagi, bo znaczna czê�æ nieuczci-
wo�ci tego typu jest w³a�nie wynikiem tchórzostwa. �Ludzie boj¹ siê my�li
tak jak niczego na �wiecie � pisze jeden ze wspó³czesnych pisarzy angielskich
� bardziej ni¿ ruiny, bardziej nawet ni¿ �mierci. My�l jest buntownicza i re-
wolucyjna, niszczycielska i straszna; bezlitosna dla przywilejów, ustalonych
instytucji i wygodnych przyzwyczajeñ; anarchiczna i niepos³uszna prawu,
obojêtna wobec autorytetu...�.

Grzeszy przeciw uczciwo�ci intelektualnej kto�, kto nie ma odwagi i�æ w swo-
im my�leniu a¿ do koñca, bez wzglêdu na konsekwencje, do których go my�l
doprowadzi, kto nie umie ¿yæ bez samou³ud, lecz opiera siê na nich jak na pro-
tezie, by ³atwiej przej�æ przez ¿ycie. Gdy to ³udzenie samego siebie po³¹czone
jest z patetyczn¹ deklamacj¹ winduj¹c¹ niezas³u¿enie nasz¹ osobê wzwy¿, mó-
wimy o zak³amaniu albo, jeszcze obel¿ywiej, o za³ganiu. I tak by³o ³udzeniem
siê, ale nie zak³amaniem, chwytanie siê najg³upszych przepowiedni, byleby ³a-
twiej prze¿yæ wojnê, ale jest ju¿ zak³amaniem wmawianie sobie przez klasy uprzy-
wilejowane, ¿e przywileje te zawdziêczaj¹ swoim wysokim kwalifikacjom intelek-
tualnym i moralnym, i jest zak³amaniem pokrywanie apetytów imperialistycznych
deklamacj¹ o jakiej� wznios³ej misji kulturalnej swego narodu.

8. Dla osi¹gniêcia uczciwo�ci intelektualnej niezbêdny jest krytycyzm,
dyspozycja nie bez racji têpiona w ustrojach totalnych, a konieczna w ustro-
ju demokratycznym, gdzie cz³owiek powinien siê swobodnie orientowaæ
po�ród ró¿nych, na równi dopuszczonych do g³osu stanowisk. Dzi�, gdy
byli�my �wiadkami przeprowadzanych przez propagandê masowych odurzeñ,
przemawianie na rzecz tej dyspozycji wydaje siê najzupe³niej zbyteczne. Cz³o-
wiek krytyczny oporny jest na odurzanie. ¯¹da on uparcie nie odurzañ,
lecz uzasadnieñ.
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9. Uczciwo�æ intelektualna i krytycyzm wi¹¿¹ siê jeszcze z inn¹ dyspozy-
cj¹, której nie mo¿emy w tym katalogu pomin¹æ. Mam tu na my�li odpowie-
dzialno�æ za s³owo. Odpowiedzialno�æ za s³owo ma szereg odmian. W jed-
nej przeciwstawia siê tzw. bujaniu. Gdy to bujanie s³u¿y stwarzaniu pozorów,
¿e jeste�my lepsi, ni¿ jeste�my naprawdê, mówi siê o bluffie. W innej postaci
odpowiedzialno�ci za s³owo przeciwstawia siê nies³owno�æ, niedotrzymywa-
nie umów i obietnic. Szczególnym wypadkiem nieodpowiedzialno�ci za s³o-
wo jest niepunktualno�æ. Na wytrzebienie wszystkich wymienionych wad
nale¿y po³o¿yæ silny nacisk, gdy¿ przys³owiowe ju¿ oskar¿anie o nie Pola-
ków jest, niestety, w pe³ni uzasadnione.

10. Przechodzimy z kolei do dyspozycji wielkiej donios³o�ci � do tego,
co siê potocznie nazywa uspo³ecznieniem. O uspo³ecznieniu mówi siê cza-
sem w sensie tak szerokim, ¿e i odpowiedzialno�æ za s³owo nale¿a³oby w tym
rozumieniu do uspo³ecznienia zaliczyæ. Ma siê wtedy na my�li wszystkie ludz-
kie kwalifikacje, które przyczyniaj¹ siê do zgodnego wspó³¿ycia. Czê�ciej
jednak, gdy mowa o uspo³ecznieniu, interpretuje siê to s³owo wêziej i o tê
w³a�nie interpretacjê bêdzie nam tutaj chodziæ. W tym rozumieniu uspo³ecz-
nienie jest tak¿e jeszcze dyspozycj¹ z³o¿on¹, �ci�lej � kompleksem dyspozy-
cji. Sk³adaj¹ siê na nie czynniki nastêpuj¹ce:

a) Interesowanie siê zagadnieniami spo³ecznymi i pewien zasób kompe-
tencji w tej dziedzinie. Budzenie i pielêgnowanie tego rodzaju zainteresowañ,
zaniedbywane dotychczas w naszym wychowaniu, nale¿y do bardzo wa¿nych
zadañ wychowawcy w ustroju demokratycznym. Czy¿ trzeba kogo przeko-
nywaæ, ¿e m³odzie¿, która niebawem bêdzie, chocia¿by tylko przez g³osowa-
nie, braæ czynny udzia³ w kierowaniu swoim krajem, winna wiedzieæ, jakie
istniej¹ w ogóle propozycje organizowania zrzeszeñ ludzkich, jakie bywaj¹
formy produkcji i podzia³u dóbr, jakie trudno�ci wi¹¿¹ siê z tego rodzaju
sprawami i jak kto im pragnie zaradziæ?

Budzenie zainteresowañ spo³ecznych jest donios³e dla wspó³¿ycia jeszcze
i z pewnych ubocznych ju¿, ale nie zas³uguj¹cych na zlekcewa¿enie wzglêdów. Jest
ono rozbudzaniem zainteresowañ nieosobistych, a zainteresowania nieosobiste,
do których nale¿¹ tak¿e oczywi�cie takie, jak zainteresowania nauk¹ czy sztuk¹,
przekszta³caj¹ korzystnie psychikê cz³owieka, je�li chodzi o jego osobiste kon-
takty z otoczeniem: odwracaj¹ my�li od drobiazgów, zapobiegaj¹ dokuczliwemu
ci¹¿eniu na cudzym ¿yciu. Brak zainteresowañ rozci¹gaj¹cych siê poza ¿ycie w³asne
i najbli¿szej rodziny charakteryzuje w obecnym stanie rzeczy przede wszystkim
kobiety. Rozbudzenie w nich tego rodzaju zainteresowañ musi oczywi�cie i�æ
w parze z udostêpnieniem im jakiego� uj�cia dla roznieconych aspiracji.

b) Drugim czynnikiem sk³adaj¹cym siê na uspo³ecznienie w sensie wê¿-
szym jest przezwyciê¿enie w³a�ciwego ludziom egocentryzmu. Egocentryzm
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jest � jak wiadomo � tym defektem intelektualnym, który uniemo¿liwia spoj-
rzenie na jak¹� sprawê z cudzego punktu widzenia. Ten defekt, znany szcze-
gólnie u dzieci, trwa i nadal w psychice doros³ego. Wszyscy znamy ludzi,
którzy nie umiej¹ rozs¹dnie zdaæ sprawy z tre�ci jakiej� ksi¹¿ki komu�, kto
jej nie czyta³, m.in. dlatego, ¿e nie umiej¹ postawiæ siê w sytuacji cz³owieka,
który tocz¹cej siê tam akcji zupe³nie nie zna. Ka¿dy z nas bywa³ wbrew swo-
jej woli, a czasem i wiedzy, �uszczê�liwiany� przez kogo�, kto nam niebacz-
nie przypisywa³ w³asne gusty i w³asne potrzeby.

Ten z pozoru nieszkodliwy defekt ma w gruncie rzeczy zupe³nie niedocenio-
ne konsekwencje w stosunkach miêdzyludzkich, bo prowadzi do niedostrzega-
nia cudzych interesów. Mo¿na �mia³o zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e egocentryzm,
który w ogóle cudzych interesów nie zauwa¿a, wyrz¹dza w ¿yciu spo³ecznym
nie mniej krzywd ni¿ egoizm, który dostrzega cudze interesy, ale w wypadku ich
konfliktu z w³asnymi wybiera w³asne. Jak na to ju¿ zwracano uwagê, kszta³cenie
wyobra�ni jest dla przezwyciê¿enia egocentryzmu bardzo istotne.

c) Ale na to, by byæ uspo³ecznionym, przezwyciê¿enie tego defektu inte-
lektualnego nie wystarcza. Trzeba nie tylko umieæ postawiæ siê w sytuacji
skrzywdzonego, gdy nasze w³asne ¿ycie uk³ada siê pomy�lnie, trzeba jeszcze
umieæ zdobyæ siê na pewne reakcje uczuciowe, pchaj¹ce nas do pomocy, nawet
gdyby to mia³o naraziæ na szwank nasze interesy osobiste � trzeba, s³owem,
byæ ofiarnym. Ofiarno�æ pragniemy widzieæ nie tylko spontaniczn¹ i nie tyl-
ko w osobistym kontakcie cz³owieka z cz³owiekiem. Chcemy jeszcze zorga-
nizowanej i planowej ofiarno�ci dla realizowania celów zbiorowych, bo ta-
kiej ofiarno�ci wymaga s³u¿ba spo³eczna, do której obywatel w ustroju
demokratycznym winien siê poczuwaæ.

Ofiarno�æ pierwszego rodzaju nie musi bynajmniej poci¹gaæ za sob¹ ofiar-
no�ci tego drugiego typu. W czasie lat okupacji nietrudno by³o wskazaæ ta-
kich, którzy zawsze jak najchêtniej dawali je�æ g³odnemu dziecku, pukaj¹ce-
mu do ich drzwi, którzy przyjmowali go�cinnie kogo�, kto nie mia³ dachu
nad g³ow¹, ale nie poczuwali siê do udzia³u w zbiorowej walce z szarañcz¹,
która opad³a gromadê, ani do wspó³pracy w organizowaniu przysz³ego,
uwolnionego od niej polskiego ¿ycia zbiorowego. Jedni z nich ¿yli w b³ogiej
wierze, ¿e wystarczy, je�li ka¿dy wype³nia swoj¹ powinno�æ w swoim cia-
snym kó³ku, by ca³o�æ z³o¿y³a siê sama. Inni uwa¿ali, ¿e istnienie ludzi po-
�wiêcaj¹cych siê ¿yciu zbiorowemu jest wprawdzie konieczne, ale nie przy-
chodzi³o im do g³owy siebie do nich zaliczyæ, s¹dz¹c, ¿e istniej¹ tacy, którzy
s¹ do tego specjalnie jako� predystynowani. Do tych, którzy siê w tê s³u¿bê
publiczn¹ zaprzêgli, miewali stosunek rozmaity: pocz¹wszy od szacunku czy
nawet czci, a¿ do trochê zniecierpliwionej pob³a¿liwo�ci, z jak¹ traktuje siê
ludzi, którzy m¹c¹ cudzy spokój, a sami szukaj¹ guza.
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Oba wymienione gatunki ofiarno�ci s¹ w ludziach potrzebne, a cenimy
szczególnie tych, którzy ³¹cz¹c w s³u¿bie spo³ecznej zdolno�æ do ofiary z po-
czuciem odpowiedzialno�ci za ¿ycie zbiorowe, nie pytaj¹, dlaczego tej s³u¿by
mieliby siê podejmowaæ w³a�nie oni, lecz pytaj¹, dlaczego oni w³a�nie mieli-
by siê od niej uchylaæ.

d) S³u¿ba spo³eczna, o której by³a przed chwil¹ mowa, wymaga nieodzow-
nie czwartego i ostatniego czynnika, wchodz¹cego w sk³ad tzw. uspo³ecz-
nienia: umiejêtno�ci wspó³dzia³ania. Odmawia siê zwykle uspo³ecznienia
ludziom, którzy nie umiej¹ podejmowaæ jakiej� akcji w solidarnej gromadzie,
którzy za m³odu stroni¹ od harcerstwa, od wszelkich dru¿yn sportowych,
a pó�niej uchylaj¹ siê od udzia³u w zwi¹zku zawodowym czy ugrupowaniu
politycznym. Mówi siê o nieuspo³ecznieniu tego, kto siê �le czuje, ilekroæ
zawód zmusza go do jakiej� pracy zespo³owej, gdzie ma odgrywaæ rolê cz³onka
chóru tylko, a nie solisty.

Polska tradycja liberum veto nasuwa nam w tym punkcie konieczno�æ
pewnej uwagi dodatkowej, a mianowicie konieczno�æ odró¿nienia indywi-
dualizmu od warcholstwa.

Szanuje ludzki indywidualizm taki ustrój, który szanuje ludzkie aspiracje
do osobistego doskonalenia wed³ug w³asnych, a nie narzuconych mu przez
pañstwo i dla wszystkich jednakowych wzorów; ustrój, który szanuje wol-
no�æ osobist¹ i wolno�æ przekonañ i czyj¹� sferê prywatno�ci. Indywidualizm,
który wyra¿a siê w poczuciu, ¿e siê ma prawo do ¿¹dania tego rodzaju po-
szanowania, jest w³asno�ci¹, która winna przys³ugiwaæ ka¿demu. Nie chce-
my natomiast widzieæ w ludziach indywidualizmu rozumianego jako niezdol-
no�æ do wspó³dzia³ania na równych z innymi prawach. Tym bardziej
wykluczamy tendencjê rozmy�lnego psucia tego wspó³dzia³ania, je¿eli nie idzie
ono po naszej my�li, tak jak czyni dziecko, które nie tylko uchyla siê od
zabawy w konie, je¿eli mu siê nie da powoziæ, ale ponadto tym, którzy chc¹
siê nadal bawiæ, tê zabawê psuje. Niepodporz¹dkowywanie siê prawom gro-
mady, rozmy�lne psucie jej pracy zespo³owej � to w³a�nie ju¿ jest warchol-
stwo, które ze wzglêdu na wspomniane ju¿ polskie tradycje nale¿y têpiæ
metodycznie.

11. Szkicuj¹c obraz cz³owieka, jakiego mamy hodowaæ, nie mo¿emy pomi-
n¹æ jeszcze jednego, bardzo donios³ego punktu, a mianowicie postawy, jak¹
powinni�my zajmowaæ wobec przeciwnika w walce, walka bowiem jest sytuacj¹
powszedni¹. Mamy z ni¹ do czynienia nie tylko na wojnie. Jest ni¹ rozgrywka
parlamentarna, wszelka polemika, jest ni¹ partia szachów czy partia tenisa.

Walka winna byæ prowadzona wed³ug starych tradycji rycerskich, z po-
szanowaniem przeciwnika i � jak to usilnie powtarzaj¹ niektórzy � z unika-
niem wszelkiej krzywdy niekoniecznej dla przeprowadzenia swoich celów.
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Do tej tradycji rycerskiej warto szczególnie nawi¹zaæ dzisiaj, w okresie, gdy
ludzie nie przebieraj¹ w �rodkach, by przeciwnika pogr¹¿yæ; gdy �mieræ wroga
im nie wystarcza; gdy musz¹ jeszcze ponadto jego obraz dla potomno�ci
splugawiæ. Szkalowanie wroga by³o dobrze znanym chwytem propagandy
niemieckiej. Rycersko�æ, której ¿¹damy, ma przejawiaæ siê nie tylko w toku
walki. Jej przepisy ucz¹ nas tak¿e, jak wygrywaæ i jak przegrywaæ. Ka¿dy
wyrostek angielski, kiedy staje do jakich� zawodów sportowych, wie, ¿e nie
wolno mu che³piæ siê w wypadku wygranej i okazywaæ zawiedzionej z³o�ci
w wypadku przegranej. W swoich regu³ach fair play etyka angielska uzyska-
³a poziom, który wart jest nadal na�ladownictwa.

12. Od cz³owieka, który móg³by uchodziæ dla nas za wzór, oczekujemy
jeszcze, oprócz wszystkich wymienionych w³asno�ci, wra¿liwo�ci estetycz-
nej. Wra¿liwo�æ estetyczn¹ zaleca siê nie tylko dlatego, ¿e wzbogaca ona nie-
skoñczenie nasze ¿ycie osobiste ju¿ wtedy, gdy jeste�my tylko konsumentami
w zakresie piêkna, lecz ¿e wzbogaca ponadto jeszcze ludzki dorobek kultu-
ralny, gdy staæ nas nie tylko na konsumpcjê, ale i na produkcjê. Poleca siê j¹
tak¿e i dla jej efektów moralnych.

Sfery moralna i estetyczna zazêbiaj¹ siê tak �ci�le, ¿e niepodobna posta-
wiæ wyra�nych granic miêdzy reakcj¹ moraln¹ a estetyczn¹. Gdy pracujemy
nad sob¹, wzór, do którego chcemy siê upodobniæ, poci¹ga nas estetycznie.
Gdy nie poddajemy siê zazdro�ci, gdy nie poddajemy siê tchórzostwu, dzieje
siê to czêsto dlatego, ¿e nie chcemy �brzydkim� uczuciem albo czynem ze-
szpeciæ w³asnego obrazu. Co tu jest reakcj¹ estetyczn¹, co moraln¹, rozeznaæ
trudno. Kultura estetyczna nie gwarantuje kultury etycznej, ale jej sprzyja,
przy niepewnej bowiem granicy miêdzy dobrem a z³em wybór takiego a nie
innego czynu bywa czêsto wy³¹cznie rzecz¹ smaku.

S¹ tacy, którzy polecaj¹ hodowaæ w nas ³atwo�æ zajmowania postawy
estetycznej tak¿e i dlatego, ¿e postawa estetyczna pozwala nam siê jakim�
przedmiotem cieszyæ bez potrzeby zaw³adniêcia nim w posiadanie. ¯eby
podziwiaæ piêkno lasu czy piêkno obrazu Rembrandta, nie potrzeba byæ ich
w³a�cicielem. W postawie estetycznej ulega zawieszeniu nasza ¿¹dza posiada-
nia i st¹d postawa ta nie prowadzi do tych konfliktów, do których prowadzi
ubieganie siê o dobra, jakimi cieszyæ siê mo¿na tylko wtedy, gdy s¹ w³asne.

13. Nasz cz³owiek, taki, jakim go chcemy widzieæ w ustroju demokra-
tycznym, wymaga jeszcze jednego rysu w tym szkicowym portrecie. Powi-
nien byæ wyposa¿ony w poczucie humoru. Jest co� s³usznego w opinii, ¿e
trudno by³oby dyktaturze zapu�ciæ korzenie w narodzie posiadaj¹cym tê
w³a�ciwo�æ. By przekonaæ ludzi, ¿e jeden cz³owiek czy jedna partia maj¹
monopol na prawdê i maj¹ wy³¹czne prawo do urabiania wed³ug niej wszyst-
kich obywateli, bez dopuszczania odchyleñ, trzeba ten autorytet podeprzeæ

4.p65 20-05-19, 12:3443



Maria Ossowska

44

jak¹� deklaracj¹. Wiemy, jak skutecznie rozwiewa opary takiej pompatycz-
no�ci jedno dobre pismo humorystyczne, dowcip przenoszony z ust do ust.
Niech¿e nasz przysz³y cz³owiek posiada tê zdolno�æ, za pomoc¹ której Ary-
stoteles próbowa³ definiowaæ cz³owieka: niechaj bêdzie zdolny do �miechu.

Rzuæmy na zakoñczenie nasz wzór obywatela na nieco szersze t³o dziejo-
we i zapytajmy, jakie s¹ najwa¿niejsze jego ró¿nice w stosunku do przoduj¹-
cych wzorów przesz³o�ci.

Wzory mêdrca i wzory �wiêtego by³y wzorami elitarnymi. Tylko nielicz-
ni mogli aspirowaæ do ich realizowania. Wzór rycerza by³ wzorem klaso-
wym. Podobnie wzór gentlemana. Ten ostatni podlega³ wprawdzie sta³ej
demokratyzacji, po³¹czonej z wzrastaj¹cym lekcewa¿eniem sprawy pocho-
dzenia i coraz wiêkszym wysuwaniem na plan pierwszy walorów charakte-
ru, niemniej jednak, do niedawna, pewna tylko stopa ¿yciowa i je¿eli ju¿ praca
zarobkowa, to tylko pewne jej rodzaje, dawa³y prawo do zaliczania siê do
gentlemanów. Nasz wzór nie jest ani elitarny, ani klasowy. Ka¿dy mo¿e go
wzi¹æ za podstawê przy urabianiu w³asnej osoby. Dalszym jego rysem, który
wypada podkre�liæ, jest to, ¿e obejmuje zarówno mê¿czyzn, jak i kobiety.
Kszta³towanie wzorów osobowych krzywdzi³o dot¹d kobiety. Ich wzory by³y
szczególnie ma³o urozmaicone. Pewne zmiany zwi¹zane z wiekiem, dla któ-
rego by³y przeznaczone (inny wzór dziewczêcia, inny matrony), zmienna
dawka ¿¹danego od kobiet wykszta³cenia, a poza tym powtarzaj¹ce siê upo-
rczywie: niewinno�æ przed �lubem, wierno�æ po �lubie � cnoty wystarczaj¹ce
dla kogo�, kto mia³ ¿yæ cichym ¿yciem domowym, wedle wymagañ stawia-
nych ¿onom przez Peryklesa, który mia³ powiedzieæ, ¿e �Najlepsz¹ ¿on¹ jest
ta, o której najmniej mówi¹ czy dobrze, czy �le�.

W stosunku do wzoru rycerza, do wywodz¹cego siê zeñ wzoru gentle-
mana i do wzoru �wiêtego nasz wzór k³adzie wiêkszy nacisk na czynniki in-
telektualne. Bywali �wiêci ³¹cz¹cy �wiêto�æ z m¹dro�ci¹, jak Tomasz z Akwi-
nu czy Katarzyna Sieneñska, która, wed³ug legendy, mia³a rozstrzygaæ
najtrudniejsze dysputy teologiczne, ale by³y to raczej wyj¹tki. Kwalifikacje
intelektualne nie by³y nigdy szczególnie cenione we wzorze �wiêtego. Nad-
mierny rozwój inteligencji wrêcz zagra¿a³ gentlemanowi, który winien by³
nie wyró¿niaæ siê niczym, nawet rozumem, i który nie powinien by³ zanadto
dociekaæ i mêdrkowaæ. Plastyczno�æ umys³u, krytycyzm, których ¿¹dali�my
od obywatela spe³niaj¹cego nasz wzór, nie znalaz³yby siê w inwentarzu cnót
gentlemana, a uczciwo�æ intelektualna znalaz³aby siê tam tylko dlatego, ¿e
by³a uczciwo�ci¹.

W stosunku do wzoru �wiêtego nasz wzór usun¹³ w cieñ stosunek do
spraw p³ci, rys wysuwaj¹cy siê w tamtym wzorze na plan pierwszy w postaci
szczególnego zaabsorbowania walk¹ z pokus¹ szatañsk¹. Wtedy, gdy sprawy
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p³ci by³y bez wzglêdu na okoliczno�ci, w jakich siê rozgrywa³y, obci¹¿one
piêtnem grzechu, by³y to sprawy szczególnie wa¿ne w pielêgnowaniu w³a-
snej doskona³o�ci. Dzi�, gdy piêtno grzechu zosta³o im odjête, ich wa¿no�æ
mierzy siê rado�ci¹, któr¹ przynosz¹, albo krzywd¹, któr¹ mog¹ komu� wy-
rz¹dziæ, a gospodarowanie tym wielkim zasobem potencjalnych rado�ci i cier-
pienia winno byæ powierzone naszemu wyrobieniu spo³ecznemu i naszym
poczuciom estetycznym. Mówimy tu o poczuciach estetycznych, bo ¿ycie
erotyczne to jeden z terenów, na którym sprawy moralne splataj¹ siê z este-
tycznymi. Doznanie niesmaku, które prze¿ywa siê nieraz w sferze erotyki,
mo¿e s³u¿yæ za przyk³ad mieszanej reakcji o estetyczno-moralnym charakte-
rze. Dla takich to zazêbieñ nie tylko wzgl¹d na innych, ale i poczucie este-
tyczne potrzebne jest temu, kto nie chce na tym terenie ani krzywdziæ, ani
raziæ.

We wzorze porz¹dnego cz³owieka, wypracowanym przez ideologiê miesz-
czañsk¹, solidno�æ pieniê¿na wysuwa³a siê na plan pierwszy, a styl buchalte-
ryjno-asekuracyjny zaprawia³ ca³o�æ tego wzoru. W naszym wzorze solidno�æ
pieniê¿na stanowiæ bêdzie jedn¹ z odmian ¿¹danej przez nas odpowiedzial-
no�ci za s³owo i, jako taka, bêdzie niezbêdna, ale niewystarczaj¹ca do zapew-
nienia sobie autorytetu moralnego. Asekuracyjny punkt widzenia z kolei,
charakterystyczny dla wzoru mieszczanina, a znany nam z hase³ kalendarzo-
wych, wi¹¿e siê z gospodark¹, w której ludzie ¿yj¹ zaabsorbowani prywat-
nym zyskiem czy strat¹, a obcy jest gospodarce uspo³ecznionej, po�ród któ-
rej nasz obywatel ma ¿yæ i dzia³aæ.

W stosunku do wiêkszo�ci wzorów wypracowanych w przesz³o�ci nasz
wzór ró¿ni siê akcentem po³o¿onym na uspo³ecznienie, co t³umaczy siê ja-
sno, gdy siê zwa¿y, ¿e opracowywali�my go dla ustroju, który wci¹ga jak
najszersze masy do organizowania ¿ycia zbiorowego. Czuli�my siê pod tym
wzglêdem stosunkowo najbli¿si rzymskiemu wzorowi obywatela, do które-
go nawi¹zywa³a w swoim czasie w Polsce Komisja Edukacyjna.

To, co zarysowali�my przed chwil¹, nie jest bynajmniej skoñczonym por-
tretem, lecz zaledwie jakim� szkicem o³ówkowym. �wiadomi jego braków,
chcieli�my jednak nakre�liæ jaki� kszta³t, by daæ punkt wyj�cia dyskusji, która
by mog³a sprawê pchn¹æ naprzód. Przy nakre�laniu tego kszta³tu starali�my
siê uwzglêdniæ tylko rysy zasadnicze � z pominiêciem pochodnych � czêsto
jednak trudno by³o rozstrzygn¹æ, z jakim rodzajem w³asno�ci mia³o siê do
czynienia � trudno�æ wzmo¿ona przez wieloznaczno�æ u¿ywanych terminów,
branych z konieczno�ci z jêzyka potocznego i na ogó³ dot¹d nie uporz¹dko-
wanych przez my�l naukow¹.

W wykazie w³asno�ci, sk³adaj¹cych siê na nasz wzór osobowy, nie by³o
mowy o stosunku obywatela do pañstwa. Nie jest to przeoczenie. Rozwijaæ
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specjalnie tego stosunku po prostu nie by³o potrzeby, stawiali�my bowiem
sprawê na szerszym gruncie, omawiaj¹c zachowanie siê cz³owieka w jakim-
kolwiek zrzeszeniu ludzkim, a wiêc tym samym i w takim, które siê nazywa
pañstwem. Cz³owiek uspo³eczniony w sensie przez nas przyjêtym by³by uspo-
³eczniony w ka¿dej gromadzie, czy to w jakiej� grupie lokalnej, jak samorz¹d
wiejski, czy w grupie o szerszym zasiêgu. Werbalistyka pañstwowotwórcza,
jak¹ karmiono nas przed wojn¹, id¹c za wzorem pañstw totalnych, jest po-
trzebna tam, gdzie siê chce wmówiæ obywatelom, ¿e s¹ tylko pionkami pra-
cuj¹cymi dla pañstwa; jest ona natomiast zbêdna w ustroju, w którym pañ-
stwo jednoczy, organizuje, koordynuje, ale nie ¿¹da dla siebie boskiego kultu.
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Maria Ossowska jako cz³owiek

Zapis spotkania wspomnieniowego
(opracowanie: Ró¿a Su³ek)

Ró¿a Su³ek: Proszê Pañstwa, po czê�ci konferencyjnej, na której by³a mowa
o wielkiej nauce, o ideach, teraz mamy bardziej popularn¹ czê�æ, czyli wspo-
mnieniow¹. Mariê Ossowsk¹ wspominaæ bêd¹ ró¿ne osoby: z krêgu rodziny,
przyjació³, bliskich wspó³pracowników oraz pracowników naukowych. Kon-
cepcja tej czê�ci jest nastêpuj¹ca: kolejno�æ osób wspominaj¹cych zosta³a
ustalona wed³ug kryterium odleg³o�ci, ró¿nie definiowanego.

Pierwsz¹ bêdzie pani Barbara Otwinowska1. Ojciec Barbary Otwinow-
skiej by³ synem brata matki Marii Ossowskiej2. W tym przypadku definicja
odleg³o�ci zosta³a okre�lona nazw¹ dyscypliny uprawianej przez pani¹ pro-
fesor. Barbara Otwinowska jest profesorem w stanie spoczynku, specjalistk¹
w zakresie historii literatury staropolskiej, zwi¹zan¹ z Instytutem Badañ Li-
terackich Polskiej Akademii Nauk. Jest jednocze�nie jedn¹ z najbli¿szych
krewnych Marii Ossowskiej. Pierwszy obraz przedstawiaj¹cy Mariê Ossow-
sk¹, który by³ eksponowany na pocz¹tku konferencji, zosta³ namalowany
przez matkê Barbary Otwinowskiej3.

W tej czê�ci naszego spotkania chcia³abym jeszcze powitaæ innych cz³on-
ków rodziny, krewnych Marii Ossowskiej, a w�ród nich pani¹ Agnieszkê4,
która przyjecha³a z Opola i przywioz³a nam do zaprezentowania trzy inne
portrety Marii Ossowskiej. Ka¿dy z nich, wed³ug kole¿eñskiej opinii jednego
z historyków sztuki, wyszed³ spod dobrego pêdzla. Trzeci z nich zosta³ naj-
prawdopodobniej namalowany przez Matisse�a5. Prezentowane dzisiaj por-
trety s¹ artystycznymi i sympatycznymi ozdobnikami dzisiejszej konferencji.

1 Barbara Otwinowska (1924�2018).
2 Stefan Otwinowski (1895�1967), z zawodu in¿ynier elektryk; w latach dwudziestych XX w. w³a�ci-

ciel maj¹tku M³okocice pod Toruniem.
3 Zofia Anna z Górskich Otwinowska (1898�1973) by³a absolwentk¹ Szko³y Malarskiej w Warszawie.
4 Agnieszka Nied�wied� (z d. Szwedowska), wnuczka brata M. Ossowskiej, Witolda Nied�wieckiego

(zm. 1924).
5 Henri Matisse (1869�1954).
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Przyjecha³ na nasz¹ konferencjê tak¿e inny krewny Marii Ossowskiej, pan
Jerzy Górski, którego brat, Kazimierz Górski, by³ na otwarciu naszej konfe-
rencji6. Widz¹ wiêc Pañstwo, ¿e rodzina Marii Ossowskiej bardzo j¹ przytu-
li³a do serca i bardzo siê zaanga¿owa³a w dzisiejsz¹ konferencjê.

Pani Barbara Otwinowska opowie na pewno o pewnych kontaktach ro-
dzinnych z Mari¹ Ossowsk¹, a ja chcia³abym jeszcze dokonaæ jej szerszego
przedstawienia, poniewa¿ niekoniecznie jest znana ca³emu audytorium.
Oprócz tego, ¿e jest kruch¹ kobiet¹, to tak¿e jest bardzo dzieln¹ osob¹. Jest
by³¹ wiê�niark¹ Fordonu. Dwie osoby z najbli¿szego krêgu rodzinnego Ma-
rii Ossowskiej by³y skazane w procesie Witolda Pileckiego7. Pani Basia jest
jedn¹ z tych osób. Mówiê tak czule o Pani Profesor, poniewa¿ wiele razy
kontaktowa³y�my siê ze sob¹ i wiele godzin rozmawia³y�my. Barbara Otwi-
nowska otrzyma³a tytu³ Kustosza Pamiêci Narodowej IPN-u. W okresie, kie-
dy by³a ju¿ profesorem w stanie spoczynku, opracowa³a dwa wielkie tomy
historii kobiet, które by³y wiê�niarkami w latach stalinowskich. Opracowa³a
zarówno ich biografie osobiste, jak równie¿ dorobek literacki8. Tym sposo-
bem utrwali³a przypadki kole¿anek wspó³wiê�niarek.

Barbara Otwinowska: K³aniam siê Pañstwu. Dzieñ dobry mówi³am ju¿
wielu osobom po drodze. Proszê Pañstwa, jestem zupe³nie z innej dziedziny
naukowej, wiêc czujê siê tutaj trochê outsiderem czy takim dzikim cz³owie-
kiem o�wiecenia, który mówi innym jêzykiem i ma innego typu wspomnienia
i zainteresowania. Ale postaram siê byæ dla Pañstwa komunikatywna w inny
sposób. Jestem w tej chwili najstarsza w rodzinie, w tym roku skoñczy³am lat
dziewiêædziesi¹t. Mia³am piêkny jubileusz, który zorganizowa³ mi Instytut
Pamiêci Narodowej, poniewa¿ zas³u¿y³am siê w³a�nie w zupe³nie innej dzie-
dzinie ni¿ ta, któr¹ uprawia³am przedtem. Zas³u¿y³am siê mianowicie w od-
krywaniu historii czasów represji stalinowskich. Opracowa³am dwa tomy
antologii poezji wiêziennej. To jest taka dosyæ ciekawa publikacja, no i jesz-
cze parê innych rzeczy. Staram siê jako seniorka rodowa zdobyæ jakie� wia-
domo�ci o rodzinie, no, miêdzy innymi w³a�nie o rodzinie Nied�wieckich.

Matka Maryli Ossowskiej by³a siostr¹ mojego dziadka Bronis³awa Otwi-
nowskiego, który dzier¿y³ jaki� maj¹tek w okolicy Bia³ej Podlaskiej czy Kon-
stantynowa, nazywany Wólka Nosowska, któr¹ pó�niej, nie wiem w ja-

6 Jerzy Górski i Kazimierz Górski (1930) to bracia cioteczni Barbary Otwinowskiej i kuzyni Marii
Ossowskiej, Ziemianie polscy XX wieku: s³ownik biograficzny, cz. 8, kom. red. Stanis³awa Ciep³owska
i in., Warszawa: DiG 2007, s. 35.

7 W procesie Witolda Pileckiego skazany by³ tak¿e Stanis³aw Kuczyñski, jr.
8 Zawo³aæ po imieniu. Ksiêga kobiet � wiê�niów politycznych 1944�1958, t. 1�2, zebr. i oprac. Bar-

bara Otwinowska, Teresa Drzal, Nadarzyn: Vipart 1999�2003.
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kich okoliczno�ciach, postrada³. Nie wiem, czy to by³o w wyniku spraw
popowstaniowych, czy innych, ale raczej to chyba nast¹pi³o pó�niej. My�lê,
¿e po prostu dziadek by³ lekkomy�lny i nie dawa³ sobie rady w nowych uk³a-
dach ekonomicznych. Mia³am trudno�ci w dowiedzeniu siê pewnych rzeczy
od ojca, gdy¿ mia³am z nim ma³y kontakt. Rodzice moi dosyæ wcze�nie siê
rozeszli, jeszcze jak by³am ma³a. Pó�niej wychowywa³am siê w dwóch maj¹t-
kach rodzinnych. Jeden z nich by³ w okolicy Grodna, �wiack Pogosiewski
przejêty przez Górskich, bo w³a�nie moja matka by³a z domu Górska.

Drugi stopieñ pokrewieñstwa z Mari¹ Ossowsk¹, bo w³a�ciwie jeste�my
podwójnie spokrewnione przez mojego dziadka Otwinowskiego. W³a�nie w li-
nii Nied�wieckich i w linii Otwinowskich s¹ jakie� tam wiêzi rodzinne. Pró-
bowa³am siê dowiedzieæ czego� bli¿ej o tym pokrewieñstwie. Wydaje mi siê,
¿e z ca³¹ pewno�ci¹ w³a�nie w okolicy Grodna mieli maj¹tek równie¿ Nie-
d�wieccy, bo � siêgam do zas³yszanych opowie�ci prababek � by³a tam taka
rodzina Jastrzêbskich z paru córkami i te córki zosta³y wydane: jedna za
Górskiego, druga za Nied�wieckiego, trzecia za Rydzewskiego � by³ taki
badacz ornitolog. No wiêc stara³am siê o Nied�wieckich wiêcej dowiedzieæ.
Oni z ca³¹ pewno�ci¹ mieli maj¹tek w tamtej okolicy, ale jako� nie mogê nic
konkretnego znale�æ na ten temat. Ciocia Maryla, tak jak mi pani Ró¿a Su-
³ek mówi³a, bardzo by³a pod tym wzglêdem wstrzemiê�liwa i w swoich wszyst-
kich rozlicznie pisanych ¿yciorysach, bo wszyscy musieli�my pisaæ ¿yciorysy,
omija³a temat tego dalszego pochodzenia. Ojciec jej ju¿ by³ w Warszawie na
stanowisku, ja tego te¿ dok³adnie nie wiem, zdaje siê by³ w kolejnictwie
wy¿szym urzêdnikiem9. Dogrzebaæ siê wiêc g³êbiej do rodzinnej historii jest
mi bardzo trudno.

Wychowywa³am siê na prowincji, najpierw w³a�nie na Bia³ostocczy�nie,
pó�niej w okolicy Bia³ej Podlaskiej w nastêpnej rodzinie. Mama moja, ¿e tak
powiem, matkowa³a osieroconym dzieciom, bo siostra jej umar³a. Tam, w tym
dworze w Koroszczynie10, do¿yli�my wspólnie strasznego dnia, 18 kwietnia
1941 roku, w którym aresztowano czê�æ mêsk¹ naszej rodziny. Wszyscy oni
znale�li siê w O�wiêcimiu11. Po tych wydarzeniach przyjecha³am do Warsza-
wy i tutaj spotyka³am siê z bratem cioci Maryli Zbigniewem Nied�wieckim12

i jego ¿on¹.

9 Kazimierz Powa³a Nied�wiecki by³, jak napisano w nekrologu: �uczestnikiem powstania 1863 r.,
wychowañcem Szko³y G³ównej, obywatelem ziemskim, b. naczelnikiem kontroli rozchodów Kolei War-
szawsko-Wiedeñskiej��, �Kurier Warszawski� 1925, nr 239 (z 27 sierpnia).

10 Maj¹tek Leona Kuczyñskiego (1889�1941), ojca wspomnianego Stanis³awa Kuczyñskiego.
11 Z mêskich domowników nie zosta³ aresztowany jedynie m³ody Stanis³aw Kuczyñski (1923�1992),

który w tym tragicznym momencie dogl¹da³ spraw gospodarczych w polu.
12 Zbigniew Nied�wiecki by³ z zawodu in¿ynierem, przedstawicielem znanej firmy samochodowej na

Polskê.
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Maria Ossowska mia³a trzech braci. Najstarszym by³ Witold, który umar³
bardzo wcze�nie. Nie wiem na co, ale w ka¿dym razie wiem, ¿e �mieræ Wi-
tolda to by³a taka rana rodzinna. W³a�nie pani Agnieszka jest z tej linii Wi-
tolda, jest wnuczk¹ cioteczn¹ cioci Maryli. W Warszawie spotykali�my siê
pó�niej, zw³aszcza po wojnie, ju¿ u siostry cioci Maryli � Ireny13.

Dom Ossowskich w³a�ciwie nie s³u¿y³ rodzinie, by³ wyalienowany, ¿e tak
powiem, z rodziny. Oni mieli swój kr¹g zainteresowañ, oczywi�cie ogromnie
absorbuj¹cy. Zreszt¹ nawet ciocia czasami mówi³a, ale w ka¿dym razie tak
siê mówi³o, ¿e rodzin¹ Ossowskich byli ich uczniowie i asystenci. I wiem, ¿e
tak do koñca by³o, ¿e losy wszystkich uczniów by³y dla cioci bardzo, bardzo
wa¿ne. A ja tam by³am takim dalszym elementem, ¿e tak powiem. Jednak ja
tak¿e chwilami dozna³am du¿o dobra, to znaczy oboje z moim bratem cio-
tecznym, z którym siê wychowywa³am, tego doznali�my.

Stanis³aw Kuczyñski przyjecha³ jako emisariusz do rotmistrza Pileckiego
z pewn¹ instrukcj¹ Drugiego Korpusu. Ta instrukcja wskazywa³a na rzeczy
niespecjalnie gro�ne dla ustroju i mój brat [cioteczny] przechowywa³ u mnie
te instrukcje, ¿eby nie pêtaæ siê po ulicach Warszawy z czym� tak niebez-
piecznym. Nie móg³ ju¿ nawi¹zaæ kontaktu z Pileckim, bo ten ju¿ prawdo-
podobnie by³ aresztowany. Sta� po swoim aresztowaniu ujawni³, ¿e u mnie jest
przechowywana ta instrukcja. Ujawnienie przez niego tej informacji w pew-
nym sensie mog³o ³agodziæ zarzuty, które mog³y byæ i wobec Pileckiego, i wobec
niego wysuniête. Jemu siê prawdopodobnie wydawa³o, ¿e ja po prostu to
oddam i nic mi siê nie stanie. Jednak przechowywanie tego dokumentu kosz-
towa³o mnie trzy lata wiêzienia. Uwa¿am to w sumie za mój pewien zysk
¿yciowy, dlatego ¿e pozna³am bardzo ciekawych ludzi w wiêzieniu. Pañstwo
wiedz¹, ¿e przecie¿ w tamtym czasie po³owa inteligencji warszawskiej by³a
na Mokotowie albo przechodzi³a przez Mokotów. Tak wiêc nie uwa¿am tego
czasu za stracony. Tym bardziej ¿e po przej�ciu na emeryturê, w³a�nie tymi
rzeczami zaczê³am siê interesowaæ i to mi wype³ni³o czas, my�li i serce. I tak,
jak cioci motto by³o, ¿e nauka by³a jej elementarn¹ potrzeb¹ ¿yciow¹, tak dla
mnie pewne historyczne zagadnienia sta³y siê ostatnio tak¹ elementarn¹ po-
trzeb¹ ¿yciow¹.

Je�li chodzi o ciotkê, to widywa³am siê z ni¹ pó�niej u nich w domu, u Ossow-
skich. Zawsze by³am bardzo nie�mia³a wobec niej, bo ciotka nie by³a ³atwa
w kontakcie. My�lê, ¿e ona mia³a czasami jakie� obiekcje w kontakcie. Mo¿e
Pañstwo, jej uczniowie, mieli jaki� inny wspólny jêzyk, a jako� z t¹ nasz¹
rodzin¹ o ten wspólny jêzyk by³o trudniej. Czy chodzi³o o to, ¿e my to zie-

13 Irena Kurowska (zm. 1970), z zawodu nauczycielka; w czasie okupacji i po wojnie, gdy Ossowscy
pracowali w £odzi, mieszka³a w ich mieszkaniu.
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miañstwo, bo oni byli w³a�ciwie takimi wierz¹cymi socjalistami. Jednym s³o-
wem � nie by³o ³atwo. Ale w³a�nie w pewnych momentach, bardzo wa¿nych
dla nas, wstawiennictwo wuja Ossowskiego spowodowa³o, ¿e Stach Kuczyñ-
ski, mój brat cioteczny, nie mia³ wykonanego wyroku �mierci14. Odsiedzia³
swoje do¿ywocie, to znaczy do 1956 roku, kiedy wszyscy wyszli na mocy
amnestii, no a ja odsiedzia³am te swoje trzy lata. I równie¿ w moim przypad-
ku mam uzasadnione przypuszczenia, ¿e ciocia i wujek mi pomogli po wyj�ciu
z wiêzienia dostaæ siê na uniwersytet. Nigdy o tym nie wspomnieli, a gdybym
ciociê o to zapyta³a, pewnie by siê oburzy³a. To, ¿e mog³am w piêædziesi¹tym
roku, po wyj�ciu z wiêzienia, dostaæ siê na uniwersytet, w sytuacji, gdy moje
ró¿ne kole¿anki wiêzienne nie mia³y prawa nawet skoñczyæ szko³y �redniej
czy nawet powszechnej czasem, to o tym �wiadczy. Bo to zdawa³oby siê, ¿e
po tak zwanej odsiadce cz³owiek ju¿ odby³ swoj¹ pokutê, grzechy powinny
byæ wyrównane, ale jednak w teologii marksistowskiej tak nie by³o. Represje
trwa³y dalej po wyj�ciu z wiêzienia. Uwa¿am, ¿e cioci zawdziêczam chyba to,
¿e mog³am dokoñczyæ studia. By³am na drugim roku studiów, gdy zosta³am
aresztowana.

Spyta³am siê kiedy� cioci w³a�nie o socjologiê, co to w³a�ciwie jest. Cio-
cia mi powiedzia³a, ¿e to jest to, co oni uprawiaj¹, to, co ona uprawia. Jest to
prowadzone w duchu nauk pozytywizmu, a ona pracuje nad tematem war-
to�ci, ale ona ich nie klasyfikuje i nie hierarchizuje oraz nie narzuca. Dla
mnie by³o to ma³o zrozumia³e, muszê przyznaæ, ale tak by³o. Widywali�my
siê te¿ czasami u cioci Ireny i wtedy by³o bardzo mi³o. Szczególnie komuni-
katywny, znacznie bardziej komunikatywny ni¿ ciocia Marylka, by³ wuj Stach
Ossowski. Potrafi³ pytaæ o co�, a co ty s¹dzisz, Basiu? A có¿ ja mog³am s¹dziæ
wobec profesora Ossowskiego. Takie s¹ po prostu moje wspomnienia.

Chcê powiedzieæ jeszcze o braciach [Marii Ossowskiej]. Witold zmar³ w 1924
roku. Zbigniew zgin¹³ w czasie Powstania, przechodz¹c przez plac Zbawicie-
la; jaki� snajper go zabi³. Stanis³aw by³ oficerem bior¹cym udzia³ w [wojnie]
1920 roku, z krzy¿em walecznych. By³ lekarzem chirurgiem w tej szkole ujaz-
dowskiej: medycyny dla m³odych oficerów. By³a to nie uniwersytecka medy-
cyna, tylko wojskowa medycyna, ale wy¿sze studium. W³a�ciwie z cioci¹
Maryl¹ nie rozmawia³am o tym, czy ona co� wiedzia³a, czy nie, w jakim
momencie on zosta³ aresztowany. Dowiedzia³am siê, ¿e ta szko³a wywêdro-
wa³a gdzie� w okolice £ucka i tam ich przejêli, i zgin¹³ w Charkowie. Rok
czy dwa lata temu szuka³am wiadomo�ci na ten temat w szkole w Remberto-

14 Stanis³aw Ossowski napisa³ list w obronie Stanis³awa Kuczyñskiego do Stanis³awa Szwalbego (1898�
1996), wówczas zastêpcy prezydenta Krajowej Rady Narodowej, a adresat listu nada³ mu bieg urzêdowy
i list trafi³ do dokumentacji procesowej. Ossowski z adresatem listu zna³ siê z dzia³alno�ci w Warszawskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej.
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wie i zdoby³am tam jego biografiê wojskow¹. Chcia³am mu bardzo posadziæ
tzw. d¹b pamiêci, ale w rezultacie nie umia³am znale�æ miejsca, które by mnie
zadowoli³o. Je¿eli Pañstwo bêd¹ mieli jakie� sugestie na ten temat i ewentu-
aln¹ chêæ wsparcia mnie w sensie psychicznym oczywi�cie, to ja bêdê bardzo
wdziêczna.

Ró¿a Su³ek: Tytu³em uzupe³nienia powiem, ¿e brat Marii Ossowskiej,
który by³ lekarzem, Stanis³aw Nied�wiecki, skoñczy³ medycynê na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim w 1906 roku, ale jako poddany cesarza rosyjskiego,
który ukoñczy³ studia poza cesarstwem, czeka³ na nostryfikacjê dyplomu do
1912 roku; otrzyma³ j¹ w Kijowie. To by³ ten brat, który wywar³ najwiêkszy
wp³yw na Mariê. Takie by³y administracyjne wymogi wobec tych, którzy stu-
diowali nie na uczelniach podleg³ych carowi rosyjskiemu.

Drug¹ osob¹, która równie¿ przyjecha³a z daleka, ale z daleka krajoznaw-
czego czy terytorialnego, jest Pani Profesor Halina Wantu³a. Przyjecha³a z Kra-
kowa, wychowanka seminarium Marii Ossowskiej15.

Halina Wantu³a: Chcia³am siê najpierw trochê oswoiæ, bo bardzo nie-
chêtnie wystêpujê publicznie. Rano us³ysza³am zdanie Jacka [Kurczewskie-
go], który ¿egna³ [chyba wita³ jakiego�] pana, mówi¹c: �Witamy w rodzinie
Marii Ossowskiej�. My�lê, ¿e ta rodzina jest ogromna, zale¿y tylko, jaki w¹tek
czy jaki element tej styczno�ci z pani¹ Mari¹ kontynuujemy bezpo�rednio
czy po�rednio.

My jeste�my tutaj zacie�nieni do obecno�ci pani Marii Ossowskiej pod
has³em Maria Ossowska jako cz³owiek, ale to wcale nie zmniejsza tego za-
kresu, bo to jako cz³owiek te¿ mo¿e byæ bardzo ró¿ne. My�lê, ¿e chodzi o to,
¿e jako cz³owiek w relacjach z innym cz³owiekiem. I tutaj te¿ nie jeste�my
znowu zawê¿eni do jednego obrazu, bo ten obraz kszta³towa³ siê i wygl¹da
bardzo ró¿nie. Przypomnê tutaj s³owa Ewy [Nowickiej] ze spotkania sprzed
kilku lat, kiedy mówi³a miêdzy innymi, ¿e pani Maria jawi³a siê zawsze jako
dama i z pewnym dystansem. Inne osoby okre�la³y pani¹ Mariê jako osobê
ch³odn¹. My�lê, ¿e ten odbiór by³ w³a�nie bardzo ró¿ny w zale¿no�ci od tego,
jakie by³y te kontakty, jak czêste i jak bliskie.

Dla mnie pani Maria Ossowska bêdzie zawsze cz³owiekiem ciep³ym,
wystêpuj¹cym w tylu rolach, ilu by siê jej formalnie nawet nie przypisa³o.
Powiem, ¿e nawet w tej roli, w której w sensie formalnym nigdy nie wystê-

15 Halina Wantu³a by³a zarówno magistrantk¹ (1959), jak i doktorantk¹ Marii Ossowskiej. Doktorat
pt. �Poczucie winy a przestêpca: rozwa¿ania nad poczuciem winy z punktu widzenia problemu resocjali-
zacji� obroni³a w 1970 r.
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powa³a, w roli matki. Nie odnoszê tego do siebie, ale przypominam w³a�nie
ze wzglêdu na ciep³o, na opiekuñczo�æ, ze wzglêdu na to, jak by³a odbierana
przez poszczególne osoby. I tu pozwolê sobie przypomnieæ nieobecn¹ ju¿
w�ród nas pani¹ Mariê Smo³ê16, dla której pani Maria w sensie prawie do-
s³ownym tê rolê pe³ni³a. Marysia straci³a matkê bardzo wcze�nie i pani Ma-
ria by³a dla niej rzeczywi�cie tak¹ ostoj¹. Ja gdzie�, w jakim� tek�cie, na spo-
tkaniu kilka lat temu mówi³am, ¿e Maria Ossowska stanowi³a dla wielu osób
jak gdyby takie �rodowisko uwiarygodnienia. Tak¹ osobê, która pozwala³a
trwaæ przy swoich warto�ciach, która by³a wzmacniaczem poczucia w³asnej
to¿samo�ci. By³o to bardzo wa¿ne dla nas w trudnych czasach. To oddzia³y-
wanie pani Marii Ossowskiej zapewne by³o bardzo ró¿ne dla ka¿dego z nas
tutaj i dla tych, którzy bezpo�rednio siê z ni¹ zetknêli, i dla tych, którzy
zastali obraz jej warto�ci lub zosta³ im on przekazany. My�lê i wiem, ¿e to
oddzia³ywanie by³o ró¿ne, tak¿e w zale¿no�ci od odleg³o�ci w sensie dos³ow-
nym, fizycznym i ró¿nego rodzaju odleg³o�ci.

Powiem teraz o sobie i o znaczeniu Marii Ossowskiej w moim ¿yciu. O dwóch
momentach opowiem. Zacznê od momentu pierwszego � po opuszczeniu
Warszawy, najbli¿szego mi miasta, chocia¿ tkwiê od lat gdzie indziej, i o zna-
lezieniu siê w pracy w wiêzieniu. Zreszt¹ ta praca te¿ by³a w jakim� sensie
po�rednio podpowiedziana przez pani¹ Mariê, chocia¿ zwi¹zana by³a z mo-
imi zainteresowaniami. Zas³ug¹ jej by³o, bo najpierw musia³am siê znale�æ
w Ministerstwie Sprawiedliwo�ci, ¿eby to miejsce otrzymaæ.

Zrobi³am podsumowanie swojej wêdrówki po wiêzieniach. W tym wspo-
mnieniu zaczynam od tego, ¿e siedzê w tym w³a�nie ministerstwie i patrzê na
zdezelowany swój but, zanim wejdê do pana ministra. Ale króciutko o wiê-
zieniu. Jako zatrudniony tam praktykant i jako wychowawca. Kilka zdañ
dos³ownie, ¿eby pokazaæ, czym by³o to �rodowisko i jak by³o odleg³e od
�wiata idea³ów warto�ci, z którymi zetknê³am siê bezpo�rednio dziêki pani
Marii. Przedstawiê takie krótkie migawki. Jeden fragment z praktyki w wiê-
zieniu. W tym czasie wiêzieñ to nie by³ cz³owiek, nie dotyczy³y go idea³y
godno�ci. Je�li powiedzia³am do wiê�nia �pan�, to natychmiast by³ donos na
mnie, ¿e ja mówiê do wiê�nia �pan�. Je�li znalaz³am siê potem jako wycho-
wawca w areszcie dla kobiet, to w kilkunastoosobowej celi walczyæ trzeba
by³o o to, ¿eby te kobiety mog³y przynajmniej raz dziennie umyæ siê w cie-
p³ej wodzie. Je�li chcia³am pój�æ z jak¹� spraw¹ jako wychowawca, musia³am
zwracaæ siê do naczelnika: �Panie Naczelniku, chcia³abym dzisiaj pój�æ do
Domu Dziecka za³atwiæ sprawy dzieci, powiedzmy, pani Joanny, gdy¿ czwórka

16 Maria Smo³a (1931�2012), by³a magistrantk¹ Marii Ossowskiej (�Wybrane zagadnienia etyki
Herberta Spencera� 1960).
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ich zosta³a sama w domu�. W odpowiedzi s³ysza³am: �A co my bêdziemy
jeszcze dla tej ho³oty buty zdzieraæ?�

Przedstawiam te przyk³ady po to, ¿eby pokazaæ, w jakim �rodowisku
cz³owiek siê znalaz³, i jak wa¿ne by³o to, aby pozostaæ sob¹, ¿eby nie zw¹t-
piæ. Jak wiêc wa¿ne by³y obecno�ci na seminariach i bezpo�redni kontakt
z pani¹ Mari¹. Ta jej opiekuñczo�æ i w³a�nie to trwanie przy warto�ciach, jak
równie¿ trwanie przy budowaniu w³asnej to¿samo�ci, by³y wa¿ne.

Potem przesz³am do pracy na uczelni i wspomnê o takim wa¿nym momen-
cie. Zosta³am zatrudniona w katedrze filozofii. Jaka mog³a byæ wtedy filozofia?
Filozofia marksistowska � taki by³ tytu³, ale mieli�my wspania³ego szefa i w³a�ci-
wie ta nasza filozofia pod has³em filozofia marksistowska sprowadza³a siê
do historii filozofii i do pewnych wybranych tematów. Cz³owiek by³ wspa-
nia³y i oto ten wspania³y cz³owiek którego� dnia zwraca siê do mnie z propozy-
cj¹ wst¹pienia do partii. Bardzo go lubi³am, bardzo szanowa³am, a on próbuje
mi t³umaczyæ swoj¹ propozycjê w taki oto sposób, ¿e to nic siê nie zmieni, ¿e to
jest czysta formalno�æ. I ja mówiê do niego tak, pod naciskiem emocjonalnym
w³a�nie, maj¹c do niego taki bardzo pozytywny stosunek: �Panie profesorze,
je�li bym to zrobi³a, to tylko dla Pana�. On na to: �Pani Halinko, niech Pani to
zrobi dla mnie�. Da³ mi czas do nastêpnego dnia. Gdzie� tam, w którym� mo-
mencie, w bardzo ³adny sposób, nie bezpo�redni, ale pad³o to, ¿e chyba bêdzie-
my musieli siê rozstaæ. Rzeczywi�cie, cz³owiek ten by³ w trudnej sytuacji, by³
kierownikiem katedry, mia³ czworo pracowników. Tylko jeden z nich by³ partyj-
ny, znany zreszt¹ pewnie i tutaj, gdybym wymieni³a nazwisko. Poza tym jednym
partyjnym przyj¹³ w³a�nie trójkê takich niepartyjnych i mia³ z nimi k³opot, chy-
ba do samego koñca. Ja znalaz³am siê wtedy w rozterce. Nie miêdzy parti¹ a nie
parti¹, ale miêdzy sympati¹ do cz³owieka i wypowiedzianym w emocji s³owie.

No i by³am samotna w tym Krakowie. Pozostawa³ wiêc telefon do pani
Marii. Nie komórkowy, nawet nie z domu, tylko z poczty, poniewa¿ nie mia³o
siê telefonu. Wystarczy³a krótka rozmowa, ¿eby powiedzieæ nastêpnego dnia:
�Panie profesorze, bardzo mi przykro, proszê mnie zwolniæ�. Profesor by³
rzeczywi�cie niezwyk³y, powiedzia³: �Nie ma mowy�.

To mo¿e jeszcze jedno zdanie, takie ogólne. Cz³owiek ma w ¿yciu ró¿ne
momenty, równie¿ momenty ca³kowitego zaprzeczania w³asnej warto�ci. I o takim
momencie pamiêtam, o bezpo�redniej rozmowie z pani¹ Mari¹. Potrafi³a
przywróciæ cz³owiekowi to poczucie jakiej� tam w³asnej warto�ci.

Cieszê siê, ¿e mog³am tutaj przypomnieæ pani¹ Mariê, spróbowaæ poka-
zaæ, jak blisk¹ by³a osob¹ i podziêkowaæ, ¿e do tej rodziny nale¿ê.

Ró¿a Su³ek: Bardzo dziêkujê Pani Profesor, która jest bardzo mocno
po³¹czona z naszym warszawskim �rodowiskiem, z krêgiem Marii Ossow-
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skiej. Uczestniczy we wszystkich smutnych, ale tak¿e i radosnych ceremo-
niach, które w naszym �rodowisku zaistniej¹. A teraz poproszê Pani¹ Doktor
Magdalenê Jasiñsk¹17, która przyjecha³a z ulicy Fabrycznej, wiêc ju¿ z nieda-
leka. Pani Magdaleno, bardzo prosimy.

Magdalena Jasiñska: Uda³o mi siê odnale�æ artyku³, który napisa³am bez-
po�rednio po �mierci naszej kochanej pani profesor Marii Ossowskiej. Jest to
taki, mo¿na powiedzieæ, archiwalny artyku³ o niej. Zwróci³a siê do mnie re-
dakcja �Nowej Szko³y�, miesiêcznika wydawanego wówczas przez Minister-
stwo O�wiaty i Wychowania, z propozycj¹ napisania wspomnienia o Marii
Ossowskiej. Zosta³o ono wydrukowane w 11 numerze pt. Maria Ossow-
ska:1896�197418. Artyku³ nie by³ d³ugi, wiêc mo¿e przeczytam go Pañstwu.
Ma w tym momencie tyle lat, ile ma, ale oczywi�cie nie straci³ nic na tre�ci.

�Non omnis moriar � s³owa te niezmiennie m¹dre i g³êbokie nasuwaj¹
siê same, gdy my�limy o Marii Ossowskiej. O tym, kim by³a i kim dla nas
zawsze pozostanie. Piêkno jej twórczo�ci spotykamy dzi�, jak dawniej na
kartach jej ksi¹¿ek, w bogactwie artyku³ów, polemik i recenzji, a warto�ci,
które ceni³a, odnajdujemy nie tylko we wspomnieniach o niej i o jej ¿yciu.
Odnajdujemy je tak¿e w hierarchii potrzeb i celów wielu spo�ród osób, któ-
re ¿y³y blisko niej, które nale¿a³y do grona jej uczniów i przyjació³. Maria
Ossowska powo³a³a do ¿ycia now¹ ga³¹� wiedzy � naukê o moralno�ci i za-
pewni³a jej trwa³¹ pozycjê w dorobku �wiatowym. Zagadnienia etyki, psy-
chologii i obyczaju, jak kiedy� to okre�li³a, poch³onê³y j¹ niemal bezpo�red-
nio po studiach uniwersyteckich. Czym w³a�ciwie jest moralno�æ? Czy jej
normy, oceny, postulaty, dyrektywy dadz¹ siê w jaki� sposób uzasadniæ? Co
ró¿ni ten rodzaj wypowiedzi prze¿yæ od innych, anga¿uj¹cych tak¿e nasze
¿ycie emocjonalne? Czy istniej¹ normy moralne powszechnie uznane? Maria
Ossowska szuka³a odpowiedzi na te i szereg innych pytañ dotycz¹cych sfery
zjawisk moralnych, w których wypowiada siê my�l moraln¹ i analizê zasobu
jego pojêæ. Rezultatem wieloletniej pracy nad tymi zagadnieniami i prób¹
wyodrêbnienia moralno�ci jako przedmiotu badañ by³a ksi¹¿ka wydana
w roku 1947, stanowi¹ca fundament metodologii dyscyplin normatywnych
pt. Podstawy nauki o moralno�ci19. Szeroko zakrojony dalszy program badañ
obj¹³ zagadnienia psychologii moralno�ci, czyli Motywy postêpowania20,

17 Magdalena Jasiñska by³a doktorantk¹ M. Ossowskiej; w 1964 r. obroni³a pracê pt. �Problematyka
prostytucji m³odocianych w �wietle badañ terenowych w Warszawie�.

18 �Nowa Szko³a� 1974, nr 11, s. 29�30; artyku³ ukaza³ siê w cyklu �Zas³u¿eni dla o�wiaty i wychowania�.
19 Podstawy nauki o moralno�ci, Warszawa: Czytelnik 1947. �Ksi¹¿ka ta zosta³a wydrukowana

w Szwecji jako dar Rz¹du Szwedzkiego dla odbudowy kultury w Polsce�.
20 Motywy postêpowania: z zagadnieñ psychologii moralno�ci, Warszawa: KiW 1949.
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wydane w roku 1948, oraz problematykê socjologiczn¹. Socjologiê moralno-
�ci21 pisa³a z my�l¹ o usystematyzowaniu pewnych pojêæ moralnych, których
zakres nie by³ objêty badaniami socjologicznymi. Style ¿ycia, wzory osobo-
we, systemy etyczne funkcjonuj¹ce w ró¿nych zbiorowo�ciach i grupach spo-
³ecznych stanowi³y, jej zdaniem, bardzo interesuj¹cy i niedoceniany teren dla
badañ socjologicznych. Ukazanie siê Socjologii moralno�ci by³o jakby szero-
kim otwarciem okna, pokazaniem krajobrazu, który dotychczas niedosta-
tecznie przykuwa³ uwagê badaczy. Publikacja ta, pasjonuj¹ca nie tylko dla
socjologów, doczeka³a siê wkrótce drugiego wydania, a za granic¹ spotka³a
siê z ¿ywym odd�wiêkiem i zosta³a przet³umaczona na kilka jêzyków. Precy-
zyjny warsztat badawczy i budz¹ca podziw erudycja pozwala³y Marii Ossow-
skiej poruszaæ siê swobodnie po terenach odleg³ych czasowo i przestrzennie.
Moralno�æ mieszczañska22 wydana w 1956 roku, My�l moralna o�wiecenia
angielskiego23 w 1966, Ethos rycerski i jego odmiany24 wydany w 1973 roku
to ksi¹¿ki pozwalaj¹ce dojrzeæ analitycznie i syntetycznie zarazem problema-
tykê rozproszon¹ dotychczas i nieusystematyzowan¹.

Intensywn¹ pracê naukow¹, której owocem by³y nie tylko wymienione
ju¿ pozycje, ale tak¿e inne liczne publikacje, znacz¹ce ka¿dy rok jej ¿ycia,
³¹czy³a z prac¹ nauczycielsk¹. W trakcie wojny, w czasie okupacji hitlerow-
skiej w mieszkaniu Marii i Stanis³awa Ossowskich powsta³ wydzia³ Tajnego
Uniwersytetu Warszawskiego. Zajêcia prowadzone przez gospodarzy, stano-
wi¹ce zreszt¹ tylko jeden z ich przejawów dzia³alno�ci konspiracyjnej, sku-
pia³y wówczas liczne grono zapalonej m³odzie¿y.

Bezpo�rednio po wojnie oboje podejmuj¹ wyk³ady na uniwersytecie w £o-
dzi, a wkrótce potem w Warszawie. Profesor Ossowska zostaje wówczas kie-
rownikiem Zak³adu Historii i Obyczajów i Doktryn Moralnych, przemiano-
wanego pó�niej przez ni¹ na Zak³ad Historii i Teorii Moralno�ci. Odsuniêta
od pracy dydaktycznej na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych i pozbawiona formal-
nie wp³ywu na m³odzie¿ akademick¹ Maria Ossowska nie przestaje byæ na-
uczycielem dla bli¿szego krêgu jej uczniów. Ani wówczas, w czasie tej paro-
letniej przymusowej przerwy, ani pó�niej, gdy po wieloletniej pracy na
uniwersytecie przechodzi na emeryturê. Pracê nauczycielsk¹ Maria Ossowska
ceni³a wysoko i traktowa³a jako jeden z najwa¿niejszych obowi¹zków i przy-
wilejów cz³owieka nauki. Maj¹c wyra�nie skrystalizowany w³asny program
naukowy, nie narzuca³a studentom swych zainteresowañ i metod badawczych,
pomagaj¹c im w wyborze w³asnej drogi ¿yciowej. Dla potrzebuj¹cych rady

21 Socjologia moralno�ci: zarys zagadnieñ, Warszawa: PWN 1963.
22 Moralno�æ mieszczañska, £ód�: Zak³ad im. Ossoliñskich we Wroc³awiu 1956.
23 My�l moralna o�wiecenia angielskiego, Warszawa: PWN 1966.
24 Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa: PWN 1973.
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czy konsultacji mia³a czas zawsze. Na drzwiach Zak³adu Historii i Teorii Mo-
ralno�ci niezmiennie wisia³a kartka informuj¹ca o mo¿liwo�ci kontaktu z kie-
rownikiem zak³adu poza godzinami zwyk³ych zajêæ i dy¿urów. To chyba je-
dyna katedra, na której wisia³a taka kartka.

Cenne publikacje toruj¹ce drogê nowej dyscyplinie naukowej i wielolet-
nia praca nauczycielska to jeszcze nie wszystko, czym obdarzy³a nas Maria
Ossowska. Ukaza³a swoim ¿yciem, ¿e cz³owiek jest w stanie realizowaæ war-
to�ci, które s¹ mu drogie niezale¿nie od sytuacji, w której siê aktualnie znaj-
duje, od okoliczno�ci, które go spotykaj¹, od stopnia trudno�ci do�wiadczeñ,
które przed nim stoj¹. Niezale¿nie od stanu zdrowia i niezale¿nie od wieku.
Trudno znale�æ s³owa, które by bez patosu odda³y to, co przekaza³a przez
sam fakt, ¿e by³a w�ród nas. Posiad³a tê wielk¹ sztukê przek³adania na jêzyk
codziennego ¿ycia warto�ci, do których têsknimy i których brak w naszym
w³asnym postêpowaniu tak ³atwo usprawiedliwiamy ró¿nymi przeszkodami.
Gdy patrzy³o siê na ni¹, okazywa³o siê, ¿e mo¿na dzi�, w�ród tych piêtrz¹-
cych siê przeszkód, a nie w utopijnym jutro, byæ wiernym temu, co siê ceni.
Jakie warto�ci by³y jej bliskie? Niedo�cigniona w analizie semantycznej i psy-
chologicznej ocen i norm moralnych, w wykrywaniu ich spo³ecznych funkcji
i uwarunkowañ, oszczêdnie i dyskretnie formu³owa³a sama normy etyczne.
A wiemy przecie¿, jak bardzo potrzebna i wa¿na jest znajomo�æ norm etycz-
nych i wzorców osobowych w wychowaniu m³odego pokolenia.

Spo�ród jej licznych prac, dwie tylko pozwalaj¹ zapoznaæ siê z jej �wia-
tem warto�ci bli¿ej. Jedna z nich to Normy moralne wydane w 1970 roku,
we wstêpie do której pisa³a: »Podczas gdy w innych pracach akcentowa³am
wyra�nie, ¿e zajmujê siê opisywaniem i wyja�nianiem zjawisk moralnych,
a nie formu³owaniem przepisów, w tej ksi¹¿ce, choæ dominuje w niej ca³ko-
wicie materia³ opisowy, pozwala³am sobie wyra¿aæ swobodniej swoje sym-
patie i antypatie«25. Druga ze wspomnianych prac, a jedyna maj¹ca charakter
normatywny, to Wzór obywatela w ustroju demokratycznym26, ma³a ksi¹-
¿eczka wydana w 1946 roku. Obraz cz³owieka, który w niej znajdujemy, fa-
scynuje szeroko�ci¹ horyzontów my�lowych, otwarto�ci¹ umys³u i uczciwo-
�ci¹ intelektualn¹, poczuciem odpowiedzialno�ci za ¿ycie zbiorowe i brakiem
egocentryzmu, tolerancj¹ i odwag¹ cywiln¹�.

Chcia³abym, na koñcu tego szkicu o niej, powiedzieæ, ¿e Maria Ossow-
ska sama przypomnia³a nam o warto�ciach, które by³y jej drogie i które przy-
bli¿y³a ludziom nie tylko wcielaj¹c je w ¿ycie, ale i walcz¹c o nie, gdy zasz³a
potrzeba.

25 Normy moralne: próba systematyzacji, Warszawa: PWN 1970, s. 9.
26 Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, Warszawa: Zarz¹d G³ówny TUR 1946.
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I teraz cytujê bezpo�rednio pani¹ Mariê:
[1] �Kto�, kto ma wywieraæ wp³yw na ¿ycie zbiorowe, winien mieæ aspi-

racje perfekcjonistyczne, obejmuj¹ce zarówno doskonalenie tego ¿ycia zbio-
rowego, jak i doskonalenie siebie. Na to, ¿eby ulepszaæ, trzeba wiedzieæ, czego
siê chce, co wa¿ne w naszym mniemaniu, a co niewa¿ne, z czego mo¿na
w razie konfliktu dóbr zrezygnowaæ, a przy czym nale¿y siê bezwzglêdnie upie-
raæ. Ta umiejêtno�æ wyboru wymaga posiadania jakiej� hierarchii warto�ci�27.

[2] �Niezbêdn¹ w³asno�ci¹ dla posuwania siebie i swego otoczenia na-
przód jest otwarto�æ umys³u. Trzeba umieæ ch³on¹æ rzeczy nowe i poddawaæ
rewizji swoje pogl¹dy, zw³aszcza je¿eli uleg³y zmianie fakty, na podstawie
których pogl¹dy te siê ukszta³towa³y�28.

[3] �By zrealizowaæ swoje aspiracje perfekcjonistyczne, trzeba mieæ nie
tylko ch³onny mózg, ale i dyscyplinê wewnêtrzn¹. [�] Dyscyplina ta jest
zawsze dyscyplin¹ w imiê czego�, co ujawnia znowu potrzebê posiadania
jakiej� hierarchii warto�ci [�]. Posiadanie takiej hierarchii warto�ci, w po³¹-
czeniu z wol¹ i umiejêtno�ci¹ ich realizowania i ich obrony w razie ewentu-
alnego zagro¿enia, sk³ada siê na to, co ludzie nazywaj¹ mocnym krêgos³u-
pem�29.

[4] �Ów mocny krêgos³up winien ³¹czyæ siê z tolerancj¹ [�]. Tolerancja
w naszym rozumieniu to nie jest nieprzeciwstawianie siê rzeczom, które
poczytujemy za z³e, lecz umiejêtno�æ szanowania cudzych potrzeb i cudzych
opinii, których nie dzielimy [�] szanuje cudze opinie, kto ma ¿yczliw¹ w za-
sadzie dla nich postawê, a w wypadku wyra�nej ju¿ kontrowersji nie przypi-
suje z góry przeciwnikowi czarnych motywów z tego tylko tytu³u, ¿e znajdu-
je siê w stosunku do jego stanowiska w opozycji�30.

[5] �Cz³owiekowi bior¹cemu udzia³ w ¿yciu publicznym, a takim jest
obywatel w ustroju demokratycznym, potrzebna jest odwaga i ten zw³aszcza
jej gatunek, który bywa nazywany odwag¹ cywiln¹. Jak wiadomo, przypisu-
jemy odwagê cywiln¹ temu, kto g³osi swoje przekonania i broni ich, mimo i¿
nara¿a przez to ró¿ne swoje ¿ywotne interesy, mimo i¿ grozi mu z tego po-
wodu nie¿yczliwo�æ ludzka i ludzkie oszczerstwa, ¿e zamykaj¹ siê przed nim
mo¿liwo�ci kariery [�]. Woli naraziæ swoje stanowisko, ni¿ d³u¿ej patrzeæ
w milczeniu na nieprawo�ci, które siê doko³a dziej¹; woli naruszyæ swój �wiêty
spokój, ni¿ byæ biernym �wiadkiem cudzej krzywdy�31.

27 Ibidem, s. 8.
28 Ibidem, s. 9.
29 Ibidem, s. 10.
30 Ibidem, s. 10.
31 Ibidem, s. 11�12.
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Ró¿a Su³ek: Dziêkujê Pani Magdalenie Jasiñskiej, ¿e przyjê³a nasze za-
proszenie do sesji wspomnieniowej. Wiem, jak wiele wysi³ku w³o¿y³a w przy-
jazd na nasz¹ uroczysto�æ.

Pozostaj¹c nadal w krêgu odleg³o�ci przestrzennych, zapraszam Pani¹
Profesor Jadwigê Koralewicz do wspomnieñ.

Jadwiga Koralewicz: Proszê Pañstwa, ja pani¹ profesor Ossowsk¹ zna-
³am tylko z seminariów. Mieszka³am wtedy w £odzi, dyrektorem Instytutu
Socjologii by³a obecna tu pani profesor [Jolanta] Kulpiñska, która nie zabra-
nia³a mi je�dziæ do Warszawy. Przyje¿d¿a³am na seminaria do Warszawy,
poniewa¿ od pocz¹tku studiów by³am bardzo zwi¹zana naukowo z pani¹
profesor Ij¹ Lazari-Paw³owsk¹32. Swój pierwszy tekst naukowy w pi�mie
�Etyka� napisa³am o etyce zawodowej33 w³a�nie pod kierunkiem czy pod
wp³ywem sugestii pani Iji Lazari-Paw³owskiej. My�lê, ¿e obydwie panie
zna³y siê z £odzi i pani profesor Ija Lazari-Paw³owska by³a chyba student-
k¹ pani profesor Ossowskiej. Przyje¿d¿a³am z £odzi z pani¹ Lazari-Paw-
³owsk¹ na seminaria w sobotê i pamiêtam, ¿e profesor Lazari-Paw³owska
mówi³a do profesor Ossowskiej �Marylka�. Nie wiem, czy to by³o takie
imiê u¿ywane w�ród przyjació³, ale na pewno w³a�nie tak siê zwraca³a do niej.
Nie mia³am kontaktów prywatnych z pani¹ profesor Ossowsk¹, jedynie ofi-
cjalne.

Opowiem Pañstwu, szczególnie osobom, które nigdy siê z ni¹ nie spotka-
³y, jak wygl¹da³a pani profesor Ossowska. Otó¿ by³a wtedy, ja nie wiem, ile
mia³a lat, ale by³a osob¹ szczup³¹, wysok¹, mia³a siwe w³osy, zawsze piêknie
u³o¿one, w krótkie, lekkie fale. By³a osob¹ szalenie zadban¹. Powiedzia³a-
bym, ¿e ubiera³a siê klasycznie, w bardzo dobrym stylu i w bardzo dobre
rzeczy gatunkowo, które wtedy zachwyca³y. By³a dla mnie osob¹, powie-
dzia³abym, jak ze starych obrazów z pa³aców czy z zamku, któr¹ mog³am
poznaæ osobi�cie i z któr¹ mog³am rozmawiaæ. Zawsze by³a bardzo uprzej-
ma, mi³a i powiedzia³abym troszeczkê w jednym tonie, ma³o emocjonalna
w sposobie mówienia. Zawsze chodzi³a w butach na lekkich obcasach, nie
na p³askich, nie na wysokich, ale zawsze na obcasiku, w jasnych poñczosz-
kach. Prost¹ spódniczkê nosi³a, za kolano oczywi�cie. Zgodnie z elegancj¹
mody klasycznej chodzi³a w kolorach lekko wyblak³ych, czyli w be¿ach, sza-
ro�ciach, je�li wybiera³a inne, to fiolet i granaty oraz nosi³a per³y. Widywa-
³am j¹ tylko raz w miesi¹cu przez dwa albo trzy lata w sobotê, bo te semina-

32 Ija Lazari-Paw³owska (1929�2004).
33 �Socjologiczne aspekty etyki zawodowej: zarys problematyki�, �Etyka� 1969, t. 4, s. 151�164.
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ria odbywa³y siê zawsze w soboty o godzinie 11. Wtedy w³a�nie pozna³am
Jacka Kurczewskiego, pani¹ Jasiñsk¹, w³a�nie Ewê Nowick¹, Krzysia Kiciñ-
skiego. Od tej pory zaczê³y siê nasze przyja�nie. Przychodzi³ Edmund Mo-
krzycki34, nie¿yj¹cy ju¿, przychodzili filozofowie. Przychodzi³ profesor Pod-
górecki35, który mia³ kilku doktorantów. Ci doktoranci i doktorantki, co trzeba
podkre�liæ, równie¿ przychodzili. Z filozofów pamiêtam pana Zbigniewa
Szawarskiego i nie¿yj¹cego Dzidka Jankowskiego36. By³am równie¿ na dwóch
konferencjach etycznych w Ustroniu, które organizowa³a profesor Ossowska.
To wszystko, proszê Pañstwa, jako� tak chyba w 1968 roku siê skoñczy³o. Chcê
tutaj opowiedzieæ o jeszcze jednej rzeczy, koñcz¹c opis wizerunku zewnêtrz-
nego. Moja przyjació³ka, która by³a doktorantk¹ profesora Podgóreckiego,
mówi³a mi, ¿e czasem odbywa³y siê jakie� towarzyskie spotkania i kiedy�
wesz³a do pokoju do katedry pani profesor Ossowskiej, gdzie przygotowy-
wane by³y jakie� kanapki, tartinki, sa³atki. A tam pani profesor Ossowska
by³a sama i jak zawsze wyprostowana siedzia³a przy stole i kroi³a w takiej
pozie. Sama w pokoju, a zawsze elegancka i zawsze utrzymuj¹ca formê. Za-
pamiêta³am dobrze tê opowie�æ.

Pragnê jeszcze Pañstwu opowiedzieæ o pewnym moim do�wiadczeniu.
Mia³am mieæ referat na tym seminarium. Zaczê³am przygotowywaæ ju¿ pra-
cê doktorsk¹ o warto�ciach i przyjecha³am do Warszawy. Patrzymy, w tym ja,
stoi kilka osób przed uniwersytetem, równie¿ pani profesor Ossowska. Te
seminaria odbywa³y siê na Krakowskim Przedmie�ciu, tam gdzie biblioteka
socjologiczna, na pierwszym piêtrze. Patrzymy, a na drzwiach z zewn¹trz by³o
napisane, ¿e uniwersytet jest zamkniêty. By³ to dzieñ 9 marca 1968 roku.
Wiadomo, co odby³o siê dzieñ wcze�niej. Mam nadziejê, ¿e nikt nie jest a¿
tak m³ody, ¿ebym musia³a to bli¿ej t³umaczyæ. No wiêc przyjecha³am z £o-
dzi, ¿eby wyg³osiæ ten referat. Jak s¹dzicie Pañstwo, co siê sta³o dalej? Pani
profesor od razu powiedzia³a: �To jedziemy do mnie�. No i ja w tym mo-
mencie dozna³am szoku, poniewa¿ by³o to tak niespójne z jej pewnego ro-
dzaju dystansem, który wcze�niej nie sprawia³ takiego poczucia blisko�ci.
Zobaczy³am j¹ wiêc tak¿e w jej domu i tam mia³am swój referat. Dla dwu-
dziestoletniej dziewczyny, któr¹ by³am, wyg³oszenie referatu w domu pani
profesor Ossowskiej to by³a wielka rado�æ. Tym wiêksza, ¿e zosta³am po-
chwalona przez pani¹ profesor. Zobaczy³am j¹ w roli gospodyni � pani
swojego domu, go�cinnej, mi³ej i serdecznej dla nas. To s¹ moje osobiste
wspomnienia o pani profesor Ossowskiej.

34 Edmund Mokrzycki (1937�2001).
35 Adam Podgórecki (1925�1998).
36 Henryk Jankowski (1929�2004).
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Ró¿a Su³ek: Dziêkujê Pani Profesor za wspomnienie. W tym momencie
znale�li�my siê ju¿ na Krakowskim Przedmie�ciu. Oddajê teraz g³os osobom
zakotwiczonym na tym terenie. Najpierw Profesorowi Krzysztofowi Kiciñ-
skiemu, pracuj¹cemu z Mari¹ Ossowsk¹, a potem Profesorom: Joannie Kur-
czewskiej, Jackowi Kurczewskiemu i Ewie Nowickiej.

Krzysztof Kiciñski: Proszê Pañstwa, spróbujê z perspektywy socjologii
moralno�ci spojrzeæ na Mariê Ossowsk¹ jako na pewien przypadek, który
zdecydowanie nie potwierdza czêsto wypowiadanej opinii na temat etycznych
konsekwencji socjologicznego podej�cia do moralno�ci. Chodzi mi o pogl¹d
g³oszony zw³aszcza przez niektórych przedstawicieli Ko�cio³a, którzy uwa¿aj¹,
¿e takie podej�cie, charakterystyczne dla socjologii moralno�ci jest lub mo¿e
byæ �ród³em miêdzy innymi relatywizowania moralnych zasad i warto�ci. Mówi³
o tym sporo ksi¹dz profesor Janusz Mariañski. Zarzuty te s¹, powiedzia³bym,
szersze. Mnie tutaj chodzi o ten zarzut rozmiêkczania czyjej� moralnej integra-
cji (moral integrity) przez badanie moralno�ci. No i mamy taki zarzut. Tymcza-
sem Maria Ossowska jest jednak przyk³adem kogo�, kto z jednej strony bada³
moralno�æ w sposób analityczny. Robi³a to z pasj¹ i tu by³a pionierem. Nawet
mo¿e czasem sz³a za daleko w tym podkre�laniu, ¿e bada moralno�æ jak przy-
rodnik, który bada ro�liny, wiêc analitycznie opisuj¹c jej spo³eczne i kulturowe
uwarunkowania. Z drugiej za� strony by³a kim�, kto w krêgu osób j¹ znaj¹cych
uchodzi³ za wzór moralnego pryncypializmu, który charakteryzowa³ siê tak¹
moral integrity. Mo¿na by³o odnie�æ wra¿enie, ¿e w zadziwiaj¹cy sposób go-
dzi³a w sobie te dwie postawy i mnie to fascynuje jako socjologa.

To jest ciekawe, to jest podawane w w¹tpliwo�æ, ¿e to mo¿e siê dziaæ:
czyli postawê badacza, który jest �wiadomy uwarunkowañ i zmienno�ci
moralnych standardów i postawê cz³owieka traktuj¹cego standardy, z który-
mi osobi�cie siê identyfikuje, jako bezwzglêdnie go obowi¹zuj¹ce. Zdarza
siê, ¿e studenci, którzy czytaj¹ teksty Ossowskiej i o Ossowskiej, doskonale
to wyczuwaj¹ i uznaj¹ za cechê fascynuj¹c¹. Niektórzy oczywi�cie, którzy
maj¹ ochotê trochê g³êbiej siê nad tym zastanowiæ.

Konkluduj¹c, Maria Ossowska jest dla mnie empirycznym dowodem b³êd-
no�ci pogl¹du, ¿e socjologia moralno�ci mo¿e wywieraæ niekorzystny wp³yw
na sam¹ moralno�æ. Ja zasygnalizowa³em, o jaki chodzi mi w tym momencie.
Wykraczaj¹c troszeczkê poza temat panelu, poza kwestie zwi¹zane z osob¹
Marii Ossowskiej, zaryzykujê twierdzenie, ¿e jest wrêcz odwrotnie. My�lê,
¿e socjologiczna refleksja nad moralno�ci¹ mo¿e do samej moralno�ci wno-
siæ co� cennego. Socjologia moralno�ci pozwala spojrzeæ na moralno�æ bar-
dziej refleksyjnie, co moralno�ci wcale nie musi szkodziæ, a s¹dzê, ¿e czasem
wychodzi jej na dobre.
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Joanna Kurczewska: W otoczeniu Bliskich Profesor Marii Ossowskiej
pozwolê sobie na przywo³anie zwi¹zanych z Ni¹ wspomnieñ-obrazów. Rzec
mo¿na, zdobêdê siê na jak¹� formê publicznego ujawnienia czterech �filmi-
ków� tkwi¹cych nadal w mojej skrytej pamiêci, a dotycz¹cych Pani Profesor.

W odró¿nieniu od osób siedz¹cych przy tym stole konferencyjnym, nie
by³am uczestnikiem seminarium Pani Profesor. Wiedzia³am ze s³yszenia, ¿e
jest to co� znakomitego, do czego mo¿na i nale¿y aspirowaæ. (Moje semina-
rium, czyli takie, na które stale uczêszcza³am, by³o inne: by³o to seminarium
profesor Niny Assorodobraj-Kuli.)

Pierwszy taki �filmik�, który zapamiêta³am, to moment egzaminu w domu
u Pani Profesor na ¯oliborzu, na ul. Krasiñskiego. Zdawa³am egzamin z so-
cjologii moralno�ci, bo to by³y takie czasy, kiedy studenci pierwszych lat
socjologii zdawali egzaminy z przedmiotów � subdyscyplin czy specjalizacji
� które, zdaniem naszych profesorów, rozszerza³y wiedzê socjologiczn¹. Do
dzisiaj pamiêtam przera¿enie, przera¿enie, przera¿enie. By³am wystraszona
na pocz¹tku i wychodzi³am wystraszona na koñcu egzaminu. Do dzisiaj pa-
miêtam to okno, ko³o którego siedzia³am, gdy mówi³am i jednocze�nie wi-
dzia³am patrz¹c¹ na mnie uwa¿nie Pani¹ Profesor. Wysz³am z mieszkania
profesorostwa Ossowskich tak przera¿ona, jak przed wej�ciem.

Drugi �filmik� jest te¿ zwi¹zany z ¯oliborzem (szeroko rozumianym,
�razem� z Bielanami). Dla Profesor Ossowskiej ta dzielnica, jej ulice, placyki
oraz ludzie sk³ada³y siê � jak s¹dzê � na wa¿ne miejsce nie tylko ze wzglêdu
na �wiat ¿ycia, ale i na �wiat idei.

Dla Pani Profesor by³o to miejsce stworzone w przesz³o�ci przez godnych
pamiêtania i uznania ludzi.

Nie pamiêtam, kiedy i jak Pani Profesor dowiedzia³a siê, ¿e jestem ¿olibo-
rzank¹: ¿e jestem miejscowa, tutejsza. Zdarzy³o siê kiedy�, ¿e wysz³y�my na spa-
cer wspólnie i dosz³y�my na ulicê Suzina. (Ci, którzy znaj¹ ¯oliborz, wiedz¹, ¿e
jest to w¹ska, krótka, zakrêcona ulica, a przy niej �zwalista� kot³ownia, która
odegra³a historyczn¹ rolê w Powstaniu Warszawskim). Wcze�niej, jeszcze w la-
tach trzydziestych by³a ma³¹ przestrzeni¹, na której spotyka³y siê ró¿ne grupy
zwi¹zane z Wszechnic¹, z tradycj¹ PPS-owsk¹. No wiêc idziemy tamtêdy, a ja
stwierdzam: �O, tutaj by³a Wszechnica� i dodajê: �O, Maryna Falska!�37. Wtedy
Pani Profesor spojrza³a na mnie z du¿¹ uwag¹ i zapyta³a: �To pani wie, kto to
jest Maryna Falska?� i zaraz potem zaczê³a opowiadaæ mi o tym, ¿e by³a zna-
komitym pedagogiem i piêknym cz³owiekiem. Profesor powiedzia³a: �Mary-
na Falska � cieszê siê, ¿e pani wie o niej, bo ona to s³u¿ba spo³eczna, to jej idea

37 Maryna Falska (1877�1944) � wybitna pedagog, ideolog edukacji postêpowej, wspania³y cz³owiek.
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i jej praktykowanie�. To by³o zdanie, które Profesor powiedzia³a, stoj¹c na tej
ulicy. By³a to krótka podró¿ w przesz³o�æ, ale na d³ugo zapamiêtana.

Trzeci z kolei �filmik� � historyczny, polityczny i odnosz¹cy siê do wa¿-
nych do�wiadczeñ pewnego pokolenia � jest na pozór smutny i bardzo prywat-
ny, niepo³¹czony z ¯oliborzem, lecz z Krakowskim Przedmie�ciem 3, z budyn-
kiem, w którym mie�ci³ siê wówczas (i mie�ci siê do dzisiaj) Wydzia³ Filozofii
i Socjologii UW. Dotyczy Marca 1968 roku (a w³a�ciwie tego okresu po
Marcu).

Krótko mówi¹c, po Marcu mia³am k³opoty � wylecia³am z Uniwersytetu.
Pani Profesor z tego, czego dowiedzia³am siê znacznie pó�niej, na ró¿ne spo-
soby � i z du¿¹ dyskrecj¹ � mi pomaga³a. Ju¿ wtedy zdawa³am sobie sprawê,
¿e powinnam Jej za tê opiekê jako� podziêkowaæ, znale�æ odpowiednie s³o-
wa wdziêczno�ci. Nie wiedzia³am jednak, jak to zrobiæ, ale by³am pewna, ¿e
muszê to zrobiæ.

By³o to moje nastêpne przera¿enie, jak to zrobiæ, ¿eby te s³owa podziêki
nie by³y krêpuj¹ce dla Profesor. Wiedz¹c o jej pow�ci¹gliwo�ci, nie chcia³am
jej uraziæ i jednocze�nie czu³am siê nieswojo.

To, o czym mówiê, zdarzy³o siê na Krakowskim Przedmie�ciu 3, na par-
terze (dobrze siê teraz o tym opowiada, ale znacznie trudniej, przypomnê
zainteresowanym, prze¿ywa³o siê to wtedy). Ci, którzy znaj¹ ten budynek, za-
pewne pamiêtaj¹ parter os³awiony obecno�ci¹ Autorytetów i zwi¹zanych z nimi
wydarzeñ w czasie Marca 1968 roku i pó�niejszych. Mia³y one zawsze, do-
dam, jaki� zwi¹zek z masywnym, drewnianym sto³em, który dominowa³ w tej
przestrzeni. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e �pamiêta³� tak ¿arliwe manifesty profe-
sorów, wyg³aszane w stylu Victora Hugo, jak i ich uspokajaj¹ce przemówie-
nia skierowane do entuzjastycznej m³odzie¿y. Rzec mo¿na, stó³ by³ wtedy
�rodkiem mikro�wiata, wokó³ którego spotykali siê studenci z profesur¹. Jak
mi siê wydaje, mo¿na by³o tam zw³aszcza, ale nie tylko wtedy, spotkaæ któ-
rego� z profesorów i bardzo serio z nim porozmawiaæ.

Tam w³a�nie, ko³o tego sto³u, spotka³am Profesor Ossowsk¹. Podesz³am
do niej i raptownie wyrzuci³am z siebie s³owa podziêkowañ. Pani Profesor
spojrza³a na mnie i powiedzia³a: �Proszê pani, przecie¿ jeste�my na uniwer-
sytecie�, a potem wypowiedzia³a nastêpne zdanie, które jest nadal dla mnie
istotne. Powiedzia³a wtedy: �Proszê pani, uniwersytet jest zawsze dostojny�.
Nie tyle wiedzia³am wtedy, co czu³am, ¿e te s³owa znacz¹ wiele. Trzeba by³o
wielu lat, abym potrafi³a odkryæ wszystkie sensy tego zdania, abym umia³a
skojarzyæ u¿yte przez Ni¹ okre�lenie �dostojny uniwersytet� ze s³owami Jej
Mistrza Kazimierza Twardowskiego: z jego mow¹ z okazji doktoratu honoris
causa, któr¹ wyg³osi³ w Poznaniu. Wtedy tego wszystkiego nie wiedzia³am,
ale by³am wzruszona. Dzisiaj te¿ jestem.
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Ostatni �filmik� to w porównaniu z poprzednimi bardzo, a to bardzo
kameralny i najbardziej prywatny, najmniej zwi¹zany z Akademi¹. Dotyczy
ostatnich lat ¿ycia Profesor, lat naznaczonych ciê¿k¹ chorob¹. Zdarzy³o siê
tak, ¿e Pani Profesor i ja by³y�my w tym samym czasie ciê¿ko chore: Pani
Profesor le¿a³a w szpitalu, a ja po wyj�ciu ze szpitala le¿a³am w domu. Jak mi
mówi³y El¿bieta Neyman i Danuta Lichosik38, osoby bliskie i wa¿ne dla Pani
Profesor, dowiadywa³a siê ona systematycznie i starannie, co u mnie s³ychaæ,
jak siê czujê, czy jest mi lepiej; ustala³a te¿ podobieñstwa i ró¿nice w przebie-
gu naszych chorób. Dziêki Jej pytaniom i porównaniom by³o mi wtedy, jak
pamiêtam, trochê lepiej. Wiedzia³am, ¿e osobno chorujemy, ale czu³am siê
ca³kiem niesamotnie.

Na koniec wspomnieñ kilka s³ów o takim niezrealizowanym �filmiku�.
Nie ma go w moim zasobie pamiêci, choæ bardzo bym chcia³a, aby tam by³.

S³ysza³am od wielu osób, ¿e Pani Profesor od zawsze uwielbia³a kino i kocha
film. Wiem z ró¿nych opowie�ci, ¿e seanse w kinie �Wis³a� (wtedy przy placu
Komuny Paryskiej, obecnie przy placu Wilsona) nale¿a³y do jej ulubionych
rytua³ów.

Zdarzy³o mi siê w pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych znale�æ siê w tym ¿oli-
borskim kinie na tym samym seansie, na którym wraz z przyjació³k¹ by³a
Pani Profesor. Siedzia³am daleko za nimi i pamiêtam, ¿e grany by³ wtedy
znany i w moim przekonaniu mocny melodramat. Ju¿ w czasie seansu po¿e-
ra³a mnie ciekawo�æ, co Pani Profesor my�li o tym filmie, co powie o nim po
seansie, na co zwróci uwagê: co i jak zanalizuje, a co pominie. By³o mi przy-
kro, ¿e nie us³yszê Jej komentarzy, czyli nie dowiem siê, co by³o �na pocz¹t-
ku� wielu przyk³adów etycznych czy spo³eczno-etycznych obecnych w arty-
ku³ach, ksi¹¿kach czy wyk³adach. Przyk³ady z filmów (tak jak i te z literatury,
z dziejów muzyki czy z historii innych sztuk piêknych) Profesor � o czym
wiedziano lub do�æ powszechnie domy�lano siê � na ró¿ne sposoby przetwa-
rza³a na m¹dr¹ refleksjê naukow¹ d³ugiego trwania. By³o mi wtedy przykro,
¿e nie s³yszê jej komentarzy. Dzi� tak¿e tego ¿a³ujê.

Jacek Kurczewski: To siê zaczê³o tak genealogicznie trochê i ja normal-
nie tego nie robiê, ale wrócê do genealogii. Trochê mam poczucie, ¿e stali-
�my siê psychologistami, a trochê ma³o socjologami. Podkre�li³em to kiedy�
w artykule o Ossowskich koncepcji ekspresji39 i ¿e to jednak by³a para. Para,
która by³a par¹ pracy, to by³ w³a�nie taki team work czy work team Stanis³aw

38 Mieszka³a u Pani Profesor w ostatnich latach jej ¿ycia i sprawowa³a opiekê nie tylko medyczn¹.
39 Jacek Kurczewski, Marii i Stanis³awa Ossowskich koncepcja ekspresji, �Kultura i Spo³eczeñstwo�

1983, t. 27, nr 4, s. 75�87.
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Ossowski i Maria Ossowska i w³a�ciwie my omawiamy tak¹ po³ówkê jakby
tej pary.

To ma swój wymiar psychologiczny te¿, o czym za chwilê. Trafi³em na uni-
wersytet takimi dwiema drogami. Jedn¹ z dróg by³ Marek Gaszyñski40 i jazz,
wieczny student, a drug¹ moja ciotka, z domu Znaniecka, która powiedzia-
³a: �Na socjologiê? To tam mój danseur W³adzio Tatarkiewicz pracuje, to ja
wam pomogê!� No i ¿e�my siê znale�li z kuzynem [Jackiem] Ejsmondem41 na
tych egzaminach wstêpnych i tam mnie przyjmowa³ Ossowski. Egzamin zreszt¹
do dzisiaj pamiêtam, jak go ciê¿ko prze¿y³em. Tak jak Joanna prze¿y³a ten
swój egzamin, a zapomnia³a powiedzieæ, ¿e go zda³a oczywi�cie, tak ja te¿
ciê¿ko prze¿y³em egzamin wstêpny z Ossowskim. I potem by³ ten moment, pierw-
szy rok, kiedy chodzi³o siê na wyk³ady i poszed³em na wyk³ad Ossowskiego.
I wstydzê siê do dzisiaj, bo prawda jest taka, ¿e mnie odrzuci³o. Ossowski42

tañczy³. Na tym podium w³a�ciwie to by³ teatr, spektakl. T³um siedzia³, po-
dziwia³. A wiecie Pañstwo, przeciwno�ci siê przyci¹gaj¹. Poszed³em na wy-
k³ad profesor Ossowskiej, a tam by³a profesor jak �wieca, stateczna, spokoj-
na. To by³a nauka! Powa¿na. No i siê zakocha³em w pani profesor. Profesor
Luks mi powiedzia³, ¿e on zna takiego Adama Jaworskiego, który mówi³, ¿e
on siê kocha³ w Ossowskiej. My�lê, ¿e wielu z nas kocha³o w³a�nie ten mo-
del wyk³adów. Przyci¹ga³ nas pewien wzór, który od razu by³ widoczny. Zresz-
t¹ Ossowska czu³a doskonale star¹ grekê i ludzi dawnej Grecji, antyk i my�l.
Tam by³ zawsze postulat jedno�ci cia³a i duszy, ¿e tak powiem. Ona zachowy-
wa³a nie tylko piêkn¹ duszê, ale i piêkn¹ postawê. To ona w³a�nie uciele�nia-
³a te ateñskie idea³y.

Druga rzecz, któr¹ m³odszemu pokoleniu na tej sali trzeba jednak trochê
uzmys³owiæ. Ossowska by³a, i to pani Otwinowska powiedzia³a pierwsza, ¿e
by³a ona neopozytywistk¹, g³êboko w to wierz¹c¹ na dodatek. I pamiêtam
profesor raz poni¿on¹. By³o to na sesji jubileuszowej w Pa³acu Staszica. Obecny
tam Stanis³aw Lem43, którego wszyscy szanowali�my za jego umys³ niezale¿-
ny i g³êboki, zrobi³ awanturê pani profesor, ¿e ona warto�ciuje, ¿e nie zacho-
wa³a do koñca tej opisowej postawy. Ossowska by³a zdruzgotana tymi s³o-

40 Marek Gaszyñski (1939), dziennikarz, prezenter muzyczny, autor tekstów piosenek.
41 Jacek Ejsmond, ukoñczy³ socjologiê i obroni³ w 1965 r. pracê magistersk¹ pt. �Szpital w �wiado-

mo�ci pacjentów: wyniki badañ przeprowadzonych w�ród pacjentów opuszczaj¹cych oddzia³y wewnêtrz-
ne, chirurgiczne i ginekologiczne jedenastu szpitali miejskich�.

42 Stanis³aw Ossowski w latach trzydziestych XX w. naucza³ przysz³ych adeptów re¿yserii w Instytu-
cie Sztuki i st¹d wziê³a siê jego dynamika wyk³adowa. Inny wyk³adowca uniwersytecki odmierza³ w czasie
wyk³adu �ci�le wyliczon¹ liczbê kroków w jedn¹ i w drug¹ stronê; by³a to pozosta³o�æ po paromiesiêcz-
nych spacerach wiêziennych w celi �mierci.

43 Stanis³aw Lem (1921�2006), pisarz science fiction i filozof.
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wami krytyki. No a z drugiej strony wiemy, ale tego nie bêdê rozwija³, ¿e
w gruncie rzeczy ten model by³ dziwny i nie do koñca na szczê�cie realizo-
walny, bo jak pisa³em i jak Krzysztof mówi³, wzór obywatela w ustroju de-
mokratycznym by³ najlepiej uosobiony przez sam¹ Ossowsk¹. Ona go sob¹
nosi³a, sob¹ warto�ciowa³a, ¿e tak powiem. Performatywnie, jak to siê dzisiaj
mówi.

I ostatnia cecha, któr¹ te¿ trzeba przekazaæ i wyt³umaczyæ. Ona by³a nie
tylko polsk¹ libera³k¹ polityczn¹, ale te¿ bezpartyjn¹ socjalistk¹ w takim
angielskim, raczej etycznym stylu. My siê wstydzimy ci¹gle to dzisiaj powie-
dzieæ, mamy problem z powiedzeniem tego do koñca. Ona duchowo nale¿a-
³a do pokoleñ polskich socjalistów, tych z PPS. By³o co� takiego w tym kraju,
¿e to komunizm zniszczy³ polskich socjalistów. Nie rozmawia³a z partyjny-
mi, nie lubi³a marksizmu, ale w jej domu zawsze by³ ten ukochany uczeñ Ja�
Strzelecki44, jedyny partyjny, który móg³ byæ partyjnym, bo Ja� by³ przekona-
nym socjalist¹. Prawdziwym socjalist¹, który siê zaka³apuæka³ w ten PZPR
i trwa³ w nim do koñca, a¿ go wreszcie wyrzucili, ale on nie potrafi³ siê jako�
rozstaæ. A tych polskich socjalistów ci¹gle brakuje, jak widaæ, i to jest te¿ taki
w¹tek, który chcia³em tu przypomnieæ.

Ewa Nowicka45: Mówi¹c szczerze, my�lê, ¿e ju¿ wszystko zosta³o powie-
dziane. Mo¿e jeszcze jakie� anegdoty pozosta³y w pamiêci. Czujê siê g³upio,
bo mo¿e na sali, nie po tej stronie sto³u, tylko po tamtej s¹ osoby, które by³y
bli¿ej Marii Ossowskiej ode mnie. My�lê, ¿e ja by³am blisko naukowo profe-
sor Ossowskiej, ale mniej towarzysko. W domu profesor te¿ bywa³am czasa-
mi. Przede wszystkim uczestniczy³am w seminariach: to by³a �roda co ty-
dzieñ oraz sobota co dwa tygodnie. Ale wtedy w sobotê tego dziewi¹tego
[marca] nie by³am, bo mia³am swój �lub. Tak mi wypad³o, w takich dosyæ
niekomfortowych okoliczno�ciach, bo to te¿ na Krakowskim itd.

Do tego fragmentu wypowiedzi zosta³am przywo³ana przez Halinê. Po-
wiedzia³am kiedy�, ¿e pani profesor by³a tak¹ dam¹, która stwarza³a dystans.
Tak, ona stwarza³a dystans, wcale nie dlatego, ¿e chcia³a stworzyæ dystans.
Ja bym o tym dystansie ju¿ teraz nie mówi³a, to jest wtórna sprawa, jest
nieistotna. Ona by³a dam¹, ale skromn¹ dam¹. Wydaje mi siê, ¿e z latami
coraz bardziej zaczynam tê cechê ceniæ u ludzi. Poza innymi zaletami, które
wynika³y chyba jednak z pokoleniowego i �rodowiskowego wychowania, to
w³a�nie ta skromno�æ mnie w tej chwili uderza. Jak s³ucha³am pani Barbary

44 Jan Strzelecki (1919�1944).
45 Ewa Nowicka obroni³a w 1965 r. pracê magistersk¹ pt. �Wzór osobowy �wiêtego na podstawie

»Z³otej legendy« Jakuba de Voraine�, napisan¹ pod kier. M. Ossowskiej.
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Otwinowskiej, to tak mi siê zaczê³o to wszystko uk³adaæ. Wydaje mi siê, ¿e
to by³o to, o czym czasem z Krzysiem Kiciñskim mówimy, ¿e to by³o to po-
kolenie inteligencji polskiej, którego nie ma. To pokolenie, którego nie ma
nie dlatego, ¿e wymar³o, tylko dlatego, ¿e nie mamy kontynuacji w zakresie
pewnych warto�ci. Teraz bardziej nam siê wk³ada w g³owê sukces, rywaliza-
cjê. Widzê to równie¿ w�ród studentów, którzy siê strasznie trzês¹ na egza-
minach ustnych, poniewa¿ nie chc¹ byæ gorsi, a koniecznie chc¹ byæ lepsi.
S³yszê, jak siê chwal¹ czasem ró¿nymi rzeczami miêdzy sob¹.

Mój d³ug osobisty jako antropologa spo³ecznego ju¿ omówi³am, ale do
tego mog³abym dodaæ jeszcze jedn¹ sprawê. Wydaje mi siê, ¿e ten autorytet
wielki, autorytet niesamowity, który mia³a profesor Ossowska, wp³yn¹³ na
to, ¿e nauczy³am siê tak, jak potrafi³am, tak jak mi na to mój umys³ pozwoli³.
Nauczy³am siê byæ porz¹dna w analizach, to znaczy byæ wnikliwa. Za bardzo
nie rozdmuchiwaæ teorii, je�li ta teoria naprawdê nie jest dla mnie zrozumia-
³a. My�lê, ¿e powstaje mnóstwo ró¿nych teorii, które nawet dla ich twórców
nie s¹ zrozumia³e. No i raczej trzymaæ siê tak neopozytywistycznie faktów
zdarzeñ. Je�li to pojêcie dzisiaj, przy dzisiejszej nauce postmodernistycznej
ma jakikolwiek sens.

A je�li chodzi o anegdotê, to j¹ Pañstwu na koniec zdradzê. Mo¿e niektó-
rzy j¹ znaj¹, bo niektórym opowiada³am, ale mo¿e nie wszyscy. Mo¿e warto
j¹ opowiedzieæ, bo historia ta bardzo du¿o mówi i o osobie pani profesor
Ossowskiej, i o sytuacjach, jakie siê mog³y zdarzaæ w tych czasach. To s¹ lata
sze�ædziesi¹te. Ja koñczê studia i mnie koniecznie pani profesor, której by-
³am magistrantk¹, chce zatrzymaæ, ale o zatrudnieniu na etacie nie ma mowy.
To jest wykluczone, bo profesor Ossowska jest przed sam¹ emerytur¹. Chy-
ba dos³ownie w tym roku sz³a na emeryturê. Zatrzymaæ mnie mog³o tylko
stypendium doktoranckie.

Proszê Pañstwa, profesor Ossowska posz³a w tej sprawie sama do rekto-
ratu i po powrocie opowiada mi o tej wizycie. Opowiada, a ja czujê, ¿e ona
jest t¹ wizyt¹ zmia¿d¿ona. Chyba nie tylko ja tej opowie�ci s³ucha³am, ale nie
jestem pewna, czy kto� jej jeszcze wówczas s³ucha³. Opowiada³a tak: �Przy-
sz³am do tego gabinetu, stojê, w³a�ciwie mogê powiedzieæ nazwisko why not?,
pan mia³ na nazwisko Lenartowicz, siedzi za biurkiem. Ten urzêdnik, rela-
tywnie m³ody urzêdnik siedzi za biurkiem i � opowiada profesor Ossowska
� on nawet nie wsta³, ju¿ nie mówi¹c o tym, ¿e nie poprosi³, ¿ebym usiad³a.
I tylko mówi: wykluczone, nie ma mowy, ¿adnych tutaj stypendiów dokto-
ranckich�.

Po tej opowie�ci profesor Ossowska mówi do mnie: �No to co my, pani
Ewo, robimy? Zaraz, proszê poczekaæ� � bierze s³uchawkê, dzwoni na dru-
gie piêtro ze swojego gabinetu na pierwszym i mówi: �Nino, czy mogê do
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ciebie przyj�æ w pewnej sprawie?� Do kogo dzwoni? Do profesor Niny As-
sorodobraj46, oczywi�cie cz³onka partii, oczywi�cie wierz¹cego socjalisty.
A potem bierze mnie pod pachê: �Pani Ewo, idziemy na to drugie piêtro�.
Idziemy na to drugie piêtro, wchodzimy do gabinetu, zasiadamy i profesor
Ossowska mówi: �Nino, dla pani Ewy nie ma rady, co� trzeba zrobiæ. Ja nie
mogê, ja ju¿ jestem skoñczona. Mnie wyganiaj¹ z rektoratu [...]�. No i oczy-
wi�cie Nina Assorodobraj wziê³a s³uchawkê i powiedzia³a: �Dzieñ dobry, to-
warzyszu. Towarzyszu, potrzebne jest tu jedno stypendium doktoranckie, czy
by siê znalaz³o?� Co� tam powiedzia³, ona od³o¿y³a s³uchawkê i powiedzia³a:
�Chyba siê znajdzie�. I za³atwiono. To jest z jednej strony ilustracj¹ tego, jak
by³o, w³¹cznie z tym, ¿e wszêdzie byli ludzie ¿yczliwi, ¿e pomagali, ¿e po-
dzia³y ideologiczne nie dzieli³y ludzi na wszystkich p³aszczyznach. I zosta³am
doktorantk¹ profesor Assorodobraj47. Oczywi�cie by³am nadal przytulona na
pierwszym piêtrze i chadza³am tam na ró¿ne jeszcze zajêcia. Z piêtra na piê-
tro nie by³o daleko. No wiêc tak siê, proszê Pañstwa, za³atwia³o sprawy i tak
zosta³a za³atwiona sprawa mojej obecno�ci na Karowej po studiach, to zna-
czy wtedy to jeszcze nie by³a Karowa, tylko by³o Krakowskie 3, oczywi�cie.

Ró¿a Su³ek: Dziêkujê wszystkim panelistom za udzia³ w spotkaniu i wszyst-
kim s³uchaczom tej sesji wspomnieniowej. Zamykaj¹c ostatni¹ sesjê naszej
konferencji, serdeczne podziêkowanie kierujê do naszego go�cia, który przy-
jecha³ z daleka, bo a¿ z G³ogowa, do Pana Stanis³awa Kluchy, towarzysz¹ce-
go nam w konferencji jako przedstawiciel G³ogowskiego Centrum Edukacji
Obywatelskiej �Civis�. Ta inicjatywa obywatelska w pierwszym punkcie swoje-
go programu dzia³ania wprowadzi³a zapis: �Kszta³towanie umiejêtno�ci i wzo-
rów obywatelskich g³oszonych przez Mariê i Stanis³awa Ossowskich�.

46 Nina Assorodobraj-Kula (1908�1999).
47 Ewa Nowicka w 1969 r. obroni³a pracê doktorsk¹ pt. �Ruchy spo³eczne w�ród Melanezyjczyków

oraz Indian Ameryki Pó³nocnej jako reakcja na polityczn¹ dominacjê i kontakt kulturowy: analiza porów-
nawcza i typologia�, napisan¹ pod kier. N. Assorodobraj.
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in the Context of Independent Ethics

Intellectual independence and ethical independence are highly interconnected
attributes. The article analyses the intellectual profile of Maria Ossowska (1896-
1974), creator of the scientific discipline of the sociology of morality, in whose
personal and academic biography the category of independence (from poli-
tics, religion, ideology, and so forth) was one of the central values. This was
a result of the cultural and historical determinants shaping the generation of
intellectuals moulded in the years between the Wars.
In this article, the author poses a question regarding the possibility of an inde-
pendent ethics becoming widespread in Polish society today, particularly in
the context of the discourse regarding the relations between ethics and reli-
gion. The Enlightenment�s historical antinomy between the sacred and reason
concerned worldview and politics, and for a long time generated tension be-
tween the Church as an institution and the secular world. Currently, as a con-
sequence of secularisation processes, the political and social function of the
Catholic Church has transformed and been accepted by this institution, but
this does not apply to the sphere of moral and axiological changes. The results
of interviews conducted with Catholic priests by the article�s author and pre-
sented here show an interesting process of seeking a balance in the Catholic
Church between the conviction of the inseparability of religion and the con-
tinuance of culture on the one hand, and on the other hand the assertion that
that which is impossible in a systemic dimension (�ethics without God�) is
possible and frequent when it comes to individual biographies. In general,
though, relativism and the proposals of diverse systems of ethics, independent
(of religion), which in economically developed societies are the predominant
ethical world orientation, are still unacceptable � as sub-categories of a broad-
er worldview � for the Church as an institution.
Keywords: Maria Ossowska, independent ethics, pastoral ethics, the Enlighten-
ment, relativism, post-modernism, the Catholic Church

1. Maria Ossowska: simply an intellectual
I will write here about independence as an intellectual trait in the context

of historical experience. Of course, a more or less radical independence has
been demanded of science and scholarship in almost every period, but
I believe the specificity of Maria Ossowska�s historical experience meant that
intellectual independence was particularly important for her (Ossowska 1977:
5-20). I will consider three aspects of the historicity of this independence.
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The first is the aspect of personality. From the recollections of those who
knew Maria Ossowska, as well as from her published correspondence with
her husband Stanis³aw Ossowski, a picture emerges of an exceptional per-
sonality, strong and far from ordinary. Practically all of her choices and her
entire path through life were characterized by autonomy � and not solely
intellectual. While it would be possible to reflect on the exact extent to which
she was unique among her contemporaries, we may assume that her person-
ality type was characteristic of the cultural formation in which she lived and
worked. At most, it might be added that this was an intellectual formation
created mainly by men and for men. In this formation, personal autonomy
was an autotelic worth, valued and defended as a virtue in itself and funda-
mentally defining a person�s relations with the outside world. For the present-
day generation, that is, for a generation Ossowska called �people without
edges�, valuing harmonious relationships with other people, and where fus-
ing with and conforming to one another is frequent, then her type of per-
sonality � and perhaps the personality type of that entire generation � now
belongs to the past. Nonconformism, or possibly rather the absence of con-
formism, is not a trait that would best describe the modal personality of our
times.

Secondly, intellectual independence as a trait of Maria Ossowska�s schol-
arship is tied to the historicity of the scientific paradigm, or � to use a term
coined by Stefan Amsterdamski � a now semi-historical ideal of science. It
would be exaggerating to state that the neo-positivistic program of the Lvov-
Warsaw School of thought, to which Ossowska was close, lies in ruins today,
but it is obvious that this program is no longer so overwhelmingly present in
the social sciences. Postmodernist projects, with various types of hermeneu-
tic proposals and �post-scientific� versions of the humanities and cultural
anthropology, are deconstructing the epistemological assumptions that guided
Ossowska in the social sciences.

 These assumptions are set forth in The Science of Science, a keynote
article published by Maria Ossowska and Stanis³aw Ossowski in 1935: �There
is only one scientific culture, absorbing all scientific achievements, wherever
and by whomever they are attained. There are no competing scientific cul-
tures; there are no competing sciences as there are competing religions or
codes of law. All incongruity between various scientific theories is consid-
ered a provisional stage which has to be overcome in this or that direction.
Our culture is also becoming universal in the geographic sense; it embraces
the globe from pole to pole, penetrates the darkest corners of the jungle on
radio waves, reaches the most isolated islands of the Pacific [�]. A conflict
has arisen on the ground of scientific culture between science and spheres
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that have survived in pre-scientific cultures. This conflict is revealed in di-
verse ways: intellect and the subconscious, rationalism and traditional habits
of thought, science and religion. The future shall show whether this conflict
is of a transitional character, or whether it is set to constantly characterize
our new type of culture�. (Ossowska, Ossowski 1983: 271).

Today, this �new type of culture� is � some would say unfortunately �
now a former type of culture. The assumption that this type of culture is
a scientific type in a universal sense is being questioned increasingly often.
The phrase �pre-scientific stage� is more and more often being replaced by
the notion of an alter-scientific or post-scientific stage. Scientific programs
formulated by postmodernist sociology and anthropology even demand that
the notion of �truth�, so valued by both Maria and Stanis³aw Ossowski, be
replaced by the concept of �narratives�, �interpretations�, �multitude of truths�
and �stories�, and so on. The world, including the sphere of cognitive activ-
ity, is defined today as �uncertain�, �fluid� and �ambiguous�. Contrarily, the
epistemological foundation of Ossowska�s scholarship involved the solvabil-
ity of disputes, precision in linguistic definitions, and an aspiration to deter-
mine �unambiguous� truth. This approach gave the persons adopting it a sense
that disagreements over the shape of the world could be resolved (with �non-
scientific� issues obviously excluded from these disputes, that is, those of an
ethical, religious or worldview nature, etc.). Maria Ossowska wrote much
regarding moral relativism, and she wrote about cultural relativism, yet she
was a cognitive absolutist. For her, epistemological relativism was a notion
characterizing the pre-science or quasi-science phase. Thus it comes as no
surprise to us that her belief in the ability to determine what is true or false,
not in normative and axiological but in cognitive terms, clearly obliged the
scholar to defend �objective� (and thus legitimate and supra-historical) scien-
tific truth. For Maria Ossowska it was clear: because scientific truth is abso-
lute in character, whoever believes this truth is obliged to defend and convey
it. Paradoxically, this manner of reasoning and of understanding the notion
of truth � but in a significantly broader sense than the scientific one � is very
universal in public life today. I do not want here to multiply examples illus-
trating what are sometimes very original eruptions of that categorical sense
of certainty characterizing many a Polish homo politicus. A great deal on this
subject may be read in the newspapers, seen on television, and heard in par-
liamentary debates and the broadcasts of various kinds of investigative com-
mittees. This is consonant with � and also a kind of historical paradox �
Ossowska�s assertion in a radio lecture in 1969 about the �person we value�:
�We need people with strong backbones, an inner fiber that does not sway
with every change in the wind. The possession of some kind of hierarchy of
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values to which one is attached, and from which one has no intention of
easily resigning, determines this inner fiber. Their unyielding defense deter-
mines the stance that we call dignity� (Ossowska 1983: 544-545). The axi-
ological appeal of this statement is understandable when the social and his-
torical context in which it was expressed is recalled. And contrarily, it loses
its appeal when substituted by other historical experiences and individual
cases: the impenitence of the Nazi criminals on trial, former Stalinists en-
trenched in their views, or Islamic fundamentalists blinded by hatred and
fanaticism. They undoubtedly have tough moral backbones, but do we �val-
ue such people�?

Maria Ossowska�s scientific and life agenda, based on the virtues of in-
dependence and dignity, was elite. It truly is not an agenda for everybody.
Furthermore, when taking into account the diversity of historical experienc-
es it would be hard to say that it is universal and defensible in any ideolog-
ical, worldview, or religious context. The tragedy of twentieth-century his-
torical experience rather requires restricting the universality of this agenda
(if only through the cautious yet nevertheless possible and de facto practised
introduction of criteria excluding certain content from the axiological spec-
trum of values and views that are treated on an equal basis in the world of
today).

This historical context was something that Maria Ossowska ignored. Her
attention was focused mainly on conformism, and she opposed opportun-
ism as a threat. Interestingly, dogmatism, doctrinarianism, and fanaticism
were of much less interest to her as stances, perhaps because these uninten-
tional and subconscious forms of �partiality of thinking� were less connected
than intellectual opportunism to the issue of dignity and independence, which
was so important to her. It is also possible that the �sin� of dogmatism and
doctrinarianism seemed less important to her because it applies to few, while
the �sin� of conformism tends to apply to most people (which is why intellec-
tuals at least should be free of it).

In a paper dedicated to her tutor, Tadeusz Kotarbiñski, she wrote of the
scholar�s unconditional obligation to defend the truth: �When faced with
the turmoil of history,� she wrote, citing this master, �you can behave like
a barometer�s needle, changing as the pressure changes, or you can behave
like a magnetic needle, pointing constantly in one direction regardless of the
circumstances� (Ossowska 1983: 426). By using this metaphor, Ossowska
was criticizing those intellectuals who change their views like flags accord-
ing to a change in the political circumstances, and � let us add this from
ourselves � in intellectual fashions. In actuality, the measure of an intellectu-
al�s worth, Ossowska claimed, is whether he or she knows how to defend his
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or her views and not yield to �circumstances�. And once again it has to be
said that this statement, though generally valid, has certain limitations. Be-
cause what does not yielding to limitations mean? How can succumbing to
certain views be separated from the �valid� adoption of others� truths and
the revision � even radical � of one�s own views? The example of Polish
intellectual life after the war indicates that fortunately not everybody was
a �compass� unwaveringly indicating a constant direction regardless of the
circumstances. Fortunately � with the crumbling of the post-war systemic
assumptions � many Polish sociologists and philosophers altered their views.
In answering Maria Ossowska metaphorically, we could say that after all we
do not possess supra-historical knowledge, a meta-tool enabling us to unam-
biguously differentiate between a compass that indicates a constant direc-
tion because it is functioning well and a compass that indicates a constant
direction solely because its mechanism has jammed. After all, constant does
not mean right. Constancy itself, and likewise the very �independence� of
thinking, does not fully constitute the epistemological value of a judgment.
Let us continue with the metaphor Ossowska introduced: if the �constancy�
of the direction indicated is a virtue, then from a cognitive point of view
does its change signify an absence of virtue? Apart from the opportunism of
the post-war intellectuals (those with the hypersensitivity of a �barometer�),
would it not be possible � at least in certain cases � to speak of their intellec-
tual development, the path they travelled, or their intellectual conversion
deserving respect?

To answer such questions would demand a refined analysis of the mo-
tives behind their intellectual conduct. Between the �compass� and the �ba-
rometer�, space would certainly be found for more complex and historically
complicated trajectories of intellectual biographies.

The third aspect of historicity that I would like to point out is the histo-
ricity of the social experience that shaped Maria Ossowska�s views. Hers
were experiences of ideological pressure, even oppression, linked to the spe-
cific type of her religious and political experience.

The historicity of her religious experience applies especially to her pre-
war experiences, to life largely dominated by a rigid and dogmatic Church,
which still had a few decades to go before its post-conciliar opening, and
which explicitly kept moral issues within its domain. Regardless of these
specific personal experiences with Polish pre-war parochial Catholicism �
experiences we continue to know very little about � Ossowska achieved
emancipation from the Church�s influence not as from a specific, historical
institution, but as an intellectual who liberates herself from the influence of
a religious system that she treated just like any other �external� system, and
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thus as a potential threat to her own independence. She did not explicitly
assert that religion had to influence a person�s intellectual and moral inde-
pendence but indicated that such influence is possible. �Faith in the immor-
tality of the soul,� she wrote, quoting Mandeville in her paper on the influ-
ence of religion on morality, �does not influence a person�s moral standard
any more than the number of the house or street on which one lives� (Os-
sowska 1983: 449). Although she was free of religious assumptions in terms
of her agenda, I do not believe that her specific historical experience of the
pre-war Church in Poland was a decisive influence. We might say that it
accelerated rather than produced her process of becoming intellectually au-
tonomous. Maria Ossowska was intellectually independent in the fullest sense
of this word, and therefore independence from religion was natural for her,
just as it was natural for her to take an independent stance in regard to po-
litical restrictions, fashions in scholarship, and opinions within her commu-
nity.

The situation of the social sciences after the war was not conducive to
the intellectual and civic independence she advocated. For her, intellectual
servility was unacceptable both for reasons of scholarship and in terms of
dignity, but in the political context of the People�s Republic of Poland the
virtue of objectivity required not only intellectual prowess but also civic
courage. As Ossowska wrote, the totalitarian system �is about citizens in
constant servility becoming accustomed to lowering the flight of their thoughts
[�] Being an ordinary, decent person begins to require heroism. And here
it�s worth quoting Bertolt Brecht, who cursed a world requiring heroes�
(Ossowska 2005: 61).

Maria Ossowska realized that independence from religious, worldview,
and political assumptions is, on its own, but one of the conditions for fulfill-
ing the calling of a scholar, and in itself does not guarantee achievement of
the �highest flights of one�s thoughts�. On the other hand, although she was
convinced that such dependence does not automatically restrict a person�s
intellectual calling, it certainly does when scholarship is party-oriented or
religious and subordinate to theses established in advance.

Maria Ossowska lived and worked in a specific period of history, in
conditions of powerful moral, religious, and political pressure. In order
to be an intellectual, she had to be an extraordinarily independent per-
son � such was the nature of scholarship in Poland at that time. Had she
lived her life in today�s times, or had she lived in the English society she
so loved, then perhaps the motif of independence would not have ap-
peared so strikingly in her biography. She would have been, simply, an
intellectual.
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2. Independent ethics and the sacred
Maria Ossowska extended her scheme of independence to all areas of

life � political, scientific, and intellectual � and to the moral sphere, which
was also a focus of her scholarship. She viewed the dependence of morality
on religion as being very strong for genetic, psychological, logical, and sub-
stantive reasons, and, importantly to her mind, also on account of the fairly
widespread conviction in her times that there was a firm connection be-
tween a person�s religiosity and level of morality (Ossowska 2005: 76-83).

The sociological legitimation of a position is not, however, the same thing
as its philosophical legitimation. �Ought to� does not follow from �is�.

For several decades in Poland there have been disputes in philosophy and
moral theology over independent ethics (Styczeñ 1967, 1980; Wojty³a 1967). The
essence of these disputes is not whether a descriptive ethics (consisting in the ver-
ification and analysis of �moral facts� as individual experiences or �social facts�) can
be independent of philosophical, worldview, or ideological premises, but rather
whether ethics, as the system of norms and values that should be binding in social
life, can be justified on the basis of immanence. In disagreements over how the
concept of independent ethics should be interpreted, it has been understood as
an alternative to �Christian ethics� or as an example of �secular ethics�, situated
in opposition to the theoretically broader category of �religious ethics�.

Independent ethics, as understood by T. Kotarbiñski (1957, 1958, 1987)
or T. Cze¿owski (1949, 1960), means something more, however: autonomy
not only in regard to meta-justifications of a religious nature, but also in
regard to every meta-premise of a worldview nature (for instance, Marxist
ontology). In this sense, the concept � in referring to scientific rationality �
was contrasted by its proponents not only to an ethics legitimized by strictly
religious metaphysics, but also to those ethical systems that referred to
a broad range of justifications of a �mystical� or �eschatological� nature, ex-
ceeding rational experience although not necessarily operating in religious
categories: pre-Marxist, utopian, and revolutionary social movements had
such a character, for instance (�wida 1984: 100).

Thus two different questions are discernible in the disagreements of meta-
ethicists and theologians of morality in regard to independent ethics. One
question is whether it is possible to have an ethics that entirely omits any
sort of transcendency and metaphysics (including those of an extra-religious
nature), and whose norms and values derive exclusively from social experi-
ence, historical processes, and observations of human behaviour, and so forth.
The other question is narrower and concerns whether it is possible to have
an ethics that is independent from religion, understood as a system of specif-
ic practices, rituals, meanings, and symbols.
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The cardinal question about whether ethics (or what �should be�) can be
grounded in experience, that is, in the epistemology proposed by anthropol-
ogy, sociology, psychology, and descriptive science, is thus different in na-
ture from the dispute over adopting one or another �metaphysics of moral-
ity�. In the latter the dispute is not over resolving what is moral, but over
supplementing it; the disagreement solely concerns � extends to � the vari-
ous possibilities of justifying what �should be�: whether the basis is to be
a revelation of a religious nature, an axiomatic authority of one type or an-
other, or, as Kant preferred, a priori synthetic judgments, derived from rea-
son (Kant 1953, 2007, 2012).

In pragmatic terms, it is difficult to differentiate the various ways of jus-
tifying moral norms, because those that are �religious� and those that are
�transcendental� in the extra-religious sense are not always easy to disentan-
gle (similarly to belief and faith, which in contemporary Catholic theology
are not contradictory notions and to which Pope John Paul II devoted the
encyclical Fides et ratio).

L. Ko³akowski also combines these two questions into one, introducing
to an analysis of independent ethics (which he calls �autonomous ethics�) the
concept of the sacred, which is broader than the concept of religion and thus
of that order that gives sense to human life, confirms and stabilizes the social
order and structure, regulates social interactions, and gives everything a su-
pra-natural significance.

Noting with disquiet a �sacral withering� in the contemporary world,
Ko³akowski writes that: �the question [�] is whether society can survive and
ensure a bearable life for its members if sensitivity to the sacred and the
phenomenon of the sacred itself is driven out. Can certain values, whose
existence is essential for cultural life itself, survive without roots in the realm
of the sacred in the proper sense of the word? [�] To such a question there
is no answer that can be validated by entirely credible methods. These are
rather philosophical speculations� (Ko³akowski 1984: 169) .

Rejection of the sacred leads, Ko³akowski claims, to the illusion of com-
plete autonomy and to adoption of the Nietzschean chimera that consists in
man�s conviction that absolute freedom and axiological auto-creation are
possible. At the same time, according to Ko³akowski, sense can only come
from outside � precisely from the sacred � and its negation (as proposed by
Sartre, for instance) must lead to existential despair.

The disputes over independent ethics are thus a matter of its various mean-
ings: sometimes over its relation to religion in the narrower sense (the idea of
God, the immortality of the soul, salvation and eternal damnation, etc.), at oth-
er times about its relation to all justifications that are not subject to Reason.
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In mentioning these differences, I am treating them at this point in my
article as less important than what is common here: the locating of indepen-
dent ethics in Weber�s logic of the �disenchantment of the world�, and the
operation of the category of �rationality�, including in relation to moral phe-
nomena. The opposite of independent ethics in this sense is �pastoral eth-
ics�,1  which is based on an external authority exercising pastoral control
over individuals. Pastoral power, as M. Foucault observed, need not be religious
in nature (although it is very strongly connected with Christian tradition); what
is most important is that it subjects the individual to close control, entering into
that individual�s sphere of intimacy and conscience. As a moral being, such an
individual becomes entirely dependent on the pastoral authority.

3. Ethics or independent ethics: from the Enlightenment to postmodernism
Historically, independent ethics was the product and heritage of the

Enlightenment. From the beginning it was also subject to extreme criticism
by the Church and Christian moral theology.

At the time, the Enlightenment�s repudiation of the religious universe on
which social, political, and moral life rested seemed to be a scandalous nega-
tion of those bases of the world order that were known and recognized to be
natural and proper.

Echoes of this hostility, or at least scepticism, are perceptible in many
contemporary theological texts: �How, in a world of despair, absurdity, and
fiction, can the truth be announced and sense be sought?� asks Bishop J.
¯yciñski in a commentary to the encyclical Fides et ratio. �The declarations
of the great authorities of the past, inspired by faith in reason and the un-
precedented achievements of science, are in exceptional contrast with our
experience of a landscape of lived tragedy, with the barracks of Auschwitz and
Kolyma, and the genocides of Kampuchea and Rwanda� (¯yciñski 1998: 9).

Criticism of Enlightenment reason is basically criticism of reasoning that
does not refer to God. There would not have been that Evil symbolized by
Auschwitz and Kolyma if reason had not usurped for itself the right to �mor-
al self-determination�. Such criticism, however, does not ask the question
that could legitimately be asked: whether the crime of genocide and the trag-
edies of the twentieth century could not be, and are not, condemned not
only from the viewpoint of religiously grounded ethics but also by various
kinds of independent ethics. Moreover, if those crimes contrast with the
declarations of the Enlightenment authorities of the past, they also contrast

1 This concept is connected with the formulation �pastoral power� introduced and characterized by
M. Foucault (2000). The author himself did not use the concept.
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with the declarations of religious authorities. And if they were committed
within the framework of atheist systems and were committed in the �name
of Reason� (although perhaps a more apt description would be �in the name
of Ideology�), it would be impossible not to notice those committed in the
past � and at present � within the framework of religious systems in the name of
fundamentalist religious premises. The arguments of both sides could be multi-
plied and mutually opposed, and if any asymmetry appeared, it would mainly
be statistical, leading to the assertion that not as many crimes were committed in
the twentieth century �in the name of God� as in the name of ideology.

Perhaps thus the arguments used against �independent ethics� should rather
be directed at various types of areligious �dependent ethics�, based in the
non-humanitarian ideologies of communism or Nazism, and so on.

Identifying independent ethics with all other ethical systems of an areli-
gious nature is understandable in eristic categories and for persuasion, but
methodologically it has the same sense as identifying religious fanaticism
with religiosity. Both procedures can be explained as classes and subclasses
of certain phenomena, but not as being identical.

It is worth making these differentiations, not in order to defend religion
(this is after all a task for theologians, not sociologists) but to defend Reason
� that epistemological and pragmatic category on which European civiliza-
tion is based, or at least was based until recently.

Two important convictions are increasingly commonly accepted in the
contemporary teaching of the Church: 1) Reason and rationality need not
be treated in categories of moral and civilizational threat and the etiology of
systemic Evil should not be linked with them, and 2) they need not be treat-
ed as destructive factors for religious life. Thus although, for example, in the
above-mentioned fragment of a commentary to the Fides et ratio encyclical,
Bishop ̄ yciñski criticizes certain drastic consequences of the Enlightenment
as a system of thought omitting God, he also writes that �the Church today
must defend rational reflection and many other values that are traditionally
counted as belonging to the Enlightenment [�] Faith in rationality and a world
order was an important contributing factor to the Enlightenment tradition.
[�] To the leading minds of the Enlightenment era, the world appeared
ordered, rational, and internally cohesive. Evidence of this same order was
also sought in science, which was to provide truths soothing the rational
ambitions of man. �Ethics and geometry are one�, was repeated in the books
of the French Encyclopédistes� (¯yciñski 1998: 13).

Therefore from whom and what should the tradition of the Enlighten-
ment be protected? From its former opponent and present ally, religion and
the Church? The most laconic answer is: from postmodernism.
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The historical, Enlightenment antinomy of religion and reason was ideo-
logical and political in nature and for a long time generated tension between
the Church and secular structures. Presently, as a result of secularization, the
political and social function of the Church has changed; however, this pro-
cess does not involve the sphere of moral-axiological transformations. Rel-
ativism, which in economically developed societies is the predominant eth-
ical orientation in regards to the world, is unacceptable to Church institutions
as a subcategory of the religious worldview.

The epistemological pessimism of postmodernism, which questions the
existence of inviolable foundations of truth, is therefore in opposition not
only to the Church, which stands on grounds of moral absolutism, but also
� though with different justifications � to the post-Enlightenment tradition.
The Catholic Church invalidates the faith-reason antinomy, treating it as
two different but equal �technologies� of knowing (moral and theological
truths), while the Enlightenment and post-Enlightenment tradition recog-
nizes the superiority of reasoning as a method of knowing. However, both
the Catholic Church and the Enlightenment tradition have the same premise:
that �objective truth� exists.

In the fields of science, religion and morality, the cognitive negationism
of postmodernism has led to the destruction of the concept of truth, replac-
ing it with the idea of narration, text, the pluralism of truths and viewpoints,
and so forth, and thereby to ethical and epistemological relativism, that is,
a picture of the world that conflicts both with the rational and the fideistic
�technology of cognition�.

The independent ethics with which we are dealing in postmodern societ-
ies is qualitatively an entirely different phenomenon from the version of
independent ethics that emerged as a result of the historical processes of
�disenchanting the world�.

In the post-Enlightenment tradition, ethics became autonomous from the
Church and religion but retained the traditional nature of an �ethical sys-
tem�, which is far removed from contemporary relativism. Postmodern eth-
ics, although independent from religion, does not have an absolutist nature
and does not even attempt to be an �ethical system�; it is situational, based
on belief in the situational and relative nature of normative regulations.
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The following diagram presents the development of ways of thinking
about ethics:

  (pastoral ethics I)   (pastoral ethics II)
    religious        ideological

A B

D C

(postmodernist ethics)   (independent ethics)
    fluid ethics      imperative ethics

Vertex C of our diagram refers to independent ethics in the sense closest
to that adopted in the present text. This is a system of more or less categor-
ical and codified moral values and norms which define the moral sphere of
a human being by reference to a rational conscience and which do not refer
to religious premises for justification.

Vertex D can be described in categories of normative fluidity, situation-
ism and relativism, and so on, and thus within those parameters of contem-
porary people�s ethicality that are connected with postmodernist culture and
modalities. This type of ethicality can also be called independent ethics be-
cause, like post-Enlightenment ethics, it does not require adoption of reli-
gious premises. However, in opposition to post-Enlightenment ethics, it is
by nature so particularized and dynamic that it is qualitatively an entirely
different type of moral experience.

Vertex A indicates the position of pastoral ethics in its most traditional
sense. This concept encompasses various types of religious ethics (chiefly
Christianity in our cultural sphere), in which moral beings, that is, the faith-
ful, are (as M. Foucault put it) �sheep� led by �pastors�, that is, religiously and
ethically competent guides or leaders.

In the broader sense, which Foucault also examines in his texts, the con-
cept of pastoral power signifies every form of intensive ideological or world-
view control interfering in individuals� subjectivity and sphere of conscience
� including such control by a �pastor� that is the state. If such an interpreta-
tion is adopted, ethical systems based on ideology or worldview, and draw-
ing substance and legitimacy from them, are also systems of �pastoral ethics�,
although obviously only in the formal meta-ethical sense, and not in the
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sense of the identicalness of the transmitted ethical content. Such a situation
is presented in our diagram as vertex B.

Independent ethics can thus be autonomous in regard to pastoral ethics
understood both in the narrower sense (religious ethics) and in regard to
ideologically grounded ethics. Furthermore, if we ascribe to it such imma-
nent attributes as systemicity and imperativeness, it should also be recog-
nized as a different moral position from the third of the ethical modalities
distinguished, that is, from the asystemic, fluid ethics of postmodernity.

The situation is similar with pastoral ethics: if understood in the narrow-
er sense, that is, the religious one, it is located in opposition both to inde-
pendent ethics in the post-Enlightenment sense and to relativist postmodern
ethics. Religious pastoral ethics also remains, obviously, in opposition to
various versions of ideological ethics (collectively called here �pastoral ethics
II�).

However, it is questionable whether using the term �pastoral ethics� is
justifiable for the latter. It is as justified as forcing ideological systems into
the designate of �independent ethics�, if only in terms of assigning defini-
tions à rebours. The crimes committed in the name of ideology are a histor-
ical, unwanted heritage, which in discourse on the subject of pastoral ethics
and independent ethics are treated as ethically problematic � thus in the
meta-ethical discourse the various sides ascribe this heritage to one another
by means of definitions.

The conceptual distinctions analysed here are thus important not only
for theory but equally in the pragmatics of public life. In discussions and
critiques, the term �independent ethics� is used in various contexts and with
various meanings.

4. Independent ethics in the eyes of society and Catholic priests
In her well-known text about the dependence of morality on religion,

M. Ossowska raised the interesting question of the connection between re-
ligiosity and an individual�s moral level (Ossowska 1983, 2005). Her ques-
tion was important enough that Polish sociologists have been verifying her
empirical hypotheses for many years.

The findings of contemporary empirical research have provided a so-
ciological answer to some of the questions asked by Ossowska, particularly
those concerning the structures for justifying morality. For example, when
asked by the Public Opinion Research Center (CBOS) in 2014 about justify-
ing morality by religion, scarcely 16% of the respondents answered that only
religion can provide grounds for proper moral imperatives (in 2005 the per-
centage was 24%). The remainder of the respondents declared that they did
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not feel the need to ground their morality in religion � their own conscience
was sufficient (41%) � or they chose the answer that religion provided grounds
for their own moral rules, but that these could be justified without it � 33%.
(CBOS 2014: 7).

Empirical research shows that in Polish society belief in the need to ground
morality in the sacred (God is the creator of moral law) and in the insepara-
bility of morality and religion is systematically decreasing from year to year.
In November 2016, 15% of respondents agreed with the view that �what is
good and what is evil should be determined primarily by God�s law� (in 2005,
25%). In 2016, 69% agreed with the opinion that �what is good and what is
evil should primarily be an internal matter for each individual�, (46% in 2015),
while 11% thought that society should make the determination � 22% in
2005. (CBOS 2017: 3)

The Church is no longer perceived as the sole and legitimate guardian of
values. Nevertheless, the fact should be emphasized that even though the
Church�s actions are criticized, as an institution it is unchangeably gifted
with public trust and is referenced by Poles as part of their national and
individual identity.

This does not mean, however, that specific moral choices are today some-
how unusually diverse and individualized. The change has occurred chiefly in
language, in culture, and in the manner of justifying moral choices. Even if the
choices are the same, they are perceived as an individual�s �own� decisions, free-
ly and independently taken. Moral subjectivity, which is so important in theol-
ogy, philosophy, anthropology, normative discourse and social life, is expressed
in social practice not so much by a reflective process of normative and axiolog-
ical innovativeness but more in connection with the socially dominant convic-
tion that people are, and should be, fully autonomous authors of their own
choices. This conviction informs individuals� self-perception not only in moral
categories, but also as free �subjects� of consumer behaviours, aesthetic tastes
and political opinions, and so on. All these choices are �free� in the conviction of
consumers, audiences and voters, because that is the language in which we present
ourselves and our decisions in contemporary times. The idea of our own, free,
individual conscience is the idea that became the departure point for Christian
personalism, existentialism, the ethics of authenticity, humanist psychology, and
many other streams of contemporary thinking about man, but in the practical-
ities of life the populist reverse of the idea could be that subjectivity becomes
banal and is reduced to the simple, subjective feeling of not being subject to
external limitations. The surveys conducted by sociologists have unfortunately
not provided us with information as to whether the subjective conscience of
which the respondents speak should be understood in the religious-personalist
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sense, or as the expression of their deep, reflective openness in the spirit of
�aristocratic liberalism� (Król 2005: 62) or rather as a well-assimilated linguistic-
cultural pattern by which they describe themselves in surveys. The very fact that
they make such a choice at the level of language and self-description is signifi-
cant, though. In the last twenty years, around 60-70% of respondents have been
pointing to their own consciences as the source of direction in resolving their
moral problems, and 10% to the teachings of the Catholic Church (Mariañski
2014: 153-155). The number of respondents pointing to their own moral au-
tonomy has increased systematically in recent years, while the number of per-
sons referring to the primacy of God�s law is decreasing.

The significant importance of individualized conscience as the fundamental
authority for making choices and moral behaviours is a strong sign of seculariza-
tion, individualization, privatization, and the deinstitutionalization of religion. In
contemporary society, the individual conscience is becoming an increasingly au-
tonomous authority in the moral sphere; this development reflects individuals�
lack of confidence in institutions and emancipation from axio-normative control
and institutional paternalism, including of the Church (Kiciñski 2010: 173) .

Moral independence in regard to religion today in Poland (and Europe)
is one of the values that has acquired strong sociological legitimacy in the
post-authoritative world (Kiciñski 2005, 2008; Halman, Pettersson 1996;
Halman 2015). Moreover, although religion is still in fact perceived as
a facilitating factor, furthering moral development and the preservation of
a high level of moral standards, for a long time now it has not been per-
ceived as a necessary condition.

Godlessness, either open or in practice (by �neglect�) is no longer consid-
ered by society to be a synonym of amorality, and vice versa, piety is no
longer socially defined as an attribute of people with high moral standards.
In the social consciousness, God and sin have been separated from morality,
and moral worth from religious virtue.

Unfortunately, Polish sociology does not have information on how these
processes are appraised by clerical circles and there is a lack of up-to-date
comparative data. The only data comes from 1993-1994, when I asked 28
Catholic priests these questions during interviews about the possible effects
of the systemic transformation on the piety of Polish society.

The answers I received give a fairly cohesive picture of how the connec-
tion between religion and morality is perceived by priests.

Here are examples of responses:
There are ethics that try to be independent from religion. The basic ques-
tion arises of what will be its foundation and conditions. From the philo-
sophical viewpoint, the existence of a lasting ethical system without
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a transcendental foundation is not possible. On the other hand, in prac-
tice we are dealing with so-called secular ethics, to which Adam Mick-
iewicz gave an answer long ago. I love to read that sentence because it
contains a criticism of that attitude of secular humanism that aims to
declare values that are basically Christian values, but shorn of God. Name-
ly, �The fool said: let the sources dry up in the mountains, so long as
water runs in my pipes� [�] Generally, doubtless in social life rejecting
the supernatural foundation will ultimately mean the disintegration of
society (priest, age 39).

It is said that a system of independent ethics could be built, but I general-
ly consider that there have to be certain norms based on religious norms
[...] We have many experiences in history where people turned away from
God, where man set himself in the place of God and at that moment
a terrible human degeneration occurred (priest, age 35).

I am an opponent of independent ethics � this formulation and defini-
tion. That is an incorrect term. It will be dependent: socialist ethics, sec-
ular ethics, now it�s called �independent�. Today Mr. Humer is being tried
in court � a person who had been so inculcated with ethical norms that he
was ready to do anything for the socialist state. You kill, you torture �
a person won�t have any value for you, because the person is an enemy of
the state. He did that � he lived and behaved � in accordance with that
ethic. There won�t be a secular ethics. There will be only one ethics � the
one related to God (priest, age 32).

The opinion of Catholic priests on the possibility of forming an ethical
system without meta-justification in religious categories is unusually unani-
mous � not only are the priests unable to imagine themselves functioning in
such a system, they also have decided views on the destructive and patholog-
ical nature of the functioning of such systems. When an interpretive key
drawing on Ossowska�s above-mentioned text is applied to the priests� an-
swers, it emerges that the respondents have very strong convictions on the
subject of the genetic dependence between morality and religion. God is the
codifier and law-giver (source) of morality, thus a culture that cuts itself off
from God cuts itself off from the possibility of justifying (legitimizing) itself.

There is also belief in a strong substantive dependence: the priests inter-
viewed are strongly convinced that the normativity of societies and cultures
that disregard religious premises is different in content from the norms and
values of a society that refers to religious ideas. The word �different� some-
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times means �other� but in the context of the examples given by nearly all
the priests it means a worse, degenerate normativity, directed against other
human beings or social groups. Nevertheless, like official pronouncements
of the Church hierarchy, the priests� responses are based on a significant
differentiation that has become clear in the Church�s moral discourse, par-
ticularly after the Second Vatican Council. This differentiation consists in
principlism: in negating �culture without God� while being tolerant and open
to persons who are not believers or who in one way or another demonstrate
their religious nonconformity.

Furthermore, this dualism of appraisal appears not as a differentiation in
the answers of the various priests but as a duality in the answers of one and
the same person.

Ethics, the study of human behaviour, of the principles that govern that
behaviour, is based on some system of values. Ordinarily it is religion that
ensures the criteria that determine this system of values [�] In regards to
the social system, we have a recent experience of that in connection with
communism, which was an attempt to build a world without God. There
is no doubt that that attempt ended in fiasco on a global scale, bringing
suffering to many people, to entire nations. On the other hand, in the case
of the individual, these are difficult matters. That negation of God could
vary. It could be a manifestation of some suffering the person is experi-
encing, of rebellion, but God is patient and waits until the person returns
to Him and acknowledges Him as his creator, as the Lord of his life (priest,
age 37).

If someone has such an ethics, and does not necessarily have faith in God,
that does not at all lead to a moral decline � we have proofs of that in
history. Not infrequently nonbelievers are more moral and righteous than
so-called believers. On the other hand, in regard to the history of societies
that have rejected God, then, as history shows, rather yes. [�] Without
some authority above, sooner or later they become demoralized. This is my
intuition. I have the feeling that it will be harder, morally, for a society than
for an individual to behave properly without God (priest, age 32).

In emphasizing this difference, the priests sometimes create interesting
�theories� on the subject of the motivating connections between religion and
morality. M. Ossowska, in analysing the relations between these factors, wrote
about a psychological dependence, that is, of the emergence of such connec-
tions between religious and moral convictions that the presence of the first
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strengthens the motivation of the latter, while removal of the first leads to
the latter�s motivational weakening.

Some of the priests consider that independent ethics is always possible as
an individual choice and as a person�s own normative habitus, but it is an
uneconomical motivational strategy as there is no accompanying support
from other norms, justifications, and values, which in implication are more
effective.

Nonreligious people can be moral in the sense that ethics, as we know,
points out good aims to us. Ethics is within us. We have a natural moral
law, which is given to every human being: do good, shun evil. For such
a person, the law will be a little harder to find; he won�t have the author-
ity of God speaking to him. For the believing person, it is easier; there is
a God, who speaks to me. But I absolutely believe that a nonreligious
person can be a very moral person (priest, age 33).

A human being desires good, but is limited in knowledge. And to a certain
degree what appears to us to be the real good may be an illusion of good.
A human being needs the help of God, the grace of God, in spite of every-
thing, to reject the illusion of good, to reject the evil. An ethics that is
concentrated in specific rules, which say, for example, �that�s bad because
it degrades human dignity�, is too weak; its arguments are too weak (priest,
age 30).

The interviews show the interesting process of the Catholic Church�s
search for a balance between its belief in the inseparability of religion and
the preservation of culture and assertions that what is systemically impossi-
ble (�ethics without God�) is possible and frequent at the individual level.

The responses of the priests on the subject of independent ethics are
fairly consistent in regard to other ethical questions: for instance, in princi-
ple they condemn phenomena and behaviours that are defined in the lan-
guage of moral theology as sin, but at the same time they show considerable
understanding and sympathy for the sinners in the confessional � the evildo-
ers who have come there to confess. In its moral teachings, the Church care-
fully divides its direct appraisal of individuals from the �abstract-theoretical�
discourse: that is, responses about independent ethics; axio-normative prop-
ositions that are different from its own �metaphysical morality�; phenomena
and �structures of sin�; legal conditions; the culture of relativism; and other
�systemic� phenomena.
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In accepting independent ethics as a moral practice that �from time to
time� is viable in individual biographies, the Catholic Church has made
a considerable break with the doctrine that prevailed in that institution for
many centuries. Importantly, in view of the rapid civilizational changes and
the pressures of postmodern culture, this step, which would doubtless once
have been considered revolutionary, is today perceived as the Church�s ad-
aptation to the changed sociological context in which it is performing its
religious mission.
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Socjologia moralno�ci Marii Ossowskiej w opinii
przedstawicieli wybranych �rodowisk katolickich

The development of the sociology of morality in Poland is connected to the
academic activity of Maria Ossowska. In describing and explaining everything
that people believed belonged to the area of morality, her desire was to main-
tain the stance of a researcher of facts in this field. She did not practice norma-
tive ethics, but the science of morality, calling for its curricular non-presuppo-
sitionality. Ethicists in Catholic circles demanded that alongside the science of
morality, which they frequently called descriptive (empirical) ethics, norma-
tive ethics should also be qualified as scientific. Contestations over Ossows-
ka�s views were fragmentary in character, appearing in the works of certain
ethicists and sociologists. Catholic ethicists tackled the issues of normative
ethics above all. This article presents the positions taken by ethicists and soci-
ologists in Catholic circles towards selected works by Maria Ossowska in the
nineteen-eighties and beyond.
Keywords: sociology of morality, ethics, Catholic circles

Wstêp
Socjologia moralno�ci, podobnie jak socjologia religii, ma swoj¹ ponad

stuletni¹ tradycjê w naszym kraju. Znalaz³a ona swój najpe³niejszy wyraz
w pracach Marii Ossowskiej. Od samego pocz¹tku wzbudza³a w¹tpliwo�ci,
a nawet niechêæ w �rodowiskach katolickich, jako zagro¿enie dla etyki nor-
matywnej i teologii moralnej. Émile Durkheim i jego uczniowie, wychodz¹c
ze s³usznego za³o¿enia, ¿e moralno�æ mo¿na badaæ metod¹ nauk pozytyw-
nych jako fakt spo³eczny, dochodzili do socjologizmu etycznego, wed³ug któ-
rego �prawdziw¹� etykê mo¿na zbudowaæ jedynie na podstawie obiektyw-
nych wyników badañ nad ró¿nymi formami moralno�ci. Z obaw przed
socjologizmem etycznym wywodzi³ siê niechêtny stosunek do socjologii
moralno�ci w krêgach teologów i etyków katolickich w okresie powojennym
w Polsce. Etycy ze �rodowisk katolickich nie podjêli w zasadzie ca³o�ciowej
dyskusji z pogl¹dami Ossowskiej, ustosunkowywali siê raczej do kwestii szcze-
gó³owych, aprobuj¹c jej propozycje lub wyra¿aj¹c siê o nich krytycznie.

Moralno�æ by³a bardzo wa¿nym tematem badawczym od pocz¹tku po-
wstania socjologii oraz w znacznie mniejszym zakresie i w obecnych czasach.
Od samego pocz¹tku istnienia socjologii moralno�ci dochodzi³o i dochodzi
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jeszcze dzisiaj � chocia¿ sporadycznie � do kontrowersji miêdzy etyk¹ i teo-
logi¹ moraln¹ a socjologi¹ moralno�ci. Polska socjologia moralno�ci jest zna-
na w �wiecie g³ównie dziêki pracom naukowym Marii Ossowskiej i Zygmunta
Baumana. W wydanym w Stanach Zjednoczonych w 2013 r. podrêczniku so-
cjologii moralno�ci Gabriel Abend zaznaczy³, ¿e w 1970 r. w ksi¹¿ce Social
Determinants of Moral Ideas (Philadelphia: University of Pennsylvania 1970)
Ossowska nawo³ywa³a do szerszego i g³êbszego zajêcia siê socjologi¹ moral-
no�ci. Pozytywnie oceni³ on jej wk³ad w ustalanie uwarunkowañ spo³ecz-
nych moralno�ci (np. czynniki demograficzne, ekonomiczne, polityczne,
wp³yw rodziny, ale tak¿e czynniki �rodowiska fizycznego i czynniki biolo-
giczne, np. rasa, p³eæ) (por. Abend 2013: 561�584).

W³adys³aw Piwowarski ju¿ w latach sze�ædziesi¹tych ubieg³ego wieku pisa³
pozytywnie o socjologii moralno�ci jako nowej subdyscyplinie socjologicz-
nej, jako pierwszy w KUL podj¹³ wyk³ady z socjologii moralno�ci i opraco-
wa³ skrypt do swoich wyk³adów (nie ukaza³ siê on drukiem). Podkre�la³, ¿e
etyka i socjologia moralno�ci maj¹ odmienny punkt wyj�cia, operuj¹ ró¿ny-
mi metodami i zajmuj¹ siê moralno�ci¹ pod ró¿nymi aspektami. Etyka nor-
matywna podkre�la to, co byæ powinno, nauki o moralno�ci zajmuj¹ siê tym,
co jest. Socjologia moralno�ci jako nale¿¹ca do nauk socjologicznych nie
zamierza eliminowaæ etyki normatywnej, co wiêcej, mo¿e oddaæ jej wa¿ne
us³ugi, miêdzy innymi w zakresie poznania przedmiotu materialnego upra-
wianej przez nich nauki, tj. moralno�ci. Za Mari¹ Ossowsk¹ podkre�la³, ¿e
socjologia pozwala uchwyciæ zró¿nicowanie ocen i norm moralnych obiego-
wych w danym �rodowisku spo³ecznym, uwarunkowania moralno�ci, to, co
nazywa siê etosem czy fizjonomi¹ moraln¹ grup spo³ecznych (por. Piwowar-
ski 1966: 69). Wed³ug Helmuta Jurosa liczne prace badawcze Marii Ossow-
skiej �ukszta³towa³y jej wyra�n¹ pozycjê w etyce polskiej i �wiatowej� (Juros
1970: 127).

Socjologia moralno�ci Marii Ossowskiej w opinii �rodowisk
katolickich do koñca lat sze�ædziesi¹tych XX w.

Nauka o moralno�ci, i w jej obrêbie socjologia moralno�ci, budzi³a od
pocz¹tku swojego istnienia w¹tpliwo�ci i zastrze¿enia w krêgach katolickich.
Nazywano j¹ niekiedy etyk¹ socjologistyczn¹. Zjawiska moralne zalicza siê
w niej do kategorii zjawisk spo³ecznych. Tym samym nabieraj¹ one charakte-
ru przedmiotowego, zewnêtrznego wzglêdem jednostek, i wywieraj¹ przy-
mus poparty sankcj¹. Badanie rzeczywisto�ci moralnej za pomoc¹ metody
porównawczej prowadzi do stworzenia nowej teorii moralno�ci. Moralno�æ
jednostkowa jest odbiciem moralno�ci zbiorowej, spo³ecznej. Spo³eczeñstwo
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jest podmiotem moralno�ci, ma w³asn¹ moralno�æ, a jednostka przyswaja
sobie tê zbiorow¹ moralno�æ i j¹ przekszta³ca. Moralno�æ podmiotowa jest
odtworzeniem moralno�ci spo³eczno-przedmiotowej.

W etyce socjologistycznej jednostka nie jest autonomiczn¹ osob¹, samo-
istnym podmiotem dzia³ania, maj¹cym swój w³asny, indywidualny cel, lecz
¿yje i dzia³a w grupie spo³ecznej. �Dlatego normy, wytworzone przez spo³e-
czeñstwo, s¹ tylko normami zewnêtrznymi wzglêdem sumienia, prawnymi.
Mog¹ one regulowaæ tylko zewnêtrzne stosunki miêdzy lud�mi, stwarzaæ
zewnêtrzny konformizm. Nie maj¹ zdolno�ci normowania tego, co jest istot-
ne dla moralno�ci, tj. wewnêtrznego ¿ycia cz³owieka, jego przekonañ, pobu-
dek, zamiarów, ca³ego nastawienia psychicznego� (Szymañski 1937: 45). Je¿eli
uto¿sami siê moralno�æ z prawid³ami postêpowania wytworzonymi przez
spo³eczeñstwo, bez czynnego udzia³u sumienia jednostki, wówczas zatraci
siê samo pojêcie moralno�ci. Dyrektywy etyczne nie mog¹ byæ wyprowadza-
ne z faktów spo³ecznych (por. ibidem, s. 36�47).

Ks. Feliks Bednarski podkre�la³ ju¿ w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku, ¿e rozwój badañ socjologicznych, psychologicznych i historycznych
nad zjawiskami moralnymi doprowadzi³ do powstania etologii zwanej przez
Mariê Ossowsk¹ nauk¹ o moralno�ci. Przedstawiciele etyki katolickiej pa-
trzyli na te próby z pewnym niedowierzaniem, a nawet rezerw¹, usprawiedli-
wion¹ w pewnej mierze niew¹tpliw¹ przesad¹ niektórych pozytywistów i neo-
pozytywistów, usi³uj¹cych zbudowaæ �prawdziw¹� etykê na podstawie badañ
nad ró¿nymi formami moralno�ci. Rezerwê tê posuwali nieraz tak daleko, ¿e
w ogóle nie dostrzegali potrzeby uwzglêdnienia empirycznych podstaw ety-
ki normatywnej czy empirycznych uzasadnieñ pewnej liczby wniosków spe-
cyficznych dla etyki normatywnej (por. Bednarski 1955�1957: 7).

W polemice z pracami Marii Ossowskiej etycy katoliccy wystêpowali w obro-
nie etyki jako nauki filozoficznej. Wed³ug Józefa Kellera Ossowska uznaje
rolê i znaczenie etyki, ale tylko jako nauki stosowanej: �Etyka w tym znacze-
niu posiada³aby wiêc nie charakter nauki, lecz sztuki, opiera³aby siê na nor-
mach uzasadnionych w sposób naukowy przez etologiê i ogranicza³aby siê
do stosowania ich w praktyce� (Keller 1952: 18). Etycy katoliccy podkre�la-
li, ¿e normy moralne wyra¿aj¹ nie powinno�æ empiryczn¹ wyrastaj¹c¹ z do-
�wiadczenia, lecz powinno�æ aprioryczn¹ wynikaj¹c¹ z analizy samego celu
najwy¿szego. Nie s¹ one rezultatem do�wiadczenia, lecz przyjêtych za³o¿eñ.
�Etyka, jako nauka normatywna, posiada ów aprioryczny charakter. Ustana-
wia najwy¿szy cel postêpowania moralnego i z niego wyprowadza normy po-
stêpowania, które dziêki temu posiadaj¹ absolutny charakter� (ibidem, s. 19).

Prace Ossowskiej z zakresu nauk o moralno�ci wci¹¿ fascynuj¹ i inspiruj¹
do rozwa¿añ teoretycznych, jak równie¿ do badañ empirycznych. Fakt, ¿e jej
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dzie³a ci¹gle ukazuj¹ siê w nowych wydaniach, �wiadczy o ¿ywotno�ci my�li
socjologicznej badaczki. Katolicki etyk Stanis³aw Olejnik pisa³ o Marii Ossow-
skiej: �[�] dziêki znakomitym studiom, ogromnej wiedzy i wytrwa³ej pracy
pisarskiej odegra³a i odgrywa znaczn¹ rolê w kszta³towaniu pogl¹du polskich
filozofów i humanistów, równie¿ z krêgu marksistowskiego, na sprawê moral-
no�ci. Nie tworzy ona ¿adnego systemu etyki normatywnej, lecz realizuj¹c je-
den z podstawowych postulatów szko³y lwowskiej Twardowskiego � z której
wyszed³ jej mistrz ze studiów warszawskich � zajmuje siê analiz¹ pojêæ etycz-
nych. Jej prace dotycz¹ nie wprost etyki normatywnej, lecz nauki o moral-
no�ci. Ossowska nie formu³uje wiêc zaleceñ, nie warto�ciuje, lecz tylko zbie-
ra, systematyzuje i rozpatruje wnikliwie pogl¹dy nale¿¹ce w przekonaniu ludzi
do dziedziny moralno�ci. Etyka w jej oczach stanowi g¹szcz niejasnych pojêæ
i nieuporz¹dkowanych intuicji� (Olejnik 1985: 167).

Ks. Józef Majka pod koniec lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku usto-
sunkowa³ siê krytycznie do prób tworzenia nowej dyscypliny zwanej nauk¹
o moralno�ci. Wed³ug niego nie stawia sobie ona za zadanie wypracowania
norm moralnych ani te¿ badania s³uszno�ci ocen moralnych. Traktuje moral-
no�æ jako zjawisko psychologiczne lub socjologiczne. Ogranicza siê do opisu
zjawisk moralnych i ustalenia sposobów moralnego zachowania siê, wzglêd-
nie moralnego my�lenia jednostek lub grup spo³ecznych. Zdaniem Marii
Ossowskiej nauka ta niczego nie ocenia ani te¿ niczego nie zaleca, nie stawia
sobie za cel nauczenia ludzi moralno�ci, lecz jest stwierdzeniem stanu fak-
tycznego i prób¹ jakich� uogólnieñ, jakich� prawid³owo�ci w moralnym
my�leniu i dzia³aniu ludzi (por. Majka 1981: 272).

�U podstaw tak pojêtej nauki o moralno�ci kryje siê za³o¿enie ewolucjo-
nizmu moralnego, zmienno�ci norm moralnych w czasie i przestrzeni oraz
za³o¿enie naturalizmu moralnego w znaczeniu zaprzeczenia pochodzenia mo-
ralno�ci ze �ród³a nadprzyrodzonego. Za³o¿enia te prowadz¹ naukê o moral-
no�ci do zupe³nej niewiedzy w zakresie genezy moralno�ci. Mêtne zazwyczaj
i ostro¿nie stawiane hipotezy dotycz¹ce genezy moralno�ci mo¿na by po-
dzieliæ na trzy nastêpuj¹ce grupy: 1) hipotezy pojmuj¹ce moralno�æ jako zja-
wisko psychologiczne � psychologizm etyczny, 2) hipotezy pojmuj¹ce moral-
no�æ jako zjawisko socjologiczne � socjologizm etyczny, 3) hipotezy traktuj¹ce
moralno�æ jako przejaw kultury danej epoki. W ka¿dej z tych grup mo¿na
wymieniæ szereg kierunków etycznych� (ibidem, s. 273). Majka wyra¿a w¹t-
pliwo�æ, czy nauka o moralno�ci dysponuje metod¹ adekwatn¹ do badania
zjawisk moralnych, czy potrafi zakre�liæ granice zjawisk tego rodzaju. Pojê-
cie moralno�ci jest tu rozumiane szeroko i w sposób zupe³nie niesprecyzo-
wany. �Oderwanie nauki o moralno�ci od koncepcji dobra najwy¿szego oraz
celu ostatecznego cz³owieka stwarza takie trudno�ci w okre�laniu przedmio-
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tu jej nauki, ¿e skonstruowanie jej jako dyscypliny odrêbnej od socjologii
wzglêdnie psychologii wydaje siê niemo¿liwe. Skoro nie mo¿emy okre�liæ jej
przedmiotu, nie mo¿emy tak¿e wybraæ odpowiednich metod badania. Nauka
o moralno�ci jest wiêc albo czê�ci¹ socjologii, albo po prostu etyk¹ formaln¹�
(ibidem, s. 274). Pos³ugiwanie siê wielowymiarowym i niespójnym pojêciem
moralno�ci grozi swoistym rozp³yniêciem siê przedmiotu nauki o moralno�ci.
Ks. Józef Majka ocenia natomiast do�æ pozytywnie psychologiczne i socjolo-
giczne badania nad moralno�ci¹. Chodzi tu o empiryczne badania zjawisk
psychicznych towarzysz¹cych ocenie moralnej oraz okoliczno�ci takiego lub
innego moralnego zachowania siê cz³owieka (moralnego w �wietle kryte-
riów ustalonych przez etykê ogóln¹). S¹ one wysoce po¿yteczne tak¿e dla
etyki normatywnej. Etyka musi bowiem w swojej ocenie pozostawaæ w kon-
takcie z rzeczywisto�ci¹ psychologiczn¹ i socjologiczn¹ (ibidem).

W recenzji ksi¹¿ki Marii Ossowskiej Moralno�æ mieszczañska Majka wska-
zywa³ co prawda na trudno�ci odnosz¹ce siê do pojêcia �moralno�æ� i pojê-
cia �mieszczanin�, krytykowa³ dobór materia³ów �ród³owych i kilka innych
szczegó³owych twierdzeñ zawartych w tej pracy, ale ostateczna jej ocena jest
pozytywna: �Trudno�ci metodologiczne, na jakie natknê³a siê autorka w tej
pracy wskazuj¹, jak trudne s¹ badania z zakresu socjologii moralno�ci. Pomi-
mo to otrzymali�my spod pióra Prof. Ossowskiej ksi¹¿kê bardzo ciekaw¹,
zawieraj¹c¹ wiele interesuj¹cego i w zajmuj¹cy sposób zgrupowanego mate-
ria³u. Nale¿y sobie ¿yczyæ, a¿eby studium to (co jest niew¹tpliwie intencj¹
autorki) pobudzi³o innych do dalszych badañ w tej dziedzinie. By³yby one
po¿yteczne nie tylko dla socjologii, lecz tak¿e dla takich nauk, jak etyka,
ekonomia i polityka spo³eczna oraz ekonomiczna� (Majka 1958: 100).

Inny recenzent z krêgów ko�cielnych ks. W³adys³aw Piwowarski ju¿ w 1966 r.
pozytywnie zrecenzowa³ Socjologiê moralno�ci, mimo zwrócenia uwagi na
wiele kwestii dyskusyjnych odnosz¹cych siê zarówno do pojêcia moralno�ci
i faktu moralnego, jak i metod badawczych stosowanych w socjologii moral-
no�ci. Uwa¿a on, ¿e praca Ossowskiej stanowi wa¿ny krok w uprawomoc-
nieniu socjologii moralno�ci w ramach socjologii ogólnej jako subdyscypliny
socjologicznej. Istotn¹ warto�æ omawianej pracy dostrzega przede wszyst-
kim w usystematyzowaniu zagadnieñ objêtych wspóln¹ nazw¹ �socjologia
moralno�ci�. W odniesieniu do moralno�ci jako zjawiska o charakterze spo-
³ecznym wa¿ne s¹ tak¿e kwestie metodologiczne: �Wszystko zale¿y jednak
od tego, co siê bada. Mo¿na np. badaæ pewne modele osobowe propagowane,
narzucane grupie spo³ecznej, dalej modele kszta³tuj¹ce siê samorzutnie i uzna-
wane w danym �rodowisku, wreszcie, wzory faktycznego postêpowania pew-
nych osobników i grup spo³ecznych. Kwestionowane przez Ossowsk¹ pos³ugi-
wanie siê ankiet¹ i wywiadem w tym przypadku by³oby s³uszne tyko w odniesieniu
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do badañ wzorów faktycznego zachowania, natomiast obydwie te techniki
doskonale nadaj¹ siê do badañ modeli propagowanych i �rodowiskowych�
(Piwowarski 1966: 74). W latach sze�ædziesi¹tych ubieg³ego wieku socjolo-
gia polska zaczê³a siê intensywnie rozwijaæ. Studium socjologiczne Ossow-
skiej o tematyce dotycz¹cej moralno�ci zalicza Piwowarski do szczególnych
osi¹gniêæ.

Ustosunkowanie siê �rodowisk katolickich do prac Marii Ossowskiej
ewoluowa³o: od postaw krytycznych do umiarkowanej aprobaty, zw³aszcza
w kwestiach bardziej szczegó³owych. Autorzy opracowania o sposobach
uprawiania etyki w Polsce i ich konsekwencjach dla etyki katolickiej mówi¹
o niezmiernie interesuj¹cych próbach ujêcia nauki o moralno�ci w pracach
Marii Ossowskiej (por. Juros 1975: 3�14). Etycy i teologowie ze �rodowisk
katolickich nie podjêli w zasadzie ca³o�ciowej dyskusji z jej pogl¹dami, usto-
sunkowywali siê raczej krytycznie do niektórych kwestii. Socjologowie
z krêgów katolickich przyjêli � mimo wysuwanych zastrze¿eñ � z aprobat¹
ksi¹¿ki Ossowskiej, a szczególnie Socjologiê moralno�ci.

We wcze�niejszym moim opracowaniu zosta³y ju¿ szczegó³owo przedsta-
wione pogl¹dy takich autorów, jak: Józef Keller, Feliks Bednarski, Karol
Wojty³a, Tadeusz Styczeñ, Andrzej Szostek, Stanis³aw Olejnik, Boles³aw Dy-
du³a, Józef Majka, W³adys³aw Piwowarski (por. Mariañski 2006: 15�42).
Etycy wywodz¹cy siê z krêgów katolickich domagali siê, by obok nauki
o moralno�ci, czêsto przez nich nazywanej etyk¹ opisow¹ (empiryczn¹), by³a
uprawniona jako naukowa etyka normatywna. Polemiki z pogl¹dami Ossow-
skiej mia³y charakter fragmentaryczny, pojawia³y siê w pracach niektórych
etyków i socjologów. Etycy katoliccy zajmowali siê przede wszystkim pro-
blemami etyki normatywnej. Niniejsze opracowanie jest czê�ciowym uzupe³-
nieniem tamtych refleksji oraz obejmuje ustosunkowanie siê etyków i socjolo-
gów z krêgów katolickich z lat osiemdziesi¹tych i pó�niejszych XX w. do
wybranych prac Marii Ossowskiej.

Socjologia moralno�ci Marii Ossowskiej w opinii
�rodowisk katolickich od lat osiemdziesi¹tych XX w.

Socjologia moralno�ci jako subdyscyplina socjologiczna zajmuje siê mo-
ralnymi czynnikami spo³eczeñstwa, a tak¿e spo³ecznymi wymiarami moral-
no�ci oraz ich zmianami. Spo³eczeñstwo i moralno�æ nie s¹ odrêbnymi i ca³-
kowicie izolowanymi od siebie wielko�ciami. Z perspektywy socjologicznej
moralno�æ jawi siê jako konstrukt historyczno-spo³eczny, bêd¹cy rezultatem
komunikowania siê jednostek i grup spo³ecznych miêdzy sob¹. Socjolog od-
krywa w spo³eczeñstwie te podstawowe wymiary moralno�ci, ale ich nie
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uzasadnia. To, ¿e moralno�æ ma uwarunkowania spo³eczne i spo³eczeñstwo
ma cechy moralne, uzasadnia, ¿e w ogóle jest mo¿liwa socjologia moralno-
�ci. Od koñca lat osiemdziesi¹tych XX w. etycy i socjologowie z krêgów
ko�cielnych coraz czê�ciej odwo³uj¹ siê do prac Marii Ossowskiej nie tyle
polemicznie, ile raczej aprobuj¹co b¹d� w ramach dyskursu naukowego. Do
autorów tych mo¿na zaliczyæ miêdzy innymi Tadeusza �lipko, Tadeusza Stycz-
nia, Andrzeja Szostka, Janusza Mariañskiego, Franciszka J. Mazurka. Na
niektóre z prac wymienionych badaczy zwrócimy szczególn¹ uwagê w dal-
szej czê�ci tego opracowania.

Przegl¹d wypowiedzi etyków i socjologów z krêgów ko�cielnych z trzech
ostatnich dekad rozpoczynamy przywo³aniem krótkiej refleksji papie¿a Jana
Paw³a II z jego ksi¹¿ki Pamiêæ i to¿samo�æ. Rozwa¿aj¹c tradycje polskiej fi-
lozofii, wskazywa³ na jej losy po doj�ciu do w³adzy partii komunistycznej.
Z uniwersytetów usuwano wszelkie formy my�lenia filozoficznego, które nie
odpowiada³y modelowi marksistowskiemu. Marksistowskie w³adze z nieuf-
no�ci¹ odnosi³y siê do cenionych my�licieli, którzy zachowali krytycyzm wobec
materializmu dialektycznego. W�ród �nieprawomy�lnych� profesorów wy-
mienia Tadeusza Kotarbiñskiego, Mariê Ossowsk¹ i Tadeusza Cze¿owskiego
(zob. Jan Pawe³ II 2005: 18).

W ocenie Karola Wojty³y zarówno psychologia moralno�ci, jak i socjolo-
gia moralno�ci s¹ odmianami nauki o moralno�ci wyros³ymi z za³o¿eñ pozy-
tywizmu. Mog¹ one odgrywaæ bardzo wa¿n¹ rolê w dalszym rozwoju etyki,
uwydatniaj¹ bowiem olbrzymi¹ donios³o�æ moralno�ci. Socjolog zajmuje siê
moralno�ci¹ jako pewn¹ postaci¹ ¿ycia spo³ecznego i nie sposób zaprzeczyæ,
¿e jest to w jakiej� mierze s³uszne, ale te¿ zawiera pewne niebezpieczeñstwo.
Pomija mianowicie to, ¿e moralno�æ ma swoj¹ specyfikê, która wyrasta w cz³o-
wieku na pod³o¿u ¿ycia duchowego osoby ludzkiej. Nie sprowadza siê ona
bez reszty do samych empirycznie dostêpnych zjawisk i ich dynamizmu oraz
nie daje siê zredukowaæ do przedmiotu psychologii czy socjologii. Studium
socjologii moralno�ci jest potrzebne, dotyczy ono jednak raczej zespo³u fak-
tów podbudowuj¹cych sam fakt moralny, nie za� samego faktu moralnego
(por. Wojty³a 1969: 8�9).

Socjologia moralno�ci zasadniczo quoad substantiam jest socjologi¹: �[�]
zajmuje siê zespo³em faktów sobie w³a�ciwych. Fakty te sk³adaj¹ siê na ca³o-
kszta³t ¿ycia spo³ecznego i posiadaj¹ swoj¹ w³asn¹ specyfikê. Moralno�æ jest
zwi¹zana z tymi faktami oraz z ich specyfik¹ socjologiczn¹, ale nie pozwala
siê do niej sprowadziæ bez reszty. Ka¿da próba takiego sprowadzenia musi
równaæ siê przeniesieniu »in aliud genus«, a wiêc i jakiemu� zagubieniu w³a-
snej specyfiki moralno�ci. Fakt spo³eczny (socjologiczny) nie jest per se fak-
tem moralnym (etycznym), tak jak nie jest nim fakt psychiczny. Moralno�æ
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tkwi w ka¿dej z tych odmian faktów do�wiadczalnych przez swoj¹ w³asn¹
specyfikê, któr¹ trzeba odkryæ i wyodrêbniæ � oczywi�cie, zachowuj¹c ca³¹
realn¹ ³¹czno�æ z rzeczywisto�ci¹ spo³eczn¹, podobnie jak z pod³o¿em psy-
chicznym. Niemniej specyfikê samej moralno�ci nale¿y wyodrêbniæ. To tyl-
ko mo¿e stanowiæ do�wiadczalny punkt wyj�cia dla nauki o moralno�ci� (ibi-
dem, s. 9).

Fakt moralny w sposób pe³ny � wed³ug Wojty³y � odkrywa i interpretuje
etyka, odwo³uj¹ca siê do podstawowego do�wiadczenia cz³owieka, w któ-
rym fakty moralne maj¹ w³asno�æ etyczn¹, s¹ faktami moralnymi, a nie tylko
psychicznymi czy spo³ecznymi. Etyka jest tak¿e nauk¹ o moralno�ci, w któ-
rej poprzez swoiste do�wiadczenie moralno�ci dochodzi siê do tego, co jest
istotne dla moralno�ci, co jest istotowo moralne (etyczne). Do�wiadczenie
to jest sui generis i nie mo¿na go uto¿samiaæ z jego empirycystyczn¹ koncep-
cj¹. W tym kontek�cie Wojty³a przywo³uje ksi¹¿kê Marii Ossowskiej, w któ-
rej autorka po wielu wnikliwych i precyzyjnych analizach stwierdzi³a, ¿e nie
sposób w³a�ciwie ustaliæ, co wyró¿nia zjawisko moralne od reszty zjawisk
zwi¹zanych z ¿yciem i dzia³alno�ci¹ cz³owieka. Etyka próbuj¹ca wyja�niaæ
dane do�wiadczenia jest filozoficzn¹ nauk¹ o moralno�ci stawiaj¹c¹ pytania
o to, co jest dobre, a co z³e (por. ibidem, s. 10�11).

W swoich najwa¿niejszych dzie³ach dotycz¹cych problematyki etycznej
Wojty³a tylko sporadycznie nawi¹zywa³ do prac Marii Ossowskiej. Przyk³a-
dowo mo¿na wspomnieæ o artykule opublikowanym w �Rocznikach Filozo-
ficznych�, w którym odnosi siê do jej pracy Podstawy nauki o moralno�ci,
rozwa¿aj¹c kwestiê norm moralnych maj¹cych charakter ogólnych przepi-
sów i regu³ (por. Wojty³a 1958: 13�31), oraz o referacie wyg³oszonym na
Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie w zwi¹zku z kwesti¹ utylitary-
zmu angielskiego, nawi¹zuj¹cym do ksi¹¿ki My�l moralna o�wiecenia angiel-
skiego (por. Wojty³a 1994: 481). W centrum etyki Karola Wojty³y jest osoba
(a nie jednostka czy spo³eczeñstwo) i to osoba we wspólnocie osób, jako
kto�, kto jest wrêcz nie do pomy�lenia inaczej, jak tylko w nieroz³¹cznej wiêzi
z innymi osobami (por. Styczeñ 1997: 8).

Tadeusz �lipko przywo³uje pogl¹dy Marii Ossowskiej przy rozró¿nianiu
zdañ teleologicznych, tetycznych i aksjologicznych oraz w interpretacji tezy
o tre�ciowej zawarto�ci zdañ powinno�ciowych, czê�ciowo z ni¹ polemizu-
j¹c (por. �lipko 1974: 18, 200�201). W omawianiu problemu metody etyki
i jej naukowego charakteru zalicza on stanowisko Ossowskiej do kierunków
zaprzeczaj¹cych mo¿liwo�ci zbudowania etyki normatywnej jako nauki (so-
cjologizm, neopozytytwizm, emotywizm). Poruszaj¹c problem braku zaufa-
nia wielu uczonych do filozofii moralno�ci, wymienia nazwisko autorki Pod-
staw nauki o moralno�ci. �lipko podkre�la, ¿e Ossowska � w wyniku analizy
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semantycznej dwóch podstawowych terminów: �powinien� i �powinno�æ� �
dosz³a do wniosku, ¿e wyodrêbnienie swoistego etycznego znaczenia tych
terminów jest w³a�ciwie niemo¿liwe. Nie ma zatem wystarczaj¹cych pod-
staw, na których mo¿na by by³o oprzeæ filozoficzno-etyczn¹ koncepcjê mo-
ralno�ci. Podobne stanowisko, ale inaczej motywowane, wykazuje wspó³cze-
sny emotywizm (por. �lipko 1982:14).

�lipko uznaje za bezpodstawny zarzut, ¿e etyka wpada w b³êdne ko³o,
je¿eli podejmuje filozoficzne badanie moralno�ci, nie maj¹c wcze�niej sfor-
mu³owanej odpowiedzi na pytanie, co to jest moralno�æ. Ossowska podkre-
�la, ¿e my�lenie potoczne nie potrafi wskazaæ wyra�nie okre�lonych kryte-
riów tre�ciowych, które pozwoli³yby ustaliæ specyfikê zdañ etycznych
(powinno�ciowych). �lipko uwa¿a, ¿e do rozpoczêcia tego rodzaju rozwa¿añ
wystarcza w³a�ciwa potocznemu my�leniu zdolno�æ odró¿niania zjawisk
moralnych od zjawisk pozamoralnych. Wed³ug niego �[�] zadaniem etyki
nie jest badanie, czy ludzie postêpuj¹ zgodnie z zasadami moralno�ci czy te¿
nie, jakimi siê kieruj¹ pobudkami w swoim postêpowaniu moralnym, jakim
uwarunkowaniom spo³ecznym podlegaj¹ ich pojêcia moralne. Krótko mó-
wi¹c, etyka nie zajmuje siê faktycznym postêpowaniem moralnym cz³owieka
oraz empirycznie poznawalnymi prawami, które tym postêpowaniem rz¹-
dz¹. Jej zadaniem jest ustaliæ, co to jest dobro i co byæ powinno, czyli norma-
tywn¹ stronê tego postêpowania� (ibidem, s. 18�19).

Etyka zmierza do stworzenia odpowiedzialnej, normatywnej konstrukcji
naukowej, ustalanej za pomoc¹ metod filozoficznego my�lenia, czyli stwo-
rzenia odpowiedniego zbioru zdañ etycznych, nale¿ycie usystematyzowanych
i uzasadnionych. Etyk w swojej refleksji filozoficznej odwo³uje siê do tzw.
do�wiadczeñ samorzutnych, traktuj¹c je z nale¿yt¹ ostro¿no�ci¹. �lipko uznaje
tak¿e przydatno�æ dla etyka ustaleñ szczegó³owych, jak socjologia, etnolo-
gia, ekonomia spo³eczna, historia spo³eczna i gospodarcza, ale tak¿e teorie
prawa. Elementarne przynajmniej wiadomo�ci z tych dziedzin umo¿liwiaj¹
etykowi lepsz¹ orientacjê w faktach i broni¹ go przed zbyt pospiesznymi
uogólnieniami (por. ibidem, s. 14).

W swoich pracach Tadeusz �lipko ustosunkowuje siê do wielu twierdzeñ
szczegó³owych zawartych w pracach Marii Ossowskiej. Jednym z nich jest
teza o odnoszeniu ocen moralnych do cz³owieka, a nie do jego dzia³añ. Moral-
no�æ orzeka siê w najbardziej w³a�ciwym znaczeniu i bezpo�rednio o ludziach,
oceny moralne nie dotycz¹ dzia³añ ludzkich, lecz ludzi dzia³aj¹cych w okre-
�lony sposób. S¹ one przede wszystkim ocenami ludzi, wtórnie dopiero do-
tycz¹ oceny czynów (por. Ossowska 1947: 180). �lipko nie przeczy temu, ¿e
w porz¹dku przyczynowym akt ludzki pochodzi sprawczo od podmiotu
i jemu zawdziêcza swoj¹ bytow¹ rzeczywisto�æ. Przyznaje tak¿e, ¿e cz³owiek
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moc¹ swej ontycznej struktury przedstawia obiektywn¹ warto�æ moraln¹,
uprzedni¹ w stosunku do dzia³ania. Ale cz³owiek jest tak¿e istot¹ woln¹, któ-
ra na drodze w³asnych wyborów i wynikaj¹cych z niej aktów okre�la osobi-
st¹ doskona³o�æ moraln¹. Czyny, które on spe³nia, s¹ dobre, uczciwe i szla-
chetne. To w³a�nie czyny, akty postêpowania cz³owieka s¹ bezpo�rednim
przedmiotem warto�ciowania etycznego. Ich jako�æ moralna okre�la moral-
ny kszta³t podmiotu, a nie odwrotnie. Tak¿e w powszechnym prze�wiadcze-
niu ludzi ocena podmiotu etycznego pozostaje w zale¿no�ci od jego postêpo-
wania (por. �lipko 1974: 129).

W czternastym tomie Encyklopedii katolickiej, wydanej w 2010 r. przez
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, znajduje siê biogram Marii
Ossowskiej, obok biogramu jej mê¿a Stanis³awa Ossowskiego. Autor tego
biogramu, Rados³aw Krajewski, podkre�la, ¿e Ossowska zradykalizowa³a
program szko³y lwowsko-warszawskiej, odmawiaj¹c etyce normatywnej sta-
tusu nauki i przyznaj¹c go jedynie tzw. nauce o moralno�ci (etyka opisowa).
Nauka o moralno�ci sk³ada siê z logicznej analizy jêzyka etyki, psychologii
moralno�ci i socjologii moralno�ci. Opisuje ona obowi¹zuj¹ce w danej spo-
³eczno�ci oceny i normy moralne oraz motywy postêpowania, wskazuje na
to, co ludzie uwa¿aj¹ za dobre i z³e. Próba �cis³ego okre�lenia zjawisk moral-
nych i odró¿nienia ich od zjawisk spo³ecznych skoñczy³a siê niepowodze-
niem. O tym, które zjawiska mo¿na zaliczyæ do moralno�ci, decyduje w spo-
sób arbitralny sam badacz. Wyznaczanie granic moralno�ci jest ju¿ decyzj¹
moraln¹ i mo¿e staæ siê przedmiotem badañ nauki o moralno�ci. Autor b³êd-
nie informuje, ¿e Ossowska pojmowa³a moralno�æ jako zbiór zasad reguluj¹-
cych miêdzyludzkie relacje, ignoruj¹c jej tezê o dwóch pionach moralno�ci.
W sposób nie budz¹cy w¹tpliwo�ci omawia skrótowo koncepcjê etosu, eto-
su mieszczañskiego i etosu rycerskiego oraz systematyzacjê norm moralnych
(por. Krajewski 2010: kol. 930�931).

Nawi¹zania do my�li Marii Ossowskiej znajdujemy ju¿ w czwartym to-
mie Encyklopedii katolickiej. Stanis³aw Witek w ha�le �etos� odwo³uje siê do
takich prac Ossowskiej, jak: Moralno�æ mieszczañska, Socjologia moralno-
�ci, My�l moralna o�wiecenia angielskiego i Ethos rycerski i jego odmiany.
Okre�la on etos jako konkretn¹ postaæ moralno�ci stanowi¹cej system oby-
czajów okre�lonej grupy spo³ecznej, wyra¿aj¹cy siê w stylu ¿ycia. Z aprobat¹
wyra¿a siê o socjologicznych badaniach nad etosem, które umo¿liwiaj¹ diagno-
zê moralno�ci spo³ecznej, s³u¿¹ rozumieniu postêpowania cz³owieka w kontek-
�cie �rodowiskowym, umo¿liwiaj¹ wyznaczenie stopnia rozwoju moralnego
spo³eczeñstw czy mniejszych wspólnot. Badania tego rodzaju nie podwa¿aj¹
rozwa¿añ z zakresu filozofii moralno�ci, teologii moralnej i etyki normatyw-
nej (por. Witek 1985: kol. 1195�1196).
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W analizach etosu narodu polskiego Stanis³aw Witek przejmuje definicjê
etosu od Ossowskiej, etosu jako stylu ¿ycia w³a�ciwego jakiej� grupie spo-
³ecznej, przy czym jest tu istotny element aksjologiczny (wybór warto�ci na-
czelnej) jako czynnik ró¿nicuj¹cy formy etosu. Witek podkre�la, ¿e styl ¿ycia
grupy spo³ecznej pojmowany jako system obyczajów wyznacza postêpowa-
nie jednostek, ale nie w sposób deterministyczny. Moralista, który chce po-
zytywnie formowaæ ¿ycie jakiej� grupy spo³ecznej, musi znaæ panuj¹ce w niej
zainteresowania, hierarchie warto�ci, typowe motywacje. Rozpoznanie oby-
czajowo�ci ludzkiej nie jest równoznaczne z szukaniem norm etycznych na
zasadzie typowo�ci zachowañ ludzkich, ale stanowi konieczny jego podk³ad
w stosowaniu tych norm w ¿yciu (por. Witek 1983: 339; 1975: 371�400).

W ksi¹¿ce Pogadanki z etyki Andrzej Szostek uznaje Podstawy nauki
o moralno�ci za najwa¿niejsze dzie³o Marii Ossowskiej, a jego autorkê okre�la
mianem �znakomitej uczonej�. O badaczce i jej badaniach pisze: �[�] nie chce
[Ossowska � przyp. J.M.] rozstrzygaæ, co jest moralnie dobre, a co z³e i dlacze-
go. Interesuje j¹ tylko, co siê w danym �rodowisku uwa¿a za dobre i z³e, i jak
te opinie wp³ywaj¹ na dzia³anie cz³owieka. Nie jest to wiêc etyka, ta bowiem,
jak wspominali�my, zmierza do podania uzasadnionej odpowiedzi na pytanie,
jak cz³owiek powinien ¿yæ. W tym sensie etyka ma charakter normatywny.
Natomiast nauka uprawiana przez Mariê Ossowsk¹ jest dyscyplin¹ czysto
opisow¹: opisuje pogl¹dy jednostek lub grup spo³ecznych na temat dobra i z³a
moralnego oraz zwi¹zane z nimi prze¿ycia i zachowania� (Szostek 1993: 35).

Szostek podnosi zastrze¿enie do terminu �nauka o moralno�ci�, ponie-
wa¿ � wed³ug niego � tak¿e i etyka mo¿e byæ tak nazwana. Bardziej odpo-
wiedni by³by termin etologia. Etologia obejmuje zespó³ ró¿nych dyscyplin
naukowych: psychologiê moralno�ci, socjologiê moralno�ci, filozofiê jêzyka
etycznego itp., które ³¹czy to, ¿e opisuj¹ zjawiska zwi¹zane z moralno�ci¹.
�Zasadnicza ró¿nica miêdzy etyk¹ i etologi¹ zaznacza siê w pojmowaniu sa-
mej moralno�ci. Etolog rozumie przez ni¹ okre�lony zespó³ przekonañ i po-
staw cz³owieka lub spo³eczeñstwa. Dla etyka moralno�æ to relacja pomiêdzy
czynem ludzkim a tym kryterium, w �wietle którego okre�la siê warto�æ czy-
nu. By unikn¹æ nieporozumieñ, chêtniej bêdê mówi³ o dobru lub o powin-
no�ci moralnej, ni¿ o samej moralno�ci. Etyk pod pewnym wzglêdem siêga
g³êbiej ni¿ etolog, bada bowiem podstawê naszych pogl¹dów i postaw mo-
ralnych: to, czym je próbujemy uzasadniæ. Etyk wiêc tak¿e opisuje rzeczywi-
sto�æ, tê mianowicie, któr¹ poznajemy jako warto�ciow¹: cz³owieka i jego
dzia³anie. St¹d jego wypowiedzi musz¹ mieæ charakter warto�ciuj¹cy, nor-
matywny� (ibidem, s. 37�38).

W czwartym tomie Encyklopedii katolickiej Andrzej Szostek, omawiaj¹c
has³o �etologia� w sensie psychospo³ecznym, przywo³uje prace Marii Ossow-
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skiej i umieszcza je w ramach etologii jako odrêbnej dyscypliny naukowej.
Jego zdaniem w Polsce pierwsze metodyczne badania z zakresu etologii prze-
prowadzili Aleksander �wiêtochowski, Ludwik Krzywicki i Maria Ossow-
ska. Szostek nazywa nieporozumieniem próby zast¹pienia etyki etologi¹.
Jakkolwiek wyniki badañ etologicznych mog¹ s³u¿yæ etyce do ukazania bo-
gactwa i z³o¿ono�ci tych faktów i zjawisk, to etologia nie mo¿e zast¹piæ ety-
ki, która zajmuje siê powinno�ci¹ i formu³uje oraz uzasadnia oceny i normy
moralne. Etologia jest wy³¹cznie nauk¹ opisow¹, etyka � nauk¹ normatyw-
n¹, ale ma tak¿e charakter naukowy. Z tego powodu nieuzasadnione jest
nazywanie etologii �nauk¹ o moralno�ci� (Szostek 1985: kol. 1195).

W nawi¹zaniu do rozró¿nienia moralno�ci w sensie opisowym i ocenia-
j¹cym Andrzej Szostek zaznacza, ¿e �[�] niekoniecznie nale¿y najpierw pre-
cyzowaæ sens neutralny moralno�ci, a nastêpnie szukaæ kryterium dla odró¿-
nienia z³a i dobra moralnego. Raczej odwrotnie: znaczenie neutralne
moralno�ci wydaje siê byæ funkcj¹ jej znaczenia normatywnego. Je�li wiêc
dobro moralne realizuje siê w aktach afirmacji osoby dla niej samej, to mo-
ralno�æ w sensie neutralnym odnosi siê do pola powinno�ci afirmowania osób
przez osoby, �ci�lej: oznacza ona miêdzyosobow¹ relacjê, której tre�ci¹ jest
bezwzglêdna powinno�æ afirmowania osoby-przedmiotu przez podmiot�
(Szostek 1995: 41). Wynika z tego pogl¹d, ¿e praca etyka jest poniek¹d bar-
dziej podstawowa ni¿ etologa, w tym i socjologa moralno�ci.

Wielokrotnie Andrzej Szostek odwo³uje siê do rozró¿nienia dwóch odmian
znaczeniowych terminu �godno�æ�, zawartych � jak to okre�la � w cennym
studium Marii Ossowskiej � Normy moralne. Próba systematyzacji (Warsza-
wa: PWN 1970). Wed³ug pierwszej interpretacji s¹ tacy, którzy maj¹ god-
no�æ, i tacy, którzy jej nie maj¹; wed³ug drugiej � godno�æ przys³uguje wszyst-
kim ludziom jako takim z tytu³u uprzywilejowanego miejsca cz³owieka
w przyrodzie (godno�æ nieutracalna, niezbywalna). Zdaniem Ossowskiej traf-
niej by³oby okre�laæ godno�æ w drugim znaczeniu jako �dostojeñstwo�. Ter-
min �godno�æ� odnosi siê do tej cechy, która cz³owiekowi nie przys³uguje
automatycznie, lecz jest zale¿na od jego zachowania. W szczegó³owych roz-
wa¿aniach Szostek opisuje trzy pojêcia moralno�ci: osobow¹, osobowo�cio-
w¹ i osobist¹ (prze¿ycie godno�ci), zestawiaj¹c je analitycznie z pojêciem
godno�ci u Ossowskiej, zw³aszcza w odniesieniu do szczegó³owych sytuacji
naruszaj¹cych godno�æ (por. ibidem, s. 17, 43�48).

W analizie kilku sytuacji, które w opinii Ossowskiej naruszaj¹ godno�æ
cz³owieka, Szostek próbuje ukazaæ zwi¹zek godno�ci osobowej i osobowo-
�ciowej. Fakt bycia osob¹ �domaga siê� ¿ycia na miarê tego, kim siê jest. �To,
kim w swej istocie cz³owiek jako osoba jest, ujawnia siê byæ mo¿e szczegól-
nie ostro, gdy czynem swym podmiot ignoruje w³asn¹ naturê. Czemu¿ to �
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by wróciæ do przyk³adów Ossowskiej � za niegodne uchodzi schlebianie komu�
z widokiem na osobiste korzy�ci, zanik pow�ci¹gów, poddanie siê na³ogom,
¿ebranina? Czy poprzez negatywn¹ ocenê tych zachowañ nie przebija prze-
konanie, ¿e do istoty bycia cz³owiekiem nale¿y wola i zdolno�æ panowania
sobie, przy czym owo »panowanie sobie« � umo¿liwiaj¹ce stanowienie o sobie
(autokreacjê) � sugerowa³oby podporz¹dkowanie potrzeb i pragnieñ ciele-
sno-materialnych (uznanych za ni¿sze) potrzebom duchowym? Wszelkie
uogólnienia, zw³aszcza dotycz¹ce tak niejednolitego materia³u, jak potoczne
prze�wiadczenie moralne, s¹ ryzykowne. S¹dzê jednak, ¿e do struktury przy-
toczonych przez Ossowsk¹ opinii nale¿y miêdzy innymi ich »pretensja do
uzasadnialno�ci« i ¿e odwo³anie siê do struktury samopanowania (panowa-
nia ducha nad cia³em) jako do racji tych opinii przynale¿y równie¿ do tych
moralnych intuicji� (ibidem, s. 58).

W podobny sposób Szostek ocenia oportunizm i nadmierne wynoszenie
w³asnej osoby oraz wskazuje, ¿e w analizach norm w obronie godno�ci wa¿-
na jest wizja osoby jako bytu cielesno-duchowego, dla którego znamienna
jest zdolno�æ rozumowego i wolnego samostanowienia oraz bezinteresownej
mi³o�ci. �M. Ossowska, zbieraj¹c ró¿ne odmiany zachowañ uchodz¹cych za
niegodne, wymienia równie¿ nadmierne wynoszenie w³asnej osoby. W kon-
tek�cie dyskusji wokó³ tzw. postawy godno�ciowej i w³a�ciwej jej roszczenio-
wo�ci warto podkre�liæ to, ¿e w³a�nie wzgl¹d na godno�æ osoby jako bytu
spe³niaj¹cego siebie w bezinteresownym darze mi³o�ci z³o¿onym drugiej osobie
stanowi powód, dla którego nale¿y pow�ci¹gaæ wybuja³e »pretensje godno-
�ciowe«. Przypisanie cechy nadmiernej roszczeniowo�ci pojêciu godno�ci po
prostu stanowi nie tylko merytoryczne uproszczenie, ale usuwa zarazem ra-
cjonaln¹ i normatywn¹ podstawê pozwalaj¹c¹ takie pretensje moralne oceniæ
i skorygowaæ� (ibidem, s. 59�60).

Franciszek Janusz Mazurek rozpatruje godno�æ osoby ludzkiej w perspek-
tywie filozoficznej i teologicznej, przede wszystkim w �wietle spo³ecznego
nauczania Ko�cio³a katolickiego. W swoim g³ównym dziele dotycz¹cym
godno�ci ludzkiej referuje tak¿e pogl¹dy Marii Ossowskiej na temat god-
no�ci w ujêciu socjologicznym. W jego ocenie godno�æ ludzk¹ w ujêciu Ossow-
skiej stanowi¹ cztery elementy: poczucie w³asnej warto�ci, nabywane cnoty,
zdolno�æ obrony uznawanych warto�ci i z tej racji nale¿ny cz³owiekowi sza-
cunek. Analizuje tak¿e zachowania, które naruszaj¹ godno�æ cz³owieka. Do
takich sytuacji, jak rezygnacja z w³asnych warto�ci, poni¿anie siê dla osi¹-
gniêcia jakich� osobistych korzy�ci, schlebianie, �lepe pos³uszeñstwo, opor-
tunizm itp., dodaje, ¿e godno�æ osobowo�ciow¹ mo¿na utraciæ pod wp³y-
wem czynników zewnêtrznych, np. totalitarnych systemów politycznych,
nieludzkich warunków pracy czy zmasowanej indoktrynacji. Mazurek wy-
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ra�nie odró¿nia godno�æ osoby i godno�æ osobowo�ciow¹. Tê drug¹ osi¹ga
siê poprzez spe³nianie obowi¹zku samorozwoju (rozwoju moralnego), kszta³-
cenie i wychowanie (por. Mazurek 2001: 55�57).

Pozycjê Marii Ossowskiej jako klasyka socjologii moralno�ci wylegity-
mowa³y ostatecznie w �rodowiskach ko�cielnych prace Janusza Mariañskie-
go: Socjologia moralno�ci. Wprowadzenie i bibliografia prac polskich 1946�
1982 (Poznañ�Warszawa: Pallottinum 1986); Wprowadzenie do socjologii
moralno�ci (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1989); Socjologia moralno-
�ci (Lublin: Wydawnictwo KUL 2006), a tak¿e kilka prac opartych na bada-
niach empirycznych: Postawy spo³eczno-moralne m³odzie¿y p³ockiej (studium
socjologiczne) (P³ock: Towarzystwo Naukowe P³ockie 1984); Etos pracy
bezrobotnych (raport z badañ empirycznych) (Lublin: Towarzystwo Nauko-
we KUL 1994); M³odzie¿ miêdzy tradycj¹ i ponowoczesno�ci¹. Warto�ci
moralne w �wiadomo�ci maturzystów (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL
1995); Kryzys moralny czy transformacja warto�ci? Studium socjologiczne
(Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001); Przemiany moralno�ci polskich
maturzystów w latach 1994�2009. Studium socjologiczne (Lublin: Wydaw-
nictwo KUL 2011); Ma³¿eñstwo i rodzina w �wiadomo�ci m³odzie¿y matu-
ralnej � stabilno�æ i zmiana (Toruñ: Wydawnictwo Adam Marsza³ek 2012)
i wiele artyku³ów po�wiêconych moralno�ci spo³eczeñstwa polskiego.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e 29 maja 1984 r. zosta³a erygowana w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Katedra Socjologii Moralno�ci. Jest ona jedn¹ z nie-
licznych tego typu instytucji w �rodowiskach naukowych w naszym kraju
(Zak³ad Socjologii Moralno�ci i Aksjologii Ogólnej w Instytucie Stosowa-
nych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Socjolo-
gii Polityki i Moralno�ci w Instytucie Socjologii Uniwersytetu £ódzkiego).
Pierwszym kierownikiem Katedry Socjologii Moralno�ci w KUL zosta³ ks.
prof. dr hab. Janusz Mariañski. W 2013 r. Katedra Socjologii Moralno�ci
KUL zosta³a zlikwidowana, po³¹czona z Katedr¹ Socjologii Prawa i Praw
Cz³owieka. Od roku akademickiego 2013/2014 istnieje w Instytucie Socjo-
logii KUL Katedra Socjologii Prawa i Moralno�ci, kierowana przez prof. dra
hab. Krzysztofa Motykê.

Socjologia moralno�ci uprawiana wspó³cze�nie w �rodowiskach katolic-
kich (np. w KUL) bardzo wyra�nie nawi¹zuje do koncepcji teoretycznych
i metodologicznych wypracowanych przez Mariê Ossowsk¹. Przygotowano
w tych �rodowiskach naukowych kilka prac magisterskich po�wiêconych
ethosowi (por. Tarczyñski 1986), nauce o moralno�ci (por. Szczerbiñski 2003),
koncepcji moralno�ci (por. Mrowiec 1995) i psychologii moralno�ci (por.
Omilian 2012). Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc³awiu ks. Rafa³
Masarczyk napisa³ pracê doktorsk¹ po�wiêcon¹ problematyce relatywizmu
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filozofii moralno�ci Marii Ossowskiej (por. Masarczyk 2004). Problem rela-
tywizmu i jego granic w pracach Ossowskiej by³ konfrontowany w tym opra-
cowaniu z podstawowymi za³o¿eniami personalizmu chrze�cijañskiego. Kon-
cepcji socjologii moralno�ci w pismach Marii Ossowskiej jest po�wiêcona
rozprawa doktorska Wojciecha Misztala z UMCS, czê�ciowo tak¿e zwi¹za-
nego z KUL (Misztal 1998).

Prace Andrzeja Tarczyñskiego o ethosie konkwistadorów hiszpañskich
XVI w. znajduj¹ siê w nurcie badawczym, który rozwinê³a Ossowska. Poszu-
kuje on spo³ecznych uwarunkowañ ethosu konkwistadorów, skupiaj¹c siê na
systemach warto�ci i postaw, jakie zajmowali oni zarówno w obrêbie w³asnej
zbiorowo�ci, jak i wobec Indian. Interpretacja uznawanych warto�ci i norm
oraz spe³nianych systemów czynno�ci przez konkwistadorów jako przedsta-
wicieli ekspanduj¹cego systemu spo³ecznego prowadzi do wyja�nieñ na po-
ziomie generalizacji historycznych. Za³o¿enia i metody socjologii historycz-
nej Ossowskiej znajduj¹ w pracach Tarczyñskiego recepcjê i twórcz¹
kontynuacjê (por. Tarczyñski 2001, 2004, 2008, 2010: 253�263). Do prac
Marii Ossowskiej nawi¹zuj¹ tak¿e Artur Andrzejuk (2000) i Ewa Budzyñska
(2007). Niezwykle interesuj¹ce s¹ dwa teksty socjologów z KUL: Marka Je-
¿owskiego (2010) i Mariusza Zem³y (2015).

Bezpo�rednie kontakty z przedstawicielami
o�rodków katolickich

Bezpo�rednie kontakty Marii Ossowskiej z przedstawicielami o�rodków
ko�cielnych by³y tylko sporadyczne. Prawdopodobnie ks. dr Tadeusz Styczeñ
doje¿d¿a³ w latach sze�ædziesi¹tych ubieg³ego wieku na seminarium doktoranc-
kie prowadzone przez prof. Ossowsk¹. Nie uda³o mi siê ustaliæ ani dok³adnej
daty tych dojazdów, ani ich czêstotliwo�ci. Na zajêciach tych referowa³ on
pogl¹dy duñskiego etyka o nihilizmie aksjologicznym (warto�ciom nie odpo-
wiada nic a parte rei). Jego zdaniem Ossowska przejê³a niektóre pogl¹dy tego
filozofa do swoich koncepcji z zakresu nauki o moralno�ci. O tych semina-
riach pisa³ bardzo pozytywnie Leszek Ko³akowski: �Bardzo wa¿ne by³y semi-
naria i wyk³ady z etyki prowadzone przez Mariê Ossowsk¹, która przekony-
wa³a nas z jednej strony, ¿e rozró¿nienie dobra i z³a oraz opinie na temat tego,
co z³e, a co dobre, co wolno, a czego nie wolno w moralnym sensie, nie maj¹
warto�ci logicznej, nie s¹ ani prawdziwe, ani fa³szywe, ale z drugiej strony
sama doskonale wiedzia³a, jak z³o od dobra odró¿niæ� (Mentzel 2007: 76)

Interesuj¹ce by³y kontakty doktoranta z Wydzia³u Teologicznego KUL
ks. Zbigniewa Teinerta z Mari¹ Ossowsk¹. Teinert przygotowuj¹cy rozpra-
wê doktorsk¹ na temat przedmiotowo�ci moralno�ci w pogl¹dach Aleksan-
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dra �wiêtochowskiego (por. Teinert 1971), zwróci³ siê o pomoc w odnale-
zieniu artyku³u tego autora pt. Etyka i etologia. Wywi¹za³a siê w zwi¹zku
z t¹ spraw¹ korespondencja Ossowskiej z m³odym doktorantem. W li�cie
z dnia 27 pa�dziernika 1969 r. Ossowska napisa³a: �Szanowny Panie. Od-
wo³a³am siê do o�rodka bibliograficznego Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
w sposób b³yskawiczny uzyska³am wiadomo�æ, ¿e »Etyka i etologia« A. �wiê-
tochowskiego ukaza³a siê w »Poradniku dla Samouków« cz. 3, r. 1900, s.
366�99. Bardzo mi wstyd za mój b³¹d, który, rzecz jasna, w nastêpnych
wydaniach poprawiê i bardzo dziêkujê za jego ujawnienie. Je¿eli idzie o kon-
sultacje, to uprzejmie proszê o powiadomienie mnie wtedy, kiedy Pan siê
bêdzie wybiera³ do Warszawy. Przystosujê godziny do Pana mo¿liwo�ci�.

Ks. Zbigniew Teinert w dniu 22 pa�dziernika 1969 r. napisa³ ponownie
do prof. Marii Ossowskiej: �Szanowna Pani Profesor. Z prawdziw¹ przyjem-
no�ci¹ przyj¹³em list Szanownej Pani Profesor. Czujê siê zobowi¹zany wyra-
ziæ najserdeczniejsze podziêkowanie za tak ¿yczliwe ustosunkowanie siê do
mej sprawy. Przedmiotem mego zainteresowania jest pogl¹d A. �wiêtochow-
skiego na obiektywno�æ moralno�ci wyra¿aj¹cy siê w jego d¹¿eniu do wykry-
cia powszechno�ci i niezmienno�ci praw moralnych oraz w ca³ej koncepcji
moralno�ci wykazuj¹cej przecie¿ niew¹tpliwy zwi¹zek z filozofi¹ H. Spence-
ra. S¹dzê, ¿e w poszukiwanym artykule znajdê wiele cennego materia³u do-
tycz¹cego koncepcyjnych za³o¿eñ jego doktryny�.

Po 35 latach od pierwszego spotkania i wymiany listów z Ossowsk¹, ks.
Zbigniew Teinert � na moj¹ pro�bê � opisa³ swoje spotkania z prof. Ossow-
sk¹ w latach 1969�1971. �W tym czasie spotka³em siê z Pani¹ Profesor kilka-
krotnie. Powodem by³y pewne rozbie¿no�ci w bibliografii zawartej w pierw-
szej, jeszcze przed wojn¹ napisanej ksi¹¿ce Podstawy nauki o moralno�ci,
wydanej w Polsce po raz pierwszy krótko po zakoñczeniu wojny, bodaj
w roku 1946. Rozbie¿no�ci dotyczy³y pewnego szczegó³u w bibliografii, który
w istocie by³ drobny, ale w moich pracach nad pozytywizmem warszawskim
mia³ du¿e znaczenie. Kontakt z prof. Ossowsk¹ nawi¹za³em dziêki uprzej-
mo�ci Pani dr Alicji Kadler z Pa³acu Staszica w Warszawie.

Na pierwszym spotkaniu w mieszkaniu Pani Profesor, gdzie na drzwiach
by³ tylko szyld »M., St. Ossowscy«, spotka³em siê z osob¹ wyj¹tkowo skrom-
n¹, zapewne po �mierci Mê¿a nosz¹c¹ siê na czarno, w ka¿dym razie bardzo
powa¿nie. Stwierdzi³a, ¿e nie posiada ¿adnej dokumentacji swej ksi¹¿ki, gdy¿
wszystko, ca³y dorobek ¿ycia, sp³onê³o w Powstaniu Warszawskim, dlatego
wspólnie postanowili�my poszukaæ w³a�ciwego brzmienia owego przypisu.
Tekst ksi¹¿ki zosta³ wydrukowany na podstawie jedynego ocala³ego maszy-
nopisu, jaki przed wybuchem wojny Pani Profesor zd¹¿y³a wrêczyæ w celu
przeczytania i podania krytycznych uwag Panu Profesorowi Stanis³awowi
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Lorenzowi, pó�niejszemu Dyrektorowi Muzeum Narodowego. Wszystkie
inne egzemplarze maszynopisu sp³onê³y wraz z ca³¹ dokumentacj¹. Wobec
trudnej sytuacji powojennej Polski, ksi¹¿ka zosta³a wydrukowana w Szwecji.

By³o jeszcze kilka rozmów, ale nie pamiêtam ju¿ szczegó³ów ani dat. W pa-
miêci zachowa³em jedynie najbardziej znamienne wypowiedzi Pani Profesor.
Za zgod¹ i aprobat¹ mojego promotora, ks. Profesora W³adys³awa Poplatka,
spyta³em Pani¹ Profesor, czy nie by³aby ³askawa przyj¹æ recenzjê mojego
doktoratu, który przygotowywa³em w³a�nie na temat Przedmiotowo�æ mo-
ralno�ci w ujêciu Aleksandra �wiêtochowskiego. Odpowiedzia³a mi d³u¿szym
wywodem, w którym wyrazi³a znane mi sk¹din¹d swoje naukowe credo, i¿
przez ca³e ¿ycie z przekonaniem walczy³a o zwyciêstwo tezy, ¿e nie ma mo-
ralno�ci obiektywnej; s¹ jedynie ludzkie s¹dy i opinie moralne, które mo¿na
opisywaæ, lecz nie ma ¿adnych podstaw, by je warto�ciowaæ. W tej sytuacji
ogromnie ¿a³uje, powiedzia³a, ¿e nie mo¿e przyj¹æ zaproszenia. Wyrazi³a przy
tym ¿al, ¿e tak siê sta³o, poniewa¿ zawsze niezwyk³ym szacunkiem darzy³a
Katolicki Uniwersytet Lubelski jako jedyny w Polsce o�rodek wolnej i nie-
skrêpowanej my�li i by³oby dla niej zaszczytem uczestniczyæ w przewodzie
doktorskim. »Wielokrotnie przy ró¿nych okazjach przechodzi³am wzd³u¿
murów tej szacownej Uczelni, ale nigdy nie by³o mi dane uczestniczyæ w jej
pracach ani byæ w �rodku. By³by to dla mnie ogromny zaszczyt, gdybym
mog³a byæ Pañsk¹ recenzentk¹, ale z podanych powodów jest to niestety
niemo¿liwe«.

Odpowiedzia³em wówczas, ¿e jest mi bardzo mi³o us³yszeæ te s³owa o mojej
Uczelni. Doda³em, ¿e znaj¹c nauczanie i przekonania Pani Profesor odnoszê
siê do tej odmowy z najwy¿szym szacunkiem. Dla naszej Uczelni by³by to
zaszczyt jeszcze wiêkszy, tym bardziej ¿e czasy, w których ¿yjemy, ka¿¹ siê
³¹czyæ wszystkim ludziom dobrej woli i szlachetno�ci dla wielkiej wspólnej
sprawy. Powiedzia³em, ¿e gdybym w trakcie uk³adania mej tezy doktorskiej
przewidywa³ przebieg naszej dzisiejszej rozmowy, tak u³o¿y³bym sw¹ tezê,
i¿by nie mia³a k³opotów z przyjêciem recenzji. Ale w tym momencie jest
ju¿ za pó�no, by wszystko zmieniaæ, i z tego powodu jest mi bardzo przy-
kro.

Rozmowy dotyczy³y tak¿e innych tematów, bardziej ogólnych. Pani Profe-
sor ¿ali³a siê, ¿e w tym wieku (by³a zapewne ju¿ ko³o osiemdziesi¹tki), po usu-
niêciu w wyniku wydarzeñ 1968 r. wszystkich znacz¹cych filozofów z Warsza-
wy, musia³a na nowo podj¹æ wyk³ady z filozofii na Wydziale Filozoficznym,
choæ przecie¿ ma pe³ne prawo do spokojnej emerytury. »Czasy s¹ bardzo ciê¿-
kie � powiedzia³a � nigdy nie my�la³am, ¿e do¿yjê takiego ucisku«.

W pewnym momencie rozmowa przesz³a na temat utrudnieñ w owych
istotnie ciê¿kich czasach. Pani Profesor ¿ali³a siê na potworn¹ cenzurê. Spy-
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ta³em naiwnie, czy w czasach stalinowskich nie by³o gorzej? Pani Profesor
u�miechnê³a siê ze zrozumieniem dla m³odego wieku rozmówcy i wskaza³a
rêk¹ na biurko, do którego siedzia³em ty³em. »Obecnie jest o wiele gorzej ni¿
za Stalina. Niech Pan spojrzy na te dwa stosy papieru. Ten du¿y, to rêkopis
mojej ksi¹¿ki Normy moralne. Próba systematyzacji w wersji oddanej do
cenzury. Ten drugi stosik (wielokrotnie mniejszy, jak widzia³em), to tyle, ile
wysz³o z cenzury z pozwoleniem druku. Co komu wadzi, ¿e opisujê, co lu-
dzie uwa¿aj¹ za normy. Przecie¿ zgodnie z za³o¿eniem niczego ani nikogo nie
oceniam, tylko opisujê. To s¹ najciê¿sze czasy mojego d³ugiego i trudnego
¿ycia«.

Pani Profesor powiedzia³a, ¿e by³aby wdziêczna, gdyby�my mogli siê spo-
tkaæ czê�ciej, gdy¿ jest tak wiele do omówienia, a jestem w³a�ciwie jej pierw-
szym rozmówc¹ w sutannie. Nigdy przedtem nie mia³a sposobno�ci rozma-
wiaæ z ksiê¿mi, a zawsze ¿ywi³a ogromy szacunek dla chrze�cijañskiego
�wiatopogl¹du, choæ nigdy go nie podziela³a. »Nasta³ czas, ¿e wszystkie si³y
dobra powinny siê ³¹czyæ«. Moje losy potoczy³y siê wkrótce niepomy�lnie
dla dalszych kontaktów. By³ to rok 1971. Zosta³em zaprzê¿ony do ciê¿kiej
pracy duszpasterskiej i z bólem serca nie mog³em kontynuowaæ tamtych spo-
tkañ w Warszawie. Po kilku latach Pani Profesor zmar³a. Wiadomo�æ o Jej
�mierci przyj¹³em z ogromnym przejêciem i po�wiêci³em Jej niejedn¹ chwilê
modlitwy�.

W pracy doktorskiej (nie recenzowanej przez Ossowsk¹) ks. Zbigniew
Teinert podkre�la, ¿e nauka o moralno�ci uprawiana przez Mariê Ossowsk¹,
jakkolwiek wykazuje wiele podobieñstw do etologii i niew¹tpliwie wywodzi
siê z tej samej tradycji filozoficznej (pozytywistycznej), ma jednak szerszy
zakres i odmienny charakter. W swojej pracy doktorskiej Teinert przywo³uje
dwie ksi¹¿ki Ossowskiej: Podstawy nauki o moralno�ci i Socjologiê moralno-
�ci oraz artyku³ po�wiêcony zagadnieniom powszechnie uznawanych norm
moralnych. Ossowska � wed³ug niego � przyjmowa³a powszechno�æ w sen-
sie zespo³u norm uznawanych i zaaprobowanych przez spo³eczeñstwo. Pod-
wa¿a³a jakikolwiek zwi¹zek powszechno�ci i obiektywno�ci norm moralnych
w tym znaczeniu, ¿e dobro i z³o jest w �rzeczach�, a nie w projekcji ludzkich
emocji. Same pojêcia �powszechno�æ� i �niezmienno�æ� s¹ z zakresu metafi-
zyki, od której pozytywi�ci wielokrotnie i wyra�nie siê dystansowali.

Uwagi koñcowe

Od Émile�a Durkheima ukszta³towa³a siê w pe³ni tradycja wyja�niania
moralno�ci za pomoc¹ czynników spo³ecznych i uznawanie moralno�ci za
zjawisko daj¹ce siê wyprowadziæ z warunków spo³ecznych. Przesuniêto ak-
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cent z potrzeb indywidualnych na potrzeby spo³eczne, a raczej na jedn¹ naj-
wa¿niejsz¹ z nich, jak¹ jest potrzeba integracji spo³ecznej. Postrzeganie norm
moralnych jako wytworów spo³ecznych oznacza, ¿e spo³eczeñstwo ma tak¹
moralno�æ, jakiej potrzebuje, a cz³owiek jest istot¹ moraln¹ tylko dziêki temu,
¿e ¿yje w spo³eczeñstwie.

W Polsce rozwój socjologii moralno�ci wi¹¿e siê z dzia³alno�ci¹ naukow¹
Marii Ossowskiej. Pragnê³a ona zachowaæ postawê badacza faktów z dzie-
dziny moralno�ci, opisuj¹c i wyja�niaj¹c to wszystko, co w przekonaniach
ludzi nale¿y do dziedziny moralno�ci. Nie uprawia³a etyki normatywnej, lecz
naukê o moralno�ci, postuluj¹c jej programow¹ bezza³o¿eniowo�æ. W opiso-
wym badaniu moralno�ci chcia³a rozpoznaæ faktyczny stan rzeczy, a wiêc
analizowaæ i wyja�niaæ panuj¹ce w danym �rodowisku spo³ecznym oceny
moralne i obowi¹zuj¹ce normy, ustaliæ motywy dzia³añ zarówno aprobowanych,
jak i dezaprobowanych w danym �rodowisku. Nauka o moralno�ci, w tym
i socjologia moralno�ci, ogranicza siê do opisu, systematyzacji oraz analizy
panuj¹cych pogl¹dów moralnych i faktycznego postêpowania ludzi. Jako
dyscyplina opisowa jest wolna od ocen i zaleceñ w zakresie moralno�ci (por.
Ossowska 1986: 11�18).

W zasadzie Ossowska nie d¹¿y³a do zbudowania jednolitej i spójnej teorii
ogólnej w zakresie moralno�ci, lecz raczej do podwa¿ania prawomocno�ci teorii
ju¿ istniej¹cych. Socjologia moralno�ci, jako jeden z dzia³ów nauki o moralno�ci,
zajmuje siê badaniem zjawisk moralnych, czyli rozumienia ocen i uznawanych
norm odnosz¹cych siê do faktycznie podejmowanych decyzji i postêpowania
ludzkiego, od strony ich uwarunkowañ ró¿nymi czynnikami spo³ecznymi oraz
zwi¹zków zachodz¹cych miêdzy zjawiskami moralnymi i innymi. Je¿eli na-
wet socjologia moralno�ci u Ossowskiej nie zosta³a ostatecznie ukonstytu-
owana, to z pewno�ci¹ stworzono dla niej, jako odrêbnej dyscypliny nauko-
wej, wa¿ne podwaliny, co gwarantowa³o jej dalszy rozwój. Poprzez swój
program nauki o moralno�ci, która nic nie zaleca i niczego nie gani, przyczy-
ni³a siê do wyra�nego postêpu w zakresie badañ nad moralno�ci¹.

Dzisiaj socjologia moralno�ci nie chce zajmowaæ miejsca etyki norma-
tywnej, interesuje siê tylko teoretyczno-empirycznym poznaniem rzeczywi-
sto�ci moralnej, a wypowiedzi na temat powinno�ci moralnych pozostawia
innym dyscyplinom naukowym. Etycy w swoich poszukiwaniach badawczych
wchodz¹ sporadycznie na teren socjologii moralno�ci. Ich opracowania
z dziedziny etyki s¹ interesuj¹ce dla socjologa moralno�ci. Pod koniec XX w.
straci³y na znaczeniu spory o naukowy charakter etyki normatywnej miêdzy
zwolennikami nauki o moralno�ci i przedstawicielami normatywnych nauk
o moralno�ci.
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Obywatel w socjalizmie i demokracji: wzór osobowy
nowego kolektywizmu (wed³ug Marii Ossowskiej)

This article describes the formation of a new kind of economic and social
relations post 1989. The key issue is whether they are different from previous
forms of moral behaviour. The basic argument boils down to a conclusion
about the emergence of a new type of morality shaped under the influence of
corporate collectivism. This is expressed in the demand for new role models,
which have been implemented in the form of patterns of free-market democ-
racy. The deliberations here refer to the written works of Maria Ossowska.
Keywords: morality, role models, corporation, collectivism

Wstêp

Wzorom osobowym przypisuje siê w naukach spo³ecznych i humanistycz-
nych wiele ró¿norodnych funkcji. W socjologii szczególny nacisk k³adzie siê
na ich rolê i znaczenie dla funkcjonowania grupy. Wspó³czesne dyskusje so-
cjologiczne, politologiczne czy historyczne dotycz¹ce wp³ywu utrwalonych
w toku codziennych do�wiadczeñ nawyków i sposobów reagowania na obecne
w rzeczywisto�ci demokratycznej zjawiska tworz¹ swoisty konglomerat de-
klaracji, koncepcji i projektów badawczych czêsto przenikaj¹cych siê z anali-
zami empirycznymi tego zjawiska. W swoim wyrazie s¹ one poszukiwaniem
odpowiedzi na pytanie, czy i jak w Polsce (prawdopodobnie tak¿e i innych
krajach realnego socjalizmu) mo¿liwe jest zakorzenienie standardów demo-
kratycznych tworz¹cych powszechnie akceptowany klimat moralny ¿ycia
zbiorowego w polityce, gospodarce czy szeroko rozumianej sferze publicz-
nej. Czy w Polsce jest mo¿liwe budowanie spo³eczeñstwa demokratycznego na
wzór amerykañski, opisanego przez Alexisa de Tocqueville�a, skoro w prze-
sz³o�ci w Polsce nie zaistnia³y warunki do powstania i ukszta³towania dojrza³ego
oblicza spo³eczeñstwa obywatelskiego? Za najwa¿niejsze dla prowadzonych
w niniejszym artykule rozwa¿añ uznajemy odpowied� na pytania: Z jakiego
rodzaju dziedzictwem w postaci ukszta³towanych i utrwalonych wzorów oso-
bowych mamy do czynienia? Czy scheda moralna socjalistycznych wzorów
osobowych, projektowanych po wojnie zgodnie z wytycznymi utopijnego
projektu modernizacyjnego na wzór radziecki, jest trwa³ym czynnikiem upo-
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�ledzaj¹cym zdolno�æ Polaków, aby spo³eczeñstwo obywatelskie mog³o za-
istnieæ i rozwin¹æ siê w pe³ni?

Na u¿ytek prezentowanych w tek�cie przemy�leñ zosta³a przyjêta teza,
wed³ug której rzeczywisto�æ spo³eczno-gospodarcza (demokracja z gospo-
dark¹ wolnorynkow¹) jest g³ówn¹ determinant¹ innego, szerszego procesu,
którego efektem jest ukszta³towanie siê okre�lonego typu dominuj¹cej mo-
ralno�ci. Jest to efekt zachodz¹cych przekszta³ceñ cywilizacyjnych i kulturo-
wych, które w Europie i Stanach Zjednoczonych nast¹pi³y po drugiej wojnie
�wiatowej. W procesie tym zawieraj¹ siê maj¹ce pierwotny charakter zjawi-
ska determinuj¹ce sposób zachowañ moralnych. St¹d teza zasadnicza o poja-
wieniu siê po drugiej wojnie �wiatowej nowego typu moralno�ci w postaci
dwóch odmiennego typu kolektywizmów ukszta³towanych po obydwu stro-
nach ¿elaznej kurtyny � symbolicznej granicy politycznej, gospodarczej
i kulturowej, wyznaczaj¹cej nowy rodzaj ³adu spo³ecznego.

G³ównym zamierzeniem badawczym jest wykazanie, ¿e jedn¹ z istotnych
zmian spo³ecznych we wspó³czesnym �wiecie by³o powstanie kolektywizmu
opartego na nowym typie moralno�ci, determinowanym g³ównie przez od-
mienny charakter stosunków spo³eczno-gospodarczych. Dlatego zmiany spo-
³eczne uzyska³y wzglêdnie trwa³¹ postaæ i sta³y siê widoczne w sferze moral-
no�ci. Zasadniczy tok prowadzonych tu rozwa¿añ skupia siê na analizie
dorobku Marii Ossowskiej � uczonej, której dane by³o poznaæ zarówno de-
mokratyczn¹, jak i socjalistyczn¹ rzeczywisto�æ ustrojow¹. Twierdzi³a ona, ¿e
spo³eczeñstwa, które nie s¹ w stanie wytworzyæ moralno�ci obywatelskiej,
skazane s¹ na niebyt. Dlatego niniejszy artyku³ nale¿y traktowaæ jako próbê
odczytania twórczo�ci Marii Ossowskiej. Inspirowani jej ustaleniami przyj-
mujemy, ¿e ka¿da epoka, wytwarzaj¹c nowy typ stosunków spo³ecznych,
tworzy w³asny typ moralno�ci pozwalaj¹cy dzia³aj¹cym jednostkom ³atwiej
godziæ siê z przykr¹ konieczno�ci¹ sprostania wymaganiom czasów, w któ-
rych przysz³o im ¿yæ.

Moralno�æ rozumiemy jako wzglêdnie utrwalony zbiór zachowañ spo-
³ecznych ukszta³towanych pod wp³ywem zmian rozwojowych, a tak¿e wy-
wo³uj¹cy te zmiany. Tworzy siê ona jako wtórny obraz rzeczywisto�ci spo-
³ecznej, uwidaczniaj¹cy cechy najbardziej istotnych przeobra¿eñ spo³ecznych
(kulturowych, politycznych i gospodarczych). Dlatego w³a�nie perspektywa
przedstawionych tu analiz zosta³a oparta na dorobku naukowym Marii Ossow-
skiej. Wybór ten jest w znacznej mierze dyktowany neopozytywistycznym
osadzeniem Ossowskiej w klasycznym dyskursie naukowym, uwzglêdniaj¹-
cym tradycjê badawcz¹ zagadnieñ z zakresu moralno�ci. Ustalenia dokonane
przez tê autorkê dotycz¹, najogólniej ujmuj¹c, problematyki zjawisk moral-
nych w wymiarze filozoficzno-historycznym i spo³ecznym. Stwarzaj¹ one
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podstawê refleksji o wzorach osobowych, a zarazem wyznaczaj¹ sposób uj-
mowania zagadnieñ moralnych � ich opis, analizy i wyja�nienia obecnych
tam problemów. Za wyborem twórczo�ci Marii Ossowskiej, jej zadziwiaj¹co
trwa³ych konstatacji w zakresie problematyki moralnej, przemawia tak¿e po-
dzielany przez nas pogl¹d Stanis³awa Ossowskiego, który uwa¿a³, ¿e w na-
ukach spo³ecznych teorie nie starzej¹ siê tak jak w naukach przyrodniczych,
a czasem znacznie lepiej wyja�niaj¹ rzeczywisto�æ ni¿ teorie wspó³czesne.

Na podstawie dokonañ Marii Ossowskiej w dziedzinie refleksji nad spe-
cyfik¹ interesuj¹cych nas zagadnieñ moralnych zostanie zarysowana ogólna
perspektywa dokonuj¹cych siê zmian w moralno�ci wspó³czesnego spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego. Zostan¹ wskazane zmiany zachodz¹ce pod wp³ywem
postêpuj¹cych procesów modyfikuj¹cych moralno�æ wspó³czesnych spo³e-
czeñstw � zmian tworz¹cych ramy odniesienia w analizach wzajemnych rela-
cji pomiêdzy wzorami osobowymi. Finalnym etapem badawczym bêdzie
wykazanie podobieñstw i ró¿nic pomiêdzy wzorami obywatela na podstawie
konstytutywnych dla nich warto�ci moralnych, tworz¹cych nowy typ moral-
no�ci oraz próba wyja�nienia czy te¿ wskazania jednej z g³ównych przyczyn
stanu rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego we wspó³czesnej Polsce � ko-
lektywizmu korporacyjnego.

Moralno�æ i warto�ci moralne

Poszukuj¹c trwa³ych dystynkcji pojêcia moralno�ci, Ossowska dokona³a
klasyfikacji warto�ci moralnych. Wyodrêbni³a miêdzy innymi historyczny typ
wyró¿niania warto�ci, które zosta³y ukszta³towane w czasie, a nastêpnie zin-
stytucjonalizowane. S¹ to grupy warto�ci poznawczych, moralnych, ekono-
micznych, politycznych, estetycznych i religijnych. Maria Ossowska, nie
widz¹c mo¿liwo�ci utrzymania tego podzia³u, pisze: �Nie s¹ mi znane ¿adne
bardziej godne uwagi wysi³ki dok³adniejszego scharakteryzowania tych uku-
tych przez tradycjê grup, z wyj¹tkiem prób scharakteryzowania sfery moral-
nej, które uwzglêdnili�my w poprzednich dzia³ach� (Ossowska 1957: 325).
Nie mo¿na adekwatnie okre�laæ rodzajów warto�ci wyró¿nionych na pod-
stawie kryteriów podzia³u historycznego (por. ibidem, s. 323�324). Zakresy
przedmiotów podlegaj¹cych ocenom krzy¿uj¹ siê, a granice podzia³u s¹ p³ynne
i nieczytelne. Klasyfikacje warto�ci dotycz¹ przedmiotów podlegaj¹cych oce-
nom sta³ym i powszechnym. Dziedzina moralna jest jedn¹ z uformowanych
przez tradycjê grup przedmiotów podlegaj¹cych ocenom. Zdaniem Ossow-
skiej jest to ca³o�æ niespójna i wielow¹tkowa (ibidem).

Poszukuj¹c w³asno�ci warto�ci moralnych na podstawie analiz historycz-
nych, Ossowska wyró¿ni³a trzy nurty w moralno�ci. Pierwszy wi¹¿e siê z okre-
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sem staro¿ytno�ci � problematykê etyczn¹ uprawiano wówczas w powi¹za-
niu z zagadnieniem osobistego szczê�cia i cierpienia. Zdaniem badaczki ist-
nia³y wówczas dwa stanowiska: stoickie oraz epikurejskie. Reprezentanci
obydwu kierunków zajmowali siê podstawowymi zagadnieniami: � jak nale-
¿y postêpowaæ, aby unikn¹æ w ¿yciu cierpieñ; � co robiæ, gdy cierpienia te s¹
nieuniknione; � co stanowi warunek szczê�cia. Etycy � przedstawiciele filo-
zofii praktycznej jawili siê tu jako mêdrcy odgrywaj¹cy rolê duszpasterzy (por.
Kiciñski 1989: 14; Ossowska 1957: 331).

Drugi nurt zawiera pogl¹dy nale¿¹ce do �innego toku my�li�. Przedmio-
tem zainteresowañ jest troska o w³asny poziom i aspiracje perfekcjonistycz-
ne (Ossowska 1957: 332). Postulatem etycznym by³o osi¹gniêcie doskona³o-
�ci osobistej, czêsto poprzez cierpienie i wyrzeczenia. Mia³y to byæ w³asno�ci
swoi�cie ludzkie, pomimo ¿e by³y rozmaite odpowiedzi na pytanie o to, co
jest w³a�ciwe naturze ludzkiej. Ró¿ne cechy mia³y wzorce osobowe kre�lone
przez etyków. By³y to postulaty ¿ycia zgodnego z rozumem. Zalecano pe³ny
rozwój mo¿liwo�ci b¹d� przeciwnie: umiar i harmonijny rozwój cz³owieka.
Aspiracje perfekcjonistyczne cechowa³ sui generis arystokratyzm, izolacja od
szarego t³umu, który ¿yje bez stawianych sobie trudnych zadañ (ibidem, s.
331�333). Rozwa¿ania nad tym nurtem Ossowska koñczy stwierdzeniem, ¿e
nie ka¿da problematyka perfekcjonistyczna jest problematyk¹ moraln¹. Za-
gadnienia moralne stanowi¹ wycinek perfekcjonizmu. D¹¿no�æ do doskona-
³o�ci wydaje siê ewentualnym przedmiotem moralnego uznania, ze wzglêdu
na cenne moralnie w³asno�ci wzoru osobowego, lub specjalnego rodzaju
motywy, które sk³aniaj¹ nas do jego przyjêcia (ibidem, s. 334�335).

Trzecim z nurtów refleksji etycznej jest problematyka harmonijnych za-
sad wspó³¿ycia w spo³eczeñstwie. Jest to zagadnienie w³a�ciwego stosunku
cz³owieka do cz³owieka. Dotyczy ka¿dego, kto pragnie pouczenia, jak u³o-
¿yæ wspó³¿ycie ludzkie, by by³o harmonijne i czego ¿¹daæ od jednostki, aby
mog³a siê do tej zbiorowej harmonii przyczyniæ. Problem ten dotyczy nie
tylko dobra jednostki, lecz tak¿e dobra cudzego (ibidem, s. 335�336). Z cza-
sem ta koncepcja typologiczna zosta³a uzupe³niona o nowe elementy. Autor-
ka dosz³a do wniosku, ¿e do problematyki nurtu zajmuj¹cego siê warunkami
szczê�cia w wymiarze osobistym nale¿y zaliczyæ normy moralno�ci miesz-
czañskiej. Zawiera³y one idee szczê�cia osobistego zagwarantowanego przez
pieni¹dz. Szczê�cie � w odró¿nieniu od stanowiska stoików � uzyskuje siê
nie przez wyrzeczenie, ale przez posiadanie i cnoty je warunkuj¹ce. O ile
stoicki wzorzec szczê�cia ma charakter elitarny, o tyle wzorzec mieszczañski,
okre�lany jako moralno�æ roztropno�ci, uzyskuje walor masowy. By³ uzale¿-
niony od okoliczno�ci. Cechowa³ siê zmienn¹ koncepcj¹ powodzenia i kata-
logiem cnót potrzebnych do jego osi¹gniêcia (por. Ossowska 1986: 244�
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245). W ramach nurtu odnosz¹cego siê do zasad wspó³¿ycia Ossowska wy-
ró¿ni³a oddzielne dzia³y. Dotyczy³y one problematyki niezale¿no�ci osobistej
i norm nakazuj¹cych j¹ szanowaæ. Zawiera³y równie¿ problematykê posza-
nowania warto�ci osobistej cz³owieka. �Z punktu widzenia skutków faktycz-
nie zrealizowanych wszystkie regu³y moralne z zakresu »higieny wspó³¿ycia«
maj¹ jako efekt wspomaganie ludzkiego poczucia bezpieczeñstwa� (ibidem,
s. 247�249).

Zaprezentowane przez Mariê Ossowsk¹ stanowiska etyczne nie wyczer-
puj¹ bogactwa problematyki moralnej. Istotne jest jednak, ¿e etycy czêsto
nie doceniali trojakiego oblicza moralno�ci. Czêsto prowadzi³o to do niepo-
rozumieñ. Czynili tak etycy, którzy analizuj¹c koncepcjê jednego z trzech
rodzajów praktyk, usi³owali przyk³adaæ do nich miarê zaczerpniêt¹ z my�li
innego nurtu. Czyny moralne usi³owano miêdzy innymi wywodziæ z solidar-
no�ci emocjonalnej miêdzy lud�mi jako z naczelnego motywu czynów oce-
nianych pozytywnie. Nie liczono siê z tym, ¿e wysi³ki perfekcjonistów maj¹
inn¹ motywacjê, opart¹ na godno�ci. Moralista widz¹cy moralno�æ jako hi-
gienê wspó³¿ycia musi zwracaæ uwagê na to, co zosta³o dla tego wspó³¿ycia
osi¹gniête. Przyk³adem nieporozumienia jest czêste przeszczepianie perfek-
cjonistycznej oceny czynu na podstawie w³o¿onego weñ wysi³ku. Jest to nie-
porozumienie wynikaj¹ce z pominiêcia niejednolito�ci w problematyce mo-
ralnej (por. Ossowska1957: 337�338). Zdaniem Ossowskiej okre�lenie
�moralne� przys³uguje ideom charakterystycznym dla wymienionych nur-
tów w ró¿nym stopniu. Idea szczê�cia osobistego jest zaliczana do problema-
tyki etycznej g³ównie ze wzglêdu na tradycjê historyczn¹. Dla perfekcjoni-
zmu nie jest obojêtne, o jak¹ doskona³o�æ chodzi. A dla prowadzonych tutaj
rozwa¿añ najwa¿niejsze jest ostatnie ujêcie moralno�ci, rozumianej jako dy-
rektywy odnosz¹ce siê do zasad wspó³¿ycia (por. Ossowska 1986: 245�246).

T³o socjalistycznego kolektywizmu

Punktem wyj�cia rozwa¿añ o kolektywizmie jest stanowisko Karla Pop-
pera, który terminu �kolektywizm� u¿ywa³ na okre�lenie ka¿dej doktryny
podkre�laj¹cej znaczenie jakiej� zbiorowo�ci (por. Popper 2006: 258). We-
d³ug Jerzego Szackiego termin ten (podobnie jak indywidualizm) nale¿y do
kategorii pojêæ (rozpaczliwie) wieloznacznych. Jest to okre�lenie zbiorcze,
znajduj¹ce zastosowanie do wielu faktów, których cechy bywaj¹ niedookre-
�lone lub w¹tpliwe (por. Szacki 1999: 12). Autor wyró¿ni³ dziesiêæ p³asz-
czyzn pojawiaj¹cej siê opozycji pomiêdzy kolektywizmem a indywidualizmem:
ontologiczn¹, metodologiczn¹, aksjologiczn¹, antropologiczn¹, ekonomicz-
n¹, polityczn¹, religijn¹, pedagogiczn¹, socjologiczn¹ i oceny jednostek. Anali-
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za dokonana przez Szackiego pozwala na przybli¿enie znaczenia kolektywi-
zmu w interesuj¹cym nas brzmieniu. Szczególne znaczenie ma tu p³aszczyzna
aksjologiczna i socjologiczna. Na p³aszczy�nie aksjologicznej widoczny jest spór
miêdzy prawami i obowi¹zkami jednostki. Indywidualizm oznacza pojmowa-
nie spo³eczeñstwa jako �rodka egzekwowania i ochrony praw jednostek, a nie
zbiorowo�ci, natomiast kolektywizm to bezwzglêdny prymat obowi¹zków
wobec spo³ecznej ca³o�ci, której nale¿y podporz¹dkowaæ wszystkie indywidual-
ne chêci, interesy i potrzeby. Na p³aszczy�nie socjologicznej idzie o to, w jakiej
mierze dane spo³eczeñstwo (a tak¿e urabiany przez nie �charakter spo³eczny�)
jest zbli¿one do jakiego� modelu (np. demokratycznego czy mieszczañskiego).
Aktualno�æ tej problematyki by³a stale obecna w rozwa¿aniach o przekszta³ce-
niach spo³eczeñstw postkomunistycznych (ibidem, s. 15�17). Jednak¿e nas
przede wszystkim interesuje moralny charakter przeobra¿eñ spo³ecznych znaj-
duj¹cych swój wyraz w elementach sk³adowych kolektywizmu.

Istotne dla rozwa¿añ o nowych formach kolektywizmu jest przywo³anie
sytuacji, w której dosz³o w Polsce do pojawienia siê socjalistycznych wzorów
osobowych. Po wojnie klasa rz¹dz¹ca stanê³a przed konieczno�ci¹ wprowa-
dzenia do ¿ycia spo³ecznego tych warto�ci, na których opiera³a swoje istnie-
nie. By³a to sytuacja w pewien sposób analogiczna do tej, jaka wyst¹pi³a
w Europie Zachodniej po zwyciêstwie mieszczañstwa nad szlacht¹. Analizu-
j¹c zmiany zachodz¹ce w sferze dominuj¹cych wzorów osobowych, Maria
Ossowska dokona³a rozró¿nienia dotycz¹cego stosunku klas zwyciêskich do
klas pokonanych. W relacjach miêdzy klasami wystêpowa³o przejmowanie
przez klasê zwyciêsk¹ wzorów osobowych klasy pokonanej b¹d� narzucanie
jej wzorów w³asnych. Jednak¿e Ossowska zauwa¿y³a trzeci¹ mo¿liwo�æ: �stop-
niow¹ fuzjê wzorów klasy zwyciêskiej, przy uporczywej w tym wypadku atrak-
cyjno�ci wzorów klasy pokonanej� (Ossowska1985: 349). Taka ewentual-
no�æ da³a siê zauwa¿yæ nawet we Francji, w której pokonana klasa straci³a
wszelkie znaczenie polityczne. W przekonaniu Ossowskiej wytworzy³a siê
tam �moralno�æ umocnionego w swoim stanie posiadania wielkiego miesz-
czañstwa, stanowi¹ca fuzjê dwóch poprzednich� (Ossowska 1986: 72). We-
d³ug autorki nieuprawnion¹ okaza³a siê teza przypisuj¹ca moralno�æ rygory-
styczn¹ klasie aspiruj¹cej do w³adzy, w przeciwieñstwie do moralno�ci klasy
posiadaj¹cej ju¿ w³adzê. Styl moralny klas siêgaj¹cych po w³adzê uleg³ ró¿ni-
cowaniu (por. ibidem, s. 196).

Moralno�æ mieszczañska

Moralno�æ mieszczañsk¹ przedstawiamy w sposób uproszczony, zawie-
raj¹cy jedynie najwa¿niejsze elementy, istotne dla dalszych analiz. Pogl¹dy
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moralne mieszczañstwa by³y rozpatrywane przez Mariê Ossowsk¹ ³¹cznie z ele-
mentami uznawanymi za moralnie obojêtne. W konsekwencji zosta³ uzyska-
ny zbiór cech najbardziej pospolitych, a przez to najszerzej wystêpuj¹cych
w badanej rzeczywisto�ci spo³ecznej (por. Mejbaum 1989: 85; Ossowska
1985: 376�380). Normy moralne mieszczañstwa Ossowska zaliczy³a do eu-
dajmonistycznego nurtu w etyce. Idee szczê�cia osobistego s¹ tu oparte na
pieni¹dzach. Przeliczanie czasu na pieni¹dze, w po³¹czeniu z trosk¹, aby taka
postawa mia³a charakter powszechny, mo¿e byæ uznawane za cechê najbar-
dziej odró¿niaj¹c¹ kulturê euroatlantyck¹ od azjatyckiej. Kapitalizm pozwa-
la³ na demokratyczn¹ niezale¿no�æ zdobyt¹ dziêki pieni¹dzom. Jest to zatem
dynamiczny typ moralno�ci, daj¹cy siê okre�liæ jako zespó³ przekonañ od-
znaczaj¹cy siê zmienn¹ koncepcj¹ powodzenia i katalogiem cnót potrzeb-
nych do jego realizacji.

Na moralno�æ mieszczañsk¹ wyznaczaj¹c¹ klimat epoki sk³ada siê zespó³
dyrektyw i tylko tych czynów, które s¹ przez nie sankcjonowane, uwa¿ane za
typowe dla ró¿nych �rodowisk europejskich od po³owy XIX w. do czasów
wspó³czesnych (por. Mejbaum 1989: 13, 27). Ma ona wyra�nie heteroge-
niczny charakter i tak jak ka¿da moralno�æ w spo³eczeñstwie klasowo zró¿-
nicowanym dzieli siê na ró¿ne typy (por. Ossowska 1985: 9). Analizuj¹c
ustalenia dotycz¹ce systemów warto�ci dominuj¹cych w poszczególnych
okresach, mo¿na jednak¿e zauwa¿yæ elementy wspólne, poczynaj¹c od sta-
ro¿ytno�ci a¿ do lat piêædziesi¹tych dwudziestego stulecia.

Wzór osobowy
Przypomnijmy: wzorom osobowym przypisuje siê w naukach spo³ecz-

nych i humanistycznych wiele ró¿norodnych funkcji. W socjologii szczegól-
ny nacisk k³adzie siê na ich rolê i znaczenie dla funkcjonowania grupy. Pojê-
cie wzoru osobowego zosta³o wprowadzone do polskiej socjologii przez Mariê
Ossowsk¹. Przyjêcie ethosu jako nowej kategorii poznawczej w socjologii
moralno�ci zosta³o okre�lone jako prze³amanie ograniczenia subiektywnej
kategorii Weltanschauung (Podgórecki 1995: 277). W badaniach moralno-
�ci pojêcie ethosu by³o nie tylko narzêdziem badawczym, lecz tak¿e dawa³o
mo¿liwo�æ charakterystyki pojêcia moralno�ci. W twórczo�ci Ossowskiej
widoczne jest zamienne pos³ugiwanie siê terminami ethos i wzór osobowy.
Wzór osobowy jest przez ni¹ rozumiany jako jedna z dwóch form ethosu:
�Jedn¹ by³by system warto�ci i dyrektyw, druga przybiera³aby postaæ osoby-
-wzorca, godnej na�ladowania� (Mejbaum 1989: 88). Wprowadzenie przez
badaczkê pojêcia ethosu by³o prób¹ wyj�cia z trudno�ci powsta³ych w wyni-
ku braku sprecyzowanego pojêcia moralno�ci. Ethos traktuje ona jako pojê-
cie metodologiczne, wzorcowe. Dziêki swoistym cechom: elastyczno�ci
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i p³ynno�ci pozwala na porz¹dkowanie rzeczywisto�ci tam, gdzie nauka jesz-
cze nie mo¿e dokonaæ pomiaru, a szeregowanie ujawnia ró¿ne formy przej-
�ciowe badanego zjawiska (Ossowska 1985: 377�378). Koncepcja ethosu
jako wzoru osobowego dotyczy³a badania moralno�ci w powi¹zaniu z in-
nymi warto�ciami. �Ethos to styl ¿ycia jakiej� spo³eczno�ci, ogólna � jak
proponuj¹ niektórzy � orientacja jakiej� kultury, przyjêta przez ni¹ hierar-
chia warto�ci b¹d� formu³owana explicite, b¹d� daj¹ca siê wyczytaæ z ludz-
kich zachowañ� (Ossowska 1973: 5). �Mówi¹c o ethosie jako o stylu ¿y-
cia, mamy na my�li pewien charakterystyczny zespó³ zbiorowych zachowañ
wyznaczonych przez przyjêt¹ w danej grupie hierarchiê warto�ci. Towarzy-
szy temu przekonanie, ¿e w tych warto�ciach da siê odszukaæ jak¹� domi-
nantê, jaki� pion g³ówny, z którego dadz¹ siê wywie�æ warto�ci pochodne�
(Ossowska1986: 256). W zamierzeniu twórczyni socjologii moralno�ci ethos
jako termin podstawowy dla socjologii kultury mia³ byæ odnoszony do grup.
Ossowska odwo³ywa³a siê do daj¹cych siê zaobserwowaæ, powtarzaj¹cych
siê w czasie utrwalonych zachowañ cz³onków grupy. W tym rozumieniu
�wzorem osobowym dla danej jednostki czy danej grupy jest postaæ ludz-
ka, która powinna byæ lub jest faktycznie dla tej jednostki lub tej grupy
przedmiotem aspiracji� (ibidem, s. 9). Wzór osobowy swoim zakresem
wykracza³ poza obszar dociekañ etycznych, jednak¿e dziêki wprowadzeniu
pojêcia ethosu mo¿na by³o dokonaæ ustalenia i analizy specyfiki zjawisk
moralnych. Koncepcja ethosu jest wiêc rozwi¹zaniem trudno�ci zwi¹zanych
z wyodrêbnieniem oceny i normy moralnej (por. Ossowska 1985: Wstêp).
Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym na rzecz wprowadzenia etho-
su/ wzoru osobowego by³a zauwa¿ana i w koñcu zaakceptowana wtórno�æ
ocen moralnych bardzo mocno zwi¹zanych z tym, co siê ceni w danej gru-
pie (por. Ossowska 1986: 255).

Analizy prowadzone przez Ossowsk¹ mia³y na celu wy³onienie takiego
obrazu moralno�ci, który mo¿na przyj¹æ jako typ idealny w sensie nadanym
temu wyra¿eniu przez Maxa Webera (por. Ossowska 1985: 21). W ujêciu
badaczki operuj¹cej pojêciem ethosu jako typem idealnym w rozumieniu
Weberowskim, obraz ten ró¿ni siê sposobem jego konstruowania. Nie jest
to, jak chcia³ Weber, zespó³ cech w postaci czystej, nigdy nie zrealizowanej,
tylko zbiór cech najbardziej pospolitych, a przez to najszerzej wystêpuj¹cych
w badanej rzeczywisto�ci spo³ecznej (por. Mejbaum 1989: 85; Ossowska
1985: 376�380). Podstawowymi elementami analizy badawczej by³y dla
Ossowskiej wzory osobowe i zwi¹zane z nimi pojêcie na�ladownictwa. Wi-
dzia³a w nich przedmiot aspiracji spo³eczeñstw i tendencjê do upodabniania
siê, kierowan¹ mniej lub bardziej u�wiadomionym przekonaniem o dodat-
niej warto�ci osoby na�ladowanej (por. Ossowska 1985: 20). Maria Ossow-
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ska operowa³a w pe³ni ukszta³towanym pojêciem ethosu. Silnie akcentowa³a
jego zwi¹zki z pojêciem wzoru osobowego okre�lanego jako metapostawa.
System warto�ci o charakterze normatywnym przybiera wymiern¹ postaæ
osoby bêd¹cej przedmiotem na�ladowania. Nie jest to jednak charakterysty-
ka moralno�ci jednostki, gdy¿ g³ówn¹ cech¹ ethosu jest jego zastosowanie
do badañ moralno�ci zbiorowej (por. Podgórecki 1976: 277; Mejbaum 1989:
88; Goækowski, Ho³owiecka 1981: 160).

Rezygnacja z okre�lenia moralno�ci w wymiarze jednostkowym na rzecz
antropologicznej kategorii ethosu zosta³a okre�lona jako sukces na p³asz-
czy�nie teoretycznej. Wzbogacenie ethosu o ideê metapostawy pozwoli³o
na po³¹czenie perspektywy opisowej z normatywn¹. W socjologii pojawi-
³a siê mo¿liwo�æ jednoczesnej analizy zarówno sfery faktów spo³ecznych,
jak i postulatów. �Jest to podej�cie epistemologicznie mo¿liwe, poniewa¿
ethos, jako zalecany w danej spo³eczno�ci wzór zachowania, mo¿e byæ
traktowany ³¹cznie jako wzór zarazem realny i normatywny� (Podgórec-
ki 1995: 278). Ujêcie, w którym ethos traktowany jako wzór oczekiwa-
nego i zalecanego zachowania, mo¿e byæ ³¹czony z pojêciem zachowania
spopularyzowanym przez Anthony�ego Giddensa. Jego sytuacja teoretycz-
na jest przyrównywana do sytuacji ethosu ze wzglêdu na ³¹czenie w sobie
normatywnego i faktycznego aspektu rzeczywisto�ci spo³ecznej. Wskazu-
je siê na to, ¿e usi³owania adekwatnego wyja�nienia tego pojêcia by³y po-
przedzone przez przekonuj¹ce ujêcie Marii Ossowskiej (por. ibidem,
s. 278).

Dla prowadzonych rozwa¿añ powy¿sze stwierdzenia maj¹ wymiar wiel-
kiej wagi. Stanowi¹ bowiem uzasadnienie rezygnacji, a nawet odrzucenia po-
g³êbionych opisów i analiz wzorów postulowanych i propagowanych jako
rzeczywisto�ci �wiadomie kreowanej przez celowe dzia³ania instytucji pro-
pagandowych. Nie nale¿y równorzêdnie traktowaæ wzorów osobowych iden-
tyfikowanych w rzeczywisto�ci spo³ecznej, wystêpuj¹cych w postaci wytwo-
rzonych i rozpowszechnionych zachowañ spo³ecznych, z kreacjami wzorów
zgodnych z wytycznymi za³o¿eñ ideologicznych lub filozoficznych, a zatem
maj¹cych ograniczony i niejako ze swej istoty �sztuczny� charakter. To grozi
pojêciowym chaosem, zaciemnia obraz opisywanej rzeczywisto�ci i wiedzie
na manowce rzetelnego poznania i fa³szywej wiedzy. Stawiaj¹c na równi wzór
osobowy w rozumieniu Ossowskiej z koncepcjami wzorów osobowych bê-
d¹cych efektem �wiadomego projektu, nara¿amy siê na popadniêcie w pu-
³apkê postmodernistycznej proliferacji. Czym innym s¹ zatem wzory osobo-
we w rozumieniu Marii Ossowskiej, a czym innym wzory osobowe
identyfikowane i analizowane w opracowaniach zajmuj¹cych siê wzorami
propagowanymi w czasach PRL-u.
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Spo³eczeñstwo obywatelskie

Na potrzeby niniejszych rozwa¿añ zosta³a przyjêta koncepcja spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego, w której obecny jest �klasyczny� model spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego, denotuj¹cy je jako manifestacjê nowo¿ytno�ci. Do
jego egzemplifikacji bywa przywo³ywana definicja Johna Keane�a: �[�]
w ujêciu najbardziej abstrakcyjnym spo³eczeñstwo obywatelskie mo¿na poj-
mowaæ jako skupisko instytucji, których cz³onkowie uczestnicz¹ przede
wszystkim w kompleksie pozapañstwowej aktywno�ci � wytwórczo�æ eko-
nomiczna i kulturalna, ¿ycie gospodarstw domowych i spontaniczne sto-
warzyszenia � i którzy w ten sposób zachowuj¹ i przekszta³caj¹ swoj¹ to¿-
samo�æ przez wywieranie wszelkiego rodzaju nacisków i ograniczenie
instytucji pañstwowych� (za: Ogrodziñski 1991: 67). W definicji tej za-
wiera siê wstêpny zarys omawianej problematyki. Jednak jest ona pozba-
wiona elementu uwarunkowañ historycznych, dyferencjacji poziomych
i pionowych relacji spo³ecznych. W ujêciu klasycznym spo³eczeñstwo oby-
watelskie jawi siê jako postaæ nowo¿ytno�ci, której podstawow¹ cech¹ jest
dynamizm maj¹cy swe �ród³a w pluralizmie i negatywnej wolno�ci. Wyni-
kaj¹cy z tego partykularyzm przybiera ostatecznie postaæ kooperacji nega-
tywnej. Na jego istotê sk³adaj¹ siê sprzeczno�ci: d¹¿enie do rozszerzenia
przestrzeni wolno�ci negatywnej i rozszerzania sposobu egzekwowania nie-
zbywalnych � konstytucyjnych uwarunkowañ tych przestrzeni z jednej oraz
indywidualizacja i uspo³ecznienie z drugiej strony. W efekcie niektóre dzia-
³ania spo³eczne staj¹ siê niezale¿ne od pañstwa, a niekiedy jemu przeciw-
stawne. Spo³eczeñstwo obywatelskie, szukaj¹ce swej istoty w cywilizacji nie
identyfikowanej z uzewnêtrznion¹ pañstwowo�ci¹, na pierwszym miejscu
stawia³o odpowiedzialno�æ rz¹du przed ludem. Obywatelskie niepos³uszeñ-
stwo wobec w³adzy staje siê mo¿liwe, gdy dzia³ania rz¹du pozostaj¹
w sprzeczno�ci z interesami ludu jako ca³o�ci. Dope³nieniem klasycznego
modelu spo³eczeñstwa ucywilizowanego jest stratyfikacja wyznaczona przez
udzia³ w konsumpcji i industrii. Zatem model klasyczny jest konstytuowa-
ny we wzajemnych oddzia³ywaniach: pañstwa � rynku � spo³eczeñstwa
obywatelskiego, w relacjach: polityka � ekonomia oraz interakcji partyku-
larnych interesów wyra¿aj¹cych siê w realizacji funkcji spo³ecznych, poza-
rz¹dowych (por. ibidem, s. 67�68). Najbardziej widoczn¹ cech¹ spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego jest z³o¿ona struktura niezale¿nych, spontanicznie
tworz¹cych siê instytucji spo³ecznych jako konsekwencji dzia³ania swoiste-
go rynku interesów. Tylko fragment tej struktury wykazuje w³a�ciwo�ci eko-
nomiczne. Zdecydowana czê�æ interesów i instytucji spo³ecznych spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego jest oparta na warto�ciach pozaekonomicznych:
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aksjologicznych, ideologicznych, spo³ecznych, religijnych, kulturowych,
etnicznych, politycznych, metapolitycznych (propaganda polityczna), sytu-
acyjnych itp. Ten model spo³eczeñstwa obywatelskiego wystêpuje wspó³cze-
�nie w instytucjonalnej postaci trzeciego sektora, ³udz¹co przypominaj¹ce-
go korporacjê organizacji pozarz¹dowych, maj¹cych charakterystyczny
zespó³ cech i warto�ci wyznaczaj¹cych sposób dzia³ania ich cz³onków,
w tym warto�ci moralnych.

Mieszczañski wzór osobowy
Centraln¹ kategori¹ wzoru osobowego w moralno�ci mieszczañskiej jest

praca � stanowi podstawê wszelkiej warto�ci. Cz³owiek powinien odznaczaæ
siê postaw¹, któr¹ cechuje trze�wo�æ, samodzielno�æ i doczesno�æ aspiracji
(por. Ossowska 1985: 79). Idea³em osobowo�ci jest uosabiaj¹cy ten zespó³
cnót self-made man. Jest to cz³owiek godny kredytu, a to mog¹ mu zapewniæ
nastêpuj¹ce cnoty: pracowito�æ, oszczêdno�æ oraz rzetelno�æ w wype³nianiu
zobowi¹zañ p³atniczych. Oszczêdno�æ jest po³¹czona z kultem zrównowa¿o-
nego bud¿etu. Z kolei wi¹¿e siê to z planowo�ci¹ i metodyczno�ci¹. Codzien-
ne, metodyczne doskonalenie siê polega na realizacji takich warto�ci, jak:
wstrzemiê�liwo�æ, oszczêdno�æ, porz¹dek, wytrwa³o�æ w postanowieniach,
pracowito�æ, szczero�æ, sprawiedliwo�æ, umiarkowanie, schludno�æ, czysto�æ
p³ciowa i pokora (por. ibidem, s. 83�85). Nale¿y podkre�liæ, ¿e obok pieniê-
dzy, metodyczno�æ jest uznawana za najbardziej reprezentatywn¹ cechê mo-
ralno�ci mieszczañskiej.

Wzór obywatela w spo³eczeñstwie demokratycznym wydaje siê mieæ
wyra�nie sprecyzowan¹ postaæ. Obywatelem jest siê przede wszystkim dziê-
ki niezale¿no�ci finansowej � bogacenie siê przez pracê uprawnia³o na przy-
k³ad do obywatelskiego prawa wyborczego. Cech¹ kardynaln¹ osobowo�ci
obywatela jest jego zdolno�æ kredytowa, co oznacza bycie godnym zaufania.
Jest to mo¿liwe dla ka¿dego poprzez codzienn¹ metodyczn¹ pracê zwi¹zan¹
z samodoskonaleniem, która jest najlepsz¹ form¹ ascezy. Obywatel demo-
kratycznego pañstwa jest zatem wolnym i od nikogo niezale¿nym, pracowi-
tym cz³owiekiem, samodzielnie id¹cym przez ¿ycie, staraj¹cym siê realizo-
waæ swoje dalekosiê¿ne cele. W tym maj¹ go wspomagaæ: pañstwo stoj¹ce
na stra¿y jego w³asno�ci i wolno�ci oraz rozmaite formy zrzeszeñ wspomagaj¹ce
jego aktywno�æ. Dlatego obywatel jest cz³owiekiem zaanga¿owanym w spraw-
ne funkcjonowanie pañstwa respektuj¹cego jego prawa do samostanowienia
z niepos³uszeñstwem obywatelskim w³¹cznie.

Za Karlem Popperem mo¿na okre�liæ wzór osobowy obywatela jako ci¹-
gle rozwijaj¹cego siê cz³onka spo³eczeñstwa otwartego. Dominuj¹c¹ w³a�ci-
wo�ci¹ tego wzoru jest indywidualizm, wyra¿aj¹cy siê w poczuciu podmio-
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towo�ci jednostek, w po³¹czeniu z takimi cechami, jak tolerancja oraz znajo-
mo�æ i stosowanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Za Mari¹ Ossowsk¹ mo¿-
na ten wzór dope³niaæ o inne cechy, takie jak: punktualno�æ, obowi¹zko-
wo�æ, uczciwo�æ i odwaga (w ka¿dej postaci: cywilna, intelektualna,
gospodarcza), optymizm, wra¿liwo�æ etyczna i estetyczna czy wreszcie po-
czucie humoru itp. (por. Ossowska 1992). Jednak najistotniejsz¹ cech¹ tego
wzoru jest jego zwi¹zek z rzeczywisto�ci¹ spo³eczn¹. Nale¿y bardzo mocno
podkre�liæ, ¿e wzór ten nie jest projektem, ale zjawiskiem spo³ecznym, po-
wsta³ym i utrwalonym w okre�lonym miejscu i czasie. Sta³ siê rzeczywistym
przedmiotem aspiracji wielu pokoleñ ze wzglêdu na warto�ci nie tylko po-
stulowane, ale i realizowane. W wyniku jego oddzia³ywania zasz³y zasadni-
cze zmiany zarówno w sferze funkcjonowania instytucji pañstwa, jak i ca³e-
go spo³eczeñstwa, co doprowadzi³o do jego stopniowego rozmycia i zatarcia
siê w rzeczywisto�ci spo³ecznej.

Od self-made mana do �cz³owieka bez kantów�

Zmiany, które zasz³y we wzorze osobowym obywatela, nast¹pi³y wraz
z pojawieniem siê grupy urzêdników oraz wykszta³ceniem siê wy¿szej klasy
�redniej. Nowy idea³ cz³owieka jest nastawiony na orientacjê zewnêtrzn¹ �
�radarow¹�. �Nie wolno np. okazywaæ z³ego humoru, wynosiæ siê ponad
innych, co zaczyna byæ wa¿niejsze od uczciwo�ci� (por. Ossowska 1986: 354�
357). Orientacja ta przyczyni³a siê do wzrostu tolerancji dla odmiennych
stylów ¿ycia. Purytanizm dominuj¹cy w moralno�ci mieszczañskiej stawia³
ostre granice pomiêdzy dobrem a z³em. Natomiast ludzi o orientacji zewnêtrz-
nej charakteryzuje niepewno�æ, która sprzyja unikaniu rozró¿nieñ i powo-
duje, ¿e oburzenie moralne jest niemodne (ibidem). Najwa¿niejsze by³y s¹dy
otoczenia i efekty dzia³ania. Niepewno�æ s¹dów wi¹za³a siê z potrzeb¹ wspól-
nie uznawanego systemu warto�ci. W efekcie zaczê³y powstawaæ nietrwa³e
grupy nastawione na prze¿ywanie wspólnoty warto�ci, bez okre�lenia war-
to�ci wiod¹cych (podstawowych).

Najbardziej charakterystyczne zmiany w systemie przekonañ moralnych
by³y widoczne w po³owie XX w. Ossowska pisze wrêcz o zmierzchu tego
ethosu. Wówczas pojawi³a siê grupa ludzi charakteryzuj¹cych siê brakiem
odpowiedzialno�ci osobistej, dynamiki i inicjatywy. Ich praca mia³a charak-
ter anonimowy. Zdaniem Ossowskiej by³ to idea³ daleko odbiegaj¹cy od Fran-
klinowskiego self-made mana (por. Ossowska 1985: 99�100) . W efekcie
zmian w kulturze organizacyjnej spo³eczeñstw zachodnich pojawi³ siê nowy
idea³ cz³owieka �bez kantów�, maj¹cego ³atwo�æ nawi¹zywania kontaktów
z innymi. Jest to cz³owiek, z którym dobrze siê pracuje, cz³owiek w niczym
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nie krañcowy, w niczym nie przesadny, przyjemnie og³adzony. Wraz z nim
tworzy siê nowy typ etyki, pozwalaj¹cej ³atwo godziæ siê z przykr¹ koniecz-
no�ci¹, nadaj¹c jej sens moralny. G³ównym za³o¿eniem etycznym jest prze-
konanie o wy¿szo�ci i wa¿no�ci ¿ycia zbiorowego. Interesy jednostek s¹ zbie¿-
ne z interesami grupy, poniewa¿ dzia³aj¹c wspólnie, jeste�my w stanie realizowaæ
zadania i tworzyæ dzie³a przekraczaj¹ce mo¿liwo�ci jednostki. W ten sposób
zostaje moralnie usprawiedliwiony nacisk, jaki zaczyna w coraz wiêkszym
stopniu wywieraæ spo³eczeñstwo na indywiduum. W powojennym spo³eczeñ-
stwie i nowoczesnych organizacjach po¿¹dany sta³ siê cz³owiek umiej¹cy ra-
dziæ sobie z lud�mi, mi³y i wra¿liwy na opiniê otoczenia. Niezale¿no�æ ustê-
puje moralnie uzasadnianemu nakazowi podporz¹dkowania siê cudzym
dyrektywom (por. Ossowska 1986: 354�357). Zmiany, które tu nast¹pi³y,
mo¿na za Ossowsk¹ okre�liæ jako przesuniêcie problematyki moralnej w stronê
etycznego nurtu zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Podkre�lamy, ¿e uznajemy to
zjawisko jako dominuj¹ce w okresie powojennym. Wyra�nie po³o¿ony na-
cisk na umiejêtno�æ wspó³dzia³ania w zespole �wiadczy o tym, ¿e mamy do
czynienia z ukszta³towaniem siê nowego rodzaju kolektywizmu. Jest to ko-
lektywizm korporacyjny, który zosta³ oparty na zrzeszeniowym typie wiêzi
spo³ecznych.Cech¹ charakterystyczn¹ tego typu zbiorowo�ci jest pe³na do-
browolno�æ akcesji do grupy, a podstaw¹ dzia³ania jest podejmowanie decy-
zji dziêki dyskusji i racjonalnym dochodzeniu do konkluzji. Cz³onkowie tych
zbiorowo�ci s¹ zobowi¹zani i wykazuj¹ sk³onno�æ do lojalno�ci wewnêtrz-
nej, a w negocjacjach z innymi grupami traktuj¹ je jako prawomocnych akto-
rów zbiorowych (por. Weso³owski 1999: 93). Zatem cech¹ wyró¿niaj¹c¹
kolektywizmu korporacyjnego jest zachowanie obecnej w dawnym typie
moralno�ci mieszczañskiej podmiotowo�ci i zdolno�ci do podejmowania sa-
modzielnych decyzji, w po³¹czeniu ze �wiadomo�ci¹ przynale¿no�ci do okre-
�lonego typu wspólnoty: gospodarczej, politycznej, kulturowej (religijnej,
politycznej, charytatywnej), która wewnêtrzny system przekonañ moralnych
stara siê narzuciæ wszystkim cz³onkom. Nale¿y podkre�liæ, ¿e nie jest to ko-
lektywizm antyindywidualistyczny. Wpisuje siê on w ramy demokracji, któ-
r¹ mo¿na okre�liæ jako demokracja przetargowa, w której �cieraj¹ siê czêsto
odmienne interesy ró¿nych grup spo³ecznych, rozstrzygane przez w³adzê. Max
Weber wskazuje na reprezentacjê przedstawicieli grup interesu jako na jeden
z typów w³adzy. Do ponownego rozkwitu korporacji przyczyni³y siê ekono-
miczne potrzeby kapitalizmu, gospodarka rynkowa i agitacyjne potrzeby partii
politycznych. Weber mówi o korporacjach jako o cia³ach przedstawicielskich,
których celem jest ³agodzenie sporów przez kompromis. Wspó³cze�nie mamy
do czynienia z tym zjawiskiem w postaci korporatyzmu lub neokorporaty-
zmu jako zapo�redniczeniem interesów poszczególnych grup nie konkuruj¹-
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cych ze sob¹, ale pe³ni¹cych odmienne funkcje. Podstawow¹ zasad¹ korpo-
racji jest poszanowanie prawa do samostanowienia jednostek i grup. W pañ-
stwach demokratycznych grupy interesu, jakimi s¹ korporacje, wp³ywaj¹ na
decyzje polityczne pañstwa, a tak¿e wspó³uczestnicz¹ w kszta³towaniu poli-
tyki publicznej (por. Weber 2002: 226, 546, 553). Korporacja zazwyczaj
zarz¹dza sprawami swoich cz³onków w takim zakresie, w jakim dzia³aj¹ oni
jako jej cz³onkowie. Konkretne uprawnienia cz³onków poszczególnych kor-
poracji, a tak¿e ich struktury organizacyjne i zakres dzia³ania zale¿¹ od okre-
�lonych rozwi¹zañ przyjêtych przez ustawodawcê. Z racji wiod¹cego tematu
rozwa¿añ nale¿y podkre�liæ, ¿e korporacje, dzia³aj¹c jako grupy interesu,
wypracowuj¹ w³asne rozwi¹zania moralne i nadaj¹c przyjêtym warto�ciom
wiod¹cy charakter, podporz¹dkowuj¹ sobie systemy warto�ci i norm jedno-
stek zale¿nie od funkcji, które spe³niaj¹ one w ramach struktury korporacyj-
nej (np. szeregowy pracownik, dyrektor mened¿er, prezes). Wyrazem tego
jest rozpowszechnienie siê korporacyjnych kodeksów etycznych czy kodek-
sów dobrych praktyk � rozwi¹zañ zakazuj¹cych lub nakazuj¹cych swym cz³on-
kom postêpowanie zgodne z podstawowym interesem korporacji. W demo-
kratycznych spo³eczeñstwach pozostaj¹cych pod wp³ywem oddzia³ywania
mieszczañskich wzorów widaæ wyra�ne przesuniêcie w kierunku warto�ci
socjocentrycznych, z zachowaniem jednostkowego prawa do wolno�ci wy-
boru i samodzielnego podejmowania decyzji. Dlatego cechy wzoru osobo-
wego cz³onka korporacji wyliczone za Mari¹ Ossowsk¹ uznajemy za najbar-
dziej typowe dla moralno�ci charakteryzuj¹cej kolektywizm korporacyjny.

Proletariacki czy robotniczy wzór osobowy?

Z jak¹ sytuacj¹ mieli�my do czynienia po wojnie? Czy wzory osobowe
zaprojektowane i propagowane przez now¹ klasê rz¹dz¹c¹ by³y ca³kowicie
odmienne od istniej¹cych wówczas w ¿yciu spo³ecznym? Sytuacjê wyj�ciow¹
propagandystów nowego ustroju da siê uj¹æ nastêpuj¹co: naród, klasa ro-
botnicza, partia (komunistyczna) i jej przywódcy to elementy prawie to¿sa-
me, z tym ¿e partia przewodzi klasie robotniczej i uczy naród. Zadania na-
uczycielskie, my�li partii (oraz klasy i narodu) wyra¿ali rz¹dz¹cy, którzy
uchodzili za filozofów, przedstawicieli materializmu. Twierdzono, ¿e w par-
tiê wciela siê rozum, zatem nale¿y jej s³uchaæ, gdy¿ inaczej cz³owiek rozmi-
nie siê ze swoj¹ epok¹. Nie brano przy tym pod uwagê tego, ¿e spo³eczeñ-
stwo w swojej masie by³o antykomunistyczne (por. Karpiñski 1989: 5�6;
Gawin 2013: 13�48). W kolektywizmie tworzonym w pañstwach realnego
socjalizmu jednostki mia³y budowaæ swoj¹ to¿samo�æ dziêki poczuciu przy-
nale¿no�ci do okre�lonej wspólnoty. Propagowane tre�ci wzorów osobowych
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socjalizmu uzyskiwa³y wyra�nie chiliastyczny charakter, zwi¹zany z maj¹cym
totalitarne zabarwienie kolektywistycznym nurtem moralno�ci. Jednak¿e od
samego pocz¹tku wykazywa³y �cis³y zwi¹zek ze wzorami demokratycznymi.
Dlatego te¿ stawiamy tezê, ¿e obydwa typy kolektywizmu (w demokracji
i socjalizmie) by³y kszta³towane w warunkach, które za Mari¹ Ossowsk¹ mo¿-
na okre�liæ jako moralno�æ mieszczañska. Dziêki temu uzyskujemy mo¿li-
wo�æ poszukiwania elementów wspólnych i ró¿nicuj¹cych dla obydwu ty-
pów wzorów osobowych. Twórcy socjalistycznych wzorów osobowych musieli
siêgaæ do zasobów epoki, w której powsta³a doktryna marksistowska. Przy-
czynê tego stanu rzeczy wyja�nia Ossowska. Wed³ug niej charakterystykê
ethosu robotniczego utrudnia skromny zasób materia³ów na ten temat: �gdy
robotnik bra³ za pióro, nie by³ ju¿ zwykle robotnikiem� (Ossowska 1986:
72). Opis proletariatu, jaki spotyka siê u dziewiêtnastowiecznych reforma-
torów spo³ecznych, jest w wiêkszym stopniu wytworem ich wyobra�ni ni¿
charakterystyk¹ opart¹ na badaniach empirycznych: �W tych opisach prole-
tariat stanowi³ co� jednolitego, je�li idzie o przyjmowany system warto�ci�
(ibidem, s. 378).

Robotniczy wzór osobowy
Maria Ossowska dokona³a rekonstrukcji robotniczego wzoru osobowe-

go z pism Marksa. �Cz³owiek i realizacja jego wzoru stanowi¹ u Marksa
sprawê centraln¹, a jego etyka charakteryzuje siê uderzaj¹cym antropocen-
tryzmem� (ibidem, s. 376). Integraln¹ czê�æ tego wzoru stanowi opis prole-
tariatu. �Proletariusze [...] s¹ scaleni, ponadnarodowi, braterscy, ofiarni� (ibi-
dem, s. 378). Ossowskiej, postulowany przez Marksa wzór osobowy, pod
pewnymi wzglêdami przypomina model renesansowy, uosabiany przez Le-
onarda da Vinci: �[�] cz³owiek bêdzie robi³ dzi� to, jutro tamto, bêdzie móg³
polowaæ rano, ³owiæ ryby po po³udniu i uprawiaæ krytykê po obiedzie, nie
staj¹c siê przez to ani my�liwym, ani rybakiem, ani krytykiem� (ibidem).
W tym wzorze wa¿n¹ rolê odgrywa praca, dziêki której cz³owiek mia³ osi¹-
gaæ pe³niê samorealizacji. Jest to mo¿liwe tylko poprzez uczestnictwo w ¿y-
ciu spo³ecznym. �Nasz wzór renesansowy jest wzbogacony o kult pracy
i solidarno�æ miêdzyludzk¹� (ibidem, s. 379).

Konfrontuj¹c ten wzór z rzeczywisto�ci¹, Ossowska dostrzega³a zró¿ni-
cowanie ethosu robotniczego, o czym �wiadcz¹ badania prowadzone w�ród
proletariatu amerykañskiego. Na podstawie odmiennego stylu ¿ycia zosta³y
wyodrêbnione trzy klasy spo³eczne. Do pierwszej zaliczani s¹ robotnicy wy-
kwalifikowani, którzy sami siebie zaliczaj¹ do ni¿szej klasy �redniej. Naczel-
n¹ warto�ci¹ jest tu szanowno�æ, dla której niezbêdny warunek tworzy przy-
nale¿no�æ do jakiej� organizacji religijnej. Równie istotn¹ cechê stanowi
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podkre�lanie wa¿no�ci w³asnej roli dla spo³eczeñstwa (ibidem, s. 73�74).
Ni¿sz¹ klasê w�ród robotników stanowi¹ pracownicy na wpó³ wykwalifiko-
wani (semiskilled). S¹ oni pozbawieni nadziei na awans, dlatego ich troska
¿yciowa nie wybiega poza tera�niejszo�æ (get by). Najni¿sz¹ grupê stanowi¹
ludzie bez ¿adnych kwalifikacji i bez sta³ego zatrudnienia. �£¹czy ich apatia,
brak zainteresowania wykszta³ceniem. Tworz¹ oni rodziny nietrwa³e z du-
¿ym odsetkiem dzieci nie�lubnych. Objawiaj¹ wysoki procent przestêpczo-
�ci� (ibidem, s. 74).

Przemiany, jakie nast¹pi³y w moralno�ci proletariatu, uwidoczniaj¹ coraz
silniejszy wp³yw drobnomieszczañskiego stylu ¿ycia. W zachowaniach ro-
botnicy upodabniaj¹ siê do urzêdników ni¿szego szczebla. �wiadczy o tym
wzrost poczucia bezpieczeñstwa i umacnianie wiêzi rodzinnych. �Dom od-
ci¹ga go od kolegów, zwi¹zki zawodowe robi¹, wed³ug niego [robotnika �
przyp. M.W.], swoje i bez jego udzia³u� (ibidem, s. 75). Zaznacza siê coraz
wiêkszy wp³yw kultury masowej, spada natomiast zainteresowanie sprawa-
mi ogólnymi. Do robotników nie przemawiaj¹ pojêcia walki klas czy solidar-
no�ci w walce o sprawiedliwo�æ spo³eczn¹, poniewa¿ s¹ zadowoleni z rze-
czywisto�ci. Bariery spo³eczne ulegaj¹ zatarciu, a najwa¿niejsze czynniki
stratyfikacji stanowi¹ wykszta³cenie i horyzonty kulturowe (por. ibidem).
Maria Ossowska, pisz¹c o przemianach ethosu robotniczego, odwo³uje siê
do opracowañ Ferdynanda Zweiga. Odnosi³y siê one do przemian ethosu
robotników angielskich. W sferze domys³ów pozostaje zatem odpowied� na
pytanie, na ile ta charakterystyka jest adekwatna do sytuacji proletariatu
w krajach socjalistycznych. Ossowska, oceniaj¹c sytuacjê klasy robotniczej,
odwo³uje siê do hipotezy Thorsteina Veblena zak³adaj¹cej, ¿e klasa stoj¹ca ni-
¿ej na�laduje wzory klasy znajduj¹cej siê bezpo�rednio nad ni¹. Proletariat uleg³
�zara¿eniu siê duchem drobnomieszczañskim�, a wzory tej klasy stanowi¹ g³ów-
ny przedmiot aspiracji proletariatu (por. ibidem, s. 82). Widaæ wyra�nie, ¿e
realnie utrzymuj¹ce siê w spo³eczeñstwie wzory osobowe mia³y niewiele wspól-
nego z tre�ciami lansowanymi przez instytucje propagandowe.

Wzór socjalistyczny: od negacji do kreacji

W odniesieniu do socjalistycznych wzorów osobowych nale¿y zauwa¿yæ,
¿e praktyka formowania zasadniczych elementów tego wzoru wyra�nie by³a
nastawiona na krytykê, negacjê, a wreszcie modyfikacjê zastanych warto�ci
�wiata spo³ecznego, utrwalonych we wzorach osobowych spo³eczeñstwa
demokratycznego. Odwo³uj¹c siê do kategorii alienacji, zanegowano wszel-
kie formy wspólnoty i wiêzi spo³ecznej: pañstwo, rodzinê, naród, religiê czy
moralno�æ. Przeciwstawiaj¹c spo³eczeñstwu obywatelskiemu wyobcowan¹
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klasê spo³eczn¹ � proletariat, wskazywano na zespo³y cech osobowo�ci bê-
d¹cych wytworami procesów alienacyjnych: w³a�ciwo�ci fizyczne, strukturê
potrzeb i motywacji, postawy wobec innych i siebie, emocje, dyspozycje
i uzdolnienia (por. Jasiñska, Siemieñska 1978: 94).

Spo³eczeñstwo obywatelskie wspó³czesne Karolowi Marksowi by³o dla
niego urzeczywistnieniem zasady indywidualizmu jako jego autotelicznego
celu, zatem wszelka dzia³alno�æ, w tym praca, by³a rozumiana jako �rodek
do niezale¿no�ci. Odrzucaj¹c zasadê obopólnej korzy�ci dzia³aj¹cych jedno-
stek, podkre�lano, a nawet uto¿samiono indywidualizm z egoizmem, z po-
stawami antyhumanistycznymi i aspo³ecznymi, poniewa¿ egoistyczne jednostki
kieruj¹ siê wy³¹cznie swym prywatnym interesem (por. ibidem, s. 96�97).
W interpretacji marksistowskiej indywidualne d¹¿enie do niezale¿no�ci by³o
to¿same z tendencj¹ do podporz¹dkowania innych, co w konsekwencji nada-
wa³o temu spo³eczeñstwu postaæ spo³eczeñstwa �lokajskiego� (por. Lenin
1956: 541�542; Jasiñska, Siemieñska 1978: 97).

Kolejn¹ krytykowan¹ cech¹ tego wzoru by³y pieni¹dze � wyabstrahowa-
na forma w³asno�ci prywatnej. W posiadaniu pieniêdzy zawieraj¹ siê wszyst-
kie ludzkie mo¿liwo�ci. Pieni¹dze by³y widziane jako podstawa wiêzi spo-
³ecznej, ale jednocze�nie alienacji (por. Jasiñska, Siemieñska 1978: 96). We
w³asno�ci prywatnej upatrywano �róde³ sprzeczno�ci interesów, konfliktów
miêdzyludzkich, konkurencji, zawi�ci, walki nienawi�ci, wrogo�ci i agresji.
W �lad za Marksem uznawano, ¿e s¹ to cechy bêd¹ce zaprzeczeniem idealne-
go wzorca �istoty cz³owieka� (por. K. Marks, Rêkopisy, Dzie³a 62, za: Jasiñ-
ska, Siemieñska 1978: 98�99).

Krytyka spo³eczeñstwa obywatelskiego i obecnych w nim warto�ci
utrzymywa³a siê do momentu rozpoczêcia budowy ustroju komunistyczne-
go po zwyciêstwie rewolucji w Rosji. W prze³omowym momencie walki
wskazywano na konieczno�æ utrzymywania takich cech, jak nienawi�æ i bez-
wzglêdno�æ wobec wrogów klasowych. Z chwil¹ zwyciêstwa klasy robot-
niczej siêgniêto do podstaw doktryny, aby budowaæ ³ad spo³eczny oparty
na nowym modelu cz³owieka. Paradoks tej sytuacji polega³ na tym, ¿e
w kreacji nowego wzoru wykorzystano warto�ci obecne w demokratycz-
nym wzorze osobowym osadzonym w klimacie moralno�ci mieszczañskiej.
St¹d te¿ praca, tak jak w opartych na moralno�ci mieszczañskiej wzorach
osobowych spo³eczeñstwa obywatelskiego, sta³a siê podstawow¹ warto�ci¹
we wzorze obywatela pañstwa socjalistycznego. Wychodz¹c z podobnych prze-
s³anek jak Benjamin Franklin (zaliczany przez Ossowsk¹ do klasycznych re-
prezentantów moralno�ci mieszczañskiej), wskazywano, ¿e cz³owiek jako
zwierzê wyrabiaj¹ce narzêdzia jest w stanie poprzez pracê przekszta³caæ ota-
czaj¹c¹ go rzeczywisto�æ.
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Stosunek obywateli pañstwa socjalistycznego do pracy mia³ wyra¿aæ siê
w przekonaniu, ¿e �[�] praca jest g³ówn¹ spraw¹ ich ¿ycia, zasadnicz¹ for-
m¹ przejawiania osobowo�ci [...]. Podzia³ miêdzy prac¹ a ¿yciem osobistym
zosta³ zniesiony. Praca sta³a siê spraw¹ honoru, stanowi¹c zasadnicz¹ tre�æ
osobistego ¿ycia cz³owieka. Ró¿nice zawieraj¹ siê w celach, do których pra-
ca wiedzie. Otó¿ mia³a to byæ rzetelna praca dla dobra spo³eczeñstwa, której
towarzyszy³o przekonanie (sk¹din¹d znane z Biblii, nawi¹zuj¹ce do wypo-
wiedzi �w. Paw³a), ¿e kto nie pracuje, ten nie je�. Dlatego wychowanie
w duchu umi³owania pracy wyra¿a³o siê w propagowaniu wzoru przodow-
nika pracy socjalistycznej. Stosunek do pracy mia³ byæ rozumiany jako prze-
kszta³canie pracy w potrzebê i formê ekspresji osobowo�ci, wyra¿anie moty-
wacji osi¹gniêæ w d¹¿eniu do wspó³zawodnictwa pracy.

Z tak¹ postaw¹ by³a silnie skorelowana cecha przedsiêbiorczo�ci, �nie-
roz³¹cznie zwi¹zana z energi¹ twórcz¹, zdolno�ci¹ ponoszenia ryzyka, z tym
»poczuciem nowo�ci« [...], którym powinien cechowaæ siê przoduj¹cy dzia-
³acz socjalistycznego spo³eczeñstwa� (Jasiñska, Siemieñska 1978: 124�126).
Przedsiêbiorczo�æ utraci³a wymiar indywidualny i sta³a siê czym�, co wspó³-
cze�nie jest rozumiane jako innowacyjno�æ.

Instytucja pañstwa, negowana jako narzêdzie klasowego ucisku, sta³a siê
z chwil¹ uzyskania w³adzy i przejêcia w³asno�ci �rodków produkcji przez
zwyciêsk¹ klasê robotnicz¹ przedmiotem zalecanego patriotyzmu, w po³¹-
czeniu z komunistyczn¹ zasad¹ internacjonalizmu. Pañstwo, podobnie jak
w spo³eczeñstwie obywatelskim, pe³ni funkcjê stra¿nika � gwaranta praw.
Ró¿nica polega³a na tym, ¿e o ile w pierwszym przypadku pañstwo dawa³o
gwarancjê ochrony w³asno�ci prywatnej i zapewnia³o swoim obywatelom wol-
no�æ w realizacji indywidualnych lub zbiorowych celów, to w wypadku spo-
³eczeñstwa socjalistycznego cele d¹¿eñ zosta³y �ci�le zdefiniowane, wyzna-
czone i uto¿samione z pañstwem, które stanowi³o najwy¿sz¹ formê ich
realizacji. Dlatego propagowane wzory osobowe charakteryzowa³y siê bez-
graniczn¹ mi³o�ci¹ socjalistycznej ojczyzny z tendencj¹ typow¹ dla zamkniê-
tych systemów spo³ecznych do traktowania jako wrogów pañstwa reforma-
torów spo³ecznych, których inicjatywa wy³amywa³a siê spod kontroli.

W nowym ustroju indywidualizm charakterystyczny dla spo³eczeñstwa
obywatelskiego nieodmiennie by³ uto¿samiany z egoizmem. Jedyn¹ dopusz-
czaln¹ i moralnie usprawiedliwion¹ form¹ egoizmu by³ egoizm kolektywny,
wyra¿aj¹cy siê najbardziej w walce klas. Propagowane socjalistyczne posta-
wy obywatelskie zawiera³y takie warto�ci, jak: egalitaryzm i demokratyzm,
przezwyciê¿anie egoizmu i bur¿uazyjnego indywidualizmu, rozwój spo³ecz-
nych postaw i aspiracji, rozwój potrzeby wspó³pracy i kolektywizm (por.
ibidem, s. 128�129).
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W kolektywizmie tworzonym w pañstwach realnego socjalizmu jednost-
ki mia³y budowaæ swoj¹ to¿samo�æ, opieraj¹c j¹ na poczuciu przynale¿no�ci
do okre�lonej wspólnoty. Kolektywizm mia³ siê wyra¿aæ w �wiadomo�ci trwa-
³ej przynale¿no�ci do grupy, spo³eczno�ci lokalnej, wreszcie ca³ego narodu,
a tak¿e w przekonaniu, ¿e interesy ogólne i zespo³owe stoj¹ wy¿ej ni¿ spra-
wy osobiste. �Cech¹ charakterystyczn¹ psychiki cz³owieka radzieckiego jest
zniszczenie podzia³u pomiêdzy osobistymi a spo³ecznymi sprawami� (Tie-
p³ow 1950: 90). Indywidualizm, bêd¹cy cech¹ to¿samo�ci jednostkowej
w demokratycznym spo³eczeñstwie obywatelskim, w socjalizmie zosta³ zast¹-
piony to¿samo�ci¹ kolektywn¹, opart¹ na warto�ciach socjocentrycznych. W tym
typie kolektywizmu nie ma miejsca na samodzieln¹ inicjatywê. Rzeczywi-
sto�æ ustrojowa w Polsce Ludowej i innych krajach socjalistycznych wytwo-
rzy³a formê kolektywizmu podkre�laj¹cego dominuj¹c¹ rolê grupy, bez któ-
rej jednostka jest niczym. Podobnie jak w Pañstwie Platona metoda utopijna
prowadzi³a do dogmatycznego trzymania siê utartych rozwi¹zañ, dla któ-
rych poniesiono liczne ofiary, odrzucaj¹c postawê uczenia siê na b³êdach.
Dlatego próba jakiejkolwiek krytyki prowadz¹cej do poprawy istniej¹cego
stanu rzeczy by³a odbierana jako dzia³anie na szkodê systemu, a krytyków �
reformatorów traktowano jako reprezentantów wrogiego obozu. Mamy za-
tem do czynienia z utopijn¹ in¿ynieri¹ spo³eczn¹, której podstawow¹ s³abo-
�ci¹ jest brak mo¿liwo�ci stwierdzenia, czy stosowane �rodki s¹ adekwatne
do realizacji niezmiennego celu � idea³u, poniewa¿ z za³o¿enia jakakolwiek
krytyka stosowanych rozwi¹zañ jest niedopuszczalna i bezwzglêdnie t³umio-
na (por. Popper 2006: 203�214).

Charakterystycznym rysem wzoru obywatela w spo³eczeñstwie socjali-
stycznym by³o kszta³towanie �wiatopogl¹du �naukowego�. W istocie pole-
ga³o to na ateizacji sterowanej � przezwyciê¿aniu religii poprzez zinstytucjo-
nalizowane formy propagandy. Koncentracja na sprawach doczesnych daje
siê równie¿ odnale�æ u klasyków moralno�ci mieszczañskiej (np. u Frankli-
na, który religiê zaleca³ g³ównie kobietom). Znajdujemy tu pewne analogie
do nastawionego na realizacjê celów realistycznych wzoru self-made mana.
Podobnie jak u Franklina wzór osobowy obywatela pañstwa socjalistycznego
zamyka³ cz³owieka w wymiarze doczesno�ci. Jednak¿e w socjalizmie nie do
przyjêcia by³o chrze�cijañskie, oparte na transcendencji, odniesienie jednost-
ki ludzkiej do Boga. Antyindywidualistyczny kolektywizm nie widzia³ uza-
sadnienia w odwo³aniu siê do allocentrycznych warto�ci. Ta cecha socjali-
stycznego wzoru osobowego sytuuje go na pozycji diametralnie odmiennej
od wzorów chrze�cijañskich (por. Dyczewski 1995: 127).

W pocz¹tkowym okresie w publikacjach propaguj¹cych po¿¹dane wzory
osobowo�ci czêsto pada³y sugestie, ¿e przedstawiaj¹ one wzory ju¿ powszech-
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nie realizowane. Sfera normatywna by³a �ci�le zespolona z opisami rzeczywi-
sto�ci, co w konsekwencji doprowadza³o do uto¿samienia sfery postulatów,
oczekiwañ czy wymagañ z opisem typów osobowo�ci. Chodzi³o o wywo³a-
nie wra¿enia, ¿e propagowany model osobowo�ci jest powszechnie aprobowa-
ny i realizowany w spo³eczeñstwie. Jednak¿e nie by³ to wzór osobowy w zna-
czeniu nadawanym mu przez Mariê Ossowsk¹. Propagowany wzór
osobowo�ci bardzo szczegó³owy, je�li chodzi o zestaw cech oraz ich opis,
obejmowa³ explicite tylko pewn¹ sferê doznañ i dzia³añ jednostki, a miano-
wicie te rysy, które wi¹¿¹ siê z uczestnictwem cz³owieka w ¿yciu zbiorowym
i realizacji zadañ stawianych spo³eczeñstwu � w budowie komunizmu. ¯ycie
osobiste, warto�ci indywidualne (odsuniête na plan dalszy), zosta³y podpo-
rz¹dkowane warto�ciom ogólnym i nie stanowi³y pocz¹tkowo przedmiotu
wiêkszego zainteresowania instytucji ideologiczno-propagandowych. G³ów-
nym celem by³o ukazanie spo³eczeñstwu po¿¹danych wzorów postêpowania
i warto�ciowania. Zadanie to realizowano prezentuj¹c sylwetki konkretnych
bohaterów lub fikcyjne postacie uosabiaj¹ce zespó³ cech po¿¹danych (por.
Jasiñska, Siemieñska 1978: 113�132). Wzór osobowy obywatela w spo³e-
czeñstwie socjalistycznym zosta³ uto¿samiony z idea³em komunisty � budow-
niczego nowego ustroju. W odró¿nieniu od wzoru zachodniego mia³ on
wyra�nie antyindywidualistyczny charakter. Typ kolektywizmu socjalistycz-
nego zawiera³ wzór obywatela wyra�nie nawi¹zuj¹cy do idei zawartej w Pla-
toñskim Pañstwie, w którym jednostka pozbawiona jest prawa do samosta-
nowienia, a sw¹ to¿samo�æ zawdziêcza tylko i wy³¹cznie pozycji zajmowanej
w strukturze kolektywu.

Zakoñczenie

Analizy porównawcze wzorów osobowych nie wyczerpuj¹ bogactwa tej
problematyki. Wzory obywatela w spo³eczeñstwie demokratycznym i socja-
listycznym, czerpi¹c ze wspólnego �ród³a � moralno�ci mieszczañskiej, wy-
ra¿aj¹ nowy rodzaj moralno�ci kolektywnej. Przemiany zachodz¹ce po woj-
nie sprzyja³y wytworzeniu siê moralno�ci daj¹cej pierwszeñstwo interesom
zorganizowanej zbiorowo�ci � kolektywizmu korporacyjnego w krajach de-
mokratycznych i kolektywizmu socjalistycznego. Przeprowadzona rekonstruk-
cja pogl¹dów Marii Ossowskiej potwierdza tezê o wspólnym pod³o¿u mo-
ralnym wzorów osobowych obywatela w demokracji i socjalizmie. Zasadnicz¹
tre�ci¹ obydwu wzorów by³y te same warto�ci, aczkolwiek odmiennie defi-
niowane. Nale¿¹ do nich: praca, w³asno�æ, wolno�æ, zaanga¿owanie, indywi-
dualizm i kolektywizm, a tak¿e stosunek do religii. Warto�ci obecne w demo-
kratycznych wzorach osobowych ulega³y w pañstwach socjalistycznych
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modyfikacji i oddzia³ywaniu instytucji propagandowych wyznaczaj¹cych za-
sadniczy charakter przeobra¿eñ. Zmiany zachodz¹ce w obydwu wzorach,
pomimo zasadniczych ró¿nic, wykaza³y wiele podobieñstw. Do najwa¿niej-
szej nale¿y niew¹tpliwie zanik indywidualizmu na rzecz form ¿ycia zbioro-
wego. Jako przyk³ad mo¿na wskazywaæ �cz³owieka bez kantów� i homo
sovietcus. Nie oznacza to jednak, ¿e obydwa wzory s¹ do siebie podobne,
a jedynie, ¿e podkre�lane ró¿nice nie s¹ a¿ tak wielkie, jakby siê mog³o wy-
dawaæ. Widaæ jednak, ¿e oparte na warto�ciach wywodz¹cych siê z moralno-
�ci mieszczañskiej wzory osobowe obywatela w demokracji i socjalizmie ule-
g³y w zasadniczej swej czê�ci podobnym przekszta³ceniom.

W opracowaniach dotycz¹cych problematyki spo³eczeñstwa obywatel-
skiego czêsto podkre�la siê brak zakorzenienia standardów demokratycznych
tworz¹cych powszechnie akceptowany klimat moralny ¿ycia zbiorowego
w polityce, gospodarce czy szeroko rozumianej sferze publicznej. Nowoczesne
spo³eczeñstwo obywatelskie buduje siê w Polsce powoli i wci¹¿ jest odleg³e
od sfery wyobra¿eñ, pomimo ¿e w Polsce po 1989 r. zaistnia³y warunki do
powstania i ukszta³towania dojrza³ego oblicza spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e w latach siedemdziesi¹tych XX w. pojawi³a siê
oryginalna koncepcja samoorganizacji spo³ecznej, wypracowana w warun-
kach opresji przez �rodowiska opozycyjne. Powsta³¹ wówczas teoriê polskiej
samoorganizacji zachodni komentatorzy i naukowcy okre�lili jako spo³eczeñ-
stwo obywatelskie, nadaj¹c mu nowy teoretyczny wymiar. Z czasem sta³a siê
ona trwa³ym elementem wspó³czesnej my�li spo³ecznej i filozofii politycznej.
W otoczeniu kolektywistycznych wzorów socjalizmu zachodzi³ w Polsce pro-
ces powstawania i dzia³alno�ci wspólnoty opozycji o zró¿nicowanych korze-
niach ideologicznych, podzielaj¹cych system warto�ci wytworzony w warun-
kach totalitaryzmu. Dosz³o do powstania i akceptacji pojêcia dobra
wspólnego, wyznaczaj¹cego sens dzia³añ ca³ej opozycji. Jednak¿e wiedza
zdobyta i wykorzystana w warunkach systemu in¿ynierii utopijnej okaza³a siê
w niewielkim stopniu u¿yteczna do kontynuowania dzia³añ obywatelskich, ich
opisu i wyja�niania w nowej, demokratycznej rzeczywisto�ci, prawnie gwaran-
tuj¹cej wolno�æ zrzeszania siê i wyra¿ania opinii w sferze publicznej.

Paradoksalnie moment zaprzestania represji i demokratycznego otwarcia
sta³ siê koñcem spo³eczeñstwa obywatelskiego w tej wersji. Wolno�æ daj¹ca
mo¿liwo�æ wyboru spowodowa³a zró¿nicowanie i nowe podzia³y: aksjolo-
giczne, ideowe i polityczne. Wypracowany przez opozycyjne �rodowiska in-
teligenckie model utopii spo³ecznej, jakim by³o spo³eczeñstwo obywatelskie,
utraci³ na znaczeniu. Zanik³o pojêcie dobra wspólnego i dotychczasowa zdol-
no�æ do wspólnotowego dzia³ania, a wspólnotê opart¹ na silnych wiêziach
solidarno�ci zast¹piono neutralnym terminem �stowarzyszenie�. Nie bêdzie
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nadu¿yciem stwierdzenie, ¿e w ten sposób nadano spo³eczeñstwu obywatel-
skiemu w Polsce nowy � korporacyjny charakter.

Budowanie gospodarki wolnorynkowej wymaga³o nowych wzorów w kul-
turze organizacyjnej przedsiêbiorstw. Kolejna faza modernizacji oznacza³a
konieczno�æ implementacji gotowych wzorów i schematów decyzyjnych
opartych na kulturze organizacyjnej tych spo³eczeñstw, w których one po-
wstawa³y. Pojawiaj¹ce siê zjawisko corporate governance (w³adztwo korpo-
racyjne) oznacza³o nowy styl zarz¹dzania i kierowania (por. Jasiecki 2013:
310�311). Nie bêdzie nadu¿yciem stwierdzenie, ¿e korporacyjny styl zarz¹-
dzania sta³ siê tak¿e w³a�ciwy instytucjom w³adzy wykonawczej wszystkich
szczebli, wyra¿aj¹c siê w sposobie uprawiania polityki publicznej. Dlatego
�w³adztwo korporacyjne� wydaje siê jedn¹ z przyczyn s³abo�ci rozwojowej
form stowarzyszeniowych w Polsce. Mo¿na powiedzieæ, ¿e spo³eczeñstwo
obywatelskie w Polsce, uwalniaj¹c siê z wp³ywów kolektywizmu socjalistycz-
nego i wchodz¹c na demokratyczn¹ �cie¿kê reform, zderzy³o siê z kolektywi-
zmem korporacyjnym i konieczno�ci¹ przyjêcia jego uwarunkowañ zarówno
prawnych, jak i moralnych. W perspektywie socjologicznej zaznacza siê, ¿e
nowe wzory kultury organizacyjnej i standardy zarz¹dzania dopiero siê kszta³-
tuj¹ (ibidem, s. 311). Stosowane rozwi¹zania instytucjonalne, a tak¿e teorie
oraz narzêdzia i metody s³u¿¹ce do ich opisu i interpretacji maj¹ najczê�ciej
charakter imitacyjny. W rezultacie powstaje hybrydowy konglomerat roz-
wi¹zañ instytucjonalnych, tworzonych na wzór instytucji funkcjonuj¹cych
w strukturze organizacyjnej krajów Europy i Stanów Zjednoczonych. Struk-
tura i sposób funkcjonowania tych instytucji jest najczê�ciej analizowana za
pomoc¹ zapo¿yczonych rozwi¹zañ teoretycznych obecnych w literaturze
naukowej socjologów europejskich b¹d� amerykañskich. Instytucje tworzo-
ne w odpowiedzi na wyzwania rzeczywisto�ci s¹ najczê�ciej przyk³adem nie-
adekwatnych rozwi¹zañ, które nie przynosz¹ oczekiwanych rezultatów. Przyj-
mowane rozwi¹zania, poniewa¿ nie spe³niaj¹ swoich podstawowych celów,
powoduj¹ permanentnie utrzymuj¹cy siê kryzys instytucjonalny i intelektu-
alny. Towarzysz¹ca temu refleksja nad intelektualnymi mechanizmami two-
rzenia rzeczywisto�ci, podwa¿aj¹c spo³ecznie obowi¹zuj¹ce wersje, nie po-
zwala na tworzenie �wiata lepiej przystaj¹cego do ludzkich oczekiwañ
i mo¿liwo�ci. Trudno okre�liæ, co jest tego przyczyn¹ (por. Szczegó³a 1999:
313). Byæ mo¿e racjê mia³ Karl Popper, stwierdzaj¹c, ¿e nie wystarczy insty-
tucji zaprojektowaæ � potrzebuj¹ one ponadto osadzenia w tradycji demo-
kratycznej danej spo³eczno�ci, w³a�ciwego sobie klimatu moralnego i aury
kulturowej zapewniaj¹cej uczestnikom mo¿liwo�æ artykulacji opinii (por.
Popper 2006: 2; Kurczewska, Bojar, Kempny 1998: 95).
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Kierunki ewolucji �wiadomo�ci moralnej Polaków

The article discusses the changes taking place in Poles� moral awareness, refer-
ring to the findings of research studies conducted both on representative stud-
ies and those based on the method of focus group discussions. They enable the
distinguishing of seven dimensions on which the said changes are occurring.
Morality is not considered such an important social fact as was the case when
Maria Ossowska laid the foundations for the sociology of morality in Poland.
Effort, which was emphasised by Ossowska, is ceasing to be an important fac-
tor in the defining of moral behaviours, a factor characterising them. The
multidimensional process of the secularisation of morality is becoming deep-
er, as is apparent in the increasingly universal conviction that man, when mak-
ing ethical choices, should be guided primarily by individual conscience inde-
pendent of any figures of authority whatsoever, especially formal authorities.
The circle of those for whom the individual�s moral autonomy constitutes a
special value is expanding. More and more people share the view, characteris-
tic of �ethical situationism�, that the majority of moral norms apply not in an
absolute manner, but depending on the circumstances. This is only partly con-
firmed by Hanna �wida-Ziemba�s conception, according to which a widespread
phenomenon today is �moral permissiveness�, meaning tolerance for violating
norms coupled with a simultaneous �abstract� conviction of their validity. Part-
ly � because the focus groups indicate that such a diagnosis only holds true in
regard to the violation of certain norms, while one cannot talk of such for-
bearance where other norms are concerned.
Keywords: moral orientations, secularisation of morality, moral permissiveness,
evolution of morality, conscience, moral authorities, moral autonomy

W artykule wracam do problematyki, któr¹ analizowa³em w wyst¹pieniu
zatytu³owanym �wiadomo�æ moralna Polaków � g³ówne tendencje (por. Kiciñ-
ski 2005), wyg³oszonym na zje�dzie socjologicznym w Poznaniu w 2004 r.
Obecnie po³o¿ê jednak nacisk na nieco inne aspekty omawianej wówczas
problematyki oraz postaram siê uwzglêdniæ obserwacje i dane, które nagro-
madzi³y siê w ci¹gu ostatniej dekady.

Zacznê od uwagi, ¿e w tytule wspomnianego wyst¹pienia nie przypad-
kiem jest mowa o ewolucji � w i a d o m o � c i  m o r a l n e j ,  a nie ewolucji
m o r a l n o � c i .  Badania bowiem, na których opieram formu³owane tu
wnioski, dotycz¹ niemal wy³¹cznie sfery ludzkich p r z e k o n a ñ  i  p o g l ¹ -
d ó w,  a nie sfery r z e c z y w i s t y c h  z a c h o w a ñ .  Oczywi�cie obie te
sfery s¹ za sob¹ skorelowane, ale nie zawsze jest to korelacja silna i jedno-
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znaczna. W jednym spo³eczeñstwie wiêkszo�æ uczniów mo¿e na przyk³ad
uwa¿aæ, ¿e �ci¹ganie na egzaminie jest nieuczciwe i jednocze�nie �ci¹gaæ, gdy
tylko nadarzy siê okazja, w innym � uznawaniu normy uczciwo�ci towarzy-
szy jej rzeczywiste przestrzeganie. Gdybym wiêc opisywa³ m o r a l n o � æ
jakiej� grupy, bra³bym pod uwagê nie tylko stopieñ akceptacji przez jej cz³on-
ków, powiedzmy, norm Dekalogu, ale równie¿ zgodne lub niezgodne z tymi
normami zachowania. Przy opisie moralno�ci danej grupy wa¿ne jest wiêc
nie tylko, jak jej cz³onkowie oceniaj¹ na przyk³ad dawanie ³apówek, stoso-
wanie �rodków antykoncepcyjnych czy nieudzielenie pomocy ofiarom wy-
padku drogowego, ale równie¿ jak czêsto ³apówki daj¹, stosuj¹ �rodki anty-
koncepcyjne, prowadz¹c samochód, zatrzymuj¹ siê, by sprawdziæ, czy
uczestnicy kolizji drogowej potrzebuj¹ pomocy itd. Tak wiêc pomiêdzy pojê-
ciem moralno�ci a pojêciem �wiadomo�ci moralnej w ¿adnym wypadku nie
mo¿na stawiaæ znaku równo�ci.

Chcia³em to mocno podkre�liæ � mimo ¿e fakt ten wydaje siê oczywisty
� gdy¿ w wielu tekstach odwo³uj¹cych siê jedynie do badañ dotycz¹cych
pogl¹dów respondentów na problemy moralne, ich autorzy mówi¹ po pro-
stu o przemianach dokonuj¹cych siê w moralno�ci. To, ¿e tak postêpuj¹,
wynika zapewne ze �wiadomo�ci istnienia oczywistych zwi¹zków ³¹cz¹cych
sferê zachowañ i sferê przekonañ (które ponadto znacznie ³atwiej badaæ ni¿
zachowania). W³a�nie ze wzglêdu na te zwi¹zki na przyk³ad Maria Ossow-
ska, tworz¹c portret moralno�ci mieszczañskiej, z pewno�ci¹ zak³ada³a, ¿e
opisuje co� wiêcej ni¿ tylko charakterystyczne dla mieszczañstwa moralne
przekonania i wyobra¿enia. Podobnie niniejszy artyku³ � choæ jest w pe³ni
po�wiêcony przemianom zachodz¹cym w sferze �wiadomo�ci moralnej, to
sformu³owane w nim wnioski, w pewnym przynajmniej zakresie, dotycz¹
czego� wiêcej ni¿ tylko tej sfery.

Druga uwaga dotyczy ram czasowych, w których siê poruszam, mówi¹c
o ewolucji �wiadomo�ci moralnej w polskim spo³eczeñstwie. Trudno je �ci�le
okre�liæ, ale z grubsza bior¹c chodzi o kilka ostatnich dekad, w czasie któ-
rych pojawia³o siê coraz wiêcej badañ nad interesuj¹c¹ nas problematyk¹,
a tak¿e okres wcze�niejszy, który pozosta³ w pamiêci najstarszych pokoleñ,
stanowi¹c uk³ad odniesienia przy opisie zmian dokonuj¹cych siê obecnie.
Roboczo mo¿na przyj¹æ, ¿e w tym ostatnim przypadku chodzi o czasy, kiedy
to swoje studia nad moralno�ci¹ prowadzi³a Maria Ossowska, a wiêc o okres
od koñca lat dwudziestych po lata sze�ædziesi¹te ubieg³ego wieku.

Uwaga trzecia dotyczy rodzaju danych, na których siê opieram, formu³u-
j¹c przedstawione w artykule wnioski. S¹ nimi prowadzone na rozmaitych
próbach wyniki badañ empirycznych, które w zwi¹zku z u¿ytymi w nich
narzêdziami dostarczaj¹ informacji o przekonaniach moralnych responden-
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tów, oraz wywiady pozwalaj¹ce lepiej interpretowaæ owe wyniki. Mam tu na
my�li zarówno prowadzone od koñca lat sze�ædziesi¹tych badania w³asne,
jak i stosunkowo liczne badania realizowane przez ró¿ne o�rodki, zw³aszcza
Centrum Badania Opinii Spo³ecznej. Ponadto, szczególnie w tym przypadku
cenne, badania fokusowe pozwalaj¹ce na g³êbsze wnikniêcie w strukturê
moralnych przekonañ ich uczestników. Przy opisie �wiadomo�ci moralnej
charakterystycznej dla wcze�niejszego okresu cennym �ród³em informacji s¹
tak¿e podejmowane przez Mariê Ossowsk¹ próby stworzenia analitycznych
definicji takich zjawisk, jak moralno�æ, moralne normy, moralne oceny czy
moralne motywacje. Przedstawiê kolejno g³ówne tendencje, które mo¿na
zaobserwowaæ, �ledz¹c kierunki ewolucji �wiadomo�ci moralnej spo³eczeñ-
stwa polskiego.

Rzadsze postrzeganie rzeczywisto�ci w kategoriach moralnych

Ostatnia uwaga o rodzaju danych, na których siê tu opieram, stanowi
dobry punkt wyj�cia do zasygnalizowania pierwszej ze wspomnianych ten-
dencji. Zauwa¿my bowiem, ¿e gdy Maria Ossowska zaczê³a w latach trzydzie-
stych ubieg³ego wieku tworzyæ now¹ dyscyplinê naukow¹, której przedmio-
tem by³a moralno�æ, w spo³eczeñstwie dominowa³a opinia, ¿e p r z e d m i o t
ó w  j e s t  c z y m �  n i e z w y k l e  k o n k r e t n y m  i  w a ¿ n y m ,  podob-
nie jak prawo czy religia. Zdaniem Ossowskiej problem polega³ jednak na
tym, ¿e refleksja nad moralno�ci¹ by³a wówczas domen¹ raczej moralistów
ni¿ badaczy, którzy analizowaliby to zjawisko w sposób godny prawdziwej
nauki. Z naszego punktu widzenia jest interesuj¹ce, ¿e autorka Podstaw na-
uki o moralno�ci prace nad now¹ dyscyplin¹ zaczê³a od próby zdefiniowania
przedmiotu owej nauki za pomoc¹ d e f i n i c j i  a n a l i t y c z n e j ,  która
uwzglêdnia³a znaczenia nadawane moralno�ci w jêzyku naturalnym, a wiêc
w znaczeniu funkcjonuj¹cym w �wiadomo�ci spo³ecznej. Zak³ada³a wiêc
implicite, ¿e w �wiadomo�ci spo³ecznej funkcjonuj¹ dostatecznie wyraziste
wyobra¿enia dotycz¹ce tego przedmiotu.

Od pewnego czasu co� siê jednak w tej jêzykowej kwestii zmienia. Jest to
wyra�nie zauwa¿alne zw³aszcza przy analizie dyskusji fokusowych, w któ-
rych uczestniczy m³odzie¿ licealna, lub wypowiedzi studentów na zajêciach
poruszaj¹cych problematykê moraln¹. Wynika z nich mianowicie, ¿e takie
terminy, jak �zasady moralne�, �moralne normy�, �motywy moralne�, �mo-
ralna dezaprobata� czy wrêcz �moralno�æ� s¹ niechêtnie przez m³odych lu-
dzi u¿ywane, g d y  m ó w i ¹  o  j a k i c h �  p r o b l e m a c h  s p o n t a -
n i c z n i e ,  s w o i m  w ³ a s n y m  j ê z y k i e m ,  a  n i e  j ê z y k i e m
n a r z u c o n y m  p r z e z  b a d a c z a .  Nie znaczy to oczywi�cie, ¿e termi-
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ny te s¹ im zupe³nie obce, gdy¿ w dyskursie prowadzonym w jêzyku narzu-
conym na przyk³ad przez socjologiczny kwestionariusz potrafi¹ siê nimi po-
s³ugiwaæ. Odnosi siê jednak wra¿enie, ¿e w ich w³asnej mowie nie maj¹ ju¿
one takiej pozycji, jak¹ mia³y � i w du¿ej mierze maj¹ nadal � w jêzyku star-
szych pokoleñ. Wydaje siê przy tym, ¿e na niechêci do u¿ywania okre�lo-
nych terminów sprawa siê nie koñczy, gdy¿ jest ona równie¿ wska�nikiem
tego, i ¿  m ³ o d z i  z n a c z n i e  r z a d z i e j  n i ¿  s t a r s i  p a t r z ¹  n a
o t a c z a j ¹ c ¹  i c h  r z e c z y w i s t o � æ  p r z e z  p r y z m a t  k a t e g o r i i
m o r a l n y c h .  Rzadziej zastanawiaj¹ siê na przyk³ad nad tym, czy jakie�
postêpowanie jest dyskwalifikuj¹ce z moralnego punktu widzenia lub czy
jest m o r a l n i e  chwalebne. Rzadziej te¿ stawiaj¹ sobie pytanie, czy nor-
ma, któr¹ kto� z³ama³, by³a norm¹ m o r a l n ¹ .

W definiowaniu czynu moralnego przestaje odgrywaæ rolê
wysi³ek, który mu towarzyszy

Niechêtnemu odwo³ywaniu siê do kategorii moralnych towarzysz¹ za-
uwa¿alne z m i a n y  w  s a m y m  p o j m o w a n i u  m o r a l n o � c i .  Jak
wiadomo, w rozwa¿aniach definicyjnych Marii Ossowskiej dotycz¹cych
moralno�ci czêsto pojawia siê sugestia, i¿ cech¹ immanentn¹ moralnych stan-
dardów jest t r u d n o � æ ,  k t ó r ¹  n a p o t y k a m y,  g d y  c h c e m y  i m
s p r o s t a æ .  Ju¿ w opublikowanej w 1928 r. recenzji rozprawy Karola Fren-
kela �O pojêciu moralno�ci� Ossowska z aprobat¹ odnotowuje, ¿e wed³ug
tego autora jakie� postanowienie tylko wówczas mo¿na uznaæ za moralne,
gdy jest bezinteresowne oraz d o k o n a n e  z  w y s i ³ k i e m  (por. Ossow-
ska 1928). Nie ma wiêc moralnego charakteru na przyk³ad postanowienie
mówienia prawdy, gdy za prawdomówno�æ nic nie grozi. Jest natomiast
moralnym postanowienie mówienia prawdy na przyk³ad przez Giordana
Bruna, poniewa¿ postêpuj¹c zgodnie z nim, zap³aci³ wysok¹ cenê. Moral-
no�æ stawia wiêc przed cz³owiekiem wysokie wymagania, nie pozwala, by
szed³ po linii najmniejszego oporu, oczekuje wyrzeczeñ.

Otó¿ ze wspomnianych badañ wynika, i¿ przedstawiciele m³odego pokole-
nia nie maj¹ obecnie nic przeciwko kojarzeniu moralno�ci z bezinteresowno�ci¹
(te¿ wa¿ne dla Ossowskiej kryterium czynu moralnego), ale nie przemawia do
nich pogl¹d, by za immanentn¹ jej cechê uznawaæ trudno�ci i wyrzeczenia j a k o
t a k i e .  Ceni¹ pomaganie innym, uwa¿aj¹, ¿e bezinteresowno�æ podnosi war-
to�æ takiego postêpowania � nie roztrz¹saj¹c przy tym, czy chodzi tu o warto�æ
m o r a l n ¹  � ale kryterium wysi³ku, który towarzyszy owemu dzia³aniu, nie
jest dla nich samo w sobie specjalnie istotne. Inaczej mówi¹c � pokoleniu temu
bliski jest styl rozumowania moralnego, w którym pozostawia siê niewiele miej-
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sca na apoteozê m o r a l n e g o  p e r f e k c j o n i z m u ,  który od cz³owieka
wymaga wysi³ku. Odnotowuj¹c tê tendencjê, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ju¿
w latach trzydziestych ubieg³ego wieku Moritz Schlick (1960: 241), nawi¹zuj¹c
do Marka Aureliusza, stwierdzi³, i¿ �w stadium doskona³o�ci� cz³owiek pomaga
innym nie dlatego, ¿e odczuwa taki obowi¹zek, lecz dlatego, ¿e sprawia mu to
przyjemno�æ, a skoro tak, to czynowi moralnemu nie musi towarzyszyæ wysi³ek.

Sekularyzacja moralno�ci i jej wymiary

Stwierdzenie braku uznania dla moralnego perfekcjonizmu stanowi do-
bry punkt wyj�cia do kilku uwag na temat dokonuj¹cego siê w �wiadomo�ci
polskiego spo³eczeñstwa procesu s e k u l a r y z a c j i  m o r a l n o � c i ,  pro-
cesu o wyj¹tkowym znaczeniu z punktu widzenia omawianej w artykule pro-
blematyki. Dobry, poniewa¿ jak wiadomo moralno�æ w interpretacji religij-
nej wymaga od cz³owieka licznych wyrzeczeñ, a droga ku doskona³o�ci
moralnej naje¿ona jest trudnymi do pokonania przeszkodami, czego ilustra-
cj¹ mog¹ byæ sylwetki �wiêtych w Ko�ciele katolickim. Wyrzeczeñ wymaga
na przyk³ad zachowanie czysto�ci przed �lubem, trwanie w zwi¹zku ma³¿eñ-
skim mimo rozpadu spajaj¹cej go wiêzi, powstrzymywanie siê od stosowania
potêpianych przez Ko�ció³ metod antykoncepcji, niekorzystanie z techniki
zap³odnienia in vitro nawet wówczas, gdy tylko ona umo¿liwia posiadanie
w³asnego dziecka itd. Brak afirmatywnej postawy wobec wyrzeczeñ to, jak
siê zdaje, w³a�nie jeden z czynników sprzyjaj¹cych laicyzacji moralno�ci, ale
z pewno�ci¹ nie jedyny, poniewa¿ istotn¹ rolê odgrywaj¹ równie¿ inne.

Wypada zacz¹æ od rozwa¿enia zwi¹zku, jaki zachodzi pomiêdzy proce-
sem sekularyzacji m o r a l n o � c i  i maj¹cym miejsce w polskim spo³eczeñ-
stwie o g ó l n y m  p r o c e s e m  l a i c y z a c j i ,  o którym �wiadczy miêdzy
innymi spadaj¹cy odsetek osób bior¹cych udzia³ w praktykach religijnych.
Choæ zwi¹zek ten jest oczywisty, to jednak nie jest taki prosty, jak by siê na
pierwszy rzut oka wydawa³o, poniewa¿ równie¿ ludzie, którzy od religii nie
odeszli, czêsto tak¿e uwa¿aj¹ moralno�æ za zjawisko od religii niezale¿ne lub
zale¿ne, ale niezbyt silnie. Wskazuj¹ na to liczne badania, ale w tym miejscu
muszê poprzestaæ na przytoczeniu tylko kilku liczb. W badaniach przepro-
wadzonych na próbie ogólnopolskiej w 2008 r. jedynie 23,5% responden-
tów uczestnicz¹cych w praktykach religijnych raz w tygodniu � a wiêc regu-
larnie � zgodzi³o siê ze stwierdzeniem, ¿e tylko cz³owiek wierz¹cy jest w stanie
postêpowaæ naprawdê porz¹dnie i moralnie. Warto dodaæ, ¿e w ca³ej próbie
ze stwierdzeniem tym zgodzi³o siê jedynie 12,5% respondentów najm³odszych
(w wieku od 18 do 24 lat) i 27,1% respondentów najstarszych (w wieku 65
lat i wiêcej). Zale¿no�æ jego akceptacji od wieku ma charakter liniowy, po-
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dobnie jak zale¿no�æ od wykszta³cenia � zgodzi³o siê z nim bowiem 27,5%
osób z wykszta³ceniem podstawowym i 9,9% z wykszta³ceniem wy¿szym.

Nale¿y te¿ podkre�liæ, ¿e osoby regularnie praktykuj¹ce niemal nie od-
biegaj¹ od wiêkszo�ci badanych w swych pogl¹dach na r o z w o d y,  gdy¿
niewiele ponad 1/10 przedstawicieli tej kategorii uwa¿a, ¿e rozwód jest nie-
dopuszczalny w ¿adnych okoliczno�ciach. Jednocze�nie ponad 70% spo�ród
nich nie uwa¿a równie¿, by stosowanie � r o d k ó w  a n t y k o n c e p c y j -
n y c h  by³o niedopuszczalne pod wzglêdem moralnym, a w badaniach prze-
prowadzonych w 2009 r. 71% takich osób akceptowa³o metodê zap³odnie-
nia in vitro. Podobne tendencje potwierdzi³y badania przeprowadzone na
próbie ogólnopolskiej w 2013 r. Okaza³o siê, ¿e osoby regularnie praktyku-
j¹ce lub/i okre�laj¹ce siê jako katolicy, równie¿ deklarowa³y pogl¹dy na ró¿-
ne kwestie moralne zdecydowanie odbiegaj¹ce od stanowiska reprezento-
wanego przez Ko�ció³. Na przyk³ad 83% osób bior¹cych udzia³ w praktykach
religijnych jeden lub dwa razy w tygodniu akceptowa³o wspó³¿ycie seksual-
ne przed �lubem, a 77% okre�laj¹cych siê jako katolicy � antykoncepcjê.

Uogólniaj¹c, mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e szczególnie znamiennym wska�ni-
kiem zachodz¹cego w �wiadomo�ci Polaków procesu sekularyzacji moralno�ci
s¹ bardzo czêsto odbiegaj¹ce od stanowiska, jakie zajmuje Ko�ció³ w kwestiach
moralnych, pogl¹dy ludzi, k t ó r z y  s y s t e m a t y c z n i e  u c z e s t n i c z ¹
w  p r a k t y k a c h  r e l i g i j n y c h  i  o k r e � l a j ¹  s i ê  j a k o  k a t o l i -
c y.  Charakteryzuj¹c ów proces, trzeba dodaæ, i¿ pogl¹dy takie o wiele czê-
�ciej deklaruj¹ ludzie m³odzi oraz lepiej wykszta³ceni, jak równie¿, ¿e bada-
nia prowadzone w kolejnych latach wskazuj¹ na wprawdzie nie gwa³towne,
ale systematyczne pog³êbianie siê tego trendu. Warto podkre�liæ, ¿e nie jest
to zjawisko �wie¿ej daty, choæ w jego pojawieniu siê wa¿n¹ rolê odegra³y
tak¿e procesy integracji Polski z liberaln¹ zachodni¹ Europ¹. Jedno z kluczo-
wych pytañ, którego wyniki przedstawione by³y przed chwil¹, zada³em bo-
wiem równie¿ w badaniach zrealizowanych w 1977 r. i ju¿ wówczas trend
laicyzacyjny by³ wyra�nie zauwa¿alny w rozk³adzie odpowiedzi na ankietê.

Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e niezale¿nie od si³y tego trendu, który wyra-
¿a siê przede wszystkim we wspomnianej rozbie¿no�ci pogl¹dów bardzo
znacznej czê�ci spo³eczeñstwa na ró¿ne kwestie moralne z pogl¹dami repre-
zentowanymi przez Ko�ció³, z tych samych badañ wynika, ¿e w spo³eczeñ-
stwie wyra�nie przewa¿a pogl¹d, i¿ wiara religijna mo¿e pozytywnie wp³y-
waæ na poziom moralny cz³owieka. Warto tu przypomnieæ stanowisko Marii
Ossowskiej w tej kwestii. Prezentowa³a je miêdzy innymi w Socjologii moral-
no�ci, zw³aszcza w rozdziale pt. �Zale¿no�æ moralno�ci od religii� (por. Ossow-
ska 1969). Stwierdzi³a w nim, ¿e zwi¹zek moralno�ci z religi¹ bywa pojmo-
wany rozmaicie i w konkluzji wyrazi³a pogl¹d, ¿e moralno�æ ani nie musi siê
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na religii opieraæ, ani te¿ pozostawaæ z ni¹ w �cis³ych zwi¹zkach. Na margi-
nesie tej kwestii mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Ossowska, osobi�cie daleka od zaanga-
¿owania religijnego, a jednocze�nie bêd¹ca cz³owiekiem uwa¿anym powszech-
nie za moralny autorytet, sama sob¹ zdawa³a siê potwierdzaæ s³uszno�æ tego
pogl¹du. Nale¿y jednak braæ pod uwagê fakt, ¿e zarówno ona, jak i inni
wolnomy�liciele tamtych czasów � jak choæby jeden z jej nauczycieli, Tade-
usz Kotarbiñski � byli ukszta³towani w kulturze moralnej, na któr¹ trudny
do przecenienia wp³yw wywar³a my�l chrze�cijañska.

Poruszany tu temat sk³ania równie¿ do refleksji na temat roli, jak¹ mo¿e
odegraæ wiedza z zakresu socjologii moralno�ci w dyskursie dotycz¹cym
omawianego zwi¹zku. Na przyk³ad zwolennicy tezy, i¿ religia stanowi nie-
zbêdny fundament moralno�ci, mog¹ dziêki tej wiedzy nie tylko u�wiadomiæ
sobie, ¿e zdecydowana wiêkszo�æ spo³eczeñstwa nie widzi �cis³ego zwi¹zku
moralno�ci z religi¹, ale te¿ wyci¹gn¹æ z tego faktu wniosek, ¿e w�ród owej
wiêkszo�ci z pewno�ci¹ istniej¹ osoby reprezentuj¹ce wysoki poziom moral-
ny mimo reprezentowania tego rodzaju pogl¹dów. Z kolei zwolennicy mo-
ralno�ci laickiej powinni braæ pod uwagê te koncepcje socjologiczne, które
wskazuj¹ na rolê, jak¹ mo¿e odegraæ religia jako czynnik wzmacniaj¹cy po-
zycjê standardów moralnych (który to problem analizuj¹ ostatnio równie¿
reprezentanci socjologii ewolucyjnej).

Wysoka ranga indywidualnego sumienia

Mówi¹c o kierunkach ewolucji �wiadomo�ci moralnej Polaków, chcia³-
bym teraz wspomnieæ o trzech zjawiskach, które pozostaj¹c, jak siê zdaje,
w wyra�nych zwi¹zkach z procesem laicyzacji moralno�ci, zas³uguj¹ na osobne
omówienie. S¹ nimi: 1) powszechne w�ród osób badanych uznawanie i n -
d y w i d u a l n e g o  s u m i e n i a  za najwy¿sz¹ instancjê moraln¹; 2) okazy-
wanie przez nich rezerwy wobec a u t o r y t e t ó w  m o r a l n y c h ,  zw³asz-
cza autorytetów zinstytucjonalizowanych; 3) wypowiadanie przez wiêkszo�æ
badanych takich pogl¹dów, które wskazuj¹ na preferowanie przez nich s y -
t u a c j o n i z m u  e t y c z n e g o  przy rozstrzyganiu moralnych dylematów.
(W tym miejscu mogê pozwoliæ sobie jedynie na kilka krótkich uwag o tych
zjawiskach oraz ich zwi¹zkach z sekularyzacj¹ moralno�ci).

Mo¿na jednak postawiæ pytanie: dlaczego nadawanie sumieniu szczegól-
nie wysokiej rangi mia³oby sprzyjaæ uniezale¿nianiu siê moralno�ci od reli-
gii, skoro autorytety religijne przypisuj¹ tej wewnêtrznej busoli niezwykle
istotn¹ rolê? Otó¿ rzecz w tym, jak ow¹ rolê pojmuj¹. Mówi¹c w skrócie,
w doktrynie Ko�cio³a sumienie jest instrumentem u³atwiaj¹cym cz³owiekowi
odnajdywanie o b i e k t y w n e j  prawdy moralnej. W praktyce jednak praw-
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dê ow¹ definiuje i rozstrzyga istniej¹ce w tej materii w¹tpliwo�ci Kongrega-
cja Nauki Wiary. Je¿eli sumienie sk³ania jednostkê do wniosków zbie¿nych
z tymi rozstrzygniêciami, wówczas doktryna zak³ada, ¿e pe³ni ono swoj¹ rolê
prawid³owo. Je¿eli do wniosków rozbie¿nych, to znaczy, ¿e swojej roli nie
spe³ni³o w sposób w³a�ciwy i ¿e jednostka moralnie b³¹dzi. Wyniki badañ,
w tym badañ metod¹ dyskusji fokusowych, wskazuj¹, ¿e w spo³eczeñstwie
dominuje obecnie zupe³nie odmienna interpretacja roli sumienia, wed³ug któ-
rej jego wskazañ nie mo¿na zakwestionowaæ w opisany wy¿ej sposób. Nie
mo¿na, poniewa¿ wed³ug wiêkszo�ci badanych ka¿dy cz³owiek ma prawo
uwa¿aæ w³asne sumienie za najlepszy drogowskaz moralny. (Podobne stano-
wisko reprezentuje Leszek Ko³akowski (2008) w eseju O sumieniu, podkre-
�laj¹c, ¿e �najlepszy� nie oznacza �nie pope³niaj¹cy b³êdów�, lecz jedynie
�lepszy od jakiegokolwiek innego�, np. od pos³uszeñstwa wobec obowi¹zu-
j¹cych norm.

Zarówno potoczna obserwacja, jak i wyniki badañ uzasadniaj¹ wniosek,
i¿ nie tylko pojêcie sumienia sta³o siê szczególnie wa¿nym elementem �wia-
domo�ci moralnej Polaków, ale ¿e równie¿ sam termin �sumienie� zrobi³
w dyskursie moralnym karierê jako s³owo klucz. �ledz¹c ów dyskurs, mo¿na
jednak odnie�æ wra¿enie, ¿e klucz ten bywa czasem wytrychem u¿ywanym
do nobilitowania wyborów moralnych, które niekonieczne s¹ wynikiem
powa¿nego namys³u. Mo¿na ponadto dodaæ, ¿e randze nadawanej sumieniu
rzadko towarzyszy potrzeba odwo³ywania siê do kategorii � w y r z u t ó w
s u m i e n i a �  � co wydaje siê zrozumia³e w kontek�cie innych zmian za-
chodz¹cych w �wiadomo�ci moralnej spo³eczeñstwa.

S³abn¹ca pozycja autorytetów moralnych

Wspomniana przed chwil¹ nieufno�æ du¿ej czê�ci spo³eczeñstwa do au-
torytetów moralnych nie sprzyja oczywi�cie przyznawaniu komu� innemu
prawa do rozstrzygania, czy � jak czêsto mówi¹ respondenci � ich sumienie
wskazuje kierunek s³uszny, czy b³¹dzi. Stosunek do autorytetów to zjawisko
interesuj¹ce dla socjologa samo w sobie, a nie tylko ze wzglêdu na jego zwi¹zki
z problematyk¹ sumienia czy sekularyzacji moralno�ci, jednak w tym miej-
scu chcia³em zwróciæ uwagê w³a�nie na owe zwi¹zki. Przedstawione tu uwa-
gi odnoszê przede wszystkim do licznej w Polsce kategorii osób uwa¿aj¹cych
siebie za katolików lub � w innych zestawach pytañ kwestionariuszowych �
za osoby uczestnicz¹ce w praktykach religijnych regularnie albo do�æ regu-
larnie. Zgodnie z tradycj¹, która zdaje siê obecnie ulegaæ istotnym zmianom,
kap³an by³ dla przedstawicieli tej kategorii ekspertem w sprawach moral-
nych przede wszystkim jako r e p r e z e n t a n t  K o � c i o ³ a .  Jego cechy
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osobiste schodzi³y na dalszy plan. Jednak od pewnego czasu na plan pierw-
szy zaczynaj¹ wysuwaæ siê te w³a�nie cechy.

Wyniki badañ sugeruj¹, ¿e zjawisko to wpisuje siê w szersz¹ tendencjê,
jak¹ jest d e w a l u o w a n i e  s i ê  w  � w i a d o m o � c i  s p o ³ e c z n e j
t y c h  a u t o r y t e t ó w,  k t ó r e  s w o j ¹  p o z y c j ê  z a w d z i ê c z a j ¹
p e ³ n i o n e j  p r z e z  j e d n o s t k ê  r o l i  s p o ³ e c z n e j .  W ostatnim
czasie najbardziej spektakularnym argumentem za tez¹, ¿e formalna rola nie
gwarantuje poziomu moralnego, s¹ szeroko komentowane przypadki pedo-
filii w�ród ksiê¿y. Fakty takie nie mog¹ pozostawaæ bez wp³ywu na wiarê, ¿e
kap³an tylko z tytu³u swej roli jest nieomylnym ekspertem w sprawach mo-
ralnych. Jak wynika z badañ fokusowych, do m³odzie¿y � ale z pewno�ci¹ nie
tylko do m³odzie¿y � nie przemawia wysuwany przy takich okazjach argu-
ment, ¿e czym innym jest Ko�ció³, a czym innym jego grzeszni przedstawiciele.
W �wiadomo�ci spo³ecznej grzechy owych przedstawicieli obni¿aj¹ równie¿
moralny autorytet tej instytucji, zw³aszcza ¿e jej postêpowanie w obliczu owej
patologii jest tak¿e szeroko krytykowane.

Na spadek autorytetu Ko�cio³a i ksiê¿y mo¿e mieæ równie¿ wp³yw zaan-
ga¿owanie tej instytucji i jej przedstawicieli w s p o r y  p o l i t y c z n e ,
a zw³aszcza fakt, i¿ niektórzy politycy wypowiadaj¹cy siê w kwestiach etycz-
nych podpieraj¹ siê autorytetem religii i zyskuj¹ poparcie Ko�cio³a. A trzeba
pamiêtaæ, ¿e dla wielu politycy s¹ raczej antyautorytetami w kwestiach mo-
ralnych, o czym po�rednio �wiadczy fakt, i¿ w badaniach nad presti¿em za-
wodów to w³a�nie oni od pewnego czasu lokuj¹ siê na samym dole hierarchii,
znacznie poni¿ej pozycji ksiêdza, która te¿ jest do�æ niska. Dlatego nie zaska-
kuje, ¿e � jak wynika z badañ CBOS � zaufanie do Ko�cio³a spad³o w ci¹gu
ostatniego pó³rocza o 5 punktów procentowych.

Niezale¿nie od tej tendencji, badania (zw³aszcza badania metod¹ dyskusji
fokusowych) sugeruj¹, ¿e m³odzi ludzie czêsto odwo³uj¹ siê do jakich� auto-
rytetów i odczuwaj¹ potrzebê ich istnienia, ale, o czym wspomnia³em, s¹
nimi osoby, które sta³y siê autorytetami dziêki walorom osobistym, a nie
dziêki pe³nionej roli spo³ecznej.

Wzrastaj¹ca aprobata moralnej autonomii jednostki

Traktowanie w³asnego sumienia jako nadrzêdnej busoli moralnej oraz
poczucie niezale¿no�ci wobec autorytetów moralnych to wa¿ne korelaty
wyra¿anego przez wielu badanych m³odych ludzi przekonania, i¿ ka¿dy cz³o-
wiek ma prawo do m o r a l n e j  a u t o n o m i i .  (Respondenci czêsto ro-
zumiej¹ przez ni¹ uznawanie i stosowanie siê do norm, które s a m e m u
uwa¿a siê za s³uszne, a nie do norm �odgórnie� narzucanych). Nawet w ba-
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daniach na próbach ogólnopolskich przekonanie to zyskuje coraz wiêksz¹
popularno�æ. Na przyk³ad w badaniach przeprowadzonych przez CBOS
w 2005 r. ze stwierdzeniem, ¿e �to, czym jest dobro i z³o, powinno byæ przede
wszystkim wewnêtrzn¹ spraw¹ ka¿dego cz³owieka� zgodzi³o siê 46% respon-
dentów. Z pogl¹dem, i¿ �o tym, czym jest dobro i z³o, powinno decydowaæ
przede wszystkim spo³eczeñstwo� � 22%, a z pogl¹dem, i¿ powinno o tym
decydowaæ przede wszystkim prawo Bo¿e � 27%. W badaniach przeprowa-
dzonych w 2013 r. na podobnej próbie z pierwszym stanowiskiem zgodzi³o
siê 57% (wzrost o 11 punktów procentowych), z drugim � 20%, a z trzecim
� 19% (spadek o 7 punktów procentowych) (por. CBOS 2014). Jak widaæ,
c o r a z  c z ê s t s z e  o p o w i a d a n i e  s i ê  z a  a u t o n o m i ¹  m o r a l -
n ¹  d o k o n u j e  s i ê  g ³ ó w n i e  k o s z t e m  c o r a z  r z a d s z y c h
w y b o r ó w  p r z e k o n a n i a ,  ¿ e  o  d o b r u  i  z ³ u  p o w i n n o  d e -
c y d o w a æ  p r z e d e  w s z y s t k i m  p r a w o  B o ¿ e .  W �wietle danych
wskazuj¹cych na wzrastaj¹c¹ pozycjê indywidualnego sumienia i zwiêkszaj¹-
c¹ siê rezerwê wobec moralnych autorytetów � tendencja ta nie jest zaskaku-
j¹ca.

Preferowanie sytuacjonizmu etycznego

Jak wspomnia³em, sekularyzacji moralno�ci sprzyja równie¿ dezaprobo-
wany przez Ko�ció³, a wrêcz dominuj¹cy w �wiadomo�ci moralnej Polaków,
s y t u a c j o n i z m  e t y c z n y.  Rozumiem ten termin zgodnie z koncepcj¹
Iji Lazari-Paw³owskiej (1978, 1992), która zak³ada³a, ¿e s k r a j n y  s y t u -
a c j o n i z m  dopuszcza mo¿liwo�æ zawieszenia ka¿dej normy moralnej ze
wzglêdu na okre�lone okoliczno�ci, a bêd¹cy jego przeciwieñstwem s k r a j -
n y  p r y n c y p i a l i z m  nie dopuszcza takiej ewentualno�ci w przypadku
jakiejkolwiek normy. Tak zdefiniowane stanowiska stanowi¹ typy idealne
w sensie weberowskim. Pomiêdzy nimi rozci¹ga siê obszar stanowisk po-
�rednich, a w�ród nich � p r y n c y p i a l i z m  u m i a r k o w a n y  i  u m i a r -
k o w a n y  s y t u a c j o n i z m .  Reprezentanci tego pierwszego s¹ przeko-
nani, i¿ wiêkszo�æ norm moralnych obowi¹zuje bezwzglêdnie, ale ¿e zdarzaj¹
siê w�ród nich wyj¹tki. Reprezentanci drugiego uwa¿aj¹, ¿e tylko nieliczne
normy obowi¹zuj¹ bezwarunkowo, natomiast wiêkszo�æ � warunkowo, gdy¿
okre�lone okoliczno�ci zawsze mog¹ ten obowi¹zek zawiesiæ.

Koncepcja Iji Lazari-Paw³owskiej okazuje siê bardzo przydatna przy opi-
sie �wiadomo�ci moralnej spo³eczeñstwa polskiego, którego wiêkszo�æ zdaje
siê oscylowaæ pomiêdzy umiarkowanym pryncypializmem i umiarkowanym
sytuacjonizmem, pozostaj¹c jednak bli¿ej tego drugiego stanowiska. Nale¿y
podkre�liæ, ¿e sytuacjonizmu etycznego nie mo¿na uto¿samiaæ z m o r a l -
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n y m  r e l a t y w i z m e m ,  tak jak go rozumiej¹ jego krytycy, zw³aszcza
Ko�ció³. Dla tego rodzaju relatywizmu charakterystyczne wydaje siê bowiem
ignorowanie lub kwestionowanie normy moralnej raczej z p o w o d ó w  p o -
z a m o r a l n y c h ,  takich jak wygoda, niechêæ do ponoszenia kosztów po-
stêpowania moralnego czy w³asny interes. Natomiast w przypadku sytuacjo-
nizmu etycznego powodem zawieszenia normy jest fakt, ¿e w okre�lonej
sytuacji nie mo¿na post¹piæ zgodnie z ni¹ bez popadania w kolizjê z inn¹
norm¹ moraln¹, któr¹ dzia³aj¹cy uwa¿a za wa¿niejsz¹. Dlatego na przyk³ad
w imiê normy nakazuj¹cej obronê ojczyzny strzela on do wroga, mimo ¿e
aprobuje przykazanie �nie zabijaj�, lub ceni¹c trwa³o�æ zwi¹zku ma³¿eñskie-
go, dopuszcza rozwód, gdy dalsze trwanie tego zwi¹zku niszczy partnerów.

Zw³aszcza dyskusje fokusowe pokazuj¹, ¿e wiêkszo�æ ich uczestników
swoje opinie na temat tego, jakie postêpowanie jest moralnie s³uszne, a jakie
s³uszne nie jest, uzasadnia w sposób charakterystyczny dla etycznego sytu-
acjonizmu. To dyskutantów ³¹czy, poza tym jednak ich �wiadomo�æ moralna
mo¿e mieæ ró¿ne kszta³ty. Jedni zastanawiaj¹c siê, która z norm jest w danej
sytuacji wa¿niejsza, prze¿ywaj¹ autentyczny dylemat moralny, gdy¿ nie lek-
cewa¿¹ ¿adnej z nich. Inni zdaj¹ siê traktowaæ sytuacyjne uzasadnienia raczej
jako wymówkê, która usprawiedliwia niestosowanie siê do jakiej� normy.
Byæ mo¿e w³a�nie oni reprezentuj¹ postawê charakterystyczn¹ dla moralne-
go relatywizmu i permisywizmu. Ale i jedni, i drudzy wykazuj¹ zwykle n i e -
c h ê æ  d o  w y r a z i s t e g o  o c e n i a n i a  p o s t ê p o w a n i a  i n n y c h
l u d z i  w  k a t e g o r i a c h  m o r a l n y c h ,  co czêsto wynika zapewne
z przekonania, ¿e ocena taka musi braæ pod uwagê ró¿ne okoliczno�ci czy-
nu, a te mog¹ nie byæ im znane.

* * *

W kontek�cie problematyki moralnej autonomii oraz pryncypializmu
etycznego warto zwróciæ uwagê na postawê etyczn¹ ludzi, którzy podobnie
jak Maria Ossowska, zdaj¹c sobie sprawê z kulturowej relatywno�ci wielu
standardów moralnych, sami relatywistami moralnymi nie s¹. Przyk³ad Ossow-
skiej �wiadczy bowiem, ¿e j a k o  s o c j o l o g  doskonale zdawa³a sobie spra-
wê z istnienia ró¿nych moralno�ci i ró¿nych standardów, ale j a k o  c z ³ o -
w i e k  sta³a pryncypialnie na gruncie tych standardów, z którymi siê osobi�cie
identyfikowa³a. Taka postawa wynika zapewne z przekonania, ¿e je�li co�
uznamy za s³uszne, to jest to nasz autonomiczny wybór i broni¹c tego wybo-
ru, bronimy tym samym w³asnej autonomii. Jednocze�nie jako socjologowie
mo¿emy dostrzegaæ spo³eczne i kulturowe zró¿nicowania w dziedzinie mo-
ralnych standardów, respektuj¹c prawo innych do ich w³asnych wyborów.

9.p65 20-05-19, 13:51149



Krzysztof Kiciñski

150

Czy rzeczywi�cie obserwujemy obecnie za³amywanie siê
�normatywnego fundamentu ³adu spo³ecznego�?

Postawy charakterystyczne dla moralnego relatywizmu i permisywizmu
opisywa³a miêdzy innymi Hanna �wida-Ziemba (2002), powo³uj¹c siê na
wyniki swoich wieloletnich badañ nad �wiadomo�ci¹ moraln¹ polskiej m³o-
dzie¿y. Nawi¹zuj¹c do nich oraz do badañ prowadzonych przez Wojciecha
Pawlika, autorka sformu³owa³a koncepcjê za³amywania siê �normatywnego
fundamentu ³adu spo³ecznego�. Z uwagi na temat artyku³u pozwolê sobie
na komentarz do tej koncepcji, poniewa¿ � moim zdaniem � jest ona przy-
k³adem wyci¹gania wyj¹tkowo radykalnych wniosków z trafnych, jak s¹dzê,
obserwacji dotycz¹cych przemian w �wiadomo�ci moralnej Polaków. (Uza-
sadnieniem komentarza jest fakt, i¿ koncepcja ta dotyczy kwestii w pewnym
sensie kluczowej z punktu widzenia omawianego w tym artykule tematu).

Jak wiadomo, przez �permisywizm moralny� autorka rozumie �abstrakcyj-
ne� uznanie norm moralnych, a czêsto nawet przekonanie, ¿e maj¹ one charak-
ter uniwersalny, przy jednoczesnym tolerowaniu ich ³amania, zw³aszcza gdy czy-
ni¹ to przedstawiciele w³asnego �rodowiska. (Warto dodaæ, ¿e trafno�æ opisu
tego zjawiska podkre�laj¹ czêsto studenci w trakcie egzaminu obejmuj¹cego
wspomniany tekst �widy-Ziemby). Tolerowaniu temu towarzysz¹ uzasadnienia:
�Przecie¿ ka¿demu mo¿e siê zdarzyæ�, �Tak to przecie¿ w ¿yciu bywa�, �Nie
przesadzajmy, ka¿dy ma co� na sumieniu� itp. Pojawiaj¹ siê one zw³aszcza jako
usprawiedliwienie kogo�, kto ³amie normê moraln¹ dlatego, ¿e stoi ona na dro-
dze osi¹gania wa¿nych dla niego warto�ci o charakterze pozamoralnym. Z³ama-
niu normy nie towarzysz¹ te¿ tak silne jak dawniej wyrzuty sumienia i poczucie
grzechu, do którego � jak wskazuj¹ na to badania Wojciecha Pawlika � zmienili
stosunek nie tylko zwykli wierni, ale czêsto nawet ksiê¿a.

Zmiany te maj¹ wp³ywaæ na strukturê osobowo�ci przedstawicieli m³o-
dego pokolenia. Jak stwierdza �wida-Ziemba, osoby podkre�laj¹ce znacze-
nie norm moralnych w swoim ¿yciu czêsto nie umia³y przypomnieæ sobie
sytuacji, w której te normy naruszy³y. Przyznawa³y te¿, ¿e sytuacje takie nie
wywo³ywa³y u nich silnych, a tym bardziej d³ugotrwa³ych, prze¿yæ. G³ów-
nym �ród³em takiej postawy jest, wed³ug autorki, charakterystyczna dla po-
nowoczesno�ci nieprzewidywalno�æ spo³ecznych sytuacji i labilno�æ otacza-
j¹cej cz³owieka rzeczywisto�ci. Permisywne reakcje otoczenia na ³amanie norm
nie zmuszaj¹c ludzi do ich przestrzegania, przestaj¹ byæ skutecznym regula-
torem ¿ycia spo³ecznego. A poniewa¿ przynajmniej od czasów Émile�a Dur-
kheima, a nastêpnie Talcotta Parsonsa, Roberta Mertona i innych, w socjolo-
gii dwudziestowiecznej uchodzi³o za oczywiste, ¿e zinternalizowane normy
stanowi¹ niezwykle wa¿ny czynnik ³adu spo³ecznego, rodzi siê � zdaniem
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�widy-Ziemby pytanie: j a k i e  c z y n n i k i  p o  z a ³ a m a n i u  s i ê  � n o r -
m a t y w n e g o  p a r a d y g m a t u �  m o g ¹  o b e c n i e  i  w  p r z y s z ³ o -
� c i  z a p e w n i æ  i s t n i e n i e  o w e g o  ³ a d u .

Choæ moje badania w du¿ym stopniu potwierdzaj¹ tê diagnozê, to jed-
nak nie wyci¹ga³bym z nich wniosków id¹cych tak daleko, jak to czyni³a
wspomniana autorka. Dyskusje fokusowe wskazuj¹ bowiem wyra�nie, ¿e
wprawdzie m³odych ludzi cechuje znaczny permisywizm, ale jego nasilenie
jest ró¿ne w zale¿no�ci od tego, k t ó r a  n o r m a  z o s t a ³ a  z ³ a m a n a
i  o d  o k o l i c z n o � c i ,  k t ó r e  t e m u  t o w a r z y s z y ³ y.  Oceniaj¹c
kogo�, kto ³amie ogólnie sformu³owane normy uczciwo�ci, na przyk³ad nie mó-
wi¹c prawdy lub �ci¹gaj¹c na lekcjach, dyskutanci rzeczywi�cie byli wyrozumia-
li, ale zgodnie potêpiali miêdzy innymi pedofila, wskazuj¹c na krzywdê, któr¹
wyrz¹dzi³ dziecku. Surowo oceniali te¿ k³amstwo, które spowodowa³o wyrzuce-
nie kogo� z pracy czy osadzenie go w wiêzieniu. W takich przypadkach nie pa-
da³y uwagi w rodzaju �ka¿demu mo¿e siê zdarzyæ� czy �tak to w ¿yciu bywa�.
Na pytanie: jak oceniaj¹ kogo�, kto dopu�ci³ siê kazirodztwa, te¿ nie spieszyli siê
z bezwzglêdnym potêpieniem tego czynu, dopóki nie by³o powiedziane, czy chodzi
o kazirodztwo na przyk³ad doros³ej siostry i doros³ego brata, czy te¿ o zachowa-
nie, którego dopu�ci³ siê ojciec, wykorzystuj¹c nieletni¹ córkê. Jak siê okaza³o,
w tym pierwszym przypadku oceny by³y podzielone, w drugim potêpienie by³o
powszechne i zdecydowane. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e wiêkszo�æ badanych
reprezentowa³a postawê, któr¹ mo¿na by okre�liæ trochê paradoksalnie jako
p r y n c y p i a l i z m  s y t u a c y j n y.  Jego istot¹ by³o przekonanie, ¿e
w okre�lonych okoliczno�ciach niektóre normy obowi¹zuj¹ bezwzglêdnie,
a wiêc ocenie ich z³amania nie towarzysz¹ reakcje charakterystyczne dla per-
misywizmu. Nasuwa siê uwaga, ¿e przez pryncypializm rozumie siê zwykle
okre�lony stosunek do norm, tymczasem w przypadku �pryncypializmu sy-
tuacyjnego� w grê wchodzi raczej stosunek do okre�lonych czynów.

Wydaje siê wiêc, ¿e obecnie mamy do czynienia raczej z o s ³ a b i e n i e m
normatywnego fundamentu ³adu spo³ecznego ni¿ z jego z a ³ a m a n i e m .
Wniosek taki wydaje siê uzasadniony zw³aszcza wówczas, gdy przez funda-
ment ów rozumiemy nie tyle funkcjonuj¹cy w spo³eczeñstwie system norma-
tywny, co raczej s y s t e m  a k s j o n o r m a t y w n y,  gdy¿ system warto�ci
uznawanych przez m³ode pokolenie nie uleg³ drastycznym zmianom (nawet
w stosunku do systemu warto�ci, które wraz z Jackiem Kurczewskim bada-
³em w roku 1973; por. Kiciñski, Kurczewski 1977). Inaczej mówi¹c, przed-
stawiciele m³odego pokolenia czê�ciej kwestionuj¹ zasadê bezwzglêdnego po-
s³uszeñstwa normom, ni¿ neguj¹ warto�ci, na których stra¿y owe normy stoj¹.
(Mo¿na jeszcze dodaæ, ¿e w�ród norm nadal szczególnie dobr¹ pozycj¹ cie-
szy siê z a s a d a  w z a j e m n o � c i ,  o czym �wiadczy choæby zwrot �ja panu
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nie przerywa³em!� chêtnie u¿ywany w dyskusji zw³aszcza przez polityków,
którzy pokazuj¹ przy okazji, jaki poziom reprezentuje ich adwersarz, który
nie potrafi odwzajemniæ siê tym samym).

Na koniec chcia³bym podkre�liæ, ¿e powa¿nym b³êdem by³oby zak³ada-
nie, i¿ zasygnalizowane w niniejszym artykule tendencje zmian dokonuj¹-
cych siê w sferze �wiadomo�ci moralnej spo³eczeñstwa polskiego bêd¹ siê
z biegiem czasu po prostu pog³êbiaæ. Taka sytuacja mo¿e oczywi�cie zaist-
nieæ, ale nie jest wykluczone, ¿e w niektórych przypadkach okre�lone ten-
dencje zostan¹ zahamowane, a nawet ¿e która� z nich ulegnie odwróceniu.
Jest te¿ prawdopodobne pojawienie siê tendencji zupe³nie nowych, których
nie ujawni³y jeszcze dotychczas prowadzone badania.
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MARCIN KRÓL

Demokracja u Marii Ossowskiej

The issue of democracy as depicted by Maria Ossowska, a unique example
against the background of worldwide thought, is tackled here. The article in-
dicates the comprehensive and original conception of the citizen in a demo-
cratic society as presented by Maria Ossowska in an article she wrote during
the War, and which was published in 1946.
Keywords: democracy, citizen, the attributes of a citizen of a democracy

W czasie wojny Maria Ossowska napisa³a niewielki artyku³ zatytu³owa-
ny Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, który zosta³ szczê�liwie og³o-
szony w 1946 r., bo nieco pó�niej ju¿ by cenzura nie zezwoli³a na jego publi-
kacjê. Tekst ten stanowi najlepszy w polskiej literaturze opis idei demokracji.
Oto obszerna lista wymagañ stawianych przez Autorkê obywatelom w de-
mokracji: �aspiracje perfekcjonistyczne, otwarto�æ umys³u, dyscyplina we-
wnêtrzna, tolerancja, aktywno�æ, odwaga cywilna, uczciwo�æ intelektualna,
krytycyzm, odpowiedzialno�æ za s³owo, uspo³ecznienie, rycersko�æ, wra¿li-
wo�æ estetyczna, poczucie humoru� (Ossowska 1946: 1).

Ossowska wyja�nia nieco szerzej, jak rozumie ka¿dy z tych sk³adników,
a nastêpnie pisze, jak rozumie demokracjê, czy raczej rolê tych cech i miejsce
ich zastosowania: �W wykazie w³asno�ci, sk³adaj¹cych siê na nasz wzór oso-
bowy, nie by³o mowy o stosunku obywatela do pañstwa. Nie jest to prze-
oczenie. Rozwijaæ specjalnie tego stosunku po prostu nie by³o potrzeby, sta-
wiali�my bowiem sprawê, na szerszym gruncie, omawiaj¹c zachowanie siê
cz³owieka w jakimkolwiek zrzeszeniu ludzkim, a wiêc tym samym i w takim,
które siê nazywa pañstwem. Cz³owiek uspo³eczniony w sensie przez nas przy-
jêtym by³by uspo³eczniony w ka¿dej gromadzie, czy to w jakiej� grupie lokal-
nej jak samorz¹d wiejski, czy w grupie o szerszym zasiêgu� (ibidem, s. 9).
Pañstwo czy te¿ ustrój pañstwa odgrywa tu drugorzêdn¹ rolê. Demokracja
to zrzeszenie ludzkie, czyli wspólnota. A pañstwo to tylko jedna z form orga-
nizacji tej wspólnoty. Ossowska � warto przypomnieæ � jeszcze nie do koñca
wówczas wiedzia³a, co nas czeka, natomiast pamiêta³a z niechêci¹ retorykê
�pañstwowotwórcz¹� z ostatnich lat przed wybuchem drugiej wojny �wiato-
wej. Rozumowanie Ossowskiej mo¿na zestawiæ z rozumowaniem Alexisa de
Tocqueville�a, który pos³uguj¹c siê filozofi¹ i spojrzeniem socjologicznym,
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odró¿nia³ demokracjê nie od monarchii, despocji czy innych ustrojów, lecz od
�arystokracji�, czyli tak¿e pewnej formy ¿ycia spo³ecznego i �wiadomo�ci spo-
³ecznej oraz indywidualnej. �Arystokracja� w tym rozumieniu by³aby, gdyby-
�my tego chcieli i gdyby okoliczno�ci pozwoli³y, mo¿liwa tak¿e wspó³cze�nie.

Powstaj¹ tu dwa problemy, bez których omówienia idea demokratyzacji
nie bêdzie zrozumia³a. Chodzi o perfekcjonizm, jak to nazywa Ossowska,
czy te¿ o �politykê wiary� przeciwstawion¹ �polityce sceptycyzmu�, jak to
nazywa najlepiej Michael Oakeshott (1996).

Perfekcjonizm nie jest idea³em, lecz opiera siê na prostym przekonaniu:
wszystko, co robimy, powinni�my siê staraæ robiæ mo¿liwie najlepiej. Jak
mo¿na domagaæ siê od jednostek �ambicji perfekcjonistycznych� � czy gdy-
by to prze³o¿yæ na u¿ywan¹ od dawna w Ameryce formu³ê pursuit of excel-
lence � skoro wiemy o ludzkiej naturze tak wiele i tak wiele z³ego. Któ¿
zaprzeczy, ¿e cz³owiek jest egoistyczny, po¿¹dliwy czy leniwy? Jednak o ile
jest to niew¹tpliwie przeszkod¹ dla demokratyzacji, to w niewielkim stop-
niu. Demokratyzacja nie domaga siê w³adzy nad ludzk¹ dusz¹ ani nad in-
dywidualnymi zachowaniami. Demokratyzacja polega w³a�nie na tym, ¿e zobo-
wi¹zali�my siê wobec siebie wszystkich nawzajem do starania o to, by w ¿yciu
publicznym nasze indywidualne cechy nie odgrywa³y decyduj¹cej roli.

Przeciwnie, kiedy mowa jest o wzorze osobowym obywatela demokracji,
to chodzi wyra�nie o obywatela, a nie o osobê prywatn¹ i jej wolno�æ, w tym
wolno�æ do pychy, niecnoty czy nadmiernych ambicji. �Rycersko�æ�, któr¹
wymienia Ossowska, to w jêzyku wspó³czesnym � brzmi to znacznie gorzej �
�otwarto�æ na debatê i postêpowanie fair�, a nie cecha zachowania prywat-
nego w stosunku do najbli¿szych, do rodziny czy nawet wobec samego sie-
bie. Demokracja to nie jest rz¹d dusz. Natomiast demokratyzacja wymaga
d¹¿enia do ulepszenia ¿ycia obywatelskiego w demokratycznej wspólnocie,
czyli zmierzania do doskona³o�ci, co nie znaczy, ¿e kiedykolwiek zostanie
ona osi¹gniêta. Formu³uj¹c to jeszcze inaczej, demokracja nie ma w najmniej-
szym nawet stopniu zamiaru przerobienia ludzi w anio³ów. Oddzielenie sfe-
ry publicznej od sfery prywatnej jest tu nies³ychanie istotne.

Ossowska porusza temat, jaki jest przedmiotem tak¿e wspó³czesnych
rozwa¿añ. Chodzi o to, czy demokracja to tylko ustrój, czy raczej stan ducha
lub rodzaj stosunków spo³ecznych wystêpuj¹cych miêdzy obywatelami. Ko-
nieczno�æ nieustannego prowadzenia procesu demokratyzacji jest jednak
zgodna z polityk¹ sceptycyzmu i z przekonaniem, ¿e nasz �wiat jest zbyt za-
wi³y, by ktokolwiek potrafi³ po prostu nim rz¹dziæ. A przynajmniej rz¹dziæ
nim bez udzia³u najrozmaitszych wspólnot obywatelskich, czyli bez demo-
kratyzacji. Demokratyzacja to zatem zarówno obietnica, jak i sposób na bie-
¿¹ce dolegliwo�ci.
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Pozostaje do wyja�nienia jeszcze jedna kwestia, a mianowicie, kiedy de-
mokratyzacja siê rozpoczê³a i kiedy siê skoñczy. Nie mam dobrej odpowie-
dzi, kiedy siê zaczê³a. Mo¿e najlepiej sformu³owaæ to nastêpuj¹co: kiedy
kolejno nast¹pi³ zmierzch nie dwóch ustrojów, lecz dwóch form ¿ycia � naj-
pierw teokracji, a potem arystokracji. Mia³o to miejsce u pocz¹tków wieku
XVI, a potem najbardziej wyra�nie w drugiej po³owie wieku XVIII i pierw-
szej po³owie XIX w. Natomiast fakt, ¿e pisarze nowo¿ytni od Michela de
Montaigne�a przez Niccolo Machiavellego po Thomasa Hobbesa, ojców
za³o¿ycieli i przywódców rewolucji francuskiej nieustannie odwo³ywali siê
do przyk³adów ze staro¿ytno�ci, dowodzi tylko intelektualnej przydatno�ci
tych przyk³adów, ale i oni doskonale wiedzieli, ¿e ¿yj¹ w innych czasach.
Wreszcie wspominane wyst¹pienie Benjamina Constanta definitywnie prze-
kre�li³o sens formu³owania analogii ze staro¿ytno�ci¹.

Demokratyzacja trwa wiêc co najmniej dwa i pó³ stulecia, a nie skoñczy
siê nigdy. Nigdy to znaczy dopóki spo³eczeñstwa Zachodu bêd¹ ceni³y de-
mokratyczn¹ formê egzystencji. Nie jest bowiem wykluczone, ¿e kiedy� ce-
niæ j¹ przestan¹ i tak jak skoñczy³ siê czas arystokracji, tak skoñczy siê czas
demokracji. Ale na ten temat nic nam na razie nie wiadomo.

Problem udzia³u w procesie demokratycznym jest czêsto przedstawiany
niejasno i obywatele maj¹ w¹tpliwo�ci, jakie s¹ konsekwencje odmowy uczest-
nictwa w ¿yciu publicznym. Otó¿ w demokracji jest inaczej ni¿ to bywa przy-
jête w innych koncepcjach ¿ycia zbiorowego. Proces demokratyczny nie mo¿e
funkcjonowaæ bez udzia³u obywateli. A poniewa¿ wszyscy s¹ uprawnieni do tego
udzia³u, wiêc podstawowe decyzje dotycz¹ wszystkich. Nie mo¿na w demokra-
cji zajmowaæ stanowiska takiego jak krytyk literacki wobec omawianej ksi¹¿ki.
Nie mo¿na byæ � innymi s³owy � tylko recenzentem. Recenzentem mo¿e byæ
tylko uczestnik. A to nas prowadzi do bardzo istotnego zagadnienia roli in-
telektualistów w procesie demokratyzacji.

Wielu analityków, teoretyków i krytyków roli inteligencji, a zw³aszcza in-
telektualistów uczestnicz¹cych w procesie demokratycznym, podkre�la szcze-
gólny charakter punktu widzenia, z jakiego dokonuj¹ swojego opisu. Mia³oby
to mianowicie byæ miejsce ca³kowicie niezale¿ne od sporów politycznych, od
polityki bie¿¹cej, od konieczno�ci zaanga¿owania. Dziêki temu krytyka inte-
lektualna by³aby bardziej przydatna, bo niezale¿na. Uwa¿am, ¿e pogl¹d ten
znakomicie siê sprawdza we wszystkich formach ¿ycia zbiorowego i we wszyst-
kich ustrojach oprócz demokracji. W demokracji nie mo¿e istnieæ krytyka czy
analiza, która nie jest form¹ uczestnictwa. Wspólnota demokratyczna polega
miêdzy innymi na tym, ¿e nie ma mo¿liwo�ci sensownego patrzenia na ni¹
z zewnêtrznego wobec niej stanowiska. Jak to? A przecie¿ mo¿na oceniaæ de-
mokracjê z zewn¹trz, przecie¿ czyni¹ to bardzo liczne instytucje, które wedle
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rozmaitych wska�ników sytuuj¹ jedne kraje demokratyczne wy¿ej, a inne ni¿ej
na skali demokracji. Owszem, ale dotyczy to tylko demokracji proceduralnej
i jej sk³adników. Zajêcie podobnego stanowiska wobec procesu demokratyza-
cji, wobec idea³u demokracji substancjalnej jest niemo¿liwe.

Nie umniejsza to ani trochê znaczenia, roli i swobody intelektualistów. Istnieje
mnóstwo tematów, którym ich uwaga powinna byæ po�wiêcona, od problemów
filozoficznych, pytañ o sens ¿ycia, sens historii, istotê prawdy po kwestie moral-
ne dotycz¹ce moralno�ci jednostkowej i wreszcie tak¿e eschatologiczne oraz do-
tycz¹ce teodycei rozumianej religijnie czy �wiecko, czyli natury i obecno�ci z³a.

¯ycie publiczne demokracji rozumianej jako proces nie zagarnia ani ca-
³o�ci ¿ycia tych, którzy chc¹ w niej uczestniczyæ, ani nie zmusza do zajmowa-
nia siê wy³¹cznie sprawami publicznymi. A ponadto filozofia i kultura, przy-
pomnijmy raz jeszcze pogl¹dy Tocqueville�a, nie powinny stanowiæ sk³adnika
demokratyzacji, a je¿eli stanowi¹, to zazwyczaj nie wychodz¹ na tym dobrze.
Demokratyzacyjna równo�æ, solidarno�æ i wspólnota nie wykluczaj¹ arysto-
kratyzmu ducha. Z socjologicznego punktu widzenia dostrzegamy takie za-
gro¿enia dla duchowo�ci nie tyle ze strony demokracji, ile ze strony spo³e-
czeñstwa masowego. S¹dzê jednak, ¿e zagro¿enie to jest przeceniane albo
stanowi usprawiedliwienie dla lenistwa polegaj¹cego na podwa¿aniu lub nie-
znajomo�ci tradycji, �róde³ i istoty filozofii i kultury wy¿szej.

Publiczny charakter demokracji zatem w najmniejszym stopniu nie narusza
naszej wolno�ci indywidualnej. Wszystko pozostaje zgodnie z dyrektyw¹ Johna
Stuarta Milla. Jeste�my cz³onkami spo³eczeñstwa demokratycznego na podsta-
wie wolnego wyboru i nikomu niczego nie narzucamy. Pod jednym wszak¿e
warunkiem, ¿e ten, kto nie chce byæ zaanga¿owany w proces demokratyczny, nie
kwestionuje jego podstaw i konsekwencji decyzji demokratycznych. Natomiast
ten, kto kwestionuje te podstawy, jest dla demokracji nieprzyjacielem i jako taki
musi ponie�æ odpowiedni¹ karê. Kary tej nie mo¿na okre�liæ z góry. Czasem
przydatne jest prawo, czêsto nie, bo proces demokratyzacji nie da siê w pe³ni
uwzglêdniæ ani opisaæ w kategoriach prawnych. Sama zasada zmiany czyni to
niemo¿liwym. Prawo przychodzi po zmianie, prawo zawsze jest w tyle za demo-
kratyzacj¹. Maria Ossowska wiedzia³a to doskonale.
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Artyku³y i studia Maria Ossowska � naukowe
inspiracje i konteksty

EWA NOWICKA

D³ug antropologa wobec my�li Marii Ossowskiej

The article�s author was an undergraduate and master�s degree student under
Maria Ossowska. In this article she describes content covered during her edu-
cation under Professor Ossowska�s guidance, and which influenced her later
scholarly development as an anthropologist, a researcher of cultural diversity.
She refers to what are probably the most important of these influences, im-
pacting in the past and today her way of thinking and acting as an anthropol-
ogist � when planning field research, conducting it, writing up the research
report on the fieldwork material, and when writing anthropological papers.
This is broad ethical sensitivity, exceptionally important in the case of anthro-
pological research studies, since during such research there is personal and
frequently intimate contact with the respondents, people who � as a rule � are
culturally different to the researcher. In addition ethical sensitivity makes it
easier to avoid the dramatic effect of harming those covered by the research
through the publication of its findings.
Keywords: ethical sensitivity, cultural diversity, anthropologist�s restraint

Czytelnikowi nale¿y siê kilka s³ów wstêpu na temat tytu³u artyku³u. Po-
winien on w istocie brzmieæ �Mój d³ug jako antropologa wobec Marii Ossow-
skiej�. S¹dzê, ¿e mam prawo nazywaæ siê uczennic¹ Marii Ossowskiej, gdy¿
by³am jej magistrantk¹, a przy studiach doktoranckich tak¿e wspó³pracowa-
³am z prof. Ossowsk¹, chocia¿ nie by³a moim promotorem. By³am pilnym
s³uchaczem seminarium doktoranckiego, odbywaj¹cego siê co dwa tygodnie
w sobotê. Przychodzi³o dostojne grono m³odszych i starszych pracowników
naukowych i zapraszani byli m³odzi absolwenci i magistranci. Kiedy coraz
silniej zbli¿a³am siê do antropologii � najpierw (w czasach, gdy wyjazdy na
badania terenowe poza Polsk¹ by³y ograniczone) korzystaj¹c z prac badaw-
czych innych uczonych, a potem coraz intensywniej wchodz¹c we w³asne
badania terenowe, odchodzi³am od teoretycznego nurtu rozwa¿añ, które
by³y rdzeniem twórczo�ci i zainteresowañ Marii Ossowskiej. Na zawsze
jednak w moim my�leniu � jak zapewne w my�leniu wszystkich jej bliskich
osób � pozosta³y wp³ywy kontaktu z jej dzie³ami i jej osobowo�ci¹. W niniej-
szym artykule przedstawiam niektóre, zapewne najwa¿niejsze z tych wp³y-
wów, które oddzia³a³y w przesz³o�ci i nadal oddzia³uj¹ na mój sposób my�le-
nia i dzia³ania jako antropologa � i w momencie planowania badañ
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terenowych, ich prowadzenia, jak i w chwili opracowania badawczego ma-
teria³u terenowego i pisania antropologicznych tekstów.

W najogólniejszych s³owach mo¿na powiedzieæ, ¿e mój d³ug wobec Ma-
rii Ossowskiej polega na tym, ¿e uzyska³am swoist¹ dla jej twórczo�ci wra¿-
liwo�æ na problematykê etyczn¹, czyli � zarówno wed³ug terminologii Ossow-
skiej � moraln¹ w badaniu antropologicznym, czyli takim, które w za³o¿eniu
zawiera styczno�æ z kulturow¹ odmienno�ci¹ i bezpo�redni, osobisty, mo¿li-
wie g³êboki kontakt z lud�mi kulturowo ró¿nymi od badacza. Problematyka
etyczna jest dla antropologa, dla badacza, a mo¿e przede wszystkim dla ba-
dacza terenowego, czym� absolutnie nieodzownym w jego konkretnym dzia-
³aniu i w konstruowaniu tekstów prezentuj¹cych wyniki badania.

Dlatego bardzo siê ucieszy³am, kiedy we wstêpnym wyk³adzie na miê-
dzynarodowej konferencji naukowej (UW, 24�25 pa�dziernika 2014 r.) po-
�wiêconej Marii Ossowskiej, Steven Lukes tyle razy u¿y³ s³owa �cultural and
social antrophology�, wskazuj¹c na swoje skojarzenia z pozoru bardzo od
antropologii odleg³ej twórczo�ci Ossowskiej w³a�nie z t¹ dyscyplin¹ nauko-
w¹. Jestem g³êboko przekonana, ¿e zainteresowania Marii Ossowskiej s¹ w grun-
cie rzeczy bardzo bliskie antropologii spo³ecznej (czy kulturowej), zapewne
bli¿sze ni¿ socjologii. Co wiêcej � nawet wyrywkowa znajomo�æ prac wspó³-
czesnych antropologów narzuca obserwacjê, ¿e w³a�nie antropologowie pro-
blematyk¹ etyczn¹ (moraln¹) zajmuj¹ siê bardzo intensywnie, s¹ �wiadomi
jej wagi, s¹ samo�wiadomi problemów etycznych, z którymi siê stykaj¹ na
wszystkich etapach swojej pracy badawczej. Zaznaczyæ przy tym nale¿y, ¿e
w antropologii nie pojawia siê termin �moralno�æ� (morality), natomiast nie-
odmiennie u¿ywany jest termin �etyka�, �etyczny� (ethical). Mimo to wcale
nie ma siê na my�li etyki normatywnej, nie ma siê te¿ na my�li badania filozo-
ficznych systemów etycznych. Rozwa¿ania o problemach etycznych w antro-
pologii spo³ecznej (kulturowej) nie mieszcz¹ siê w kategorii etyki gabinetowej,
dotycz¹ tej refleksji, która wynika z pracy badawczej, analiz zarówno relacji
badacz � badany, badacz � badane spo³eczeñstwo, badacz � badane jednostki
i ich zachowania. Nie powinna nas jednak zwodziæ ró¿nica terminologiczna,
gdy¿ w istocie chodzi tu dok³adnie o ten sam zakres problematyki, o którym
mówi³a Maria Ossowska, u¿ywaj¹c terminu �moralno�æ� czy przymiotnika
�moralny�, interesuj¹c siê tym, co ludzie w okre�lonych miejscach spo³ecz-
nych, okre�lonych �rodowiskach, grupach etnicznych uznaj¹ za obowi¹zki,
zalecenia, regu³y czy normy moralne/etyczne. W ten sposób jej rozwa¿ania
znajduj¹ oczywiste miejsce w obrêbie zainteresowañ antropologii spo³ecznej
(kulturowej).

Ossowska od¿egnywa³a siê bardzo zdecydowanie od wi¹zania sfery mo-
ralnej z regulacjami dotycz¹cymi ¿ycia erotycznego lub seksualnego cz³owie-
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ka, zawê¿ania jej do niej. Podkre�la³a, ¿e normy stosowane w tej dziedzinie
¿ycia nale¿y ogl¹daæ z perspektywy szerszego systemu norm moralnych (etycz-
nych), które wprowadzaj¹ porz¹dek normatywny w ró¿nych sferach dzia³a-
nia cz³owieka. Twierdzi³a, ¿e w gruncie rzeczy nie ma norm moralnych, któ-
re by³yby przeznaczone dla okre�lonych kategorii ludzi, czyli na przyk³ad dla
osób szczególnego zawodu. Tak samo jak dla ludzi w okre�lonych sytuacjach
nie ma moralno�ci (czy �ci�lej � norm moralnych), które odnosz¹ siê tylko
do ¿ycia seksualnego czy erotyki. Akcentowa³a, ¿e jest to ten sam zakres
norm moralnych. Je�li chcemy postêpowaæ w sposób zgodny z warto�ciami,
zasadami moralnymi (etycznymi) obowi¹zuj¹cymi w naszej grupie, zbioro-
wo�ci, w naszym spo³eczeñstwie, to w ka¿dej sytuacji mamy obowi¹zek sto-
sowania siê do dok³adnie tych samych zasad, tych samych norm.

Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e bêd¹c czy to lekarzem, farmaceut¹, prawni-
kiem, czy antropologiem, stykamy siê byæ mo¿e czê�ciej albo nawet standar-
dowo z sytuacjami, które sprawiaj¹, ¿e staj¹ przed nami okre�lone dylematy
moralne. Nie ma osobnej moralno�ci czy etyki zawodu antropologa, ale
z pewnymi normami, z pewnymi sytuacjami antropolog spotyka siê byæ mo¿e
czê�ciej ni¿ cz³owiek innego zawodu. Rozwa¿yæ nale¿y pytanie, jakich spraw
dotycz¹ te szczególne sytuacje.

W pierwszym etapie podejmowania badania dyskusja poruszaj¹ca kwe-
stie o charakterze etycznym mo¿e dotyczyæ na przyk³ad wyboru tematu ba-
dania i zbiorowo�ci badanej. Ju¿ w momencie podejmowania decyzji o wy-
borze tematu badania antropolog mo¿e zetkn¹æ siê z niechêci¹ ró¿nych
�rodowisk, motywowan¹ wzglêdami etycznymi. Niechêæ ta przejawia siê
w s³owach kwestionuj¹cych sensowno�æ wydawania nak³adów finansowych
na okre�lone badanie, z jednoczesnym wskazywaniem tematów �gor¹cych�,
�bolesnych�, s³owem � wa¿nych spo³ecznie, które domagaj¹ siê analizy. Cza-
sami antropolog spotyka siê z podobnymi zarzutami równie¿ w �rodowi-
skach badanych; mo¿e us³yszeæ od nich, ¿e powinien badaæ nie to, ale zupe³-
nie co� innego w tej grupie lub wokó³ niej.

Drugi etap dzia³alno�ci naukowej antropologa to samo przeprowadzanie
badania, które jest elementem pracy najbardziej nara¿onym na kwestie i dyle-
maty o charakterze etycznym. Antropolog nawi¹zuje kontakt ze zbiorowo-
�ci¹, w której badanie zamierza przeprowadziæ, stara siê w tym �rodowisku
nawi¹zaæ jak najbogatsze styczno�ci i w nim d³ugo przebywaæ. Nie bez po-
wodu badania antropologiczne i metodê antropologiczn¹ okre�la siê jako
intensywne przebywanie. I nie bez powodu nie przeprowadzaj¹c nawet wy-
wiadów, antropolog jest w trakcie owego intensywnego przebywania zmê-
czony. Dlaczego jest zmêczony? Dlaczego musi i�æ czy do lasu, czy nad rzekê,
zrobiæ co� relaksuj¹cego? Otó¿ dlatego, ¿e nie wytrzymuje napiêcia owej
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intensywno�ci. Jest on bowiem permanentnie czujny, gotowy na wra¿enia
i ich przetwarzanie. Musi byæ czujny miêdzy innymi z tego powodu, ¿e
wprowadzaj¹c swoj¹ osobê do obcego �rodowiska, nie chce i nie mo¿e do
siebie zraziæ ludzi, którzy mog¹ mu objawiæ ca³¹ prawdê, o co wszak zabiega.
W zwi¹zku z tym nie chce te¿ swoich badanych uraziæ. Nie chce, ¿eby jego
obecno�æ, która jest jakim� zaburzeniem normalnego funkcjonowania, stan-
dardowego funkcjonowania badanej spo³eczno�ci, doprowadza³a do z³ego
samopoczucia osób, z którymi siê styka. Z pewno�ci¹ badacz stara siê zacho-
waæ � w takim stopniu, jak umie � lokaln¹ etykietê. Ka¿demu antropologowi
zdarza siê jednak pope³niæ w tym zakresie b³êdy nawet wtedy, gdy chce byæ
bardzo mi³y, grzeczny, a nawet serdeczny. Dodajmy te¿, ¿e cele badaczy mog¹
pozostawaæ w sprzeczno�ci z celami, zadaniami, zamierzeniami badanych.

Jako badacze chcemy czasami wnikaæ w sfery ¿ycia, które cechuje pe-
wien stopieñ tajno�ci lub kulturowego/etnicznego ekskluzywizmu. Niekiedy
przedstawiciele badanego spo³eczeñstwa pewnych rzeczy nie chc¹ ujawniaæ,
bo siê ich wstydz¹, zak³adaj¹c, ¿e w spo³eczeñstwie badacza jest wobec nich
postawa negatywna. Otó¿ niektórzy intelektuali�ci buriaccy nie byli zado-
woleni, ¿e uczestniczy³am w obrzêdzie szamañskim, podczas którego wyko-
nane by³o rytualne zabicie owcy i tak dalej � w nieprzyjemne szczegó³y nie
bêdê tu wnikaæ. Pewne elementy z zakresu szamanistycznych obrzêdów lub
wierzeñ s¹ chronione w jakim� stopniu przed okiem obserwatorów zewnêtrz-
nych. W tych sprawach badani dokonywali selekcji, której istoty mogli�my
siê tylko domy�laæ z du¿ym prawdopodobieñstwem b³êdu. A co robi badacz?
Napiera na ró¿ne sposoby, wkrêca siê, zagl¹da � chce wiedzieæ. Pojawia siê
nieuchronnie pytanie, w którym istotny jest zarówno komponent strategicz-
ny, jak i etyczny � kiedy zatrzymaæ siê w tym napieraniu, w tym wkrêcaniu
siê. W którym momencie pozwoliæ badanemu zachowaæ izolacjê, je�li on tego
chce? Czasem to ograniczenie psuje nasze zamiary badawcze. Mimo to an-
tropolog musi w trakcie badania terenowego nieustannie ustalaæ: o co mo¿e
badanych pytaæ, jak pytaæ, jakich s³ów u¿ywaæ. O przyk³ad nietrudno. Wraz
z grup¹ osób by³am w Tuzli na cmentarzu, na którym pochowano 74 ofiary
wybuchu granatu wyrzuconego ze wzgórza z Majewicy 25 maja 1994 r. (w cza-
sie ba³kañskiej wojny domowej). Granat trafi³ w centralny plac Tuzli, na któ-
rym zgromadzone by³y tysi¹ce ludzi, w tym m³odzie¿y i rodzin z dzieæmi
(obchodzono Dzieñ M³odo�ci). Zginê³o 71 osób, 180 zosta³o ciê¿ko ran-
nych i na ca³e ¿ycie okaleczonych. Kiedy miejscowy rozmówca oprowadza³
mnie po cmentarzu, zastanawia³am siê, o co mogê go zapytaæ. Nie wiedzia-
³am, czy rozmówca kogo� wówczas nie straci³, czy prowadz¹c nas na grób
jakiego� konkretnego czteroletniego dziecka, nie prowadzi nas na grób wnu-
ka, siostrzeñca, s¹siada. Trzeba by³o sobie powiedzieæ: tego nie muszê wie-
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dzieæ i muszê siê zatrzymaæ na tym poziomie ogólno�ci, który mój informa-
tor sam wybra³. Inna trudno�æ powsta³a podczas planowanego w Bo�ni ba-
dania mniejszo�ci wo³oskiej (Vlachów), poniewa¿ okaza³o siê, ¿e s³owo
�Vlach�, którego ja u¿ywa³am, bêd¹ce etnicznym okre�leniem Wo³ocha ba³-
kañskiego, jest w Bo�ni s³owem obel¿ywym. Tego dowiedzia³am siê dopiero
w trzeciej rozmowie i to w gruncie rzeczy przypadkiem. Pierwsza rozmowa
polega³a na tym, ¿e pani profesor wprowadzaj¹ca mnie w ¿ycie naukowe
lokalnego uniwersytetu, kiedy us³ysza³a ode mnie, ¿e chcê badaæ Vlachów,
spojrza³a w okno i skwitowa³a moje zamiary s³owami: �Aha, mo¿e kawê,
mo¿e herbatê zrobiê�. Gdy po raz drugi wspomnia³am o interesuj¹cej mnie
mniejszo�ci, zaczê³a szukaæ czego� w dokumentach, a dopiero kiedy zupe³nie
inaczej podjê³am temat po raz trzeci, powiedzia³a, ¿e okre�lenie �Vlach� jest
�very derogative�, ¿e ma skojarzenia z osob¹ niecywilizowan¹, prymitywn¹,
brudn¹, dzik¹. Zajê³am siê wiêc zupe³nie innym tematem, bardziej bezpiecz-
nym, ca³kowicie porzucaj¹c mój pierwotny plan badawczy.

Wreszcie trzeci etap badania, którym jest opracowanie i publikowanie wyni-
ków badania, wymaga równie daleko id¹cej czujno�ci i wra¿liwo�ci o charakte-
rze etycznym. Mie�ci siê w tym etapie dzia³ania miêdzy innymi anonimizacja
danych, czasem nawet ukrycie miejsca badania. Osobi�cie, publikuj¹c ksi¹¿-
kê o migrantach powrotnych z Polski do Grecji, wykorzysta³am listê imion
cz³onków zespo³u koszykówki greckiej mêskiej i ¿eñskiej, zamieniaj¹c imio-
na badanych wed³ug przyjêtego kodu, tylko dla mnie czytelnego. Anonimi-
zuje siê dlatego, ¿eby badanym nie zaszkodziæ na przyk³ad w sytuacji zmian
politycznych, ale te¿, ¿eby nie czuli siê oni inwigilowani dla celów publicz-
nych. Zdarza³o mi siê, mimo ca³ej starannej anonimizacji, ¿e jeden z moich
rozmówców, znaj¹cy znakomicie jêzyk polski (ukoñczone dwa kierunki stu-
diów w Szczecinie), po przeczytaniu napisanej przeze mnie ksi¹¿ki, zakwe-
stionowa³ moj¹ interpretacjê jego wypowiedzi podczas rozmowy rok pó�niej
w jego rodzinnej wsi macedoñskiej w pó³nocnej Grecji.

Trzeba pamiêtaæ, podejmuj¹c, prowadz¹c badanie i publikuj¹c jego wy-
niki, ¿e antropolog we wspó³czesnym �wiecie nie znajduje siê w sytuacji
wyra�nego podzia³u na badacza i badanych, w której sto lat temu by³ Broni-
s³aw Malinowski na Trobriandach lub Franz Boas w Brytyjskiej Kolumbii,
gdzie praktycznie nikt nie móg³ siê zapoznaæ z jego wynikami badania. Dzi�
badani maj¹ te¿ swoje wymagania wobec badacza, czêsto oczekuj¹ od niego
przedstawienia rzeczywisto�ci tak, jak oni sami sobie ¿ycz¹. Tak wiêc antro-
polog na ka¿dym etapie swojej naukowej aktywno�ci styka siê z problematy-
k¹ etyczn¹ (moraln¹ � wed³ug terminologii Marii Ossowskiej), a refleksja na
tematy etyczne od paru dziesiêcioleci nabiera impetu, trafiaj¹c od dawna
tak¿e do Polski.
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Inn¹ interesuj¹c¹ kwesti¹ wa¿n¹ dla antropologa � badacza ró¿norodno-
�ci kulturowej, poruszan¹ w twórczo�ci Marii Ossowskiej, jest kwestia za-
kresu norm i odczuæ natury moralnej w ró¿nych kulturach, ró¿nych spo³ecz-
nych �rodowiskach. Dotyczy ona w gruncie rzeczy definicji sfery etyki (czy
moralno�ci), a wiêc dania odpowiedzi na pytanie: czy mo¿na sformu³owaæ
jedn¹ dla wszystkich kultur definicjê sfery etycznej pola normatywnego kul-
tury. Jest to pytanie o granice etyki (moralno�ci) � gdzie siê zaczyna i gdzie
siê koñczy moralno�æ, etyka. Pytanie mo¿na sformu³owaæ jeszcze inaczej:
które normy, które regu³y maj¹ charakter norm etycznych w konkretnym
spo³eczeñstwie, a które ju¿ nie. Pomocne mo¿e siê okazaæ pojêcie empatii �
wspó³odczuwania w sytuacji cierpienia innej osoby. Podtrzymywa³abym po-
dejrzenie, ¿e w³a�nie zjawisko empatii zbli¿a nas do istoty norm moral-
nych. Zatem normy moralne (etyczne), ca³a sfera psychologiczna i behawio-
ralna z nimi zwi¹zana musia³aby siê wi¹zaæ z relacjami miêdzyludzkimi. Warto
jednak przypomnieæ, ¿e Ossowska wyró¿ni³a trzy kategorie norm moralnych.
Jedna z nich, bodaj dla badaczki najwa¿niejsza, bo wymieniana jako pierw-
sza, to normy zwi¹zane ze stosunkami miêdzyludzkimi i zachowaniami jed-
nostek w obrêbie tych relacji. W tym przypadku psychologiczny rdzeñ
w postaci empatii jest adekwatny. Druga kategoria wyró¿niana przez Ossow-
sk¹ to normy, które dotycz¹ perfekcjonizmu, czyli doskona³o�ci osobistej,
wreszcie trzecia kategoria to normy, które s¹ jakby najs³abiej identyfikowal-
ne, dotycz¹ce szczê�cia, ale tego szczê�cia godnego cz³owieka. Wydaje siê, ¿e
w naukach spo³ecznych pojawia siê coraz wiêcej zainteresowania regu³ami
dotycz¹cymi godnego ¿ycia i szczê�cia.

Wszystkie trzy odmiany norm moralnych (etycznych) znajduj¹ siê w polu
zainteresowañ antropologii. Nale¿y jednak¿e pamiêtaæ, ¿e w³a�nie w bada-
niach nad kultur¹ odmienn¹ od kultury badacza brakuje mu introspekcji,
która w badaniu kultury w³asnej jest niezwykle pomocna. Zainteresowanie
antropologów problematyk¹ etyczn¹ jest ogromne, czego dowodem by³a
konferencja na Górze �wiêtej Anny, 25 wrze�nia 2014 r., zorganizowana przez
Sekcjê Antropologii Spo³ecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wiele
znakomitych referatów wyg³osili m³odzi adepci dyscypliny, ale ja by³am je-
dyn¹ osob¹, która w pierwszym referacie otwieraj¹cym wspomnia³a Mariê
Ossowsk¹ i ró¿ne problemy, którymi jeste�my jako antropologowie jej d³u¿-
ni. Nikt spo�ród m³odego i �redniego pokolenia badaczy, a nawet starszych
referentów ani jednym zdaniem do twórczo�ci Ossowskiej nie nawi¹za³.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e dzie³o Marii Ossowskiej szybko odchodzi w prze-
sz³o�æ i praktycznie nie funkcjonuje w intelektualnym dyskursie w naszym
kraju.
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Artyku³y i studia Maria Ossowska � naukowe
inspiracje i konteksty

JAN HERTRICH-WOLEÑSKI

Naukoznawczy program Marii
i Stanis³awa Ossowskich i jego rozwiniêcia

The subject of this article is the logological curriculum of Maria and Stanis³aw
Ossowski (M. Ossowska, S. Ossowski 1935) and its applications in the science
of morality and the theory of law. The Ossowskis� work testified to the high
level of interest in the science of science in Poland between the Wars, while
also marking out the curriculum for research into science which remains top-
ical to this day in Poland.
Keywords: science of science, morality, theory of law

Ju¿ w 1916 r., a wiêc jeszcze w trakcie pierwszej wojny �wiatowej, zaczê-
to rozwa¿aæ kszta³t polskiej nauki, bior¹c pod uwagê potrzeby kraju po
mo¿liwym (czy te¿ nawet spodziewanym) odzyskaniu niepodleg³o�ci. W szcze-
gólno�ci Kasa im. Mianowskiego, zas³u¿ona fundacja wspieraj¹ca rodzime
badania naukowe i dzia³alno�æ wydawnicz¹, zwróci³a siê do naukowców
polskich z pytaniami w sprawie organizacji nauki polskiej. Wyniki ankiety
opublikowano w pierwszym tomie pisma �Nauka Polska. Jej Potrzeby, Orga-
nizacja i Rozwój�, który ukaza³ siê w 1918 r., a wiêc wtedy, gdy niepodle-
g³o�æ stawa³a siê ju¿ faktem politycznym. We wprowadzeniu czytamy miêdzy
innymi: �Poka�ny, bo a¿ 44 referaty licz¹cy, zbiór pogl¹dów i uwag o potrze-
bach naukowych polskich, aczkolwiek jeszcze nie kompletny, stanowi mate-
ria³ niezwykle cenny. Jest to widomy wynik d¹¿eñ do zapoznania siê ze sta-
nem nauki w Polsce, z przyczynami jej braków i niedomagañ. Jest to próba
zdania sobie sprawy z jako�ci i ilo�ci naszych si³ naukowych, na których bar-
kach spoczywaæ powinna inicjatywa i wykonanie planów podniesienia do
rozkwitu nauki ojczystej� (s. IX).

W�ród autorów znale�li siê tacy naukowcy, jak (kolejno�æ wedle spisu
tre�ci): Stanis³aw Zaremba (matematyka), Zygmunt Janiszewski (matematy-
ka; w swoim referacie sformu³owa³ s³ynny projekt budowy i rozwoju szko³y
matematycznej w Polsce, który zaowocowa³ powstaniem Polskiej Szko³y
Matematycznej), Marian Smoluchowski (fizyka), W³adys³aw Natanson (fi-
zyka), Wawrzyniec Teisseyre (geologia), Emil Godlewski (fizjologia ro�lin),
Micha³ Siedlecki (zoologia), Jan Czekanowski (antropologia), W³adys³aw
Smoleñski (historia), Oswald Balzer (prawo), Stanis³aw Kutrzeba (prawo),

12.p65 20-05-19, 13:52163



Jan Hertrich-Woleñski

164

Franciszek Bujak (ekonomia), W³adys³aw Semkowicz (historia), Jan Rozwa-
dowski (jêzykoznawstwo), Kazimierz Nitsch (jêzykoznawstwo), Tadeusz Sinko
(filologia klasyczna), Ignacy Chrzanowski (polonistyka), Tadeusz Kotarbiñ-
ski (filozofia), Kazimierz Twardowski (filozofia), Stefan B³achowski (filozo-
fia) i Antoni B. Dobrowolski (pedagogika).

Wprawdzie tom �Nauki Polskiej� z 1918 r. zosta³ po�wiêcony przede
wszystkim kwestiom praktycznym, w szczególno�ci organizacyjnym, skupio-
nym na budowie nauki w niepodleg³ej Polsce, sta³ siê niejako pocz¹tkiem
badañ naukoznawczych w Polsce. W samej rzeczy wspomniane pismo by³o
jednym z pierwszych w skali �wiatowej, a mo¿e nawet w ogóle pierwszym
pismem po�wiêconym nauce jako wyodrêbnionej formie ludzkiej aktywno-
�ci. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e Polska odegra³a pioniersk¹ rolê w powsta-
niu naukoznawstwa jako oddzielnej dyscypliny naukowej. �Nauka Polska�
ukazywa³a siê przez ca³y okres miêdzywojenny, a potem do 1947 r. (patrz te¿
dalej). Dominowa³y w nim opracowania po�wiêcone przede wszystkim za-
gadnieniom zwi¹zanym z funkcjonowaniem nauki w spo³eczeñstwie, ale nie
brak³o tak¿e tekstów o bardziej ogólnym charakterze. Jednym z nich by³
programowy artyku³ Marii i Stanis³awa Ossowskich (Ossowska, Ossowski
1935) po�wiêcony rodzajom rozwa¿añ nad nauk¹ oraz ich integracji, tak aby
naukoznawstwo sta³o siê legitymowan¹ dyscyplin¹ akademick¹.

Ossowscy wytyczyli pewien program badañ nad nauk¹, tj. nauki o na-
uce, podejmowanych z bardzo ró¿nych punktów widzenia. W ogólno�ci
wyró¿nili dwa podej�cia do studiów naukoznawczych, mianowicie episte-
mologiczne (filozoficzne) i antropologiczne (dzisiaj powiedzieliby�my: so-
cjologiczne). Jest przy tym rzecz¹ ciekaw¹, ¿e nazwy te wskazuj¹ na brak
ustalonej terminologii naukoznawczej w owym czasie. Ossowscy skorzystali
przy tym ze znanego odró¿nienia czynno�ci i wytworów, wprowadzonego
przez Kazimierza Twardowskiego, fundamentalnego dla ca³ej polskiej huma-
nistyki okresu miêdzywojnia (tak¿e i dzisiaj szeroko stosowanego); oboje
Ossowscy byli zreszt¹ filozoficznymi �wnukami� Twardowskiego za po�red-
nictwem Tadeusza Kotarbiñskiego, ich g³ównego nauczyciela. Twardowski
zwróci³ uwagê, ¿e w jêzyku istnieje charakterystyczny dualizm nazw, ilustro-
wany na przyk³ad przez pary: ��piewanie � �piew�, �rze�bienie � rze�ba�,
�bieganie � bieg�, �my�lenie � my�l�, �mówienie (pisanie) � mowa (jêzyk)
(zob. Twardowski 1912). Pierwszy z elementów ka¿dej pary wskazuje na
czynno�æ, a drugi � na jej wytwór. Czynno�ci mog¹ byæ fizyczne (np. biega-
nie), psychiczne (np. my�lenie) i psychofizyczne (np. rze�bienie, mówienie,
pisanie), takie¿ s¹ te¿ rodzaje wytworów. Te ostatnie bywaj¹ trwa³e (np. rze�ba,
jêzyk) lub nietrwa³e (np. bieg, my�l, mowa jako konkretne wypowiedzenie).
Twardowski uwa¿a³ (nie by³a to koncepcja nowa, gdy¿ wcze�niej reprezento-
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wali j¹ m.in. neokanty�ci, zw³aszcza ze szko³y badeñskiej, np. Heinrich Ric-
kert), ¿e klasyczna humanistyka zajmuje siê trwa³ymi wytworami psychofi-
zycznymi. Dzisiaj uwa¿a siê je za utwory kulturowe, tj. takie jak sztuka,
muzyka, jêzyk, literatura itp., badane przez stosowne dyscypliny humani-
styczne.

Ossowscy przyjêli, ¿e tak¿e nauka jest wytworem kulturowym w po-
wy¿szym sensie, ale uznali, ¿e problematyka naukoznawcza nie wyczerpuje
siê w badaniu rezultatów badania naukowego, wymaga bowiem wziêcia pod
uwagê dzia³añ (czynno�ci) kreuj¹cych naukê jako wytwór. Stosownie do tego
wyró¿nili trzy nauki o nauce, trzy dziedziny, które zajmuj¹ siê nauk¹:

(a) filozofia nauki, tj. ca³okszta³t tych zagadnieñ zwi¹zanych z analiz¹
wytworów naukowych, ich struktury, uzasadnieñ, rozumowañ (inne dzisiej-
sze nazwy �metodologia nauk�, �logika nauki�, �metanauka�);

(b) psychologia nauki, której przedmiotem jest twórczo�æ naukowa i jej
motywy;

(c) socjologia nauki zajmuj¹c¹ siê spo³ecznym kontekstem badañ nauko-
wych, a tak¿e jej zwi¹zkami z innymi dziedzinami nauki;

(d) zagadnienia praktyczno-organizacyjne;
(e) historia nauki.
Punkt (a) dotyczy nauki jako wytworu, natomiast punkty (b) � (c) nauki

jako czynno�ci. Dalej skoncentrujê siê przede wszystkim na trzech pierw-
szych sk³adnikach nauki o nauce, gdy¿ one s¹ szczególnie wa¿ne z punktu
widzenia aplikacji programu Ossowskich do badania innych dyscyplin na-
ukowych.

Ossowscy od razu zwrócili uwagê na to, ¿e podobne programy mo¿na
formu³owaæ wobec nauki o religii, dzi� powiedzieliby�my religioznawstwa,
nauki o kulturze, czyli kulturoznawstwa czy nauki o sztuce (nazwa �sztuko-
znawstwo� nie jest spotykana, ale, co jest rzecz¹ ciekaw¹, termin �historia
sztuki� jest czêsto rozumiany tak szeroko, ¿e oznacza tak¿e teoriê sztuki,
w³¹czaj¹c w to nawet estetykê filozoficzn¹; jest to zapewne pok³osie powsta-
nia nauki o sztuce jako jej historii). Autorzy zwrócili te¿ uwagê na kwestiê
integracji wewn¹trz nauki o nauce jako wa¿nej dla przekszta³cenia jej w od-
rêbn¹ dyscyplinê akademick¹, tj. tak¹, która mog³aby byæ wyk³adana w uni-
wersytetach. Rzecz oczywi�cie nie w tym, ¿e wcze�niej nie rozwa¿ano tych
wszystkich kwestii dotycz¹cych nauki, które wyszczególnili Ossowscy (czy-
niono to nawet w tych samych dzie³ach, np. Johna Stuarta Milla czy Augusta
Comte�a), ale w wyra�nym projekcie wyodrêbnionej dyscypliny, a to w³a�nie
postulowali polscy autorzy. Nie brak³o tak¿e wcze�niejszych socjologicznych
czy psychologicznych rozwa¿añ nad nauk¹, by przytoczyæ chocia¿by prace
Maxa Webera, Maxa Schelera, Karla Mannheima czy Floriana Znanieckie-
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go. Ossowscy byli zreszt¹ w pe³ni �wiadomi tych antycypacji, zw³aszcza
w zakresie socjologii wiedzy i, co jest oczywiste z uwagi na ich filozoficzne
wykszta³cenie, ze strony metodologii nauk.

Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e nauka o nauce (naukoznawstwo) czy nauka
o kulturze (kulturoznawstwo) maj¹ przedmiot wielowarstwowy, tj. ujmuj¹c
to inaczej , wieloaspektowy. Jest tak dlatego, ¿e naukoznawstwo bada naukê
jako system sk³adaj¹cy siê z s¹dów (zdañ) i pojêæ (niektórzy powiedz¹, ¿e
jêzykowy), ale te¿ uwzglêdnia fakty psychiczne i zjawiska spo³eczne. Ma wiêc
zwi¹zki z logik¹ (np. rozwa¿anie rozumowañ stosowanych w nauce i ich
poprawno�ci, praw nauki czy problematyki definiowania), psychologi¹ (np.
rozwa¿anie motywacji i celów uczonych czy emocji towarzysz¹cych twór-
czo�ci naukowej) i socjologi¹ (np. wspó³dzia³anie i rywalizacja w ramach grup
naukowych, spo³eczne konsekwencje nauki czy odpowiedzialno�æ uczonych).
Pytanie postawione przez Ossowskich, dotycz¹ce mo¿no�ci stworzenia jed-
nolitej teorii nauki z tak ró¿norodnych zarówno przedmiotowo, jak i meto-
dologicznie nurtów, jest stawiane tak¿e dzisiaj, a odpowiedzi na nie wcale
nie s¹ jednoznaczne. Problem ten powraca zreszt¹ w ka¿dym przypadku
dyscyplin wieloaspektowych, o czym jeszcze bêdzie mowa. G³ównym argu-
mentem Ossowskich by³o to, ¿e nauka jest tak dobrze wyodrêbnionym feno-
menem i tak wa¿nym spo³ecznie, ¿e ju¿ ten fakt uzasadnia potrzebê specjal-
nej dyscypliny jej po�wiêconej.

Ossowska, zw³aszcza po 1945 r., w zasadzie nie wraca³a do problematyki
naukoznawczej w swej pó�niejszej twórczo�ci (w przeciwieñstwie do Ossow-
skiego; zob. Ossowski 1967 � jest to zbiór prac metodologicznych tego au-
tora). Skoncentrowa³a siê na nauce o moralno�ci. Jej koncepcja nauki
o moralno�ci, rozwiniêta w szczegó³ach w trylogii (Ossowska 1947, 1949,
1956) i rozmaitych artyku³ach (Ossowska 1983) stanowi w pewnym sensie
replikê omówionej wy¿ej koncepcji naukoznawstwa. Punktem wyj�cia by³o
klasyczne przeciwstawienie etyki normatywnej i etyki opisowej. Ossowska
mia³a bardzo wyra�ne pogl¹dy na to, co jest moralnie godziwe, a co nie, ale
nie traktowa³a przekonañ na ten temat, czyli etyki normatywnej, jako nale-
¿¹cych do nauki w �cis³ym sensie tego s³owa. W pierwszej czê�ci tej trylogii
(Ossowska 1947) znajdujemy wyra�nie sformu³owany zarys programu nauki
o moralno�ci jako dyscypliny opisowej, a nie formu³uj¹cej normy czy oceny
moralne. W tym punkcie by³a wierna tradycji zapocz¹tkowanej przez Twar-
dowskiego, a jeszcze bardziej przekonaniu Kotarbiñskiego, ¿e etyka norma-
tywna nie mo¿e byæ przedmiotem wyk³adu uniwersyteckiego, a profesor
uniwersytecki nie powinien g³osiæ ex cathedra ¿adnych apeli moralnych.

Wydaje siê, ¿e tytu³ ksi¹¿ki z 1947 r. Podstawy nauki o moralno�ci zosta³
dobrany ca³kiem rozmy�lnie, a nie na przyk³ad Podstawy etyki � nazwanie
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stosowane znacznie wcze�niej i tak¿e popularne obecnie. Nauka o moralno-
�ci ma trzy dzia³y. Pierwszy stanowi analiza pojêæ u¿ywanych w etyce, uza-
sadnieñ etycznych czy stosunku ocen i norm do tzw. zdañ opisowych. Ossow-
ska nie u¿ywa nazwy �filozofia moralno�ci� jako analogonu nazwy �filozofia
nauki� zapewne z uwagi na istotn¹ wieloznaczno�æ tego pierwszego. Dzisiaj
powiedzieliby�my, ¿e podstawy nauki o moralno�ci to tyle, co metaetyka.
Zagadnienia nale¿¹ce do tej dziedziny s¹ bardzo gruntownie i g³êboko ana-
lizowane w monografii rozpoczynaj¹cej trylogiê Ossowskiej. Nawiasem
mówi¹c, gdyby ksi¹¿ka ta zosta³a od razu przet³umaczona na jêzyk angielski
czy nawet napisana w jêzyku angielskim (i wydana przez jak¹� renomowan¹
zachodni¹ oficynê wydawnicz¹), by³aby jedn¹ z najwa¿niejszych ksi¹¿ek
metaetycznych we wspó³czesnej literaturze w skali �wiatowej. Druga czê�æ
trylogii (Ossowska 1949a) po�wiêcona jest psychologii moralno�ci, w ra-
mach której autorka analizuje takie kategorie, jak altruizm, egoizm itd. Ostat-
nie dzie³o z tego cyklu (Ossowska 1956) dotyczy socjologii moralno�ci, a wiêc
konkretnego fenomenu spo³ecznego. Ogólna problematyka socjologii mo-
ralno�ci zosta³a omówiona przez Ossowsk¹ w monografii z 1963 r. Pew-
n¹ prób¹ spojrzenia unifikuj¹cego jest monografia Normy moralne. Próba
systematyzacji (Ossowska 1970), po�wiêcona ró¿nym aspektom norm mo-
ralnych, logicznym, psychologicznym i socjologicznym. Uzupe³niaj¹c, Ossow-
ska nie stroni³a tak¿e od problemów historycznych zwi¹zanych z moralno-
�ci¹ (zob. Ossowska 1966, 1973), wspomnianych zreszt¹ we wstêpie do
Ossowska 1947 jako wa¿nych w ramach nauki o moralno�ci. Powy¿szy prze-
gl¹d problematyki nauki o moralno�ci w ujêciu Ossowskiej, jak i nazewnic-
two wyra�nie wskazuj¹, ¿e w du¿ej mierze implementowa³a ona to, co za-
warte jest w artykule �Nauka o nauce� (Ossowska, Ossowski 1935). Warto
jednak zauwa¿yæ, ¿e nomenklatura z tego artyku³u i jej rozszerzenie na
problematykê moralno�ci nie przyjê³o siê w polskiej literaturze filozoficznej.
Takie terminy, jak �nauka o nauce� czy �nauka o moralno�ci� nie s¹ obecnie
u¿ywane.

Mo¿na by wiele mówiæ o genezie tych idei, bo to jako� tak by³o wyra�nie
zwi¹zane z tradycj¹ szko³y lwowsko-warszawskiej, na przyk³ad wyp³ywaj¹-
cych z szerokiego rozumienia przez Kotarbiñskiego ogólnej metodologii nauk
jako kanonu racjonalnego dzia³ania w dowolnej dziedzinie i prakseologii.
Wp³ywy te s¹ oczywiste w filozofii nauki (w sensie Ossowskich) i podstaw
nauki o moralno�ci (w sensie Ossowskiej). Nie bêdê jednak podejmowa³ tego
zagadnienia, bo odbiega od zasadniczego w¹tku niniejszego artyku³u. Po-
dobnie nie bêdê szczegó³owo wnika³ w znaczenie programu Ossowskich dla
badañ naukoznawczych w Polsce. Przegl¹d tre�ci takich pism, jak �Zagad-
nienia Naukoznawstwa� czy �Nauka� (próba reaktywacji tytu³u �Nauka
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Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój� nie powiod³a siê) bezspornie
wskazuje, ¿e obecne badania naukoznawcze id¹ tokiem schematu zapro-
ponowanego w artykule rysuj¹cym szkielet rozwa¿añ nad nauk¹ ujêtych
w punkty (a) � (e).

Chcia³bym natomiast dodaæ parê s³ów o mniej znanej kwestii, mianowi-
cie o ewentualnych obopólnych wp³ywach pomiêdzy Ossowskiej projektem
nauki o moralno�ci a koncepcj¹ wielop³aszczyznowej teorii prawa rozwiniê-
t¹ w Polsce przez Jerzego Landego (zob. Lande 1953/1954) i jego uczniów,
mianowicie Kazimierza Opa³ka i Jerzego Wróblewskiego (zob. Opa³ek, Wró-
blewski 1969). Najogólniej rzecz ujmuj¹c, teoria ta w standardowej wersji
odró¿nia (terminologia stosowana przez Opa³ka i Wróblewskiego): (i) p³asz-
czyznê logiczno-jêzykow¹; (ii) p³aszczyznê psychologiczn¹; (iii) p³aszczyznê
socjologiczn¹ (Wróblewski wyró¿nia³ te¿ p³aszczyznê aksjologiczn¹ i p³asz-
czyznê historyczn¹, ale to pominê). Wszystkie trzy p³aszczyzny (aspekty,
poziomy) mo¿na rozwa¿aæ ontologicznie (sposób istnienia zjawisk w ramach
danej p³aszczyzny; zob. Jakubiec 1979) lub metodologicznie (sposób bada-
nia zjawisk w ramach danej p³aszczyzny). I tak norma istnieje [p³aszczyzna
(i)] jako obiekt jêzykowy i jest badana z punktu widzenia logiki i semantyki.
P³aszczyzna (ii) obejmuje zjawiska psychiczne (np. �wiadomo�æ prawn¹),
badane metodami psychologicznymi. I wreszcie, mo¿emy (a nawet powinni-
�my) badaæ prawo jako fakt spo³eczny, na przyk³ad przyczyny i skutki uchwa-
lania takich, a nie innych przepisów prawnych, przy czym w³a�ciwe s¹ meto-
dy socjologiczne. Wielop³aszczyznowa koncepcja teorii prawa zosta³a
zaproponowana jako droga do integracji trzech ró¿nych projektów w dzie-
dzinie prawoznawstwa, normatywizmu Hansa Kelsena [p³aszczyzna (i)], psy-
chologizmu Leona Petra¿yckiego [p³aszczyzna (ii); Lande by³ uczniem Petra-
¿yckiego] i funkcjonalizmu [p³aszczyzna (iii)]. Wiadomo jednak, ¿e Lande
i Ossowska polemizowali ze sob¹, wprawdzie nie w sprawie projektu nauki
o nauce czy nauki o moralno�ci, ale w kwestii natury ocen (por. Lande 1948;
Ossowska 1949b). Niemniej jednak oboje wzajemnie i dobrze znali swoje
prace. Poniewa¿ program Ossowskiej w zakresie nauki o moralno�ci by³, jak
ju¿ wy¿ej zaznaczy³em, replik¹ projektu nauki o nauce, wp³yw szed³ raczej
od niej do Landego (polscy teoretycy prawa nie ukrywali swoich inspiracji
ze strony Ossowskiej) i jego uczniów, aczkolwiek nie mo¿na wykluczyæ swo-
istego sprzê¿enia zwrotnego. Tak czy inaczej podobieñstwo obu koncepcji
jest uderzaj¹ce.

Projekty nauki o nauce, nauki o moralno�ci i wielop³aszczyznowej teorii
prawa maj¹ te¿ analogiczny punkt krytyczny, mianowicie kwestiê integracji
poszczególnych badañ (zob. Woleñski 1970). Dociekania logiczno-seman-
tyczne (korzystam raczej z terminologii prawników ni¿ Ossowskiej) prowa-
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dz¹ do stwierdzeñ na temat jêzyka prawa lub/i moralno�ci. Nie wchodz¹c
w szczegó³y, mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to wypowiedzi analityczne. Z drugiej
strony twierdzenia o p³aszczyznach (i) i (ii) maj¹ charakter konstatacji empi-
rycznych. Wielop³aszczyznowa teoria prawa czy moralno�ci musi byæ z ko-
nieczno�ci sum¹ stwierdzeñ analitycznych i stwierdzeñ empirycznych. Trud-
no jednak uznaæ, ¿e mog¹ one pozostawaæ w zwi¹zkach o charakterze
inferencyjnym. Inaczej mówi¹c, zdania analityczne nie wynikaj¹ logicznie ze
zdañ empirycznych i na odwrót. Uwag¹ t¹ koñczê powy¿sz¹ krótk¹ relacjê
o naukoznawczym programie Marii i Stanis³awa Ossowskich i jego dalszych
mutacjach.
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Artyku³y i studia Maria Ossowska � naukowe
inspiracje i konteksty

JOANNA KURCZEWSKA

Moralno�æ mieszczañska Marii Ossowskiej
� w stronê jej �odczytania emocjonalnego�1

The article reconstructs two theoretical frames for interpreting Maria Ossows-
ka�s works: firstly, the history of ideas (from the perspective of the history of
emotions); secondly, the social and cultural history of emotions � expressed in
one of its current traditions as a concrete theoretical frame for M. Ossowska�s
Bourgeois Morality. The article focuses on Maria Ossowska�s Bourgeois Moral-
ity due to this masterpiece�s continuing topicality. It recommends a balanced
contemporary reinterpretation of the issue through the lens of B.H. Rosen-
stein�s conception of �emotional communities�, and a broadening of the latter
to embrace the middle class. The �bourgeois morality� complex can then be
broken down not into models, ideas and norms, but into various types of moral
feelings of positive and negative social emotions.
Keywords: theoretical frames, emotions, bourgeois morality, emotional com-
munity, balanced interpretation

Emocje w perspektywie historii idei i tradycji socjologicznej

Z dyskusjami na temat konceptualizowania i � co jest z tym powi¹zane �
problematyzowania emocji mamy do czynienia na pograniczach dwóch dys-
cyplin naukowych: socjologii i antropologii kulturowej. S¹ one podejmowa-
ne z co najmniej dwóch stron: ze strony teorii oraz ich powi¹zañ i syntez
oraz ze strony konkretnych badañ empirycznych (prowadzonych w ró¿nych
odcinkach czasowych i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wtedy w socjologii i an-
tropologii zasadami i receptami). Bez wzglêdu na to, która jest to strona
dyskusji, ich uczestnicy zwykli nie rezygnowaæ z refleksji nad histori¹ stu-
diów nad emocjami, nad jej po³¹czeniami z innymi typami historii. W �lad za
dyskutantami nale¿y zatem przedstawiæ choæby w zarysie relacje studiów nad
emocjami do s¹siednich wzorcotwórczych dyscyplin, takich jak filozofia,
a w³a�ciwie wa¿ne filozofie, zw³aszcza filozofia historii, filozofia polityczna,

1 �Odczytanie emocjonalne� to jedna z mo¿liwych postaci strategii interpretacyjnej �czytaj¹c Mariê
Ossowsk¹�. Odwo³ujê siê w tym okre�leniu do koncepcji �czytania sytuowanego�, zaproponowanej przez
autorów rozdz. VI (s. 637�765) ksi¹¿ki Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autono-
mii pod red. P. Czapliñskiego, R. Nycza oraz D. Antonika, J. Bednarek, A. Daukszy i J. Misuna, Warsza-
wa: Instytut Badañ Literackich PAN 2017.
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filozofia nauki, na wiele ró¿nych sposobów powi¹zane z histori¹ idei czy
histori¹ intelektualn¹.

Od stuleci kwestia emocji (jej istotê lapidarnie wyrazi³ Johann G. Herder
w okrzyku �Czujê! Jestem!�) jest sygna³em, ¿e rozum, intelekt czy racjonal-
no�æ nie wystarcza i filozofii, i historii. Innymi s³owy, wskazuje ona, ¿e ujêcia
racjonalno�ci w ró¿nych formach i funkcjach poznania, wiedzy czy nauk nie
wyczerpuj¹ podstawowych tematyzacji tych dyscyplin i specjalizacji (zob. Hir-
schman 1997; Burke 1998). Pokazuje na przyk³ad, ¿e w historii idei od po-
cz¹tku jej istnienia, datowanego od XVII lub XIX w. (w zale¿no�ci od typu
i przypisania do okre�lonego krêgu kulturowego) jest ona, choæ peryferyjnie
lub skrycie, obecna. Co wiêcej, ten typ historii � nierzadko redukowany do
historii intelektualnej � ostentacyjnie postuluje, by zaj¹æ siê emocjami. Dysku-
tuje siê ci¹gle tak o potrzebie ogólnego, jak i szczegó³owego okre�lania emocji,
o definiowanie ich koncepcji przez odniesienia do innych, na przyk³ad �afek-
ty�, �pasje�, �namiêtno�ci�. Odnosz¹ siê one do �domeny uczucia� czy do
�sfery odczuwania�, funkcjonuj¹cych w humanistyce, zw³aszcza w historii, li-
teraturoznawstwie. Co równie wa¿ne, w postulatach tych dyskutanci wskazy-
wali na nowe autorytety, g³ównie wi¹¿¹ce filozofiê z biologi¹ i psychologi¹.

Historycy idei badaj¹cy imaginarium ludzi nauki i kultury z prze³omu
XIX i XX w. odnajdywali w ich okre�leniach definicyjnych i koncepcjach
emocji �lady pogl¹dów Wilhelma Wundta i Williama Jamesa (zob. Wigura
2019). Ten pierwszy, niemiecki filozof i psycholog, opieraj¹c siê na psycho-
logicznych badaniach eksperymentalnych, stworzy³ wp³ywow¹ szko³ê nauko-
w¹ oferuj¹c¹ spójn¹ teoriê emocji. Jego teoria bardzo d³ugo kszta³towa³a
wzorce pozytywnej, empirycznej (a nie spekulatywnej) wiedzy o do�wiadcze-
niu ludzkim nie tylko w ramach psychologii, ale równie¿ w socjologii i antro-
pologii. Wzorcotwórcz¹ rolê odegra³a tak¿e s³ynna praca Brytyjczyka Wilia-
ma Jamesa pod wyzywaj¹cym tytu³em What is an Emotion?

Od koñca XIX w. do pocz¹tku XXI w. � i to trzeba zaznaczyæ � w stawia-
niu pytañ: czym jest emocja i jak j¹ badaæ? towarzyszy socjologom i antropo-
logom z jednej strony psychologia uwik³ana silnie w nauki medyczne, biolo-
giczne, z drugiej za� filozofia pokartezjañska i jej przek³ady na historie idei
(warianty: francuskiej, angielskiej, amerykañskiej i niemieckiej) ogólne i pro-
blemowe: krajowe, klasowe czy �rodowiskowe.

Klarowno�æ okre�leñ definicyjnych emocji funkcjonuj¹ca w psychologii
nie wp³ynê³a, jak siê wydaje � poprzez transfery (zamierzone i niezamierzo-
ne) � na ich substytuty w socjologii, antropologii i ich po³¹czenia z histori¹
kultury i histori¹ idei. Mo¿na raczej mówiæ, ¿e obecnie w domenie podsta-
wowych pytañ o definicje, o charakterystyki raczej �duch� psychologii nie
panuje, przeciwnie � �rz¹dzi twórczy chaos�.
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Tego typu diagnoza ma wiele �róde³. Jednym z nich jest przekonanie
o skomplikowaniu emocji tak ontologicznym, jak i epistemologicznym (por.
has³o �emocja� w S³owniku psychologii Arthura S. Rebera i Emily Reber).

To skomplikowanie, sprawiaj¹ce wra¿enie chaosu, wynika z tego, ¿e
emocje dotycz¹ zwi¹zków umys³u i cia³a, a tak¿e cia³a i jego otoczenia. Taki
stan rzeczy wzbudza nadmiar refleksji definicyjnej, a to nale¿y ³¹czyæ z po-
strzeganiem, jego w³a�ciwo�ciami, z ocen¹ nas i otoczenia, ale i cielesnymi
objawami emocji. Wszystko to �wiadczy o istotno�ci (wyra¿onej w jêzyku
okre�lonej nauki czy codzienno�ci) powi¹zañ umys³u i cia³a w badaniach
zachowañ jednostek w �wiecie je otaczaj¹cym. Podkre�lana w wielu pracach
konieczno�æ ograniczania chaosu definicyjnego pojêcia emocji czy mo¿liwo-
�ci jego redukcji zwraca uwagê na wa¿no�æ samego pojêcia, jak i sposobów
jego dwojakiego typu zastosowania: do �wiata zewnêtrznego, jak i do �wiata
�wewn¹trz� nas.

Tego rodzaju specyfika obecnego namys³u badawczego nad emocjami nie
oznacza jednak ca³kowitej niemo¿liwo�ci usuniêcia chaosu okre�leñ, nie stwa-
rza te¿ szans na ich jakie� ograniczanie. Wskazuj¹ na to pewne mo¿liwo�ci:
otó¿ wydaj¹ siê one po³¹czone z okre�lon¹ strategi¹ analityczn¹. Stanowi j¹
konstruowanie, a tak¿e budowanie metapojêcia, które dotyczy form, me-
chanizmów i funkcji stanów odczuwania przez badaczy, odtwarzanych
i wytwarzanych w polach socjologii i antropologii. Strategia ta, któr¹ wy-
tworzy³ chaos definicyjny (czy skomplikowanie), ma nie tylko ograniczaæ
�nadmiar z³o¿ono�ci�; ma u�wiadamiaæ trudno�ci w jego usuwaniu i jedno-
cze�nie widzieæ w nim �ród³o innowacji definicyjnych czy jaki� sygna³ do
dalszych poszukiwañ analitycznych.

Wydaje siê zatem, ¿e w przypadku socjologii humanistycznej (socjologii,
dla której dekonstruowanie � i to ustawiczne � na jej granicy z antropologi¹
kulturow¹ czy z histori¹ idei, zwykle kodowan¹ jako �klasyka my�li socjolo-
gicznej�, by³o czêste i istotne) trzeba rozpocz¹æ budowê tej strategii. Nale¿y
rozpocz¹æ od okre�lenia powi¹zañ zewnêtrznych socjologii z histori¹ idei,
a zw³aszcza od ustalenia ich roli w s a n a c j i  m e t a p o j ê c i a  i jego po-
chodnych2.

Powy¿sze diagnozy, a tak¿e wiele innych powodów, czyni¹ z  t e j  s t r a -
t e g i i  � r o d e k  n a  c h a o s .  Zakorzenia ona w historii my�li socjolo-
gicznej, w uspo³ecznionej historii idei poszukiwanie definicyjne (i nie tylko
takie) emocji; przede wszystkim oferuje ich sprawdzone przez historiê wzor-
ce do rozwa¿enia czy na�ladowania. Co wiêcej, strategia ta �wprowadza� do
badañ emocji e l e m e n t  w i r t u o z e r i i .  Innymi s³owy, oferuje te wzor-

2 W tym postulacie jestem bardzo bliska opinii Karoliny Wigury (2019).
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ce w postaci trendów kulturowych zogniskowanych na emocjach, na ich ma-
krospo³ecznych uwarunkowaniach b¹d� przeciwnie, na konkretach � dzie-
³ach naukowych czy artystycznych i to o znamionach arcydzie³a interpreta-
cyjnego.

Problem powi¹zania budowy strategii z nobilitacj¹ roli w niej historii idei
(w jej wersji zakodowanej w klasyce socjologicznej � zob. Durkheim 1984
[1912]) ze wzglêdu na miejsce w ustalaniu jej genealogii naukowej zas³uguje
na bardziej subtelne i jednocze�nie bardziej systematyczne analizy.

W tym punkcie analizy trzeba co najmniej zaznaczyæ znaczenie tej relacji
zachodz¹cej miêdzy dyscyplinami. One w³a�nie decyduj¹ po pierwsze, ¿e
wybór na metapojêcie pojêcia emocji ma charakter kontekstowy (towarzy-
sz¹ pojêciu emocji odniesienia do zawartych w historii idei innych pojêæ
�wiadcz¹cych o bogatej i d³ugiej historii (takie pojêcia, jak: �sentyment�,
�pasje�, �nastrój� czy �czucie�, �wzruszenia�). Po drugie, ¿e kontekst trady-
cji socjologicznej nie tylko XIX w., ale te¿ wcze�niejszej i pó�niejszej pozwa-
la doskonaliæ s³ownik pojêciowy tak, aby lepiej �wykrywaæ� ukryte sensy
w obecnie funkcjonuj¹cym pojêciu �emocji�, poprzez wskazanie na jego �ró-
d³a socjologiczne. Dlatego wiêc d e c y z j a  o  k o n c e n t r a c j i  n a  p o -
j ê c i u  e m o c j i  i  j e g o  u p r z y w i l e j o w a n e j  r o l i  j a k o  m e t a -
p o j ê c i a  n i e  o s ³ a b i a  p o s z u k i w a ñ  r ó ¿ n y c h  k o n t e k s t ó w
(m.in. o charakterze genealogicznym), lecz raczej je wzmacnia i rozszerza.

Innymi s³owy, pojêcia inne ni¿ �emocja� wystêpuj¹ce w genealogii inte-
lektualnej nie s¹ balastem, lecz w y z w a n i e m  a n a l i t y c z n y m .  Co
wiêcej, te inne pojêcia zawarte w obecnej refleksji o emocjach (funkcjonuj¹-
cej we wspó³czesnej filozofii czy antropologii) nie s¹ no�nikiem chaosu defi-
nicyjnego, wrogiem wspó³czesnej socjologii w jej poszukiwaniach �³adu emo-
cjonalnego� czy �kultury emocji�, lecz raczej uk³adem ró¿norakich odniesieñ
(zob. Turner, Stets 2005; Gonzalez red. 2012; Clough, Halley red. 2007).

W ten sposób przedstawiona strategia analityczna (najbardziej ogólnie
ujêta) ma charakter kontekstowy i to tak rozumiany, ¿e wielo�æ i ró¿norod-
no�æ kontekstów jest nie tylko dopuszczalna, ale i p o ¿ ¹ d a n a  pod wa-
runkiem, ¿e podda siê je klarownym i uzasadnionym uporz¹dkowaniom. Poza
tym strategia ta, dziêki swej otwarto�ci na powi¹zania z wieloma ró¿nymi
dyscyplinami, jest �gotowa� do odwo³añ w sferze idei kanonicznych, nie tylko
do tradycji filozoficznej XVII i XVIII w., ale i okresów wcze�niejszych, wy-
znaczaj¹cych �cie¿ki rozwojowe humanistyki europejskiej, jej podstawowych
pytañ o naturê cz³owieka i naturê spo³eczeñstwa. (Dodam, ¿e tradycje te
trafnie uporz¹dkowa³ Jan Plamper w The History of Emotions).

W refleksji na temat genealogii spo³ecznej historii emocji nie mo¿e za-
brakn¹æ uznania z n a c z e n i a  t r z e c h  t r a d y c j i  m y � l e n i a  o  e m o -

13.p65 20-05-22, 14:47174



175

Moralno�æ mieszczañska Marii Ossowskiej � w stronê jej �odczytania emocjonalnego�

c j a c h :  s t a r o ¿ y t n e j ,  h e l l e n i s t y c z n e j  i  s c h o l a s t y c z n e j
(zob. Wigura 2019, szczególnie cz. 2). Te wielkie tradycje, o których zwykli
pisaæ ci, którzy pragn¹ uporz¹dkowaæ wspó³czesny chaos definicji czy po-
dej�æ teoretycznych do emocji w badaniach spo³ecznych, s¹ obecne w wiêk-
szo�ci prac o akademickich ambicjach. Ich rekonstrukcje pojawiaj¹ siê
zwykle we wstêpach do ksi¹¿ek opartych na bogatym materiale empi-
rycznym i nastawionych na porz¹dkowanie architektury zastanych po-
dej�æ teoretycznych badañ, na operacjonalizowanie ich kategorii podsta-
wowych.

Warto przypomnieæ, i¿ ka¿da z wymienionych tradycji jest autonomicz-
na, a w ich ramach wytwarzane s¹ oryginalne i wp³ywowe koncepcje emocji.
Na tak¹ �odrêbno�æ koncepcji� emocji � zaznaczmy � sk³adaj¹ siê okre�lenia
definicyjne emocji, a tak¿e katalogi i typologie emocji czy ujêcia powi¹zañ
miêdzy emocjami a specyficznym dla danego miejsca i czasu imaginarium
(dotycz¹cym �wiata zewnêtrznego i wewnêtrznego ludzi). Do tych trzech
elementów buduj¹cych specyfikê dodawane s¹ zestawy, recepty, jak zarz¹-
dzaæ tymi emocjami.

W  r a m a c h  p o d e j � c i a  s o c j o l o g i c z n e g o  d o  e m o c j i ,
uwzglêdniaj¹cego wskazane wy¿ej tradycje, mieszcz¹ce siê w historii idei opar-
tej na wielkiej tradycji socjologicznej, pragnê usytuowaæ swoje refleksje ba-
dawcze. Maj¹ one, pragnê podkre�liæ, d w o i s t y  c h a r a k t e r .  Z jednej
strony s¹ form¹ nieustaj¹cej dyskusji z zastanymi koncepcjami emocji, z dru-
giej za� � prób¹ nowego schematu interpretacyjnego spo³ecznych sytuacji
tworz¹cych i kszta³tuj¹cych emocje za pomoc¹ kategorii pogranicza socjolo-
gii humanistycznej z antropologi¹. Od przedstawienia i uzasadnienia istot-
no�ci dyskusji z zastanymi koncepcjami teoretycznymi i ich kontekstami spró-
bujê rozpocz¹æ swe rekonstrukcje.

Dyskusja, ju¿ wcze�niej j¹ sygnalizowa³am � bêdzie przedstawiana dwo-
jako: po pierwsze, jako �miniatura analityczna�, która ods³ania logikê �hy-
draulicznego� wy³aniania emocji ze struktury �wiatopogl¹du grupowego to¿-
samego z moralno�ci¹ grupow¹, po drugie, jako �panoramê analityczn¹�
odkrywaj¹c¹ � za po�rednictwem technik badawczych � architekturê stanów
emocjonalnych (okre�lanych niekiedy jako warto�ci odczuwania) wspólnot
spo³ecznych ró¿nych typów, np. religijnego, politycznego, spo³ecznego, kul-
turowego, która pozwala okre�liæ tê wspólnotê emocjonaln¹.

W³a�nie miniatura, jak siê zdaje, pasuje do przedstawianego wy¿ej opisu
� podej�cia wi¹¿¹cego historiê idei z filozofi¹ z jednej strony, a z drugiej �
historiê idei z tradycj¹ socjologiczn¹ i filozoficzn¹ zarazem, która koncen-
truje siê na pog³êbionym wielowymiarowym przypadku spo³eczno-kulturo-
wym. Miniatura oznacza, co trzeba podkre�liæ, n o b i l i t a c j ê  (swego ro-
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dzaju mikroanalizy); konkretyzuje mianowicie dane tekstowe zebrane w celu
zapewniania gêsto�ci opisu konkretnego przypadku spo³ecznego. Stanowi¹
go (ten przypadek) dane zebrane i wybrane z ró¿nych materia³ów dotycz¹-
cych uk³adu spo³ecznego, sk³adaj¹cego siê z typów ma³ych grup i jednostek.
W roli takiego przypadku, w konstruowanej w tek�cie strategii interpreta-
cyjnej wystêpuje przypadek moralno�ci mieszczañskiej, s k o n s t r u o w a -
n e j  na podstawie monografii i badañ porównawczych (prowadzonych w ró¿-
nych krajach i momentach historycznych) przez Mariê Ossowsk¹. S¹dzê, ¿e
Moralno�æ mieszczañska ma wszystkie cechy arcydzie³a analitycznego i to
mocno wspartego porównaniami i syntez¹ danych empirycznych (zob. Misztal
2017).

Moralno�æ mieszczañska jest k o n k r e t y z a c j ¹  analityczn¹, która od
czasu jej napisania w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku pe³ni dla wielu
badaczy funkcjê podstawowej ramy analitycznej lub uk³adów odniesieñ in-
terpretacyjnych pozytywnych i krytycznych. Wystêpuje w roli co najmniej
syntagmy idei. W³a�nie te sk³adniki buduj¹ otwarcie na nowe, czasowo i prze-
strzennie, rzeczywisto�ci spo³eczne. Nie mniej wa¿ne jest, ¿e pozwalaj¹ do-
daæ do stworzonych i dostosowanych do niej elementów architektury badañ
spo³ecznych pewne zadania. Jedno z najwa¿niejszych to koncentracja na
emocjach jako ³¹czniku moralnym i politycznym grup spo³ecznych, �wiato-
pogl¹dowych o wyrazistych w¹skich i szerszych to¿samo�ciach spo³ecznych
i kulturowych.

Nale¿y dodaæ, ¿e intencj¹ tego zadania jest rozwa¿na nobilitacja okre�lo-
nego nastawienia poznawczego. Stanowi je orientacja na emocje ³¹cz¹ce, czyli
emocje spo³eczne i pozytywne. Zadanie to ma analitycznie równowa¿yæ ba-
danie interesów i innych kulturowo wyra¿onych racjonalno�ci. Dlatego te¿,
moim zdaniem, warto poddaæ analizie przypadek Moralno�ci mieszczañskiej
Marii Ossowskiej (1956) i zrekonstruowaæ jego zasoby przedstawieñ emocji
z perspektywy najnowszych interpretacji emocji integruj¹cych, znanych
w �wiecie nauk i przeznaczonych dla nauk historycznych i spo³ecznych, w tym
dla historii idei i socjologii (zob. Damasio 1999).

Moralno�æ mieszczañska Marii Ossowskiej
� jako wspólnota emocjonalna3

Maria Ossowska ceni³a programy badawcze. Nie stroni³a te¿ sama od ich
budowania. Lubi³a je � dla siebie, �za innych� i �dla innych� � projektowaæ.

3 W tym fragmencie próbujê pewnego typu �czytania sytuowanego�, a mianowicie czytania Moral-
no�ci mieszczañskiej po lekturze Wspólnoty emocjonalnej w �redniowieczu Barbary H. Rosenwein.
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Uznaniem obdarza³a uczonych, dawnych i wspó³czesnych, w³a�nie za talent
budowania programów klarownych w tre�ciach i formach.

Przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹ napisa³a Podstawy nauki o moralno�ci �
ksi¹¿kê, któr¹ mo¿na uwa¿aæ za dowód najwy¿szej próby kompetencji za-
równo w dziedzinie konstruowania programu badawczego, jak i tworzenia
na jego podstawie scenariusza takiego przekszta³cania programu, by uczyniæ
go elementem wszechstronnej dyskusji z filozofami, zw³aszcza z etykami.
Zaproponowa³a tam w³asne porz¹dkuj¹ce podej�cie do nauki o moralno�ci.
Wyodrêbni³a naukê o moralno�ci opart¹ na trzech systematyzuj¹cych zada-
niach. Pierwsze z zadañ polega na analizie ocen i norm moralnych; drugie
stanowi psychologia moralno�ci; trzecie za� � socjologia moralno�ci. Ka¿de
z tych trzech zadañ zosta³o perfekcyjnie zrealizowane w oddzielnej ksi¹¿ce
erudycyjnej i zarazem odwa¿nej intelektualnie. Pierwsze zadanie jest urze-
czywistnione w Podstawach nauki o moralno�ci; drugie � w Motywach po-
stêpowania; trzecie z kolei znalaz³o realizacjê w Moralno�ci mieszczañskiej,
a tak¿e w Ethosie rycerskim (tê ostatni¹ pozycjê mo¿na traktowaæ i jako za-
koñczenie programu zapocz¹tkowanego przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹, i jako
wielow¹tkow¹ zapowied� tego, czego mo¿na w nowym, innym programie
dokonaæ).

W eseju dotykaæ bêdê jedynie kwestii Moralno�ci mieszczañskiej � ksi¹¿-
ki wydanej w 1956 r., w momencie, gdy mo¿na ju¿ by³o mówiæ o zmierzchu
panowania marksizmu nie tylko w naukach spo³ecznych i humanistycznych.
(Przypomnijmy, ¿e w latach powojennych materializm historyczny, dominu-
j¹c w humanistyce, budowa³ regu³y totalnej krytyki mieszczañstwa i jego
kultury, formu³owa³ zasady spo³ecznej i kulturowej nobilitacji proletariuszy.
Formatowany przez ideologiê pañstwow¹ i partiê, narzuca³ uczonym �socja-
listyczn¹�, �proletariack¹� wizjê nowoczesno�ci; obja�nia³ fundamenty so-
cjalistycznej wyk³adni struktury spo³ecznej i kultury).

Analizuj¹c tê ksi¹¿kê, bêdê unika³a dwóch skrajno�ci: 1) interpretacji
moralno�ci mieszczañskiej jako moralno�ci in abstracto; 2) traktowania jej
jako pojemnika gromadz¹cego zapisy faktów z ¿ycia realnych czy �literac-
kich� mieszczan z ró¿nych czasów i miejsc spo³ecznych. (Barwne i liczne
przyk³ady wzorów, norm ogólnych czy konkretnych dyrektyw z ró¿nych
�róde³ wziête i w tym pojemniku zamkniête, �wiadcz¹ o sile wielodyscypli-
nowej erudycji Autorki, o potêdze jej wyobra�ni, lecz zaciemniaj¹ jej przes³a-
nie teoretyczne, zw³aszcza to porz¹dkuj¹ce).

Tak jak wielu czytelników, uwa¿am Moralno�æ mieszczañsk¹ za nadal istot-
ny g³os akademicki. S¹dzê tak z wielu powodów, nie tylko przez wzgl¹d na
obecny kontekst polityczny i kulturowy, który o¿ywia nostalgiê za dawnymi
tradycjami mieszczañskimi i jednocze�nie wprowadza je, przetworzone, do
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postnowoczesnej przysz³o�ci. Moralno�æ mieszczañska jest arcydzie³em w swo-
im gatunku akademickim, otwiera bowiem czytelnika � jednocze�nie i rów-
nowa¿nie � tak na przesz³o�æ, jak i na przysz³o�æ. Tworzy retrospektywn¹
wra¿liwo�æ na kulturê mieszczañsk¹ i wytwarza zarazem gotowo�æ do zape³-
nienia przysz³o�ci wzorcami wyidealizowanej klasy �redniej.

Obecnie, czyli w pierwszych dekadach XXI w., czytelnik spotyka siê
z Mari¹ Ossowsk¹ i z jej przedstawieniami moralno�ci mieszczañskiej w cza-
sie interregnum w Polsce i w Europie, tak w naukach spo³ecznych i huma-
nistycznych, jak i w ¿yciu publicznym. Mo¿e studiowaæ tê ksi¹¿kê, gdy jego
otoczenie spo³eczne czy intelektualne nie tylko emocjonalnie dyskutuje w prze-
strzeniach res privata i res publica kraju o emocjach w moralno�ci i polityce,
ale i w okresie, gdy ma³o kto wstydzi siê poszukiwaæ nowych kotwic aksjo-
logicznych (lub wracaæ do kotwic ju¿ wcze�niej �sprawdzonych�), odwo³u-
j¹c siê do �hydrauliki emocji� � do wydobywania uczuæ z wnêtrza jednostek
i przenoszenia ich na zewn¹trz, do relacji spo³ecznych. Dzieje siê to wtedy,
gdy mamy w naukach o cz³owieku nadmiar zwrotów metateoretycznych
i teoretycznych; gdy wydaje siê, ¿e uprawiaj¹c jaki� typ wiedzy spo³ecznej,
jeste�my sukcesorami rewolucji w diagnozowaniu kultury, zw³aszcza w jej
relacjach ze �wiatem w³adzy. Jest tak przede wszystkim, gdy chcemy studio-
waæ moralno�æ mieszczañsk¹ po �zwrocie emocjonalnym� w naukach huma-
nistycznych, powi¹zanym na ró¿ne sposoby ze zwrotami: lingwistycznym,
kulturalistycznym czy przestrzennym.

Co jest wiêc moim celem? Pragnê³abym zwróciæ uwagê (czyli zasugero-
waæ, bo �co� wiêcej� wymaga solidnych, wnikliwych i d³u¿szych uzasadnieñ)
na to, ¿e �zwrot emocjonalny� w naukach spo³ecznych (w ró¿nych dziedzi-
nach, zw³aszcza w psychologii) i humanistycznych �promieniuje� na wiele
pól badawczych, w tym i tych zawartych w socjologii moralno�ci � subdy-
scyplinie, której podporz¹dkowana zosta³a Moralno�æ mieszczañska. Co to
mo¿e oznaczaæ? Sygnalizuje, jak my�lê, wyci¹gniêcie wniosków teoretycz-
nych i praktycznych z emancypacji � czêsto koñcz¹cej siê autonomi¹ � pro-
blemów emocji w badaniach socjologicznych (bez wzglêdu na to jak okre�la-
nych emocji � czy tak, jak robi¹ to psychologowie, czy tak, jak kulturoznawcy
i literaturoznawcy, gdy mówi¹ o zwrocie afektywnym); wskazuje te¿ na
mo¿liwo�ci teoretycznego odwrócenia siê od tradycyjnego rutynowego trak-
towania emocji, jawnie lub czê�ciej skrycie, odwo³uj¹cych siê do modeli ra-
cjonalnego cz³owieka i spo³eczeñstwa.

Nie s¹dzê, w �lad za wieloma badaczami, ¿e emocje by³y dotychczas nie-
obecne lub niedoceniane � teoretycznie i empirycznie � w analizach prowa-
dzonych w ró¿nych stylach metodologicznych (np. porównawczych, skon-
centrowanych na �przypadkach� lub �typach�). Przychylam siê do opinii, ¿e
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warto emocje przestaæ uwa¿aæ za niewidzialne i za ma³o znacz¹ce, przez
wzgl¹d na tradycjê my�lenia o spo³eczeñstwie jako �pojemniku� na ludzi, na
tworzone przez nich instytucje, o których wystarczy mówiæ w jêzyku racjo-
nalnych kalkulacji jednostkowych i grupowych. Co mówi ten w³a�nie zwrot
(i jego skutki) w analizach odziedziczonych po zastanych projektach teore-
tycznych nowoczesno�ci jako zasobów instytucjonalizacji racjonalno�ci in-
dywidualnej i zbiorowej? Sygnalizuje znaczenie emocji w relacjach spo³ecz-
nych, zw³aszcza tych pozytywnych, w ich funkcjach pomostowych. Zajmuj¹
te emocje uwagê badaczy, poniewa¿ wi¹¿¹ jednostki, grupy, organizacje i idee;
moralno�æ i gospodarkê. Pokazuj¹ konfiguracje to¿samo�ciowe spo³eczeñ-
stwa.

Obecnie lektura Moralno�ci mieszczañskiej z perspektywy systematycz-
nych badañ emocji, nie tych �roztopionych� w wielkiej tradycji socjologicz-
nej �po Durkheimie�, ma równie¿ swój z³o¿ony kontekst polityczny. Bada-
nia socjologiczne zajmuj¹ce siê demokracj¹, wyborami konsumenckimi czy
rolami zawodowymi zwracaj¹ uwagê na emocje ju¿ w taki sposób, ¿e trudno
je nadal uwa¿aæ za �ród³o czy te¿ efekt drobnego zak³ócenia w systemie spo-
³ecznym czy wiêkszej anomalii w ideologii czy w polityce.

Czas najnowszego czytania Moralno�ci mieszczañskiej � takiego po 2015 r.
� jest, jak siê zdaje, zdominowany przez staro-nowe ekspresje narodowe
nastrojów politycznych, które pojawiaj¹ siê w spo³eczeñstwie, które uleg³o
i to do�æ masowo �wzmo¿eniu emocjonalnemu� prowspólnotowego typu.
Lektura ta, i w takim kontek�cie ulokowana, ods³ania jeszcze mocniej ni¿ te
od niej wcze�niejsze czytania napiêcia miêdzy tym, co autorka nazywa �ro-
bot¹ filozoficzn¹� a �materi¹ historyka spo³ecznego i historyka kultury, ba-
dacza, który czuje siê dobrze, gdy ¿egluje na wielkim morzu faktów, sk³ada-
j¹cych siê na dzieje kultury ludzkiej� (Ossowska 1956: 9�10).

Mo¿na w sytuacji takiego rodzaju spotkania z Ossowsk¹ próbowaæ znaj-
dowaæ nowe klucze do analiz nowych pojêæ. Gdy ksi¹¿kê tê � realizacjê trze-
ciego postawionego przez ni¹ zadania tematycznego � studiuje siê �tu i te-
raz�, jest siê wystarczaj¹co mocno zachêconym do poszukiwañ badawczych
(czy to teoretycznych, czy empirycznych, tak aby �ca³kowicie wyczerpaæ
materia³� lub na nowo wedle ju¿ nowych regu³ porz¹dkowaæ wiedzê o war-
to�ciach i ich umiejscowieniach w klasycznych tradycjach filozoficznych).

We wstêpie do Moralno�ci mieszczañskiej (napisanym w Warszawie w pa-
miêtnym Pa�dzierniku) ostatnie zdanie brzmia³o: �¿e kto� musi postawiæ
pierwsze kroki, aby sprawa mog³a ruszyæ dalej� (ibidem, s. 10). Te pierwsze
kroki, przypomnijmy, czynione by³y, gdy Polacy leczyli siê z ran psychicz-
nych dwóch totalitaryzmów; gdy odtwarza³a siê przestrzeñ warto�ci mniej
wschodnia, a bardziej zachodnia, w której mo¿na �roz³upywaæ� wyobra¿one
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(czêsto mocno zideologizowane) struktury klasowe kapitalizmu i socjalizmu
na czyste i/lub hybrydowe moralno�ci). Last but not least, gdy siê ceni czy-
tanie ksi¹¿ek nie tych �z ostatniej chwili�, lecz tych, które maj¹ �swoj¹ histo-
riê�, istotn¹ staje siê kwestia odpowiednich, znacz¹cych kulturowo mo¿li-
wo�ci porównañ analitycznych.

Ksi¹¿kê tê mo¿na, jak siê wydaje, traktowaæ równie¿ jako próbê wielo-
wymiarowej krytyki moralno�ci nie tak dawno � w sferze ideologii i mo-
ralno�ci � zwyciêskiej klasy ludowej. Zbudowana w kontrze do wiedzy o ide-
ach i normach moralnych, nie tylko postulowanych przez wielkie utopie i wizje
in¿ynierii spo³ecznej i narzucanych przez pañstwo socjalistyczne. Dostarcza
ram teoretycznych i empirycznych do porównañ (problemów, okresów, ten-
dencji itd.), które rozszerzaj¹ i pog³êbiaj¹ wiedzê historyczn¹ o moralno�ci
ludowej (o demosie socjalistycznego typu), jednocze�nie stanowi¹ punkt
wyj�cia do odpowiedniego (czyli wielowymiarowego) �przygotowania ak-
sjologicznego� badaczy do refleksji nad nowymi moralno�ciami, masowymi
czy demokratycznymi lub ludowymi, mo¿liwymi politycznie i cywilizacyjnie
�po interregnum�.

�Tu i teraz� jej czytanie, nie tylko teoretyczne, nie sprzyja jedynie anoni-
mowym abstrakcjom; jest równie¿ krytyczne wobec nadmiaru i chaosu fak-
tów. Moralno�æ mieszczañska zrekonstruowana wedle zasad Marii Ossow-
skiej nie jest bowiem sum¹ ró¿nych historycznych realizacji dyrektyw
moralnych odnosz¹cych siê do mieszczañstwa czy wytworzonych przez miesz-
czañstwo, które ¿y³o i pracowa³o w okre�lonym miejscu i czasie. Jej rekon-
strukcja nie ma wiele wspólnego z tworzeniem ogólnych dyrektyw moral-
nych, które s³u¿¹ obiektywnym interesom mieszczañstwa w ogóle.

Omawiana ksi¹¿ka zawiera pod adresem badacza sugestiê (a mo¿e zbiór
sugestii), ¿e nie tylko warto, ale ¿e mo¿e on � gdy ma odpowiedni warsztat
historyka i gdy bêdzie stroni³ od ogólnych spekulacji na temat moralno�ci
mieszczañskiej w ogóle � zatrzymaæ siê �w po³owie drogi teoretycznej i me-
todologicznej�. Znajdujemy tu apel zarówno do jego rozumu teoretycznego
i praktycznego, jak i do jego emocji, zw³aszcza tych, które odnosz¹ siê do
pola jego zainteresowañ badawczych i zaanga¿owañ uczuciowych. Innymi
s³owy, praca ta oferuje koncepcjê �wywa¿onej interpretacji�. Jest ona czym�
w rodzaju �z³otego �rodka� analitycznego, bo potrafi ³¹czyæ odmienne ujê-
cia: synchroniczne i diachroniczne; typologizuj¹ce i analizy przypadków;
makrospo³eczne i mikrospo³eczne.

Wszystkie zwroty zachodz¹ce w naukach humanistycznych w czasach
interregnum � w tym zw³aszcza ten �emocjonalny� � zachêcaj¹ do postawie-
nia pytania, jak konkretyzacje tego ostatniego (wyra¿ane w pojêciach czy
procesach i strukturach�) mog¹ kszta³towaæ charakter intelektualnego spo-
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tkania z Ossowsk¹, z jej systematyzuj¹cym programem badawczym zapisa-
nym w Moralno�ci mieszczañskiej. S¹dzê, ¿e pozwalaj¹ one na przyk³ad czy-
taæ tê ksi¹¿kê w perspektywie jednej ze sztandarowych dla kulturowej histo-
rii emocji interpretacjê emocji, a mianowicie wspólnoty emocjonalnej.
(Pojmowanej jako wspólnota oparta na równowa¿no�ci wiedzy o wnêtrzach
moralnych jednostek, o relacjach miêdzyludzkich oraz sposobach ich artyku-
lacji w kulturach symbolicznych). Chodzi mi mianowicie o te pojêcia i narzê-
dzia wymy�lone przez Barbarê H. Rosenwein, historyczkê i antropolo¿kê,
której erudycjê, interdyscyplinarn¹ kompetencjê i talent analityczny do stu-
diowania historii dawnych wieków z perspektywy zmieniaj¹cych siê wspól-
not emocjonalnych trudno przeceniæ. Koncepcje B.H. Rosenwein spo³ecznej
mechaniki emocji i jej religijnych i kulturowych kontekstów zachêcaj¹, a mo¿e
nawet wiêcej � umo¿liwiaj¹ (a to znowu ze wzglêdów teoretycznych o pod-
stawowym dla refleksji naukowej ³adzie kulturowym i spo³ecznym znacze-
niu) wprowadzenie na plan pierwszy analiz spo³ecznych i kulturowych emo-
cji prospo³ecznych. S¹dzê, i¿ mo¿na pracê Rosenwein (2017) o wspólnocie
emocjonalnej potraktowaæ jako sygna³ do nowej � typologicznej czy opartej
na �analizie jednego przypadku� � rekonstrukcji moralno�ci mieszczañskiej.
Wa¿ne w tej �innej� rekonstrukcji jest to, aby dokonaæ �opisu gêstego� (tak
jak to zaleca³ Clifford Geartz) moralno�ci mieszczañskiej z perspektywy ja-
kiego� wybranego podej�cia z dziedziny socjologii emocji czy kulturowej
historii emocji itd. Przede wszystkim jest jednak � bez wzglêdu na to, jakiego
dokonamy wyboru teoretycznego w�ród ró¿nych koncepcji emocji � istotne,
aby badacz odwo³uj¹cy siê do perspektywy emocji dobrze je wyodrêbni³ i uza-
sadni³ teoretycznie i metodologicznie: aby nie zadowoli³ siê rozproszon¹,
anegdotyczn¹ refleksj¹ o emocjach. Dodajmy, ¿e wa¿ne jest te¿, by nie zrezy-
gnowa³ z �hydrauliki emocji�, z wydobywania ich z wnêtrza jednostek. Re-
fleksja o emocjach spo³ecznych wydaje siê obecnie niezbêdna tak z powodu
nastrojów w ¿yciu publicznym, jak i w ¿yciu akademickim; jest potrzebna
badaczom zarówno gdy dekonstruuj¹, jak i rekonstruuj¹ moralno�ci miesz-
czañskie. Bardzo w tym pomocna mo¿e byæ lektura Moralno�ci mieszczañ-
skiej; zasób konkretów ethosowych ró¿nych grup mieszczañskich ulokowa-
nych w ma³ych i wielkich strukturach i procesach kulturowych dostarczyæ
mo¿e zwolennikom Rosenwein tak repertuaru faktów, jak i repertuaru ró¿-
nej ogólno�ci interpretacji.

Dodajmy, ¿e powi¹zania dwóch lektur � Moralno�ci mieszczañskiej oraz
Wspólnot emocjonalnych we wczesnym �redniowieczu � s¹ korzystne intelek-
tualnie zw³aszcza dla czytelnika, który w �lad za Mari¹ Ossowsk¹ ceni w po-
stêpowaniu badawczym �analizy z³otego �rodka�. M¹dre, systematyczne
celebrowanie przez Ossowsk¹ konkretów dotycz¹cych mieszczan, ich war-
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to�ci i idei, a tak¿e praktyk ¿yciowych, ma istotne konsekwencje dla czytel-
nika prac Barbary H. Rosenwein. Nie tylko rozszerza jego wiedzê o okre-
sach historycznych i kulturowych, ale i uzupe³nia jego wyobra�niê o nowe
kategoryzacje, o nowe pomys³y ich zastosowañ. Lektura Moralno�ci miesz-
czañskiej dostarcza poszukiwaczom wspólnot emocjonalnych �poza �rednio-
wieczem� nie tylko nowych materia³ów faktograficznych, ale i nowych kon-
tekstów teoretycznych dla koncepcji wspólnoty emocjonalnej. Oferuje
pomys³y teoretyczne na rozbudowanie kontekstów opartych na analizach
kultury symbolicznej, czyli na okre�lonych strukturach �wiatopogl¹dowych,
doktrynach prawno-moralnych czy katechizmach etycznych. Ponadto przypo-
mina, a wiêc w jaki� sposób uruchamia na nowo wiedzê teoretyczn¹ i empi-
ryczn¹ o systemach warto�ci ró¿nych warstw i klas zawart¹ w dziedzictwie
wielkich szkó³ socjologicznych, zw³aszcza Émile�a Durkheima i Maxa Webe-
ra. Zachêca ogólnie, a czasami nawet daje konkretne wskazania, jak szukaæ
dla tych warto�ci � stanowi¹cych nieodmiennie rdzeñ dziedzictwa socjolo-
gicznego � korelatów emocjonalnych (wskazanych przez nowsze podej�cia
psychologiczne czy kulturowe) odnosz¹cych siê do ró¿nych struktur do�wiad-
czenia jednostkowego, tak do tych �uwarunkowanych od wewn¹trz�, jak i tych
�zale¿nych od okoliczno�ci i otoczenia zewnêtrznego�.

Lektura Moralno�ci mieszczañskiej zachêca czytelnika Wspólnot emocjo-
nalnych� do poszukiwañ, przede wszystkim w sferze repertuaru teoretycz-
nych interpretacji, które zak³adaj¹ wspó³zale¿no�æ emocji i intelektu, idei i uczuæ.
Innymi s³owy, otwiera repertuar zastanych przecie¿ interpretacji teoretycznych
na inspiracje p³yn¹ce z ró¿norakich nowych �róde³ w ¿yciu i nauce � miêdzy
sferami badañ, do których one nale¿¹, zachodzi ustawiczna wymiana, nie ma
miêdzy nimi granic. Wskazuje ona równie¿, ¿e koncepcje teoretyczne mapy
wspólnoty emocjonalnej, które oferuje B.H. Rosenwein, mo¿na odnosiæ nie
tylko do religii skodyfikowanej kulturowo przez �redniowiecze, ale do do-
�wiadczeñ religijnych dawnych i wspó³czesnych mieszczan, Polaków czy Euro-
pejczyków, podlegaj¹cych innym kodom kulturowym i kodeksom moralnym.
Co wiêcej, pokazuje struktury wspólnoty emocjonalnej oparte na fundamen-
tach religijnych, które mo¿na przenie�æ do wspó³czesno�ci XXI w., do klaso-
wej czy partyjnej polityki, do sytuacji klasy �redniej. Z jednej strony warto
bowiem wiedzieæ, jak wygl¹da emocjonalna architektura moralno�ci wspó³-
czesnych dziedziców dawnego mieszczañstwa, a z drugiej strony � jak ci dzie-
dzice tê architekturê moralno�ci i polityki (czêsto okre�lanej mianem moral-
no�ci klasy �redniej) radykalnie przekszta³caj¹ � czy mog¹ zmieniæ rewolucyjnie
jedynie na poziomie idei, a nie praktyk ¿yciowych � gdy nieudolnie próbuj¹ j¹
zast¹piæ konstruktem moralno�ci globalnej, ponadklasowej (jednak jako� zbli-
¿onej aksjologicznie do swojej moralno�ci klasy �redniej).
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Powróæmy do Moralno�ci mieszczañskiej, do kryj¹cych siê w niej mo¿li-
wo�ci rozszerzeñ interpretacji teoretycznych: Ossowska pozwala nie tylko
czytelnikowi Rosenwein g³êbiej wnikaæ w zwyczajne i niezwyczajne jednost-
kowe do�wiadczenia moralne, kreowane w otoczeniu mieszczañskim, w ich
najbardziej drobiazgowe (je�li chodzi o struktury, funkcje itd.) formy charak-
terystyki moralnej, umieszczaj¹c je w szerszych czy wy¿szych w hierarchii
spo³ecznej kontekstach uspo³ecznienia i akulturacji. W takiej perspektywie
lektura biografii konkretnego mieszczanina pozwala jako� tak naturalnie
zerwaæ czytelnikowi z jego atomistycznym ujêciem do�wiadczenia jakiej�
typowej lub nietypowej jednostki. Chocia¿ nie dostarcza czytelnikowi ró¿-
norakich kategoryzacji emocjonalnych, takich jak do�wiadczenia moralne
mieszczanina, ale przedstawia jego w³asne ¿yciowe przemy�lenia i odczucia.
Wzbudza w czytelniku odwagê do podejmowania nowych kroków analitycz-
nych czy wiêkszych w formie totalizuj¹cych interpretacji jakich� do�wiad-
czeñ grupowych, moralnych i emocjonalnych jednocze�nie. Co najmniej,
dodaæ trzeba, postuluje czytelnikowi zmianê centrum uwagi czy wybór in-
nych akcentów w próbach zrozumienia ethosu mieszczañskiego, dawnego,
tera�niejszego, a mo¿e i przysz³ego.

Przypuszczam, ¿e czytanie Moralno�ci mieszczañskiej po lekturze Wspól-
not emocjonalnych� ma wiele do zaoferowania badaczom, którzy nie stro-
ni¹ od lektur i przyk³adaj¹ zarazem wagê do swej roli czytelnika. Gdy czyta-
my pracê Ossowskiej po zwrocie emocjonalnym w ¿yciu i w nauce, mo¿emy
skorzystaæ z najnowszych s³usznie �intelektualnie modnych� ujêæ emocji czy
afektów (nie tylko w ujêciach proponowanych przez Rosenwein). Jest to
wa¿ne, dodajmy, szczególnie w czasie chaosu, gdy rzeczywisto�æ moralna
formatowana jest przez p³ynne to¿samo�ci indywidualne i spo³eczne.

Lektura ksi¹¿ki Ossowskiej sygnalizuje istotno�æ kompasu teoretycznego;
jeszcze bardziej wskazuje na znaczenie samych poszukiwañ tego kompasu. Po-
maga bowiem �roz³upywaæ� moralno�æ mieszczañsk¹ nie na wzory, idee, nor-
my, lecz na ró¿ne typy emocji � pozytywne czy negatywne, ale czyni to w taki
sposób, ¿e zbiorow¹ moralno�æ da siê z³o¿yæ razem, na nowo dostrzegaj¹c w niej
jednocze�nie jedn¹ z podstawowych przestrzeni uspo³eczniania (czy uobywatel-
niania) egoizmów jednostkowych czy grupowych. Gdy w Polsce, w sferze pu-
blicznej rz¹dz¹ emocje, a jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii jest skuteczne nimi
zarz¹dzanie, to mapa moralno�ci grupowych jako wspólnot emocjonalnych jest
potrzebna nie tyle w praktyce ¿yciowej jednostki czy spo³eczno�ci, ale w teo-
riach i interpretacjach p³yn¹cych z tradycji socjologii humanistycznej. Moralno�æ
mieszczañsk¹ (skrojon¹ wedle regu³ wypracowanych przez Mariê Ossowsk¹),
ale po lekturze Wspólnot emocjonalnych� ponownie czytan¹, mo¿na trakto-
waæ jako mapê pewnego typu wspólnoty emocjonalnej.
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Artyku³y i studia Maria Ossowska � naukowe
inspiracje i konteksty
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Inspiracje socjologi¹ moralno�ci Marii Ossowskiej
w badaniach sytuacji granicznych

When tackling any issue whatsoever within the realm of sociology of morality,
questions of moral conflicts, guilty conscience, or norms and values in liminal
situations, it is impossible not to reach for Maria Ossowska�s contemplations,
her conception or understanding of moral categories. What was it in Ossow-
ka�s works that proved more than useful in the analyses I conducted in my
research into the experiencing of the Holocaust? Which of her reflections and
notions could I treat not only as helpful tools in my analyses of attitudes, be-
haviours or experiences during the War, the German occupation and the Ho-
locaust, but also as inspirations and pointers conducive for attempts toward
a more profound, more empathic comprehension of the phenomena under
investigation? This brief article (and before it a conference address) consti-
tutes an attempt at answering the above questions.
Keywords: sociology of morality, liminal situations, moral conflicts, The Holocaust

Podejmuj¹c problematykê z zakresu socjologii moralno�ci, zagadnieñ etycz-
nych, konfliktów sumienia czy norm i warto�ci w sytuacjach granicznych � nie
mo¿na nie siêgn¹æ do rozwa¿añ Marii Ossowskiej, nie sposób pomin¹æ Jej kon-
cepcji rozumienia kategorii moralnych. Jakie refleksje i rozró¿nienia w pracach
tej Autorki okaza³y siê przydatne do analiz podjêtych przeze mnie w badaniach
na temat do�wiadczenia Zag³ady i ocalenia? Które z pojêæ i definicji moralnych
Marii Ossowskiej mog³am traktowaæ jako pomocne narzêdzia w przeprowadza-
nych przeze mnie diagnozach postaw, zachowañ czy do�wiadczeñ z okresu woj-
ny i niemieckiej okupacji? Jakie my�li wybitnej socjolo¿ki okaza³y siê dla mnie
inspiruj¹ce, które z nich pomog³y mi w g³êbszym, bardziej empatycznym rozu-
mieniu badanych zjawisk dotycz¹cych to¿samo�ci i ocala³ych z Holocaustu lu-
dzi? Niniejszy artyku³ jest prób¹ odpowiedzi na tak postawione pytania.

Sytuacje graniczne

W moim tek�cie nie odwo³ujê siê do filozoficznej kategorii �sytuacji gra-
nicznych�, odgrywaj¹cej zasadnicz¹ rolê w koncepcjach Karla Jaspersa. Kon-
centrujê siê nie na psychologicznym czy filozoficznym, ale na socjologicz-
nym rozumieniu tego terminu. Oznacza to sens odpowiadaj¹cy spo³ecznej
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rzeczywisto�ci, w jakiej uwik³ani s¹ ludzie jako grupy i jako jednostki. Nie od-
wo³ujê siê tu tak¿e do szerszej kategorii �sytuacji zagro¿enia�, sytuacji analizo-
wanych i badanych miêdzy innymi przez Krzysztofa Kiciñskiego w kontek�cie
koncepcji Marii Ossowskiej. Stosujê ten termin w odniesieniu do okoliczno�ci
bezpo�redniego zagro¿enia ¿ycia jednostki, do sytuacji ekstremalnych, w jakich
cz³owiek zosta³ postawiony na skutek warunków zewnêtrznych, do sytuacji,
w których znalaz³ siê bez w³asnego wyboru, na skutek przymusu, naznaczenia,
przypisania do tej, a nie innej kategorii jednostek. A tak¿e � do eksterminacyjne-
go zagro¿enia, zaistnia³ego w stosunku do okre�lonej grupy ludzi.

Mam zatem na my�li sytuacje graniczne, w których jednostka staje wo-
bec bezpo�redniego zagro¿enia ¿ycia, wobec zag³ady narodu i jego kultury,
kiedy styka siê z barbarzyñstwem i pogwa³ceniem �wiata ludzkich warto�ci.
Chodzi o sytuacje moralnie najtrudniejsze, w których wybór � je�li w ogóle
cz³owiek ma wówczas jakikolwiek wybór � jest wyborem miêdzy ¿yciem a �mier-
ci¹. Sytuacje takie � jak pisa³a Anna Pawe³czyñska � �zmuszaj¹ do wyboru
tego, co najwa¿niejsze� (Pawe³czyñska 1973: 173) i mog¹ prowadziæ do re-
interpretacji dotychczas uznawanych warto�ci i norm moralnych (ibidem, s.
164�173; Kiciñski 1998: 208�214).

Maria Janion sformu³owa³a tezê mówi¹c¹ o tym, ¿e �ocena etosu getta
i etosu »¿ydowskiej wojny« o ¿ycie wymaga porzucenia skamienia³ych ste-
reotypów� i ¿e w warunkach Holocaustu: �Konwencjonalne granice trage-
dii zosta³y przekroczone� (Janion 2009: 176).

Marii Ossowskiej postulat metodologiczny

W socjologicznych badaniach moralno�ci Maria Ossowska postulowa³a
analizowanie takich sytuacji i przypadków, w których doznania moralne
wystêpuj¹ ze szczególn¹ wyrazisto�ci¹ (Ossowska 1966). Niew¹tpliwie nale-
¿y do nich zaliczyæ do�wiadczenia i prze¿ycia okupacyjne ludzi zagro¿onych
eksterminacj¹. Wyrazi³ to dobitnie Byron L. Sherwin: �Holocaust jest jak
wzmacniacz albo szk³o powiêkszaj¹ce, które pozwala nam ostrzej zobaczyæ
dobro i z³o moralne, umo¿liwiaj¹c tym samym lepsze ich zrozumienie i za-
stosowanie tego, co widzimy i s³yszymy w naszym codziennym ¿yciu� (Sher-
win 1995: 259). Ta dyrektywa metodologiczna przy�wieca³a mi w badaniach,
do których nawi¹zujê w tym artykule.

Kategorie analizy i inspiracje badawcze

Mariê Ossowsk¹ interesowa³ cz³owiek jako homo moralis. Jak pisa³a w ksi¹¿ce
Motywy postêpowania. Z zagadnieñ psychologii moralno�ci � podejmowa³a
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rozwa¿ania �nad pewnym aspektem ¿ycia cz³owieka, a mianowicie sfer¹ jego
prze¿yæ moralnych� (Ossowska 1949: 238). Kategorie moralne, jakie anali-
zowa³a: sumienie i wyrzuty sumienia, poczucie winy, normy i warto�ci, mo-
tywy postêpowania, konflikty moralne, wspó³czucie czy jego brak, k³amstwo,
zdrada, po�wiêcenie � mo¿na odnale�æ w rzeczywistych sytuacjach i rela-
cjach miêdzyludzkich, w postawach poszczególnych jednostek.

W sytuacjach granicznych kategorie te mog¹ przybieraæ niezwykle wyra-
zisty i dramatyczny charakter. Nawet w takich okoliczno�ciach, w barba-
rzyñskich warunkach �na nieludzkiej ziemi� mo¿e dochodziæ do g³osu re-
fleksja moralna. Takiej refleksji poszukiwa³am równie¿ w moich badaniach
nad do�wiadczeniem Zag³ady i ocalenia; w wypowiedziach polskich ¯ydów
ocala³ych z Zag³ady pod przybran¹ �aryjsk¹� to¿samo�ci¹.

Sumienie
Maria Ossowska pisa³a (przywo³uj¹c opinie np. Johna Locke�a), ¿e uwa¿a

siê �sumienie za dyspozycjê do trafnych ocen w³asnego wy³¹cznie postêpowa-
nia�, a jeszcze dok³adniej � �do ujemnego oceniania w³asnych z³ych czynów
minionych i do prze¿ywania w zwi¹zku z nimi specyficznych doznañ, zwa-
nych wyrzutem sumienia�. Tak jak wyrzuty sumienia odnosz¹ siê do przesz³ych
poczynañ jednostki, tak skrupu³y moralne zwrócone s¹ ku przysz³o�ci: cz³o-
wiek waha siê i nie mo¿e zdecydowaæ siê na dzia³anie z powodu ewentualno-
�ci �wystawienia na szwank jakich� dóbr bli�niego czy naruszenia jakiej� dy-
rektywy moralnej� (ibidem, s. 279), któr¹ wysoko sobie ceni. W odniesieniu
do psychiki indywidualnej jest to obszar dylematów i konfliktów moralnych.

Chcia³abym w tym miejscu podkre�liæ, ¿e rozwa¿ania Marii Ossowskiej
oraz opis spraw moralno�ci i etyki mia³y charakter wyra�nie �wiecki. Sumie-
nie w Jej rozumieniu by³o kategori¹ pozareligijn¹.

�Prze¿ywaæ konflikt � pisa³a Maria Ossowska � to tyle, co prze¿ywaæ
rozterkê. Prze¿ywamy j¹, gdy stoimy wobec konieczno�ci wyboru miêdzy
dwiema warto�ciami, których jednocze�nie mieæ nie mo¿na, albo miêdzy
dwiema z³ymi ewentualno�ciami, których równocze�nie nie mo¿na unikn¹æ�
(Ossowska 1985: 159).

Powy¿sze uwagi (u�ci�laj¹ce terminologiê kategorii moralnych) by³y dla
mnie niezwykle pomocne w zakre�leniu problematyki i obszaru, na którym
porusza³am siê, analizuj¹c zagadnienie postaw i konfliktów moralnych w od-
niesieniu do osób ocala³ych z Zag³ady. Moim zdaniem uogólnienia na te-
mat moralnych zagadnieñ Holocaustu nie s¹ w³a�ciwe. Rozwa¿ania, dla któ-
rych inspiracj¹ by³a (i jest) socjologia moralno�ci Marii Ossowskiej, traktujê
jako zaledwie ilustracjê moralnych zagadnieñ Holocaustu z perspektywy jed-
nostkowej, z punktu widzenia indywidualnego pojêcia moralno�ci.
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Do�wiadczenia wojny i okupacji, obejmuj¹ce tragiczn¹ walkê o prze-
trwanie oraz czêsto wieloletnie ukrywanie w³asnej to¿samo�ci, wywo³ywa³y
ró¿nego typu specyficzne konflikty i dylematy moralne zarówno w czasie
trwania okupacji hitlerowskiej, jak i po zakoñczeniu wojny. W analizie, jak¹
przedstawi³am w mojej ksi¹¿ce Zag³ada a to¿samo�æ. Polscy ¯ydzi ocaleni
�na aryjskich papierach�. Analiza do�wiadczenia biograficznego (zob. Mel-
chior 2004), rozwa¿a³am jedynie te do�wiadczenia i sytuacje, które by³y
postrzegane przez samych Ocala³ych jako wywo³uj¹ce w nich poczucie winy
czy wyrzuty sumienia, a nie sytuacje okre�lane jako takie przez badacza. Tego
rodzaju do�wiadczenia i odczucia mog³y pojawiaæ siê przede wszystkim wów-
czas, gdy jednostka dzia³a³a niezgodnie z akceptowanymi przez siebie warto-
�ciami i normami moralnymi oraz kiedy powodowa³o to pojawienie siê u niej
refleksji moralnej czy wyrzutów sumienia.

Niekiedy w¹tpliwo�ci mog³y pojawiaæ siê tylko dlatego, ¿e jednostka
próbowa³a prze¿yæ, ¿e chcia³a ocaliæ siebie, gdy inni ginêli. Czu³a, ¿e próbuj¹c
unikn¹æ �mierci, �zdradza� swoich bliskich, rodzinê i przyjació³, porzuca wspól-
notê, do której przynale¿y i ca³y skazany na Zag³adê naród. Jedna z moich
rozmówczyñ opowiedzia³a o swoich do�wiadczeniach, kiedy po stracie ca³ej
rodziny zdecydowa³a siê szukaæ schronienia na �aryjskiej stronie�. Podjê³a
decyzjê, ¿e spróbuje prze¿yæ jako Polka. Nie by³ to dla niej samej wybór jed-
noznaczny moralnie: �[�] Ci¹gle mia³am takie uczucie, ¿e ja co� zdradzam.
[...] Mia³am nieczyste sumienie, ¿e ja wybra³am jak¹� ³atwiejsz¹ drogê. Od
czasu do czasu mia³am takie my�li [�], ¿e nie wiadomo, dlaczego wybra³am
lepszy kawa³ek losu, ¿e zdradzi³am jaki� los, który by³ mi pisany. Dlaczego ja
mia³am byæ w lepszej sytuacji ni¿ tysi¹ce ludzi? Czu³am [...], ¿e wybra³am
jakby ³atwiejsze ¿ycie, to znaczy ono by³o bardzo ciê¿kie, ja zawsze by³am
gonionym zwierzêciem. Ani na chwilê nie opuszcza³a mnie �wiadomo�æ, ¿e
jestem na polowaniu jakby, ¿e ci, co mnie goni¹, nie wiedz¹ akurat, ¿e ja
jestem tu, pod tym krzakiem. To nie opuszcza³o mnie. ¯yda mo¿na by³o
zdusiæ tylko za to, ¿e jest ¯ydem. A ja mia³am jakby lepiej. By³am gorsza od
Ukraiñca, od Niemca, ale mia³am � jako Polka � wiêcej szans ni¿ ¯yd. Mia-
³am taki dyskomfort z tego powodu� (K-13, rocznik 1921).

K³amstwo
Maria Ossowska, omawiaj¹c normy moralne s³u¿¹ce potrzebie zaufania,

pisa³a o normie zakazuj¹cej k³amstwa, ale jednocze�nie zwraca³a uwagê na
dopuszczalne, a nawet usprawiedliwione wy³omy w regule prawdomówno-
�ci: �Istniej¹ okoliczno�ci, w których wolno nam od prawdomówno�ci od-
st¹piæ. [...] I tak np. dopuszczamy, jak wiadomo, k³amstwo obronne w sto-
sunku do wroga, który chce dobyæ z nas jakie� informacje po to, by nam
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szkodziæ. Wprowadzanie w b³¹d prowokatora wydaje siê w pe³ni usprawie-
dliwione nie tylko wtedy, gdy chronimy dobro cudze, ale i wtedy, gdy zabez-
pieczamy w³asne� (Ossowska 1985: 115).

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e k³amstwo w obronie ¿ycia zas³uguje na roz-
grzeszenie i nie staje siê problemem moralnym dla tych, którzy zmuszeni s¹
do niego siê uciekaæ. Nie ka¿de bowiem k³amstwo rodzi konflikt moralny.
Jednak �wiadectwa osób ocala³ych pokazuj¹, ¿e w niektórych okoliczno�ciach
wymuszone sytuacj¹ k³amstwo wywo³ywaæ mog³o poczucie winy czy wyrzu-
ty sumienia. W sytuacji ¯ydów na �aryjskich papierach� trzeba by³o k³amaæ,
aby prze¿yæ: nale¿a³o wcieliæ siê w kogo�, kto nie zosta³by rozpoznany jako
¯yd, trzeba by³o zaprzeczaæ przynale¿no�ci do skazanych na Zag³adê. Liczne
drobne k³amstwa, zatajanie prawdy o sobie, niejako wyparcie siê siebie sprzed
wojny � to wszystko mia³o na celu uwiarygodnienie przybranej to¿samo�ci,
usuniêcie podejrzeñ otoczenia (polskich s¹siadów, przypadkowych przechod-
niów, a zw³aszcza szmalcowników poluj¹cych na �krypto-¯ydów�). Ale dziêki
k³amstwu mo¿na by³o tak¿e próbowaæ zyskaæ sympatiê i wsparcie osób
mog¹cych udzieliæ pomocy. Wszystko po to, by ocaleæ. K³amstwa te jednak
nie zawsze by³y � w odczuciu tych osób � moralnie neutralne. Nieobojêtne
jest � o czym pisa³a ju¿ Maria Ossowska (Ossowska 1985: 117) � kto wobec
kogo k³amie, jaki stosunek ³¹czy k³ami¹cego i ok³amywanego i jakie s¹ ich
wzajemne oczekiwania. Niekiedy, na przyk³ad gdy nawi¹zywa³y siê bliskie,
przyjacielskie relacje miêdzy osob¹ ukrywaj¹c¹ siê pod przybran¹ to¿samo-
�ci¹ a osob¹ jako� j¹ wspieraj¹c¹ czy po prostu ¿yczliw¹ � nieujawnienie praw-
dy o sobie stawaæ siê mog³o wewnêtrznym ciê¿arem. Psychiczny dyskomfort
polega³ na poczuciu winy w sytuacji nadu¿ytego zaufania wobec osoby udzie-
laj¹cej pomocy, niepoinformowanej o �ca³ej� prawdzie, o ¿ydowskim po-
chodzeniu ukrywaj¹cego siê. Sytuacjê tak¹ opisuje jedna z osób, która udzie-
li³a mi wywiadu: �Autentycznie zaprzyja�ni³am siê z t¹ rodzin¹. Oni mnie
zreszt¹ bardzo pokochali. Zajmowa³am siê ich m³odszym synem. ¯y³am ich
¿yciem. Bez trudu umia³am jakby podzielaæ ich warto�ci. Rozumia³am ich
i ich problemy, to zyskiwa³o ich sympatiê. [...] [Gdy zbli¿y³ siê front] uciekli-
�my do lasu, w kilka rodzin. To by³a linia frontu i my�my przetrzymali w tym
lesie pe³ne dwa miesi¹ce. [...] Po wyzwoleniu powróci³am do tej miejscowo-
�ci, ¿eby siê po¿egnaæ z moimi gospodarzami. Nie ujawni³am siê przed nimi,
¿e jestem ̄ ydówk¹, po prostu nie mia³am odwagi. Nie mia³am odwagi przy-
znaæ siê, ¿e ich ok³amywa³am tak d³ugi czas. Nie zrozumieliby, dlaczego nie
okaza³am im zaufania. To nie by³o takie proste. To by³o niemo¿liwe powie-
dzieæ: s³uchajcie, ja nie jestem tym, za kogo siê podawa³am. Nie mia³am
odwagi przyznaæ siê tym ludziom, ¿e ja ich ok³ama³am � nie dlatego, ¿e ja �le
wypadnê, ale ¿e zrozumieliby, ¿e ja nie mia³am do nich zaufania. ¯e oni by
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zw¹tpili, czy ja rzeczywi�cie mia³am dla nich tyle przyja�ni. [...] Powiedzia-
³am im wtedy tylko, ¿e spotka³am przyjació³ i rodzinê� (K-13, rocznik 1921).

Przytoczona wypowied� mo¿e �wiadczyæ o tym, ¿e niektóre osoby pos³u-
guj¹ce siê k³amstwem, by prze¿yæ, a zatem w dobrej wierze, byæ mo¿e po-
dzieli³yby przekonanie wyra¿one przez Leszka Ko³akowskiego, ¿e �k³amstwo
nie jest moralnie dobre równie¿ wtedy, kiedy jest dopuszczalne albo wrêcz
zalecane w imiê wa¿niejszych dóbr� (Ko³akowski 1997: 34).

Maria Janion (w tek�cie omawiaj¹cym w¹tek k³amstwa w mojej ksi¹¿ce
Zag³ada a to¿samo�æ�) pisze: �Tym, co nas najbardziej uderza, jest fakt, ¿e
niektóre ocalone z Holocaustu osoby doznawa³y wyrzutów sumienia czy
poczucia winy z tego powodu, ¿e udawa³y i k³ama³y. To nie znaczy, ¿e kto�
z zewn¹trz oskar¿a³ je o oszustwo, one same sobie je wyrzuca³y. Melchior
gromadzi wstrz¹saj¹ce dowody takiej postawy� (Janion 2009: 73). I dalej
przedstawia swoj¹ interpretacjê okupacyjnego k³amstwa: �K³amstwo doty-
cz¹ce to¿samo�ci oznacza³o ¿ycie i nie mo¿na tu przyj¹æ za³o¿enia, ¿e s¹
warto�ci cenniejsze od ¿ycia, bo ¿ycie by³o w Holokau�cie najwy¿sz¹ warto-
�ci¹� (ibidem, s. 76).

Wedle rozporz¹dzeñ okupanta, wszelka pomoc ukrywaj¹cym siê ¯ydom
podlega³a karze. Zatrzymanie siê u kogo�, choæby na jedn¹ noc, mog³o nara-
ziæ tê osobê i innych domowników na wydanie ich w rêce w³adz niemieckich
na przyk³ad przez dozorcê czy w�cibskich s¹siadów. ¯ydzi ukrywaj¹cy siê na
�aryjskich papierach� mieli �wiadomo�æ, ¿e swoj¹ obecno�ci¹ stale nara¿aj¹
innych ludzi na �miertelne niebezpieczeñstwo � stwarza³o to dla wiêkszo�ci
z nich problem natury moralnej. Byli tacy, którzy w³a�nie z tego powodu
starali siê nie obci¹¿aæ innych konieczno�ci¹ niesienia im pomocy.

Przytoczone przyk³ady nie wyczerpuj¹ oczywi�cie wachlarza doznañ
i odczuæ rozpoznawanych w kategoriach moralnych przez osoby ocala³e
z Zag³ady na �aryjskich papierach�.

Nieobecno�æ w¹tpliwo�ci moralnych
Naturalnie nie wszyscy prze¿ywali rozterki moralne. Nie wszyscy te¿

spo�ród tych Ocala³ych, którzy odczuwali jakie� dylematy moralne w okre-
sie okupacji z powodu w³asnych dzia³añ lub zaniechañ, dawali temu wyraz
w swoich pó�niejszych relacjach. �¯ycie na fa³szywych papierach by³o nie-
ustann¹ walk¹� � wspomina o sobie Emanuel Tanay. Walce tej podporz¹dko-
wane by³o ca³e dzia³anie: �Nikt nie prze¿y³ po prostu dlatego, ¿e kto� mu to
podarowa³, albo dziêki przypadkowi. To by³o �wiadome dzia³anie, wola i osi¹-
gniêcie danej jednostki�.

Strategia ukrywania siê pod przybran¹ to¿samo�ci¹ i wszystkie dzia³ania
z tym zwi¹zane mia³y w ocenie samych tych osób charakter tymczasowy.
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Zaadaptowane postawy, zachowania, sposób bycia na �aryjskich papierach�
by³y powierzchownym, �na pokaz�, a nie rzeczywistym ich sposobem za-
chowania. By³y traktowane wy³¹cznie jako sposób czy �rodek unikniêcia
dekonspiracji, a zatem � �mierci, jako jedyny sposób ratowania siebie, a nie-
kiedy tak¿e i bliskich: dziecka, wspó³ma³¿onka, rodziców. �To by³ tylko spo-
sób na prze¿ycie� � wspomina Lucine Horn, jedna z Ocala³ych, a inna pod-
kre�la: �Jak cz³owiek jest w takiej sytuacji, to potrafi sobie wyt³umaczyæ, ¿e
tak trzeba� (K-15, rocznik 1913).

Ukrywaj¹cy siê ̄ ydzi nie mogli na zewn¹trz okazywaæ swoich w¹tpliwo-
�ci, wahañ, rozterek. To mog³o ich zgubiæ. Musieli dostosowywaæ siê do sy-
tuacji, do narzuconych im przez okoliczno�ci wymagañ i regu³. Stosowali
wiêc ró¿ne sposoby usprawiedliwiania swego postêpowania, usuwania w¹tpli-
wo�ci, rozstrzygania ewentualnych konfliktów. Niekiedy �ze �wiadomo�ci¹
ceny, jak¹ siê za to p³aci� (K-18, rocznik 1911).

Refleksja moralna i postawy po wojnie jako rezultat przebytych
do�wiadczeñ wojny i ukrywania siê pod przybran¹ to¿samo�ci¹

W wielu relacjach osób ocala³ych odnajdujemy w¹tki �wiadcz¹ce o ich
postawach i autorefleksji moralnej tak¿e w odniesieniu do powojennego
okresu ich ¿ycia. Niektórzy zmagaj¹ siê z samym faktem, ¿e prze¿yli, gdy
tylu innych zginê³o. Niektórzy obwiniaj¹ siebie, ¿e zawiedli zaufanie swoich
bliskich. Inni maj¹ do siebie pretensjê, ¿e po wojnie chcieli zapomnieæ o tym,
co prze¿yli, ¿e nie chcieli pamiêtaæ, co ich spotka³o.

Do�wiadczenia okupacyjne wywar³y � w opinii osób ocala³ych � wp³yw
na ich pó�niejsze postawy, na przyk³ad na ich stosunek do religii: niektórzy
przestali wierzyæ w Boga, inni wzmocnili swoj¹ wiarê. Wiele osób podkre�la,
¿e ze wzglêdu na swoje prze¿ycia zdecydowanie nie akceptuj¹ nacjonalizmu,
szowinizmu, nietolerancji, rasizmu oraz dyskryminowania mniejszo�ci. De-
cyzja o tym, kim byæ po wojnie, czy emigrowaæ z Polski, czy nie � mog³a
mieæ dla ocala³ych osób równie¿ wymiar moralny. Czy wracaæ do ¿ydostwa,
czy dalej zaprzeczaæ swojemu dawnemu �ja� i nie ujawniaæ siê przed otocze-
niem, a nawet przed w³asnymi dzieæmi? Ówczesne decyzje zazwyczaj podle-
ga³y pó�niejszej ocenie moralnej osób, które je podjê³y (bywa³o równie¿, ¿e
postawy Ocala³ych zmienia³y siê, ewoluowa³y przez wiele lat). Drêcz¹ce
poczucie winy osoby te mog³y prze¿ywaæ jeszcze d³ugo po wojnie: �Ca³y
czas po wojnie te¿ siê nie ujawnia³am. To by³ rodzaj tchórzostwa. I chêci
unikniêcia sytuacji dla mnie przykrych� (K-3, rocznik 1911).

W³asne powojenne wybory uzasadniane by³y czêsto antysemityzmem, na
jaki osoby pochodzenia ¿ydowskiego ocala³e z Holocaustu zosta³y nara¿one
w powojennej Polsce. Ale nie dla wszystkich by³ to argument wystarczaj¹cy,
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by zaprzeczyæ sobie i temu, kim siê by³o przed Zag³ad¹. �Nie by³o co ukry-
waæ tych rzeczy przed dzieæmi. To by³oby jako� niemoralne. Nigdy po woj-
nie nie k³ama³am, ¿e jestem ¯ydówk¹� (K-4, rocznik 1913).

Niektóre my�li o przysz³o�ci, o tym, kim bêd¹ w³asne dzieci (¿e np. syno-
wie nie bêd¹ obrzezani), o tym, czy w ogóle chce siê mieæ dzieci, bywa³y
oceniane przez osoby ocala³e jako my�li grzeszne, które wywo³ywa³y ich
poczucie winy, ¿e tak w ogóle mo¿na by³o s¹dziæ.

Nieznane okoliczno�ci �mierci najbli¿szych stanowi³y dla wiêkszo�ci moich
rozmówców powód troski i wyrzutów sumienia: �Do dzi� nie wiem, w ja-
kich okoliczno�ciach zgin¹³ m¹¿, jak zginêli rodzice. Nie mam grobów, nie
mam ¿adnych �ladów. Nawet my�lê, ¿e jak umrê, to ¿eby mnie spaliæ. Przy-
najmniej w ten sposób bêdê siê solidaryzowaæ z rodzicami. Taka jest moja
wola. To jako� odrobinê przybli¿y mnie z ca³¹ rodzin¹. Nie wiem, czy dzieci
siê z tym zgodz¹� (K-10, rocznik 1913).

To, oczywi�cie, tylko niektóre elementy refleksji o charakterze moralnym
w�ród osób ocala³ych z Zag³ady jako nie-¯ydzi. Odnosz¹ siê do konkretnych
jednostek, do wyra¿anych przez nie w¹tpliwo�ci moralnych, do sytuacji, które
budzi³y ich sprzeciw, dezaprobatê wobec w³asnej osoby czy poczucie winy. Ale
zdaj¹ siê raz jeszcze potwierdzaæ tezê o polaryzacji postaw pod wp³ywem sytu-
acji zagro¿enia, jak¹ w pracy pisanej podczas wojny sformu³owa³ Stanis³aw
Ossowski (Ossowski 1967). Relacje ̄ ydów ocala³ych z Zag³ady pokazuj¹ prze-
cie¿, ¿e refleksja moralna osób zagro¿onych eksterminacj¹ mog³a ulec albo
intensyfikacji, albo zosta³a niejako usuniêta z ich pola uwagi.

Wspó³czucie i brak wspó³czucia
Jako teoretyczny punkt wyj�cia niedawno napisanego tekstu o stosunku

Polaków do ̄ ydów w czasie okupacji wybra³am rozwa¿ania Marii i Stanis³a-
wa Ossowskich na temat wspó³czucia. Nie by³ to wybór przypadkowy: wy-
nika³ z mojego g³êbokiego przekonania o wiarygodno�ci naukowej i niezwy-
k³ej wra¿liwo�ci moralnej tych Autorów.

Wspó³czucie � w ujêciu Marii Ossowskiej (Ossowska 2002: 193) � jest
jednym z przejawów sympatii. Analizuj¹c w Motywach postêpowania� po-
jêcie sympatii (wspó³doznawania), Ossowska referuje miêdzy innymi pogl¹-
dy Maxa Schelera: �Gdy sympatia przybiera postaæ wspó³czucia (Mitleid),
to wspó³czucie jest cierpieniem z powodu cierpienia kogo� innego jako ta-
kiego� (ibidem, s. 181). I dalej stwierdza: �We w³a�ciwym wspó³doznawaniu
rozró¿niæ nale¿y wspó³doznawanie z cierpieniem (Mitleid) i wspó³doznawa-
nie z rado�ci¹ (Mitfreude)�. Polski termin �wspó³czucie� oznacza tylko wspó³-
doznawanie z cierpieniem � albo termin ten zosta³ zaanektowany dla zjawi-
ska wspó³doznawania z cierpieniem, chocia¿ mo¿na by interpretowaæ go
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dwojako. Szukaj¹c socjologicznych mechanizmów determinuj¹cych postawy
wspó³czucia i braku wspó³czucia, Ossowska wskazuje na przynale¿no�æ gru-
pow¹ oraz na podzia³y na �swoich� i �obcych�: �Wiadome jest, ¿e cz³owiek
o czu³ym wspó³doznawaniu wobec cz³onków w³asnej grupy umie opance-
rzaæ siê w kompletn¹ nieczu³o�æ, je¿eli chodzi o ludzi przynale¿nych do innej
grupy narodowo�ciowej czy innego stronnictwa politycznego� (ibidem, s.
186). I dalej pisze: �Gromadne nienawi�ci, zbiorowy gniew bywaj¹ zwykle
prze¿ywane wobec ludzi przynale¿nych do grup odczuwanych jako obce. Ten
fakt uchyla wspó³doznawanie z ofiar¹� (ibidem, s. 190�191). Czy brak wspó³-
czucia oznacza tym samym brak poczucia moralnego lub wrêcz moralne zdzi-
czenie czy moral insanity? Rozwa¿aj¹c tê kwestiê, Ossowska przywo³uje opiniê
przedwojennej badaczki patologicznych zachowañ obserwowanych u dzieci:
�Jedna z polskich autorek uwa¿a, ¿e poczucie moralne zak³ada sk³onno�æ do
choæby najbardziej prymitywnego wspó³czucia z lud�mi w ogóle� (Kunicka
1935). Wspó³doznawanie zak³ada wspólnotê pewnych warto�ci i do nich
zasadniczo siê odwo³uje: �[�] warto zaznaczyæ, ¿e nawet je¿eli siê traktuje
[�] poczucie moralne wy³¹cznie jako dyspozycjê do prze¿yæ wspó³czucio-
wych, nie ma siê do czynienia z czym� jednorodnym. Gdy siê bowiem mówi
o wra¿liwo�ci na czyj¹� k r z y w d ê, trzeba pamiêtaæ, ¿e krzywda rozk³ada
siê na dwa czynniki: cierpienie i niesprawiedliwo�æ. Reaguj¹ na nie dobroæ
i poczucie sprawiedliwo�ci� (Ossowska 2002: 218), to znaczy dwie dyspozy-
cje pozostaj¹ce ze sob¹ nierzadko w konflikcie.

Podobnie jak Stanis³aw Ossowski, Maria Ossowska upatrywa³a przyczyn
pojawiania siê, rozpowszechniania lub zaniku pewnych postaw spo³ecznych
w klimacie stosunków spo³ecznych, charakteryzuj¹cych dane �rodowiska
w okre�lonej epoce. Ujmowa³a tê zale¿no�æ w sposób nastêpuj¹cy: �[�] wra¿-
liwo�æ sumienia zale¿y ka¿dorazowo od klimatu uczuciowego, w którym
wypada mu dzia³aæ. Uczucia bowiem [Shand] rozwijaj¹ siê wedle swoich praw
i zmiataj¹ z drogi to, co przeszkadza ich rozwojowi. Mi³o�æ nie czyni sobie
wyrzutów za niesprawiedliwo�æ, nienawi�æ zmiata wyrzuty sumienia, bo sta-
j¹ na drodze do urzeczywistniania podszeptywanych przez ni¹ celów� (ibi-
dem, s. 249). Na zakoñczenie Motywów postêpowania� Ossowska wymie-
nia nieliczne, ale wydawa³oby siê powszechne i ponadgrupowe zasady
reguluj¹ce stosunki miêdzyludzkie: zasadê wzajemno�ci i zasadê nakazuj¹c¹
solidarno�æ w stosunku do cz³onków w³asnej grupy. Ich obowi¹zywanie, zda-
niem Ossowskiej, ma �oparcie w jakich� wspólnych ludziom potrzebach,
utrzymuj¹cych siê w zmiennych koniunkturach spo³ecznych. Potrzeby te
wyznaczone s¹ przez pewne stosunki spo³eczne�� (ibidem, s. 272).

Wielu badaczy i autorów, którzy w ostatnich latach pisz¹ o Zag³adzie
i stosunkach polsko-¿ydowskich w czasie wojny, wskazuje na powszechny
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wówczas brak wspó³czucia wobec gin¹cych i zagro¿onych eksterminacj¹ �
tak wobec poszczególnych osób, jak i ca³ych spo³eczno�ci. Pytanie dotyczy
miêdzy innymi tego, na ile pomoc ukrywaj¹cym siê ¯ydom by³a wówczas
traktowana jako nakaz moralny i obowi¹zuj¹ca norma spo³eczna, a na ile
pomoc taka by³a postaw¹ wyj¹tkow¹, przejawian¹ niejako wbrew obowi¹zu-
j¹cym wówczas regu³om i wbrew wiêkszo�ci spo³eczeñstwa. Joanna Tokar-
ska-Bakir stawia mocn¹ tezê o wyj¹tkowo�ci zachowañ pomocowych w cza-
sie wojny (Tokarska-Bakir 2008: 213).

Wspó³czucie i zwi¹zana z tym doznaniem pomoc �wiadczona tym, któ-
rzy znale�li siê w potrzebie, to zatem odczucia i zachowania wyj¹tkowe.
Heroizm jest przecie¿ równie¿ postaw¹ wyj¹tkow¹, której nie sposób ocze-
kiwaæ od ka¿dego cz³owieka, a tym bardziej od wiêkszo�ci ludzi. Udzielanie
pomocy w tamtych warunkach � jak pisa³a Nechama Tec we wnioskach ze
swoich badañ o chrze�cijanach (Polakach) ratuj¹cych ̄ ydów (Tec 1986) � to
wyraz nonkonformizmu, niepoddawania siê spo³ecznej presji, by pomocy nie
udzielaæ.

Aby odczuæ i wyraziæ wspó³czucie, powinien byæ spe³niony pierwszy �
konieczny, ale niewystarczaj¹cy warunek: byæ w sytuacji, która tego wyma-
ga, zetkn¹æ siê z cz³owiekiem, który potrzebuje pomocy. W czasie okupacji
by³y to sytuacje powszechne. Zag³ada ¯ydów dokona³a siê �[�] w�ród pol-
skiego spo³eczeñstwa, przy �wiadkach, na oczach bior¹cych w niej udzia³ na
ró¿ne sposoby »t³umów gawiedzi«. To nadaje Zag³adzie � jak podkre�la Jan
Tomasz Gross w eseju �Ten jest z ojczyzny mojej��, ale go nie lubiê � zupe³-
nie inne znaczenie, szczególnie dla zrozumienia stosunków polsko-¿ydow-
skich�� (Gross 1998: 58).

Dlaczego zatem wspó³czucie nie by³o wówczas postaw¹ powszechn¹?
Pytanie to nieustannie do nas powraca i wci¹¿ nie znajdujemy na nie pe³nej
odpowiedzi. Wspó³czucie to postawa w stosunku do innych ludzi, wyra¿aj¹-
ca taki stan emocjonalny, w którym jednostka solidaryzuje siê z osob¹ cier-
pi¹c¹ i nieszczê�liw¹, bezbronn¹ i ciê¿ko dotkniêt¹ przez los.

Ale czy taka postawa mo¿e siê odnosiæ tak¿e do �obcych�? Tak � gdy
widzi siê w nich c z ³ o w i e k a . Brak wspó³czucia mo¿e byæ przejawem
niedostrzegania cz³owieka w drugiej ludzkiej istocie. Najczê�ciej �obcy� nie jest
postrzegany jako �bli�ni�. ¯ydzi w czasie okupacji dla wielu Polaków byli nie
tylko �obcy� � byli istotami ludzkimi, którym odmawiano cz³owieczeñstwa.

Wspó³odczuwanie, czyli empatia, to co� wiêcej ni¿ wspó³czucie. To zobacze-
nie w drugim cz³owieku  t a k i e g o   s a m e go  cz³owieka, t a k i e j  s a m e j,
jak my, istoty ludzkiej. I tak zapewne widzieli ̄ ydów ci Polacy, którzy w czasie
okupacji hitlerowskiej zdobyli siê na heroizm: na odruch bezinteresownej,
a jednocze�nie jak¿e ryzykownej wobec nich pomocy.
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Nie pisa³abym o tym, gdyby nie inspiracja socjologi¹ moralno�ci Marii
Ossowskiej.
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Artyku³y i studia Maria Ossowska � naukowe
inspiracje i konteksty

IWONA JAKUBOWSKA-BRANICKA

Marii Ossowskiej rozwa¿ania o sprawiedliwo�ci:
sprawiedliwo�æ formalna i subiektywna w  kontek�cie

teorii  Chaima Perelmana i Leona Petra¿yckiego

The topic of my article is contemplation of the relations between a subjective
sense of justice and the concept of justice understood as equal treatment, in the
context of the theories of Leon Petra¿ycki and Chaim Perelman. The issue of the
degree to which the rules of objective justice are in tune with the rules of subjec-
tive justice is important from both a theoretical and a social point of view.
Keywords: justice, formal justice, subjective sense of justice

Maria Ossowska, podobnie jak wielu teoretyków i badaczy nie pominê³a
w swoich rozwa¿aniach problematyki sprawiedliwo�ci. Na pocz¹tku rozdzia³u
zatytu³owanego �Normy moralne strzeg¹ce sprawiedliwo�ci� pisze: �[�]
podejmuj¹c zagadnienie sprawiedliwo�ci, wiemy z góry, ¿e naszymi uwaga-
mi nie zaspokoimy nikogo. Pojêcie sprawiedliwo�ci bowiem ma tak bogat¹
aurê skojarzeniow¹ i tak wielki ³adunek emocjonalny, ¿e trudno uszanowaæ
wszystkie intuicje z nim zwi¹zane. Z góry usuniemy z naszych rozwa¿añ ar-
chaiczne pos³ugiwanie siê tym pojêciem, jak w zwrotach »sprawiedliwi wej-
d¹ do królestwa niebieskiego«, gdzie sprawiedliwi s¹ wszyscy zas³uguj¹cy na
uznanie, albo w zwrocie: »sprawiedliwie mówisz«, czyli »mówisz s³usznie«.
Po tej eliminacji zostan¹ nam jeszcze trzy g³ówne sposoby pos³ugiwania siê
t¹ koncepcj¹ i o nich chcemy kolejno powiedzieæ s³ów parê� (Ossowska 1970:
138).

Pierwsza koncepcja sprawiedliwo�ci zwi¹zana jest z zasad¹ przyznawa-
nia ka¿demu, co mu siê nale¿y, druga � z podzia³em jakich� dóbr czy roz-
dzia³em ciê¿arów, natomiast trzecia koncepcja sprawiedliwo�ci jest pojmo-
wana jako zasada stosowania zasad. Ka¿de z wymienionych trzech ujêæ
teoretycznych pojêcia �sprawiedliwo�æ� k³adzie nacisk na inny aspekt ¿ycia
spo³ecznego, ale niezale¿nie od tego wspóln¹ cech¹ ich wszystkich jest próba
skonstruowania obiektywnego modelu sprawiedliwo�ci. Obiektywnego to
znaczy takiego, który móg³by byæ przyjêty jako satysfakcjonuj¹ca wszystkich
zasada sprawiedliwo�ci le¿¹ca u podstaw sprawiedliwego spo³eczeñstwa,
sprawiedliwego pañstwa, sprawiedliwego sposobu sprawowania w³adzy. Wielu

15.p65 20-05-19, 13:55197



Iwona Jakubowska-Branicka

198

teoretyków po�wiêci³o temu problemowi znaczn¹ czê�æ ¿ycia naukowego
(John Rawls) i gdyby rzeczywi�cie uda³o siê wypracowaæ taki model, byæ
mo¿e uda³oby siê unikn¹æ wielu krytycznych sytuacji bêd¹cych konsekwen-
cj¹ niezadowolenia spo³ecznego w tej materii.

Niezale¿nie od tego, o której koncepcji sprawiedliwo�ci mówimy, ka¿da
z nich odwo³uje siê do zasad obiektywnie funkcjonuj¹cych b¹d� takich, któ-
rych funkcjonowanie jest postulowane w spo³eczeñstwie. I tak, wedle pierw-
szej koncepcji (ka¿demu, co mu siê nale¿y � suum cuique), niesprawiedliwy
jest ka¿dy czyn, który narusza czyje� uznane w danej grupie uprawnienia; czy-
je� uzasadnione w jej � jednostki � mniemaniu roszczenia; sprawiedliwym za�
czynem jest ka¿dy czyn, który wy�wiadcza komu�, co mu siê nale¿y.

Jak pisze Ossowska: �[�] zarówno uznane uprawnienia, jak uzasadnio-
ne roszczenia s¹ nimi ze wzglêdu na pewn¹ normê. Podobnie powiedzenie,
¿e co� siê komu� nale¿y, wymaga uzupe³nienia w postaci odwo³ania siê do
jakiej� zasady, ze wzglêdu na któr¹ co� siê komu� nale¿y. Zasada suum cu-
ique ma wiêc w stosunku do niej wtórny charakter� (ibidem, s. 139).

Tak wiêc mo¿liwe jest uzasadnione roszczenie ze wzglêdu na przepis praw-
ny, oczekiwanie wzajemno�ci czy rekompensaty ze wzglêdu na zobowi¹zanie
zawarte w umowie czy te¿ w sytuacji z³o¿onej obietnicy.

Zdaniem Ossowskiej roszczenia innych uznajemy za uprawnione �gdy
uznajemy normê, do której nas ono odsy³a� (ibidem, s. 140). I jak dalej
wyja�nia, poczucie krzywdy B �bez takiego oparcia o jak¹� przyjêt¹ w danym
�rodowisku normê nie jest zatem wystarczaj¹ce do uznania, ¿e A post¹pi³ w sto-
sunku do B niesprawiedliwie� (ibidem).

W tym momencie, zauwa¿my, Ossowska wprowadza do rozwa¿añ po-
�wiêconych sprawiedliwo�ci nowy w¹tek. Zupe³nie czym� innym jest ocena
dzia³ania w aspekcie sprawiedliwo�ci: a) dokonywana przez obserwatorów
jakiego� dzia³ania; b) dokonywana przez sam podmiot owego dzia³ania.
Nale¿y dodaæ, ¿e druga z wymienionych sytuacji równie¿ nie jest jednoznacz-
na. Podmiot dzia³ania, a tym samym równie¿ oceniaj¹cy, mo¿e byæ bowiem
podmiotem dzia³aj¹cym lub bêd¹cym podmiotem (obiektem) czyjego� dzia-
³ania. I w ka¿dej z tych sytuacji, niezale¿nie od tego, ¿e obserwatorzy doko-
nuj¹ oceny pod k¹tem �sprawiedliwego� lub niesprawiedliwego dzia³ania,
podmiot owego dzia³ania równie¿ dokonuje tej oceny.

Druga koncepcja, a raczej grupa koncepcji sprawiedliwo�ci, jak ju¿ zo-
sta³o wspomniane, jest zwi¹zana z podzia³em jakich� dóbr czy rozdzia³em
ciê¿arów. Ossowska przywo³uje opiniê Arystotelesa, wedle której:

� podzia³ dóbr jest spraw¹ sprawiedliwo�ci dystrybutywnej;
� podzia³ kar jest spraw¹ sprawiedliwo�ci wyrównawczej.
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Zasady sprawiedliwo�ci rozdzielczej, podkre�la Ossowska, sformu³owa-
ne po raz pierwszy przez Eugene�a Dupréela, zosta³y rozbudowane przez
Chaima Perelmana. Lokuj¹ siê one na dwóch ró¿nych piêtrach:

� na jednym znajduj¹ siê dyrektywy wskazuj¹ce, wedle jakich kryteriów
nale¿y dokonywaæ podzia³u dobra i z³a;

� na drugim lokuje siê zasada dotycz¹ca tego, w jaki sposób nale¿y owe
dyrektywy stosowaæ.

Jako dyrektywy wskazuj¹ce kryteria podzia³u dobra i z³a Perelman wy-
mienia:

1) ka¿demu to samo,
2) ka¿demu wed³ug jego zas³ug,
3) ka¿demu wed³ug jego dzie³,
4) ka¿demu wed³ug jego potrzeb,
5) ka¿demu wed³ug jego pozycji,
6) ka¿demu wed³ug tego, co przyznaje mu prawo.
Zasadê dotycz¹c¹ tego, w jaki sposób owe regu³y nale¿y stosowaæ, Ossow-

ska okre�la mianem sedna sprawiedliwo�ci. Kazimierz Ajdukiewicz nazwa³
j¹ zasad¹ równej miary, Dupréel � zasad¹ zasad, a Perelman g³osi, i¿ zgodnie
z ni¹ nale¿y traktowaæ w ten sam sposób istoty nale¿¹ce do tej samej kate-
gorii zasadniczej. Maria Ossowska zalicza tê zasadê do tzw. dyrektyw moral-
nych z �drugiego piêtra�, jakimi s¹ wszystkie dyrektywy reguluj¹ce sam pro-
ces oceniania i stosowania norm. Twórcy tej zasady przyjmuj¹ wiêc za³o¿enie,
¿e równe traktowanie jest istot¹ sprawiedliwo�ci, nie otaczaj¹c tej zasady
¿adnymi warunkami.

Wydaje siê jednak, ¿e wobec tak pojmowanej istoty sprawiedliwo�ci
mo¿na zg³osiæ co najmniej dwie uwagi.

� Pierwsza uwaga � unikanie problematyki warto�ci mo¿e prowadziæ do
zaskakuj¹cych konkluzji w rozwa¿aniu problemów etycznych i zasad spra-
wiedliwo�ci. Zasady bez wsparcia warto�ciami, podobnie jak regu³y demo-
kratyczne, okazuj¹ siê czêsto regu³ami blankietowymi, czyli takimi, w które
mo¿na w³o¿yæ ró¿norakie tre�ci.

Zasada sprawiedliwo�ci formalnej znaczy TYLKO tyle, ¿e istoty przy-
nale¿ne do tej samej kategorii formalnej powinny byæ traktowane jednako-
wo, ale nie precyzuje, czy tak samo dobrze, czy tak samo �le, cokolwiek
owo �dobrze� lub ��le� mia³oby oznaczaæ. W tym sensie mo¿na wiêc po-
wiedzieæ, ¿e propozycja Perelmana nie rozwi¹zuje problemu ani rasizmu,
ani antysemityzmu, ani ¿adnego innego etnocentryzmu. Je¿eli pod¹¿aæ za
my�l¹ Perelmana, na przyk³ad wszystkich Murzynów, ¯ydów czy homo-
seksualistów nale¿y traktowaæ w ten sam sposób, ale mo¿e to oznaczaæ
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równo �le. Je�li przyj¹æ ten punkt widzenia, Holocaust te¿ mie�ci siê w zasa-
dzie regu³y regu³.

Element warto�ci wprowadza natomiast inna zasada spo�ród okre�lanych
przez Ossowsk¹ mianem zasad z �drugiego piêtra�. Mam na my�li s³ynny impe-
ratyw Kantowski, który g³osi, ¿e jako dyrektywê postêpowania mo¿na przyjmo-
waæ wy³¹cznie dyrektywê daj¹c¹ siê uogólniaæ: �nie powinienem nigdy inaczej
postêpowaæ jak tylko tak, ¿ebym móg³ tak¿e chcieæ, aby moja zasada sta³a siê
prawem powszechnym�. Kant podmiotem tej zasady czyni jednostkê, trudno
wiêc przypuszczaæ, ¿e bêdzie ona chcia³a dla siebie niekorzystnych rozwi¹zañ.

� Druga uwaga � teza g³osz¹ca, i¿ równe traktowanie w ramach katego-
rii istotnej bêdzie satysfakcjonuj¹ce dla podmiotu dzia³aj¹cego b¹d� bêd¹ce-
go obiektem ocenianych dzia³añ jest, moim zdaniem, stosunkowo ma³o prze-
konuj¹ca.

Nie wydaje siê, aby subiektywne poczucie sprawiedliwo�ci w sposób
konieczny musia³o byæ, jakby chcia³a Ossowska, zwi¹zane z funkcjonuj¹cy-
mi w spo³eczeñstwie normami prawnymi czy moralnymi.

Jednym z najbardziej interesuj¹cych autorów psychologicznej teorii pra-
wa jest Leon Petra¿ycki. Wyró¿nia on w swojej teorii dwa obszary prawa:
prawo pozytywne i prawo intuicyjne. Prawo pozytywne to prawo spisane, zwy-
czajowe b¹d� niespisane, ale �obiektywnie� istniej¹ce, przekazywane w spo³e-
czeñstwach z pokolenia na pokolenie. Natomiast prawo intuicyjne jest czê-
�ci¹ emocji etycznych jednostki. Emocje etyczne mog¹ byæ dwojakiego
charakteru: emocje moralne, czyli: imperatywne i emocje prawne, czyli im-
peratywno-atrybutywne.

�wiat prze¿yæ etycznych jednostki, w tym emocji o charakterze praw-
nym, pozostaje w zwi¹zku ze �wiatem prawa pozytywnego, nie jest to jednak
w ¿adnym razie zale¿no�æ �cis³a i jednokierunkowa. Prawo pozytywne wy-
wiera wp³yw na kszta³t emocji etycznych, a kszta³t emocji etycznych wywie-
ra ci�nienie na kszta³t prawa pozytywnego, ale si³a tego wp³ywu bywa ró¿na
i trudno j¹ okre�liæ.

Sprawiedliwo�æ � jak pisze Petra¿ycki, jest �jako zjawisko realne zjawi-
skiem ¿ycia duchowego, zjawiskiem psychicznym� (Leszczyna 1974: 138).
�Prze¿ycia te nale¿¹ do drugiej klasy, wystêpuj¹ tutaj i dzia³aj¹ emocje impe-
ratywno-atrybutywne, ¿e odpowiednie akty �wiadomo�ci s¹ aktami u�wia-
damiania sobie tego, do czego jedni ludzie s¹ obowi¹zani i co zarazem stano-
wi przedmiot uprawnieñ innych� (ibidem, s. 139). I dalej: �Wreszcie, stosuj¹c
podzia³ prawa na dwa gatunki: pozytywne i intuicyjne wraz z odpowiednimi
pojêciami oraz badaj¹c prze¿ycia sprawiedliwo�ci z tego punktu widzenia,
³atwo mo¿na stwierdziæ, ¿e mamy tu do czynienia ze zjawiskami nie pozy-
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tywno-prawnymi, ale z intuicyjno-prawnymi, z s¹dami nie o tym, co siê komu
nale¿y na podstawie ustaw itp., lecz o tym, co siê komu nale¿y, co powinno
byæ mu dostarczone wed³ug »sumienia«, stosownie do naszych przekonañ
samoistnych, niezale¿nych od autorytetów zewnêtrznych itd. Zgodnie z tym
na przyk³ad same ustawy, zwyczaje prawne itd. podlegaj¹ krytyce z punktu
widzenia sprawiedliwo�ci, jako swego rodzaju skali wy¿szej i kryterium wy-
¿szego; niektóre z tych ustaw i zwyczajów uznawane s¹ za dobre, jako zgod-
ne z wymaganiami sprawiedliwo�ci, inne s¹ potêpiane lub nawet odtr¹cane
z oburzeniem, jako niesprawiedliwe, niezgodne z wymaganiami sprawiedli-
wo�ci, pozbawiaj¹ce kogo� tego, co mu siê nale¿y itd.� (ibidem, s. 139�140).

�wiat emocji etycznych jest zdeterminowany przez rodzaj psychiki praw-
nej jednostki. A ta mo¿e byæ ró¿norodna w zale¿no�ci od rodzaju wp³ywów
spo³ecznych, od wychowania. Przytoczê za Petra¿yckim kolejny fragment jego
wypowiedzi: �Zale¿nie od charakteru, tre�ci i kierunku wpajanego dzieciom
prawa pozytywnego (w dziecinnym pokoju) i od innych dzia³añ wychowaw-
czych, równie¿ rozwijaj¹ca siê na ich pod³o¿u psychika dyspozycyjna intu-
icyjno-prawna mo¿e przybieraæ kierunek bardzo ró¿norodny, w szczególno-
�ci � ze stanowiska warunków ¿ycia spo³ecznego � mniej lub bardziej
nienormalny i szkodliwy.

Je¿eli w rodzinie panuje chaos prawny, bezmy�lny upór i samowola, nikt
i nic nie wpaja dziecku okre�lonych i sta³ych zasad prawnych, nie ma tam
odpowiedniego pod³o¿a do rozwoju normalnej psychiki intuicyjno-prawnej,
a wytwarza siê stan mniej lub wiêcej zbli¿ony do stanu idiotyzmu prawnego,
w przysz³o�ci za� � ewentualno�æ psychiki przestêpczej i odpowiedniego do
niej postêpowania.

Je¿eli dziecko traktuje siê w domu w ten sposób, ¿e w stosunku do in-
nych, w szczególno�ci do s³u¿by, wszystko mu wolno i wszelkie jego ¿¹dania
musz¹ byæ bez sprzeciwu spe³niane, powstaje w rezultacie anomalia psychiki
prawnej, któr¹ okre�liæ mo¿na jako przerost psychiki aktywno-prawnej; jed-
nostka nabiera sk³onno�ci do przypisywania sobie w stosunku do innych
ludzi mnóstwa nies³usznych i nadmiernych uprawnieñ i roszczeñ prawnych,
nie przyznaj¹c takich samych uprawnieñ innym; nienormalnie rozwiniêta
psychika prawna czyni z dziecka jak¹� istotê w�ród innych �miertelników
uprzywilejowan¹.

Je¿eli za�, przeciwnie, dziecko jest pod wzglêdem prawnym poniewiera-
ne, je¿eli nie przyznaje mu siê ¿adnych, najskromniejszych nawet uprawnieñ,
nie przydziela mu siê ¿adnego aktywnego zakresu praw � wówczas tworzy
siê przeciwna anomalia psychiczna � niedorozwój aktywnej psychiki praw-
nej� (Petra¿ycki 1959: 141).
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Od kszta³tu aktywnej i pasywnej psychiki prawnej jednostki bêd¹ zale¿a-
³y jej emocje etyczne, w tym prawne, a tym samym kszta³t poczucia sprawie-
dliwo�ci.

Za³o¿enia teorii Petra¿yckiego wprowadzaj¹ nas w inny �wiat, kwestio-
nuj¹ konieczno�æ odwo³ywania siê przy ocenie dzia³ania czy sytuacji jako
sprawiedliwej lub nie do norm funkcjonuj¹cych w spo³eczeñstwie

�wiat subiektywnych prze¿yæ sprawiedliwo�ci jednostek mo¿e pozosta-
waæ � i czêsto tak jest � w konflikcie ze �wiatem norm spo³ecznych.

Co do uznania zasady równo�ci za sprawiedliw¹, je�li przyj¹æ za³o¿enia
teorii Petra¿yckiego, jest do tego zdolna jedynie jednostka o �normalnej psy-
chice prawnej�, czyli przyznaj¹ca sobie i innym w takich samych sytuacjach
takie same prawa i nak³adaj¹ca takie same obowi¹zki.

Tak wiêc konflikt spo³eczny jest nieunikniony.
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�Stara� i �nowa� ma³a ojczyzna jako element
to¿samo�ci polskich powojennych przesiedleñców

z Wileñszczyzny na Warmiê i Mazury

The paper presents the findings of research into the socio-cultural memory
and identity of Polish displaced persons after 1945 from the Vilnius region in
Warmia and Mazury. Its main emphasis is on presenting the results related to
the formation of views regarding the �old� and �new� little or private homeland
as an element of the respondents� identities. Narrative interviewing conducted
on the 36-person population of respondents belonging to three different gen-
erational groups revealed that the settling of displaced persons from the Vilnius
region in Warmia and Mazury constituted a new stage in their lives. The cir-
cumstances of their resettlement proved detrimental to their adaptation to the
new location. For a long time the displaced persons were unable to find
a place suitable for settling, and even when they found such a place, they fre-
quently lived with a feeling of temporariness, living from one day to the next,
awaiting their return. As the years passed they had to face the question of who
they were, of how they perceived their new place. The narrative of three gen-
erations reveals that the displaced persons did not put down roots in their new
place of residence, they did not undergo a process of integration and identifi-
cation with their new little homeland. They �tamed� the new little homelands
they moved to, new bonds of habit and pragmatics were formed, but they
never achieved the affective intensity of the bonds with the Vilnius region,
with its culture and traditions � drifting ever further into the realm of myth as
the years passed by. Processes of integration and forming roots took place among
a portion of respondents from the second generation, and among all in the
third generation of resettlers. For these two generational groups, Warmia and
Mazury is their little or private homeland. In terms of generational changes in
identity, the historical and sociological process initiated after the war with the
mass-scale migrations thereby seems to be coming to an end.
Keywords: little homeland, memory, identity, displaced persons, Vilnius region,
Warmia and Mazury, generations

Wprowadzenie

Celem pracy jest zaprezentowanie wyników badañ dotycz¹cych pamiêci
i to¿samo�ci spo³eczno-kulturowej polskich przesiedleñców po 1945 r. z Wi-
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leñszczyzny na Warmiê i Mazury. G³ówny nacisk po³o¿ono na przedstawie-
nie wyników odno�nie do kszta³towania siê pogl¹dów na temat �starej� i �no-
wej� ma³ej/prywatnej ojczyzny, jako elementu to¿samo�ci badanych.

Podstawow¹ metod¹ badawcz¹ by³ wywiad biograficzny (narracyjny).
Badania przeprowadzono w�ród trzech grup pokoleniowych: pierwsz¹ sta-
nowi³y osoby, które jako doro�li lub nastolatkowie opu�cili Wileñszczyznê
po drugiej wojnie �wiatowej, gdy zmianie uleg³y granice Polski (przesuniête
ze wchodu na zachód), w wyniku czego Rzeczpospolita straci³a znacz¹c¹ czê�æ
przedwojennego terytorium. Druga grupa badanych to dzieci przesiedleñców,
które znaj¹ Kresy g³ównie z przekazów rodzinnych, bo na Warmii i Mazurach
osiedli³y siê wraz z rodzicami, gdy by³y jeszcze ma³e, a tak¿e osoby, które
urodzi³y siê w Olsztyñskiem ju¿ po wojnie. Pokolenie trzecie natomiast to
wnuki osób przesiedlonych, czyli osoby, które obecnie s¹ w wieku od 17 do
33 lat. Wybór badanych uzale¿niony by³ od ich przynale¿no�ci do poszcze-
gólnych generacji. Badaniami objêtych zosta³o 36 osób, z czego 10 osób re-
prezentowa³o pokolenie najstarsze, 14 � pokolenie �rednie, a 12 osób � po-
kolenie najm³odsze. Wszyscy rozmówcy mieszkaj¹ obecnie na Warmii
i Mazurach. Badania mia³y miejsce w Olsztynie, Lidzbarku Warmiñskim, Do-
brym Mie�cie i Olsztynku w latach 2011�2017.

Specyfika Kresów Wschodnich

Obszar Kresów Pó³nocno-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej pod
wieloma wzglêdami wyró¿nia³ siê na tle innych dzielnic kraju. Marek Koter,
omawiaj¹c kresy pañstwa polskiego w �wietle do�wiadczeñ geografii poli-
tycznej, podkre�la³, ¿e najczê�ciej eksponowan¹ cech¹ kresów polskich by³o:
�[�] znaczne oddalenie tego obszaru od centrum pañstwa, jego peryferyj-
no�æ w stosunku do o�rodków w³adzy, intensywnej gospodarki ¿ywej kultu-
ry, znaczny stopieñ geograficznej niedostêpno�ci i swoista dziko�æ� (Koter
1997: 18). Wskazywa³ na tê w³a�ciwo�æ tak¿e Roman Wapiñski, który do-
datkowo zauwa¿y³, ¿e wiêkszo�æ zaanga¿owanych politycznie Polaków po-
chodz¹cych z centralnej i zachodniej Polski uwa¿a³a Kresy Wschodnie za
krainy odleg³e, niemal egzotyczne (por. Wapiñski 1993: 196). Cecha ta,
odnosz¹ca siê do ca³o�ci ziem wschodnich, wyró¿nia³a tak¿e teren przedwo-
jennego województwa wileñskiego i nowogródzkiego.

Ow¹ peryferyjno�æ nale¿y uznaæ za cechê fundamentaln¹ Kresów Pó³-
nocno-Wschodnich. By³ to najbardziej wysuniêty na pó³nocny-wschód ob-
szar ówczesnego pañstwa polskiego, który w przypadku województwa wi-
leñskiego tworzy³ swoisty terytorialny �pó³wysep� granicz¹cy z Litw¹, £otw¹
i Zwi¹zkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ryszard Kierniowski
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w rozwa¿aniach na temat kryteriów to¿samo�ci Kresów Wschodnich napisa³:
�Mapa ta, z charakterystycznym wysiêgiem Wileñszczyzny po D�winê i z w¹-
skim »korytarzem« pomorskim, by³a jednym z symboli pañstwowych, jak
orze³ i flaga, i do dzi� w pokoleniu tym wyzwala podobne emocje, nietowa-
rzysz¹ce mapie Polski wspó³czesnej� (Kierniowski 1997: 112).

Na specyfikê obszaru województw pó³nocno-wschodnich sk³ada³y siê
tak¿e relacje tej czê�ci kraju z centrum pañstwa polskiego. By³ to stosunek
podrzêdno�ci ziem kresowych do centrum, co z perspektywy Kresów wyra-
¿a³o siê postrzeganiem centrum jako o�rodka w³adzy opiekuñczej, zapewnia-
j¹cej rozwój i obronê. Natomiast z pozycji centrum widziano Kresy jako te-
ren wyró¿niaj¹cy siê znaczn¹ niejednolito�ci¹, wynikaj¹c¹ ze struktury
narodowo�ciowej, spo³ecznej, jêzykowej, kulturowej, religijnej i mentalnej
oraz cechuj¹cy siê znacznym zapó�nieniem gospodarczym i cywilizacyjnym
(por. Handke 1997: 59�60).

Relacje na linii centrum � Kresy Pó³nocno-Wschodnie mia³y tak¿e cechy
równorzêdno�ci. Wynika³o to ze specyficznego presti¿u ziem kresowych.
Zainteresowanie elit kulturalnych (zw³aszcza literackich) t¹ krain¹ oraz fa-
scynacja kresow¹ mitologi¹, która by³a obecna w wielu �rodowiskach cen-
trum, wzmacnia³y w polskiej spo³eczno�ci kresowej przekonanie o wyj¹tko-
wej warto�ci i znaczeniu tej krainy (ibidem).

Cechê charakterystyczn¹ Kresów Pó³nocno-Wschodnich Rzeczypospoli-
tej Polskiej okresu miêdzywojennego stanowi³ równie¿ obraz obszaru przy-
granicznego, za którym by³ ju¿ ��wiat obcy�. Dotyczy³o to przede wszystkim
kwestii s¹siedztwa z ideologicznie odmiennym ZSRR oraz Litw¹ i £otw¹.
Kwestia ta by³a niezwykle wa¿na i stanowi³a g³ówny czynnik zagro¿enia bez-
pieczeñstwa tych ziem.

Kolejnym wa¿nym czynnikiem wynikaj¹cym z s¹siadowania Kresów Pó³-
nocno-Wschodnich z ZSRR by³a sprawa wzmo¿onej dzia³alno�ci partii ko-
munistycznej oraz ugrupowañ bêd¹cych pod jej wp³ywem na tym terenie.
Cel tych formacji politycznych, które funkcjonowa³y z inspiracji s¹siada zza
wschodniej granicy, by³ zasadniczo zawsze ten sam � poprzez nasilaj¹c¹ siê
agitacjê antypañstwow¹ mia³ doprowadziæ do destabilizacji ¿ycia polityczne-
go i gospodarczego oraz stworzyæ atmosferê zagro¿enia i tymczasowo�ci
(Wróbel 1990: 72�73).

Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ Kresy Pó³nocno-Wschodnie by³o niew¹tpliwie ich
zró¿nicowanie etniczne i kulturowe. �By³y to obszary zamieszka³e przez lud-
no�æ u¿ywaj¹c¹ ró¿nych jêzyków, wyznaj¹c¹ ró¿ne religie i nale¿¹c¹ do od-
miennych krêgów kulturowych� � pisa³ Piotr Eberhardt w odniesieniu do
ca³o�ci Kresów Wschodnich (Eberhardt 1999: 37). Eugeniusz Królikowski
scharakteryzowa³ sam¹ Wileñszczyznê s³owami: �Region wileñski pod wzglê-

16.p65 20-05-19, 13:56205



Dorota Zwierzyñska-Symonajc

206

dem uk³adu narodowo�ciowego i stosunków regionalnych to barwna mozai-
ka niespotykana bodaj nigdzie� (Królikowski 1946).

Zbigniew Zaporowski specyfikê Kresów Pó³nocno-Wschodnich, wyni-
kaj¹c¹ ze struktury narodowo�ciowej, widzia³ w dwóch czynnikach: z jednej
strony by³ to teren �przewagi ludno�ci polskiej�, a z drugiej �dla licznej tam
ludno�ci bia³oruskiej � obszar ten stanowi³ swoisty matecznik, w którym pul-
sowa³o ¿ycie polityczne, kulturalne, spo³eczne� (Zaporowski 1995: 57).
Nale¿y dodaæ, ¿e by³ to równie¿ teren zwartego zasiedlenia mniejszo�ci li-
tewskiej, skupionej terytorialnie wzd³u¿ granicy polsko-litewskiej. Na ten
z³o¿ony uk³ad narodowo�ciowy nak³ada³y siê tak¿e skomplikowane stosunki
etniczne wynikaj¹ce z obecno�ci mniejszo�ci ¿ydowskiej.

Ziemie pó³nocno-wschodnie mia³y wiele cech wspólnych pod wzglêdem
gospodarczym: niski poziom rozwoju ekonomicznego, nik³¹ infrastrukturê
komunikacyjn¹, nieurodzajne ziemie oraz s³ab¹ aktywno�æ gospodarcz¹ miesz-
kañców.

Ci¹¿enie Kresów Pó³nocno-Wschodnich ku Wilnu, jako swoistemu centrum
¿ycia politycznego, kulturalnego, religijnego oraz o�wiatowego, by³o kolejnym
czynnikiem wyró¿niaj¹cym omawiany obszar. Leon Wasilewski w 1926 r. tak
charakteryzowa³ tê tendencjê: �Jest to kraj o przewadze kulturalnej polskiej,
posiadaj¹cy wielki o�rodek polsko�ci w Wilnie, które jednak¿e, jako najwiêk-
sze miasto w kraju, jest równie¿ o�rodkiem ¿ycia kulturalnego i politycznego
miejscowej ludno�ci ¿ydowskiej, bia³oruskiej i litewskiej� (AAN). Miasto to
spe³nia³o na omawianym obszarze funkcjê o�rodka uniwersyteckiego (w 1919
r. reaktywowano Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie) oraz centrum
¿ycia religijnego ró¿nych wyznañ (funkcjonowa³y siedziby metropolitalne
Ko�cio³ów: rzymskokatolickiego, prawos³awnego, muzu³mañskiego i karaim-
skiego oraz Rady Naczelne Wschodniego Ko�cio³a Staroobrzêdowców i Jed-
noty Litewskiej Ko�cio³a Ewangelicko-Reformowanego) (por. Milewski 1997:
13�14).

Reasumuj¹c, okre�lenie Kresy Pó³nocno-Wschodnie wskazuje przede
wszystkim na po³o¿enie geograficzne, które by³o podstawow¹ cech¹ wyró¿-
niaj¹c¹ tê dzielnicê kraju w latach miêdzywojennych. Z w³a�ciwo�ci tej wy-
nika³y kolejne wa¿ne wyznaczniki specyfiki tego terenu, takie jak: peryferyj-
no�æ, zale¿no�æ i równorzêdno�æ w stosunkach centrum � Kresy. Ziemie
pó³nocno-wschodnie wyró¿nia³y te¿ takie cechy socjologiczne, jak: przewa-
ga ludno�ci polskiej, wystêpowanie mniejszo�ci bia³oruskiej i litewskiej, zbli-
¿ony charakter gospodarczy, zapó�nienia cywilizacyjne oraz ci¹¿enie ku Wil-
nu jako swoistemu centrum.

Opisana sytuacja na Kresach Wschodnich trwa³a do wybuchu drugiej
wojny �wiatowej, jej zakoñczenie spowodowa³o zmianê granic Polski, co
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skutkowa³o konieczno�ci¹ przesiedlenia ludno�ci Polskiej z Kresów Wschod-
nich na Ziemie Zachodnie i Pó³nocne.

Przesiedlenia

Transfer ludno�ci ze Wschodu odby³ siê w dwóch zasadniczych falach:
w latach 1945�1950 oraz 1955�1959. W ramach pierwszej fali przesiedleñ-
czej na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych osiedlono oko³o 1,5 mln Pola-
ków oraz ¯ydów i innych mieszkañców Kresów Wschodnich, w tym Bia³o-
rusinów, Ukraiñców i Litwinów, a tak¿e niewielkich grup Tatarów, Ormian,
Karaimów i Romów (por. ¯ygulski 1961:181�232; tak¿e Czerniakiewicz
1991; Ruchniewicz 2000). Ogó³em w latach 1945�1948 na Ziemiach Za-
chodnich i Pó³nocnych osiedlono 1236,8 tys. wysiedleñców ze Wschodu,
w tym 612,4 tys. z zachodniej Ukrainy, 249,7 tys. z zachodniej Bia³orusi, 121,8
tys. z po³udniowej Litwy oraz 252,9 tys. z pozosta³ych rejonów ZSRR. Wiêk-
szo�æ wysiedlonych z Ukraiñskiej SRR umieszczono na terenie województw
wroc³awskiego i �l¹skiego, z Bia³oruskiej SRR � wroc³awskiego, szczeciñskie-
go i gdañskiego, natomiast z Litewskiej SRR � gdañskiego, olsztyñskiego
i wroc³awskiego (por. Czerniakiewicz 1991). Do 1950 r. ich ogólna liczba zwiêk-
szy³a siê do 1553,5 tys. osób (por. Bia³ecki 1958; ̄ yromski 1971: 134). W�ród
nich pewn¹ czê�æ, oko³o 150 tys., stanowili tzw. dzicy przesiedleñcy, którzy
uciekli przed terrorem ukraiñskim na tereny Polski lubelskiej jeszcze przed
rozpoczêciem akcji wysiedleñczej w 1944 r., a nastêpnie jako przesiedleñcy
z Polski Centralnej zostali skierowani na Ziemie Zachodnie i Pó³nocne.

Na Warmii i Mazurach w styczniu 1947 r. osiedli³o siê ponad 113 tys.
Polaków z Kresów Wschodnich (por. Achremczyk 2000: 350). W 1950 r. na
terenie województwa olsztyñskiego zamieszkiwa³o 134,2 tys. przesiedleñ-
ców ze Wschodu.

�Stara� i �nowa� ojczyzna jako element to¿samo�ci
spo³eczno-kulturowej � wyniki badañ

Wyja�nienie podstawowych pojêæ
Przed przyst¹pieniem do analizy badañ w³asnych konieczne jest wyja-

�nienie podstawowych pojêæ i wskazanie kategorii analizy, a w tym pojêcia
ojczyzny prywatnej i ideologicznej, pamiêci zbiorowej, to¿samo�ci zbioro-
wej, traumy spo³ecznej oraz adaptacji.

Pierwszym pojêciem jest ojczyzna prywatna i ojczyzna ideologiczna.
Odwo³aæ siê tu mo¿na do typologii ojczyzn sformu³owanej przez Stanis³awa
Ossowskiego (1964; 1970: 179 �212). Typologia ta jest nastêpuj¹ca: ojczy-
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zna prywatna, regionalna i ideologiczna. Ojczyzna prywatna jest obszarem,
wobec którego jednostka odczuwa �[�] bezpo�redni stosunek osobisty, przy-
wi¹zanie do �rodowiska, w którym spêdzi³a ¿ycie albo znaczn¹ czê�æ ¿ycia,
czy wreszcie okres szczególnie podatny na tworzenie siê trwa³ych wiêzi emo-
cjonalnych, przede wszystkim okres dzieciñstwa� (Ossowski 1984: 26).
W ojczy�nie prywatnej, nazywanej równie¿ ojczyzn¹ ma³¹ (�migielska 2015:
23), ró¿nej dla cz³onków tego samego narodu, cz³owiek rodzi siê, zazwyczaj
wychowuje, poznaje �wiat. Jednym z jej wyró¿ników jest zaanga¿owanie
emocjonalne. Chodzi tu zarówno o przywi¹zanie do �wiata fizycznego (domy,
drzewa, szczególne miejsca), jak i do ludzi. Przywi¹zanie to ma na ogó³ wy-
miar czasowy i wyra¿a siê w legendach i historiach dotycz¹cych wszystkiego
� ludzi, rodzin, zdarzeñ, miejsc. To w³a�nie one tworz¹ przestrzeñ zakorze-
nienia, która stwarza poczucie bycia u siebie (por. Szpociñski 2015: 31).
W wypadku spo³eczno�ci lokalnych wymiar prywatny ojczyzny nie wyczer-
puje zwi¹zku tego typu zbiorowo�ci z zajmowanym przez nie terytorium.
O ile ojczyzna prywatna odnosi siê do indywidualnego wymiaru funkcjono-
wania poszczególnych cz³onków danej spo³eczno�ci lokalnej � jest odbiciem
ich bezpo�rednich prze¿yæ, o tyle ojczyzna ideologiczna jest zwi¹zana z funk-
cjonowaniem poszczególnych jednostek jako cz³onków okre�lonej zbioro-
wo�ci. Ojczyzna ideologiczna obejmuje przestrzeñ ca³ego kraju. Nie jest to
pojêcie geograficzne, oznacza bowiem terytorium, wobec którego ludzie jako
cz³onkowie narodu ¿ywi¹ okre�lone postawy i s¹ przekonani, ¿e w³a�nie ono
stanowi ich ojczyznê. Dla cz³onka narodu ojczyzna ideologiczna jest wiêc
ziemi¹ narodu (Ossowski 1946: 201). Naród oraz tak pojmowana ojczyzna
to niemal dwie strony tego samego medalu. Dlatego zdaniem Ossowskiego,
ludzie, mówi¹c o ojczy�nie, maj¹ czêsto na my�li naród (por. Kiciñski 2015:
13). Oba typy ojczyzn Ossowskiego mo¿na rozró¿niæ na podstawie siedmiu
kryteriów, które ukazano w tabeli 1. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e ojczyzna
prywatna to miejsce, w którym jednostka ¿yje, które u¿ytkuje i uznaje za
swoje najbli¿sze otoczenie, natomiast ojczyzna ideologiczna to terytorium jej
pañstwa, ewentualnie ziemia jej narodu.
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Tabela 1. Ró¿nice miêdzy ojczyzn¹ ideologiczn¹ a ojczyzn¹ prywatn¹

Kolejnym pojêciem wymagaj¹cym wyja�nienia jest pamiêæ zbiorowa. Za
Barbar¹ Szack¹ przyjêto w pracy, ¿e pamiêæ zbiorowa to �[�] wyobra¿enia
o przesz³o�ci w³asnej grupy, konstruowane przez jednostki z zapamiêtanych
przez nie � zgodnie z odkrytymi przez psychologów regu³ami � informacji
pochodz¹cych z ró¿nych �róde³ i docieraj¹cych do nich rozmaitymi kana³a-
mi. S¹ one rozumiane, selekcjonowane i przekszta³cane zgodnie z w³asnymi
standardami kulturowymi i przekonaniami �wiatopogl¹dowymi. Standardy
te za� s¹ wytwarzane spo³ecznie i jako takie wspólne cz³onkom danej zbioro-
wo�ci, co prowadzi do ujednolicenia wyobra¿eñ o przesz³o�ci, a tym samym
pozwala mówiæ o pamiêci zbiorowej dziejów w³asnej grupy. Pamiêæ zbioro-
wa, tak jak ja [Szacka � przyp. D.Z.S.] j¹ tu rozumiem, nie jest statyczna, ale
zmienna i dynamiczna. Jest tak¿e polem nieustannych spotkañ, staræ, a tak¿e
mieszania siê obrazów przesz³o�ci konstruowanych z ró¿nych perspektyw
i budowanych z ró¿nych elementów. W odniesieniu do najbli¿szej przesz³o-
�ci w grê wchodz¹ trzy rodzaje elementów. Jedne to pamiêæ jednostek o w³a-
snych prze¿yciach. Drugie � pamiêæ pewnej zbiorowo�ci wyros³a ze wspól-
nych, osobistych do�wiadczeñ wielu jednostek i zbiorowo uzgodniony
symboliczny jêzyk ich przekazu. Trzecie to oficjalnie przekazywany obraz
przesz³o�ci i oficjalne obchody upamiêtniaj¹ce jej wydarzenia� (Szacka 2006:
44�45). Jak widaæ, definicja ta jest z³o¿ona, gdy¿ autorka traktuje pamiêæ
zbiorow¹ wielowymiarowo, jako dynamiczny system wyobra¿eñ o przesz³o-
�ci w³asnej grupy:

� konstruowany przez jej cz³onków;
� z tre�ci o zró¿nicowanym charakterze i ró¿norodnej genezie;
� w toku procesu obejmuj¹cego z³o¿one sekwencje spo³ecznych interak-

cji (takich jak akty komunikacji, uczestnictwo w dzia³aniach publicznych,
dyskusje o zbiorowym dziedzictwie, wymiana do�wiadczeñ, negocjowanie

Ró¿nice

Pojmowanie ojczyzny
Wymiar przestrzenny
Zasada wyró¿nienia
Stosunek do terytorium

Podmiot spo³eczny
Zaufanie
Podstawa zadowolenia

Ojczyzna ideologiczna

To ziemia mojego narodu
Terytorium (kraj)
Podobieñstwa
Oparty na przekonaniach
co do zwi¹zku
Naród
Do instytucji spo³ecznych
Duma narodowa, pozycja
i sytuacja kraju

Ojczyzna prywatna

To moje w³asne �rodowisko
Miejsce (dom)
Odrêbno�ci
Oparty na osobistych
uczuciach
Wspólnota lokalna
Do siebie nawzajem
Dobre warunki ¿ycia,
wiêzi rodzinne

�ród³o: Ko�cio³ek 2015: 153.
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znaczeñ), przebiegaj¹cych zgodnie z ustalonymi spo³ecznie i kulturowo re-
gu³ami.

W prezentowanej pracy przyjêto, ¿e w wymiarze lokalnym to¿samo�æ
zbiorowa to subiektywny, maj¹cy obiektywne konsekwencje (obiektywne
w znaczeniu intersubiektywnie podzielane przez wiêkszo�æ cz³onków danej
grupy), nieustanny proces identyfikowania siê jednostek z tre�ciami p³yn¹-
cymi z otoczenia spo³ecznego, jakie stanowi grupa. Z punktu widzenia gru-
powego akty identyfikacji opieraj¹ siê na poczuciu przynale¿no�ci do grupy,
w której ¿yciu zbiorowym jednostka uczestniczy. Je�li przyj¹æ, ¿e identyfika-
cja oznacza �aprobuj¹c¹ �wiadomo�æ uczestnictwa, to implikuje ona, w wiêk-
szym lub mniejszym stopniu i pod tymi lub innymi wzglêdami, wspólno�æ
celów, wspólno�æ norm i sposobu patrzenia na rzeczy, pozytywne zaintere-
sowanie losem innych cz³onków grupy� (Ossowski 2001: 38), a jednocze-
�nie sprawia, ¿e to¿samo�æ w wymiarze grupowym jest powi¹zana ze stop-
niem i natê¿eniem wystêpuj¹cych w danej grupie wiêzi spo³ecznych. Za
Bohdanem Ja³owieckim mo¿na przyj¹æ, ¿e to¿samo�æ zbiorowa �[�] to po-
czucie przywi¹zania pewnej liczby jednostek, które przej�ciowo lub trwale
odczuwaj¹ ca³kowit¹ lub czê�ciow¹ przynale¿no�æ do pewnej ca³o�ci spo-
³ecznej� (Ja³owiecki 1989: 82).

Specyficzny wp³yw na funkcje poznawcze, a w tym na pamiêæ ma trauma.
W literaturze socjologicznej w odró¿nieniu od psychologicznej funkcjonuje
pojêcie traumy spo³ecznej. Piotr Sztompka stosuje traumê spo³eczn¹ w celu
�[�] uchwycenia negatywnych konsekwencji zmiany spo³ecznej jako takiej,
bez wzglêdu na tre�æ� (Sztompka 2001: 456). Zmiana ta, aby okre�liæ j¹ jako
traumatogenn¹, musi charakteryzowaæ siê pewnymi w³a�ciwo�ciami, tj. odzna-
czaæ siê szczególnymi parametrami czasowymi � byæ nag³a i szybka, posiadaæ
okre�lon¹ tre�æ i zakres � byæ radykalna, g³êboka, wszechstronna i dotykaæ
samej istoty ¿ycia spo³ecznego oraz mieæ okre�lone pochodzenie � byæ po-
strzegana jako narzucona, zewn¹trzpochodna, jako co�, co dzieje siê bez udzia³u
jednostki (co�, co siê jednostce �przydarza�, �staje na jej drodze�), a tak¿e
trafiaæ na okre�lony stan umys³u, tzn. jawiæ siê jako co� nieoczekiwanego,
nieprzewidzianego, zaskakuj¹cego, szokuj¹cego oraz odra¿aj¹cego. Zdaniem
cytowanego autora zmiana spo³eczna, nawet gdy przyjmuje postaæ zmiany
oczekiwanej, triumfalnej, ma negatywne konsekwencje w postaci dezorgani-
zacji ¿ycia spo³ecznego, dyslokacji i naruszenia stanu równowagi. W przy-
padku zmiany spo³ecznej nastêpuje zerwanie ci¹g³o�ci, stabilno�ci, w wymia-
rze indywidualnym za� dochodzi do nadwyrê¿enia poczucia �bezpieczeñstwa
ontologicznego�, a w dalszej konsekwencji rozmaitych aberracji to¿samo�ci
indywidualnej. Sztompka uwa¿a, ¿e kumulacja stanów traumatogennych mo¿e
skutkowaæ pojawieniem siê tzw. symptomów traumy, takich jak: apatia, no-
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stalgia, niepokój, brak zaufania. Jest to uzale¿nione od przyjêtych przez jed-
nostkê w danym momencie schematów interpretacyjnych (definicji sytuacji,
ram odniesienia czy stereotypów), jak i posiadanych zasobów indywidual-
nych, grupowych czy te¿ �rodowiskowych.

Ostatnim terminem wymagaj¹cym wyja�nienia jest adaptacja. Pojêcie
adaptacji spo³ecznej w socjologii zwykle ujmowane jest jednostronnie jako
proces dostosowywania siê jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmie-
nionym �rodowisku spo³ecznym obejmuj¹cym przekszta³cenia jej wewnêtrz-
nej struktury i/lub sposób dzia³ania. Owo przekszta³cenie wewnêtrznej struk-
tury oznacza ca³kowit¹ lub czê�ciow¹ reorientacjê psychologiczn¹ jednostki
(lub reorientacjê subkultury grupy), polegaj¹c¹ na przejêciu warto�ci i norm,
a tak¿e sposobu definiowania sytuacji oraz wzorów zachowañ obowi¹zuj¹-
cych w nowym �rodowisku. Przekszta³cenie sposobów dzia³ania mo¿e byæ
rezultatem tych zmian lub mo¿e oznaczaæ jedynie zewnêtrzne dostosowanie
siê do zmienionych warunków (Olechnicki, Za³êcki 2000). W pracy przyjê-
to, ¿e najlepiej sedno procesu adaptacji oddaj¹ rozwojowe jej ujêcia (np. po-
dej�cie Anthony�ego Giddensa, Pierre�a Bourdieu, teoriê autopoiesis). Takie
jej rozumienie ukazuje ten proces jako ci¹g³e nabywanie do�wiadczeñ przez
interakcje spo³eczne, dzia³anie i komunikacjê. Cz³owiek w jedno�ci ze �ro-
dowiskiem konstruuje koncepcje siebie i realizuje je w drodze ku przysz³o�ci.
Jest systemem zamkniêtym o okre�lonej strukturze, lecz otwartym poznaw-
czo, jego wewnêtrzne struktury ci¹gle siê doskonal¹, choæ bez nacisku z ze-
wn¹trz, poniewa¿ nie istnieje w dychotomii z otoczeniem, lecz tworzy jed-
nolity, dope³niaj¹cy siê uk³ad. Adaptacja rozumiana w kategoriach rozwoju,
jako kreatywnego procesu z jednym wska�nikiem w postaci wektora skiero-
wanego na przysz³o�æ, ukazuje drogê od narodzin do �mierci, w której jed-
nostka ci¹gle staje siê cz³owiekiem bez z góry okre�lonych norm, a od spo³e-
czeñstwa otrzymuje wsparcie w postaci zarysowania ram dzia³ania
gwarantuj¹cych jej bezpieczeñstwo ontologiczne. W tym te¿ ujêciu adaptacja
jest �ci�le zale¿na od socjalizacji. W przebiegu socjalizacji cz³owiek nabywa
niezbêdnych kompetencji umo¿liwiaj¹cych mu poradzenie sobie w nowych
sytuacjach spo³ecznych oraz kszta³tuje swoj¹ osobowo�æ i to¿samo�æ. Nie-
którzy badawcze wrêcz uto¿samiaj¹ adaptacjê z socjalizacj¹ (Hajduk 2008),
a wiêkszo�æ uzale¿nia jej przebieg od prawid³owych rezultatów socjalizacji.

Adaptacja (têsknota, trauma, pamiêæ miejsca/ miejsca pamiêci)

Na podstawie wszystkich wypowiedzi osób bior¹cych w badaniu mo¿na
stwierdziæ, ¿e choæ powojennych osadników nie ró¿ni³y specjalnie motywy
decyzji o opuszczeniu rodzinnych stron oraz przybycia na Warmiê i Mazury,
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to w ¿adnym wypadku Olsztyn b¹d� inna miejscowo�æ nie by³y �wiadomie,
jeszcze przed wyjazdem, wybrane jako nowe miejsce osiedlenia. Nikt z re-
spondentów nie zna³ wcze�niej tej miejscowo�ci, ma³o kto wiedzia³ w ogóle
o jej istnieniu, czê�æ z nich zatrzyma³a siê tu tymczasowo, by koniec koñców
pozostaæ w tym mie�cie na zawsze: �Rodzice nie wiedzieli, dok¹d jedziemy,
nikt z nas nie zna³ celu podró¿y, to by³o najgorsze� ta podró¿ w nieznane, co
nas tam czeka, jak zostaniemy przyjêci�� (RII, mê¿czyzna w wieku 63 lat).

¯al, obojêtno�æ, negacja i rezygnacja to podstawowe odczucia zwi¹zane
z przyjazdem na Ziemie Warmii i Mazur. ¯al miesza³ siê z têsknot¹ za zerwany-
mi przyja�niami, za dobrze znan¹ przestrzeni¹, w której wszystko by³o znane:
�Wszystko musieli�my zaczynaæ od nowa � tak opowiada³a mi matka z ojcem.
Po latach wiem, jakie to by³o trudne, pozostawiæ dobytek, wyje¿d¿aæ w nie-
znane tereny�� (RIII, kobieta w wieku 33 lat); �Brakowa³o jej [matce] tych
produktów, które � jak twierdzi³a � tylko tam smakowa³y tak dobrze. Wszyst-
ko czyste i naturalne, a tutaj � mówi³a � ¿e inne. Ziemie te¿ jej siê wydawa³y
tutaj mniej urokliwe, nie podoba³y jej siê wrêcz� (RII, kobieta w wieku 50 lat).

Godne uwagi w wypowiedziach �redniego pokolenia jest czêste
wyra¿anie têsknoty za Wileñszczyzn¹. Wówczas jako ma³e dzieci, dzi� osoby
doros³e doskonale pamiêtaj¹, co siê wydarzy³o w tamtych czasach, doskonale
pamiêtaj¹ te¿ ¿ycie na Wileñszczy�nie: �Pamiêtam zarówno czas, kiedy byli-
�my, ¿yli�my na Wileñszczy�nie, jak i czas po przyje�dzie tutaj. Pamiêtam to,
a to by³o tyle lat temu� (wzruszenie, cisza 3 min). Potem by³o wypêdzenie
nas z Wilna� (cisza 2 min). Mama tak mocno trzyma³a mnie za rêkê� Pa-
miêtam ten u�cisk, a¿ bola³o� (RII, mê¿czyzna w wieku 56 lat); �Wyjecha³am
stamt¹d, jak mia³am kilka lat. Pamiêtam odrobinê dom i psa, którego musie-
li�my oddaæ wyje¿d¿aj¹c [...]. Na dworze, to czêsto pamiêtam zabawê
w chowanego (u�miecha siê) [�]. Potem pamiêtam wyjazd, który by³ strasz-
nym prze¿yciem. Ba³am siê strasznie� Mama udawa³a, ¿e nie p³acze, ale
widaæ by³o, co siê dzieje. Tata wszystko pakowa³ na wóz, mama pomaga³a,
pakowa³a w torby, worki takie. Z psem siê ¿egnali�my� zosta³ zaprowadzo-
ny do s¹siadów (wzruszy³a siê), bo oni nie wyje¿d¿ali z nami� nie wiem,
dlaczego zostali [�]� (RII, kobieta w wieku 48 lat).

Pobyt w nowym miejscu wi¹za³ siê z konieczno�ci¹ adaptacji i integracji
spo³eczno-kulturowej: �Ró¿nice kulturowe by³y bardzo du¿e. Ludzie tutaj
byli zlepkiem z ró¿nych stron, tworzyli grupy. Nie by³o ju¿ takiej przyja�ni
jak tam. Nie by³o pomocy. Trzeba by³o radziæ sobie samemu�� (RII, mê¿-
czyzna w wieku 50 lat). Towarzyszy³a te¿ temu �wiadomo�æ, ¿e osiedlenie
nie jest jednoznaczne ze zmian¹ to¿samo�ci i wiêzi terytorialnej: �Takie siê
mia³o wra¿enie, jakby tutaj go�æmi byli, jakby tam zosta³y ich wnêtrza, du-
sze, a tutaj tylko materia siê przenios³a� (RII, mê¿czyzna w wieku 50 lat).
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Wydaje siê, ¿e w przypadku najstarszego pokolenia, jak wynika z narracji
dzieci przesiedleñców, rodzice ¿yli w nieustannym poczuciu tymczasowo�ci, które
musia³o wp³yn¹æ na ich stosunek do tych ziem i które � o czym �wiadcz¹ wypo-
wiedzi respondentów � wp³ynê³o tak¿e na ich dzieci, a czasem nawet wnuki.

Lata roz³¹ki pozwoli³y najstarszemu pokoleniu na wytworzenie idyllicz-
nej, romantycznej wizji kraju lat dziecinnych. �wiat utracony to �wiat ni-
czym niezak³óconych stosunków spo³ecznych, w du¿ej mierze kultury zie-
miañsko-szlacheckiej. Codzienno�æ kresowa rozgrywa siê w tych narracjach
w�ród piêknych i niespotykanych krajobrazów oraz miejsc, których mapê
emocjonalnych znaczeñ ci¹gle jeszcze przechowuj¹ w pamiêci ich dawni u¿yt-
kownicy. We wspomnieniach Kresowiaków obecny by³ ten w¹tek: �Na sa-
mym pocz¹tku to ja p³aka³am strasznie, bo w domu to my mieli�my takie
po³aci równin, ¿e wydawa³o siê, ¿e koñca nie widaæ, a tu jak my wjechali, to
tereny by³y takie nie nasze, inne zupe³nie, inne nawet niebo siê wydawa³o, ¿e
kolor zupe³nie inny ma� (RI, kobieta w wieku 73 lat); �U nas by³ teren rów-
ny bardzo, mo¿na powiedzieæ taka p³aszczyzna jaka�, a nie tak jak tu, ¿e
górki s¹. I tak my�la³em wtenczas, ¿e nigdy siê nie przyzwyczajê do ¿ycia
tutaj, w nowym miejscu takim innym. Takie mocne odczuwanie mia³em tej
inno�ci, ¿e nie mog³em nawet na spacer chodziæ d³ugo, bo mi siê p³akaæ chcia-
³o� Ale potem ju¿ lepiej i lepiej i dobrze w koñcu po d³ugim czasie� Cz³o-
wiek siê uspokoi³� (RI, mê¿czyzna w wieku 72 lat); �I zawsze têskniê i my�lê,
z sentymentem wspominam te uliczki, te domy� (RI, kobieta w wieku 87 lat).

Wiêkszo�æ respondentów pamiêta du¿o szczegó³ów zwi¹zanych z poprzed-
nim miejscem zamieszkania, s¹ one dla nich wa¿ne i ci¹gle ¿ywe w ich pa-
miêci. W tym miejscu dotykamy kwestii pamiêci miejsca/ miejsca pamiêci.
Miejsca pamiêci s¹ wa¿nym elementem pamiêci, a ich rola w kszta³towaniu
grupowej pamiêci i to¿samo�ci jest nie do przecenienia. Jak zauwa¿a Jan
Assmann: �Ka¿da grupa, która chce siê skonsolidowaæ jako taka, stara siê
stworzyæ i zabezpieczyæ miejsca, które stanowi³yby nie tylko scenê jej inte-
rakcji, lecz równie¿ symbole to¿samo�ci i punktu zaczepienia dla pamiêci.
Pamiêæ potrzebuje miejsc i ulega uprzestrzenianiu� (Assmann 2008: 55). S¹
to zatem przestrzenie, w ramach których dokonywa³y siê wa¿ne wydarzenia
historyczne i które zosta³y w ró¿ny sposób upamiêtnione � lub te¿ nie zosta-
³y upamiêtnione, lecz istniej¹ w �wiadomo�ci okre�lonych kategorii lub grup
ludzi jako szczególnie istotne. W latach osiemdziesi¹tych XX w. Pierre Nora
odnosi pojêcie �miejsc pamiêci� (lieux de mémoire) do wszelkich elementów
kultury (tj. wytworów ludzkiej dzia³alno�ci), na podstawie których krystali-
zuje siê i funkcjonuje pamiêæ zbiorowa/kulturowa (por. Nora 1984).

Lieux de mémoire pozostaj¹ przede wszystkim miejscami, momentami,
skojarzeniami i wyobra¿eniami w obrêbie aktywno�ci ludzkiego umys³u,
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a dopiero niejako wtórnie niektóre z nich mog¹ zyskaæ konkretne odniesie-
nie, konkretny asygnat w rzeczywisto�ci i w rzeczywisto�ci przestrzeni. Mo¿na
wymieniæ kilkana�cie rodzajów miejsc pamiêci: pomniki, cmentarze, mauzo-
lea, kolory, barwy, teksty kultury (w tym teksty pisane � dokumenty, ksi¹¿-
ki), daty wydarzeñ, budowle i budynki, ksi¹¿ki i dokumenty (pojête jako
rzeczy materialne), instytucje, �wiêta, mity, pojêcia, jêzyk, obszary i krajo-
brazy (punkty, przestrzenie) oraz osoby. Fenomen miejsc pamiêci jest w du-
¿ym stopniu zjawiskiem interdyskursywnym, tzn. zbiór owych miejsc nie jest
rzeczywisto�ci¹ sformalizowan¹ i instytucjonalnie ustalon¹, obiektywn¹, lecz
dynamiczn¹, stale zmieniaj¹c¹ siê, zale¿n¹ od ¿ywych kontaktów spo³ecz-
nych (interakcji spo³ecznych) na ró¿nym poziomie i o ró¿nym charakterze,
w których dochodzi do wymiany my�li, do�wiadczeñ i wyobra¿eñ (czyli do
dyskusji, dyskursu spo³ecznego). Pierre Nora twierdzi, ¿e miejsca pamiêci
istniej¹ dlatego, ¿e nie ma ju¿ �rodowisk, które by³yby no�nikiem pamiêci
(por. Nora, za: Szpociñski 2003). Wed³ug Nory miejsca pamiêci s¹ tam, �[�]
gdzie pewne wspólnoty � jakiekolwiek by one by³y � naród, rodzina, grupa
etniczna, partia przechowuj¹ swoje pami¹tki lub uznaj¹ je za niezbywaln¹
czê�æ swojej osobowo�ci: miejsca topograficzne, jak na przyk³ad archiwa,
biblioteki czy muzea; miejsca monumenty � pomniki, cmentarze, architektu-
ra; miejsca symboliczne, takie jak rocznice, pielgrzymki, upamiêtnienia; miej-
sca funkcjonalne � stowarzyszenia, autobiografie, podrêczniki� (ibidem). Paul
Connerton � jeden z nielicznych badaczy pamiêci, który u¿ywa terminu �pa-
miêci miejsca� � wyró¿nia jej dwa rodzaje: pamiêæ typu �pomnik� (place
memory), czyli okre�lon¹ formê upamiêtnienia przesz³o�ci, oraz pamiêæ typu
�umiejscowienie� (locus), czyli pamiêæ kulturow¹ (Connerton 2009). Roz-
ró¿nienie to jest niemal identyczne z charakteryzowanym wcze�niej rozró¿-
nieniem �miejsc pamiêci� i ��rodowisk pamiêci� Nory. Kanon tej pamiêci
zawiera �[�] zbiór nale¿¹cych do przesz³o�ci osób, wydarzeñ, zjawisk i wzo-
rów, o których wiedza jest najszerzej spopularyzowana i uznawana za czê�æ
obowi¹zkowej wiedzy wspólnej, czyli zasobów tych informacji, które po-
winna znaæ ka¿da osoba bêd¹ca pe³noprawnym cz³onkiem wspólnoty� (Kwiat-
kowski 2009: 148). �Miejsca� te w opinii Andrzeja Szpociñskiego mog¹ byæ
rozumiane zarówno materialnie, jak i metaforycznie, jako znaki i symbole
skupiaj¹ce na sobie uwagê. S¹ one depozytariuszami przesz³o�ci. Miejscom
tym (materialnym i metaforycznym) przypisuje siê takie same w³a�ciwo�ci,
to znaczy s¹ one w³asno�ci¹ okre�lonych grup spo³ecznych, skrywaj¹ wa¿ne
dla tej zbiorowo�ci warto�ci (wzory zachowañ, normy, idee), a ró¿nica miê-
dzy nimi polega na tym, ¿e w pierwszym przypadku istnieje mo¿liwo�æ fi-
zycznego odwiedzenia tych miejsc, a w drugim � mo¿liwo�æ �powo³ywania
siê na nie jako na w³asn¹ przesz³o�æ� (por. Szpociñski 2008). W�ród wspo-
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mnieñ przesiedlonych respondentów tylko w jednym przypadku opis by³ego
miejsca zamieszkania by³ wyrywkowy i mia³ charakter pobie¿ny, co mo¿e
oznaczaæ, ¿e osoba badana przystosowa³a siê do obecnych warunków i nie
traktuje ju¿ dawnego miejsca zamieszkania jako pierwotnego synonimu
�domu�.

W wyniku przesiedlenia zamieszkuj¹cy wcze�niej Wileñszczyznê utracili
nie tylko przestrzeñ, z któr¹ byli zwi¹zani od pokoleñ, ale tak¿e ca³o�æ relacji
spo³ecznych i kulturowych, �wiat warto�ci oraz wzorców zachowañ, które
stanowi³y o swojsko�ci miejsca, w którym kiedy� ¿yli. Przesiedlenie, jakiego
do�wiadczyli, nag³e wkomponowanie w obce, a czêsto pocz¹tkowo ma³o
¿yczliwe �rodowisko spo³eczne, pozbawienie oparcia w dawnym, znanym
im otoczeniu s¹siedzko-lokalnym, stanowi³y do�wiadczenie tak traumatycz-
ne, ¿e zaakceptowanie nowego miejsca zamieszkania okaza³o siê niemo¿liwe
przez wiele lat, a w kilku przypadkach nigdy.

�Stara� i �nowa� ojczyzna w narracjach badanych

�Stara� i �nowa� ojczyzna w narracji najstarszego pokolenia
W wypowiedziach osób najstarszych pojawia³ siê w¹tek relacji ojczyzny

prywatnej (przedwojenna Wileñszczyzna) do ojczyzny ideologicznej (Polska
przed wojn¹ i po wojnie). Wi¹za³o siê to z utrwalonymi w pamiêci motywa-
mi wyjazdu z obszaru, który po 1945 r. zmieni³ przynale¿no�æ pañstwow¹,
do kraju, którego obywatelami chcieli pozostaæ � decyzja ta by³a zarazem
wyborem obywatelstwa i politycznym potwierdzeniem przynale¿no�ci naro-
dowej i zwi¹zanej z tym wyborem ojczyzny ideologicznej. Problem to¿samo-
�ciowy, jaki w ich przypadku siê pojawi³, wi¹za³ siê z reakcj¹ na postawy czê�ci
polskiego spo³eczeñstwa na ich kresowe pochodzenie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
pomimo niezaprzeczalnego bycia Polakami do�wiadczyli oni z racji swej od-
mienno�ci kulturowej � szczególnie regionalizacji jêzyka � uto¿samiania z �tymi
ze Wschodu�. Z kolei w narracjach wnuków �litewsko�æ�, jako cecha ojczy-
zny prywatnej ich przodków, nie wyklucza³a ich polsko�ci i by³a definiowana
w kategoriach historycznych, a nie polityczno-wykluczaj¹cych: �Jest to dziwne,
bo to niby jest oddzielne pañstwo � Litwa, ale ideologicznie my�la³am o Litwie
i o Polsce jako jednym pañstwie, jednej mojej ojczy�nie� (RIII, kobieta w wie-
ku 23 lat).

Dla wiêkszo�ci przesiedleñców ma³¹ prywatn¹ ojczyzn¹ by³a i jest Wi-
leñszczyzna. Przyk³ad stanowiæ mo¿e wspomnienie jednej z respondentek:
�Mój dom to Wilno, mój skarb skrywany g³êboko w sercu� Czas mija szyb-
ko, ale dom wci¹¿ ten sam. Tam m³odo�æ zosta³a, szczê�cie, piêkno przyrody,
dom rodzinny, moje zwierzêta, których nie pozwolili zabraæ� (p³acze), wiêc
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i serce tam zosta³o ca³e. Dom mam jeden � Wilno�� (RI, kobieta w wieku
70 lat).

Kresowiacy, po tragicznym do�wiadczeniu przesiedlenia, pielêgnowali
w sercach pamiêæ o ziemi, któr¹ kiedy� zamieszkiwali, o domu, który musie-
li opu�ciæ. Pamiêæ utraconej ma³ej ojczyzny obfitowa³a w liczne szczegó³y
dotycz¹ce wszystkiego, co mia³o miejsce na ukochanej ziemi. Dotyczy to relacji
spo³ecznych, architektury i ró¿nych wymiarów kultury materialnej, ale te¿
i sensualnej sfery ¿ycia: wra¿eñ estetycznych zwi¹zanych z krajobrazami, g³o-
sów, smaków, zapachów itd.

Przyje¿d¿aj¹cy na Warmiê i Mazury przesiedleñcy obserwowali zupe³nie
inne warunki przestrzeni geograficznej w porównaniu z tymi, które zmusze-
ni byli opu�ciæ. Nawet gdy przyroda wydawa³a siê podobna, to odmienna
by³a architektura i to ju¿ wystarcza³o do postrzegania nowego otoczenia jako
mniej atrakcyjnego.

Mimo ¿e przesiedleñcy wspominali ró¿ne miejsca na Wileñszczy�nie, to
opisywali je w bardzo podobny sposób. Podobnie opisywali te¿ wywózkê
oraz osiedlenie na Warmii i Mazurach. Z indywidualnych opowie�ci jedno-
stek powsta³a ujednolicona opowie�æ o utraconej ma³ej ojczy�nie. Do okre-
�lenia ziem, z których zostali przesiedleni, u¿ywali najczê�ciej s³owa �Kre-
sy�. W stosunku do samych siebie i innych osób przesiedlonych u¿ywali
okre�lenia: �Kresowiak�, �z Kresów�, �ze Wschodu�, �z Wileñszczyzny�.

W okresie pierwszych lat po osiedleniu niektórzy stosowali wobec siebie
okre�lenie �repatriant�, nawet wbrew w³asnym przekonaniom, w celu ure-
gulowania spraw przesiedleñczo-urzêdowych. Owo okre�lenie mia³o wska-
zywaæ urzêdnikowi now¹ sytuacjê ¿yciow¹ interesanta i pomóc w za³atwie-
niu konkretnych spraw, na ogó³ zwi¹zanych z zapewnieniem warunków
bytowych. Repatrianci bowiem, zgodnie z oficjaln¹ polityk¹ w³adz powojen-
nych, mieli mieæ zagwarantowan¹ opiekê urzêdow¹, a tak¿e pomoc ze stro-
ny administracji lokalnej. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, repa-
triantami byli oni okre�lani tak¿e w kontaktach s¹siedzkich i przez inne grupy
ludno�ci. Na badanych przeze mnie terenach repatriant by³ kojarzony z kim�,
kto przyby³ zza wschodniej granicy. Czuli siê tym dotkniêci, poniewa¿ dla
nich ta nazwa nie mia³a zwi¹zku z prawd¹. Jak wspominaj¹ w wywiadach
biograficznych, to nie oni Polskê opu�cili, a Polska ich. Urzêdowe okre�lenie
repatriant nie by³o natomiast odnoszone przez respondentów do opisu swo-
jej sytuacji w kategoriach definiowania w³asnej to¿samo�ci spo³ecznej.

W�ród osób w najstarszej grupie wiekowej wskazuj¹cych na ziemie pó³-
nocno-wschodniej Polski jako swoj¹ now¹ ma³¹ ojczyznê trudno doszukaæ
siê silnych emocjonalnych zwi¹zków. Mo¿na rzecz, ¿e w tej sytuacji �uczu-
cia� zastêpowa³ zdrowy rozs¹dek. Obecny stosunek do tego miejsca powsta-
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wa³ bowiem w procesie �zadomowiania�, w którym emocje zastêpowa³o
przyzwyczajenie i nawyk: �I przyjazd do Polski: z jednej strony rado�æ, ¿e ju¿
tak inaczej siê w Polsce dzia³o. Czu³o siê ojczyzna, mowa polska, mo¿na by³o
i�æ do ko�cio³a, dosta³am siê do pracy w biurze, pracowa³am w gminnej spó³-
dzielni. Nie mia³am takiego jakiego� problemu, ¿eby siê dostaæ, ¿e sobie ra-
dzi³am� (RI, kobieta w wieku 79 lat); �[�] ju¿ tam wszystko obce, tam wszyst-
ko obce. Ju¿ nie ma do kogo wracaæ � ¿e tak mo¿na powiedzieæ. Ju¿ teraz
przyzwyczai³em siê tutaj, ju¿ teraz tutaj moje miejsce [�] ju¿ teraz tutaj mój
dom. Tu mój kraj. Tu moja ojczyzna, któr¹ odcierpia³em� (RI, mê¿czyzna
w wieku 94 lat).

Subtelne rozwa¿ania S. Ossowskiego nad wiêziami ideologiczn¹ i nawy-
kow¹ oraz nad pojêciami ojczyzny ideologicznej i ojczyzny prywatnej w pe³-
ni maj¹ zastosowanie do analizy z³o¿ono�ci typów i dynamiki wiêzi w odnie-
sieniu do procesów migracyjno-przesiedleñczych. Ci¹g do�wiadczeñ
¿yciowych zwi¹zanych z powojennym miejscem zamieszkania, szczególnie
narodziny dzieci, za³o¿enie rodziny, lata pracy zawodowej, zawarte znajo-
mo�ci i przyja�nie, wreszcie bliscy spoczywaj¹cy na miejscowym cmentarzu,
pozwoli³y na wytworzenie poczucia przywi¹zania, jakie cechuje ka¿de zasie-
dzenie. Trudno jednak mówiæ w odniesieniu do osób reprezentuj¹cych tê
najstarsz¹ kategoriê wiekow¹ o poczuciu têsknoty, mi³o�ci czy choæby du¿e-
go sentymentu do tych nowych, zasiedzia³ych przez nich miejsc. Takie po-
czucie wiêzi zarezerwowane zosta³o u nich dla Wileñszczyzny, Kresów. �wia-
domo�æ nieodwracalnych zmian w po³¹czeniu z przyzwyczajeniem i adaptacj¹
do nowych warunków pozwoli³y im jednak na oswojenie nieznanego, obce-
go w momencie przybycia krajobrazu spo³eczno-kulturowego: �Bo tutaj, ja
mieszka³am wówczas w Lidzbarku Warmiñskim, otoczenie ró¿ne. Ró¿ni lu-
dzie mieszkaj¹: i z centralnej Polski mieszkali w ten czas, i Warmiacy, i Kre-
sowiacy, i centralna Polska. Ja sobie dobrze radzi³am w pracy, pracowa³am
jako ksiêgowa, awansowa³am. Jakie� odnosi³am sukcesy zawodowe� (RI,
kobieta w wieku 79 lat); �Chocia¿ teraz nie mogê narzekaæ. Chocia¿ nie
uznano, no bo jedni uznali, drudzy trochê tam ograniczyli te przywileje na-
sze, ale mo¿na wytrzymaæ. Przynajmniej nie muszê siê martwiæ, ¿e mnie od
pierwszego do pierwszego zabraknie tam tych pieniêdzy, ¿e nie bêdê móg³
kupiæ co� tam� (RI, mê¿czyzna w wieku 94 lat).

Zerwanie bezpo�redniego, codziennego kontaktu z ojczyzn¹ prywatn¹
(w znaczeniu � miejscem urodzenia i dorastania, z którym jest siê zwi¹zanym
siln¹ wiêzi¹ uczuciow¹), nie jest ³atwe do zast¹pienia now¹ ma³¹ ojczyzn¹
konstruowan¹ na podstawie strategii nawyku i zasiedzenia. Zw³aszcza dla lu-
dzi starszych �bycie u siebie� to bycie w przesz³o�ci mitologiczno-zidealizowa-
nej, w krainie dzieciñstwa, warto�ciowej i po¿¹danej, bêd¹cej kulturowym
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uk³adem odniesienia. Bezpowrotna utrata rodzinnych domów i maj¹tków, jaka
nast¹pi³a w konsekwencji wyjazdu traktowanego jako niesprawiedliwo�æ dziejo-
wa, dodatkowo wzmacnia siln¹ emocjonaln¹ wiê� z tym miejscem. Miasteczka
Warmii s¹ dla nich � jak sami stwierdzaj¹ � �drugim� domem, �ojczyzn¹, ale
s³absz¹�. Nie oznacza to, ¿e w wyniku procesów historycznych jest to pokolenie
ca³kowicie wykorzenione. Wiêzi, jakie ³¹cz¹ to pokolenie z Olsztynem i innymi
miejscowo�ciami, maj¹ jednak wyra�nie pragmatyczny, a nie sentymentalno-afek-
tywny charakter. Zamieszkana przez nich po wojnie przestrzeñ zosta³a przez
nich �oswojona�, jednak nie na tyle, by mo¿na by³o mówiæ o �zakorzenieniu�
czy �wro�niêciu�. Przerwana wiê� z miejscem urodzenia i pochodzenia rodziny
nigdy w ich przypadku nie zosta³a w pe³ni zrekonstruowana.

�Stara� i �nowa� ojczyzna w narracji �redniego pokolenia
Dzieci przesiedleñców � zarówno te, które maj¹ w³asne wspomnienia

dotycz¹ce ¿ycia na Wileñszczy�nie, kiedy to by³y ma³ymi dzieæmi, a tak¿e te,
które przysz³y na �wiat na Warmii i Mazurach w pierwszych latach powojen-
nych � posiadaj¹ bogat¹ pamiêæ przekazu swoich rodziców. Zwraca na to
tak¿e uwagê Andrzej Szpociñski, który pisze, ¿e pamiêæ o przesz³o�ci regio-
nu jest wspierana przez pamiêæ o historiach rodzinnych poprzez opowiada-
nie o regionalnych zasobach kulturowych, w których rodzina funkcjonowa-
³a (Szpociñski 2007: 34). Pokolenie to wychowywa³o siê w atmosferze
rodzinnego sentymentu do ziemi utraconej. Powsta³a pokoleniowo przeka-
zana pamiêæ domu � rozumianego dos³ownie, jak i metaforycznie � opusz-
czonego przez rodziców. Dotyka siê tu problemu miêdzypokoleniowego prze-
kazu traumy, na któr¹ zwróci³a uwagê Marianne Hirsch (1997). Autorka
zbada³a stosunek dzieci do do�wiadczeñ rodziców ocalonych ze zbiorowej
traumy. Problem ten nazwa³a terminem �postpamiêci�, który oznacza szcze-
góln¹ formê pamiêci, która uformowana jest nie z w³asnych prze¿yæ, lecz ze
zdjêæ, dokumentów, opowie�ci. �Postpamiêæ� definiuje siê jako pamiêæ opó�-
nion¹ i zastêpcz¹ w stosunku do pamiêci ocala³ych, poniewa¿ �jednym z jej
zadañ jest próba ponownego przepracowania traumy przodków, którego oni
sami nie byli w stanie dokonaæ� (Pakier 2005). Termin ten odnosi siê do
wydarzeñ bêd¹cych jej przedmiotem � nie przez ich przywo³ania, ale przez
wykorzystanie wyobra�ni postpamiêtaj¹cego. Jego celem staje siê najczê�ciej
zbudowanie spójnego obrazu tragicznej przesz³o�ci rodziców. Milczenie matki
b¹d� ojca, szcz¹tkowo�æ zachowanych �wiadectw oraz dokumentów spra-
wiaj¹, ¿e materi¹ postpamiêci s¹ nie wspomnienia, lecz zwi¹zki obrazów,
urwane zdania, gesty opowiadaj¹cego, a wiêc wszystko to, co najlepiej trans-
mituje traumê (por. Hirsch 2008). Jak pisze Magdalena Saryusz-Wolska (2011:
30): �niemal w ka¿dej rodzinie znajdzie siê kto�, kto prze¿y³ w czasie wojny
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co� traumatycznego lub by³ �wiadkiem czego� nieopisanie okrutnego [�].
Postpamiêæ jest wiêc tak¿e nasz¹ pamiêci¹�. Postpamiêæ pozwala poj¹æ miê-
dzypokoleniowe schematy narracyjne, które � zapocz¹tkowane w rodzinach
dotkniêtych Zag³ad¹ � przemieszczaj¹ siê w inne obszary komunikacji. Po-
mimo up³ywu kilkudziesiêciu lat najstarsze i �rednie pokolenie tkwi jeszcze
korzeniami w ziemiach rodzinnych, z których zostali przesiedleni. Mamy tu
do czynienia z interferencj¹ historii rodzinnych i pamiêci regionalnej. Mental-
ne czy rzeczywiste powroty na ziemie ojców (zarówno te trwa³e, jak i okazjonal-
ne) pozwalaj¹ uzupe³niaæ wiedzê o rodzinnej przesz³o�ci, nadaæ jej spo³eczne,
szersze ramy, kontekst historyczny i kulturowy. Mo¿na siê pokusiæ o stwierdze-
nie, ¿e badane przeze mnie pokolenie �rednie ma, w odró¿nieniu od pokole-
nia seniorów, dwa domy, dwie prywatne ojczyzny: jeden tam na Wileñsz-
czy�nie, a drugi tutaj, na Warmii: �Dwie ojczyzny mam, jedna tu, a druga
tam. I ka¿da mi tak samo bliska� (RI, kobieta w wieku 79 lat).

Pokolenie to przekazuje obecnie ten dorobek kulturowy pokoleñ swoim
dzieciom (trzeciemu pokoleniu). W swych opowie�ciach biograficznych dzieci
najstarszych przesiedleñców nie po�wiêca³y jednak zbyt wiele miejsca okreso-
wi � socjologicznie bardzo ciekawemu � zasiedlania siê na Warmii i Mazurach:
�A ju¿ mniej pamiêtam z przyjazdu tutaj, z zamieszkania na Warmii i Mazu-
rach. Tutaj mê¿a pozna³am i córkê urodzi³am, i tutaj ¿yjemy tyle lat, i zasta-
nawiaj¹ce, dlaczego Wilno jest tak bliskie mojemu sercu� bo si³¹ zabrane�
bo wypêdzeni byli�my z w³asnego domu, z Polski, o czym ju¿ niewielu pa-
miêta, ¿e Wilno by³o polskie� (RII, kobieta w wieku 60 lat).

Ojczyzna w narracji najm³odszego pokolenia
Charakterystyczna dla najstarszego pokolenia rozdzielno�æ miêdzy ojczy-

zn¹ prywatn¹ (tak jak rozumia³ j¹ S. Ossowski) a ma³¹ ojczyzn¹ (definiowan¹
w kategoriach pragmatycznych i przez wiê� nawykow¹) nie wystêpuje w po-
koleniu najm³odszych mieszkañców. W odniesieniu do tego pokolenia
mo¿na mówiæ o dokonanym scaleniu dwóch wymiarów mikrosocjologicznie
rozumianej ojczyzny: afektywnego i pragmatycznego, wiêzi uczuciowej i wiêzi
nawykowej, tego, co �zakorzenione� i tego, co �oswojone�.

Olsztyn i inne miejscowo�ci Warmii i Mazur s¹ dla nich jednocze�nie
miejscem urodzenia i miejscem, w którym spêdzili ca³e swoje dotychczasowe
¿ycie. Zakorzenienie przez urodzenie, a nie zasiedlenie, sprawi³o w ich przy-
padku, ¿e maj¹ poczucie posiadania �swojego� miejsca na ziemi, �prywatnej
ojczyzny� uto¿samianej z domem rodzinnym i rodzinn¹ miejscowo�ci¹: �No,
z ojczyzn¹ kojarzy siê dom, dom to miejsce, do którego mo¿na wracaæ, takie
bli¿sze ni¿ ojczyzna, no, wiele bli¿sze, no� to jest miejsce pe³ne ciep³a� (RIII,
kobieta w wieku 23 lat).
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Zwi¹zek z zamieszkiwanym miejscem jest tworzony na podstawie jako�ci
nawi¹zywanych relacji spo³ecznych. W przypadku najm³odszego pokolenia
respondentów czas dzieciñstwa i wczesnej m³odo�ci spêdzony na Warmii to
okres rodz¹cych siê trwa³ych znajomo�ci i przyja�ni, st¹d w pewnym sensie
ich prywatna ojczyzna jest konstruowana poprzez te g³êbokie relacje spo³ecz-
ne. Przywo³ywany aspekt wspólnotowo�ci sprawia, ¿e tre�æ pojêcia prywatnej
ojczyzny (i ojczyzny w ogóle) wykracza � co mocno podkre�la³ S. Ossowski �
poza aspekt czysto fizyczno-terytorialny: �W sumie ojczyzna jest dla mnie
domem, czym�, z czym mogê siê identyfikowaæ, �ród³em mojej to¿samo�ci.
W sumie ojczyzn¹ jest dla mnie wszystko, co mnie otacza w moim kraju ��
(RIII, mê¿czyzna w wieku 24 lat); �W Polsce, mimo ¿e na przyk³ad jestem
w mie�cie, którego nie znam, s¹ ludzie, którzy mówi¹ moim jêzykiem, czujê
siê lepiej ni¿ na obczy�nie, tam siê czujê wtedy obco, tak inaczej. Tak jak-
bym, wiem, ¿e to jest chwilowe, wiem, ¿e tylko zwiedzam i to mnie tak po-
ciesza, gdybym mia³a tam zostaæ, na przyk³ad w Bu³garii, na d³u¿ej, to nie
czu³abym siê dobrze, musia³abym siê przyzwyczaiæ, nastawiæ siê na inne
my�lenie. Jednak ojczyzna kszta³tuje �wiadomo�æ cz³owieka i ojczyzna to nie
jest, nie jest dane pañstwo, ale przede wszystkim ludzie, którzy go tworz¹,
politycy, wa¿ne osoby, ale tak¿e te mniej wa¿ne, bo� bez tych mniej wa¿-
nych osób, których jest wiêkszo�æ, ojczyzny by nie by³o�� (RIII, kobieta
w wieku 23 lat).

W narracji innej respondentki (RIII, kobieta w wieku 22 lat) ojczyzna to
kraj, w którym siê wychowywa³a b¹d� w którym siê urodzi³a: �Dla mnie
ojczyzna to miejsce, gdzie siê urodzi³am, gdzie siê wychowa³am, sk¹d pocho-
dz¹ moje tradycje, zwyczaje, które staram siê kultywowaæ, staram siê pielê-
gnowaæ tradycjê. To równie¿ miejsce, z którym wi¹¿ê liczne wspomnienia,
liczne historie, które g³êboko utkwi³y mi w pamiêci� (RIII, kobieta w wieku
23 lat).

Podsumowanie

Osiedlaj¹c siê po drugiej wojnie �wiatowej na nowych ziemiach, przesie-
dleñcy z Wileñszczyzny rozpoczêli nowe ¿ycie. Okoliczno�ci repatriacji nie
mia³y korzystnego wp³ywu na adaptacjê w nowych miejscach. Zdarza³y siê
sytuacje, i¿ przesiedleñcy d³ugo nie mogli znale�æ miejsca, które by³oby dla
nich odpowiednie do osiedlenia siê. A jak ju¿ takie znale�li i osiedlili siê, to
d³ugo jeszcze odczuwali wp³yw atmosfery politycznej, w jakiej dane im by³o
przyjechaæ. W latach 1945�1947 istnia³o przekonanie, ¿e niekorzystne po-
³o¿enie miêdzynarodowe Polski po wojnie jest tymczasowe, ¿e mo¿liwe s¹
nowe, zasadnicze zmiany, których konsekwencj¹ bêdzie konieczno�æ powro-
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tu do miejsc, z których ludno�æ przyby³a. Ów nastrój tymczasowo�ci mia³
bardzo du¿y wp³yw na adaptacjê osób przesiedlonych. ¯yli oni czêsto z dnia
na dzieñ, oczekuj¹c na zmiany. Z biegiem lat Kresowianie musieli jednak
odpowiedzieæ na pytanie kim s¹, jak postrzegaj¹ swoje miejsce w nowej rze-
czywisto�ci, byli bowiem �wiadomi swojej to¿samo�ci, a co za tym idzie swej
odrêbno�ci. �wiadomo�æ ta by³a bardzo wa¿na w konsolidowaniu w³asnej
rodziny. Otwierali siê oni na odmienne, otaczaj¹ce ich grupy spo³eczne i et-
niczne, a jednocze�nie dokonywali selekcji wp³ywów. Starali siê rozpocz¹æ
nowe ¿ycie od wprowadzenia ³adu w otaczaj¹ce ich �rodowisko materialne.
Nie wchodzili w konflikt z innymi grupami ludno�ci tutaj osiedlonymi.
Wykazywali tolerancjê wobec odmienno�ci, poniewa¿ w ich odczuciu nie
zagra¿a³a im ona w ¿aden sposób.

Brak poczucia zakorzenienia wydaje siê naj³agodniejsz¹ form¹ braku ada-
ptacji do nowego, pocz¹tkowo obcego miejsca zamieszkania. U wiêkszo�ci
starszych respondentów nie dosz³o do zaawansowanych procesów integracji
i wykszta³cenia siê poczucia zakorzenienia, a tak¿e uto¿samienia z now¹ ma³¹
ojczyzn¹ dziêki silnym wiêziom emocjonalnym, jakie odczuwali do swej �pier-
wotnej� prywatnej ojczyzny � Kresów Wschodnich. Nowe ma³e ojczyzny, do
których siê przenie�li, zosta³y przez nich �oswojone�, wytworzy³y siê wiêzi
nawykowe i pragmatyczne, ale nigdy nie osi¹gnê³y one afektywnej intensyw-
no�ci wiêzi z Wileñszczyzn¹, jej kultur¹ i tradycj¹, podlegaj¹cymi wraz z up³y-
wem lat coraz wiêkszej mitologizacji.

Proces adaptacji i zmian zachodz¹cych w to¿samo�ci spo³ecznej rodzin prze-
siedleñczych inaczej wygl¹da w przypadku pokolenia urodzonego na Warmii
i Mazurach ju¿ po wojnie. Nie znaj¹ oni i nie pamiêtaj¹ prywatnej ojczyzny
swych dziadków, dla nich prywatn¹ ojczyzn¹ s¹ miejscowo�ci i region pó³noc-
no-wschodniej Polski, w którym siê urodzili. Proces historyczno-socjologicz-
ny, zapocz¹tkowany po wojnie masowymi migracjami, dobiega � w katego-
riach pokoleniowych zmian to¿samo�ciowych � koñca. Nowe ma³e ojczyzny,
Warmia i Mazury, z pocz¹tku obce i przez pokolenie pierwszych przesiedleñ-
ców stopniowo coraz bardziej oswajane, dla trzeciego pokolenia s¹ ju¿ rzeczy-
wisto�ci¹ definiowan¹ w kategoriach ich �wiata naturalnego, w którym od
urodzenia s¹ zakorzenieni i z którym ³¹czy ich silna wiê� afektywna.
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Smutne i piêkne. Analiza fotografii z serwisu Flickr
przedstawiaj¹cych osoby bezdomne w USA,

dyskusji wokó³ ich fotografowania oraz refleksja
nad teoriami Zygmunta Baumana i Jeremy�ego

Rifkina na temat empatii

The article contains an analysis of selected photographs showing people of the
streets in the USA published on Flickr in the years 2006-2014, along with
accompanying remarks, revealing the artists� attitude towards the homeless as
well as ways of photographing them and the legitimacy of doing so. Photo-
graphs of and comments by inhabitants of the USA were selected for the anal-
ysis. The article discusses the methods observed in the photographing of home-
less people, and the main topics of discussion unfolding beneath the
photographs, such as ethics and aesthetics, the authenticity of the figure or
scene portrayed, and the artist�s expression.
The purpose of analysing these testimonials of homelessness in the USA is to
answer the question regarding whether the ways of presenting homeless per-
sons on Flickr, in the photographs and the comments published, diverge from
the ways of presenting people of the streets typical of the mainstream dis-
course in American consumer society (Bauman) prior to the economic crisis in
2007 � frequently objectifying or classifying them as cultural Others; are home-
less people in the USA on Flickr presented and treated by the USA�s photogra-
phers subjectively?
On the one hand Flickr as a social medium provides an opportunity for those
taking photographs to present a new view of the homeless, as an alternative to
ways in which they are portrayed in professional American media. Yet on the
other hand, the site�s purpose � allowing photographers to present their own
works � means that the homeless are, for them, an object of their creativity,
and an element of their self-creation.
Flickr�s photographs of homelessness in the USA and their accompanying com-
ments constitute a kind of gauge of the level of empathy among the site�s
users, including those participating in American culture. As such the analysis
of these photographs and their comments constitutes the basis for an attempt
at verifying contradictory theories of contemporary western culture: Bauman�s
diagnosis, which in the book Work, Consumerism and the New Poor
(2006[1998]) indicates dwindling social solidarity and indifference towards
the poor in consumer societies, and Jeremy Rifkin�s idea published in Empath-
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ic Civilization (2009), that social bonds are currently becoming steadily stron-
ger, while humankind is becoming increasingly empathic.
Keywords: Flickr, photography, the homeless, Bauman, Rifkin, consumer soci-
ety, empathy

Wprowadzenie

W swojej ksi¹¿ce Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy Zygmunt Bau-
man definiuje spo³eczeñstwo konsumpcyjne jako takie, które jest zorganizo-
wane wokó³ konsumpcji dóbr. Dostêp do nich, mo¿liwo�æ konsumowania
okre�lonych us³ug i towarów wyznaczaj¹ status cz³onków tego spo³eczeñ-
stwa. Swoj¹ to¿samo�æ kszta³tuj¹ oni, dokonuj¹c wyborów konsumenckich.
Osoba, która nie mo¿e pozwoliæ sobie na wybór, przestaje byæ konsumen-
tem, a tym samym � wypada poza ramy spo³eczeñstwa. Ubóstwo i jego skrajna
postaæ � bezdomno�æ s¹ w spo³eczeñstwie konsumpcyjnym potêpiane, a oso-
by ubogie � stygmatyzowane (por. Bauman 2006: 55�78). Jak zauwa¿a Zyg-
munt Bauman, termin underclass, którym zaczêto opisywaæ ubogich w Sta-
nach i Wielkiej Brytanii w latach siedemdziesi¹tych XX w., znakomicie oddaje
to zjawisko. Wed³ug niego underclass nie istnieje ju¿ w ramach spo³eczeñ-
stwa: �[�] zwi¹zana jest z wyobra¿eniem spo³eczeñstwa, które nie jest wszech-
ogarniaj¹ce i ca³o�ciowe, lecz mniejsze od sumy swoich czê�ci. Okre�lenie to
przywo³uje obraz ludzi, którzy znajduj¹ siê poza klasami i poza hierarchi¹,
bez szansy i bez potrzeby ponownego ich przyjêcia � ludzi bez roli, którzy
nie wnosz¹ ¿adnego u¿ytecznego wk³adu w ¿ycie reszty i których z zasady
nie dotyczy zbawienie� (ibidem, s. 131).

Sama underclass ma siê sk³adaæ z narkomanów, alkoholików, przestêp-
ców, nieletnich matek na zasi³ku (ibidem, s. 132). Osobom zaliczanym do
underclass spo³eczeñstwo przypisuje cechy charakteru i styl ¿ycia wpychaj¹-
cy w ubóstwo. Ubogich i bezdomnych oskar¿a o brak etyki pracy, lenistwo,
folgowanie swym zachciankom, niesystematyczno�æ, my�lenie krótkotermi-
nowe, nieumiejêtno�æ odk³adania gratyfikacji � mówi¹c krótko � uwa¿a
siê, ¿e sami s¹ winni swojego po³o¿enia (ibidem, s. 141�143).

Kapitalistyczne spo³eczeñstwo konsumpcyjne konstruuje biednych jako
Innych (por. Lister 2007: 144). Wed³ug Diany Kendall � autorki Framing
Class. Media Representations of Wealth and Poverty in America � media
g³ównego nurtu podejmuj¹ temat ubóstwa na dwa sposoby: albo mówi¹
jedynie o statystykach, albo u¿ywaj¹ formatu tzw. human interest story (histo-
rie ¿ycia), a wiêc opowiadaj¹ historiê osoby bez osadzenia opowie�ci w kon-
tek�cie szerszego problemu spo³ecznego (por. Kendall 2005: 99�128). Szcze-
gólnie lubianym podgatunkiem human interest stories wydaj¹ siê historie
niezwyk³ych ubogich, którzy dziêki talentowi i/lub ciê¿kiej pracy zdo³ali
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wydobyæ siê z ubóstwa (ibidem, s. 21�128). Opowiadania te wpisuj¹ siê
w mit od pucybuta do milionera, �dowodz¹� prawdziwo�ci przekonañ g³o-
sz¹cych, ¿e biedni sami s¹ sobie winni, a tak¿e potwierdzaj¹, ¿e Ameryka to
kraina mo¿liwo�ci. Poza tymi realizacjami mitu, ubogich i bezdomnych
w przekazach medialnych najczê�ciej nie traktuje siê podmiotowo. Wed³ug
medioznawców bezdomni w mediach pokazywani s¹ jako Inni (por. np. Min,
Whang 1999: 128�131). Wyj¹tkiem od tej regu³y s¹ czasy kryzysu.

Po pêkniêciu tzw. bañki hipotecznej/ bañki spekulacyjnej na rynku nieru-
chomo�ci w USA w 2007 r. media mainstreamowe zaczê³y przedstawiaæ bez-
domnych nie jako obcych, ale w³a�nie jako jednych z �nas�, zwyk³ych obywa-
teli, którzy znale�li siê na ulicy nie ze swojej winy. Dziennikarze do dzi� mówi¹
o nowych bezdomnych, czyli o osobach, które zanim straci³y dach nad g³ow¹,
nale¿a³y do klasy �redniej. W pierwszych latach ostatniego kryzysu bezdom-
no�æ sta³a siê wa¿nym tematem dla mediów. Mieszkañcy miast, w których
gwa³townie wzros³a liczba osób nocuj¹cych na ulicach, równie¿ dokumento-
wali tê sytuacjê. Ponadto niektórzy nowi bezdomni sami na w³asnych stronach
internetowych opisywali swoje do�wiadczenia. Z dawnego ¿ycia zosta³y im
bowiem laptopy, smartfony (urz¹dzenia, bez których trudno dzi� znale�æ pra-
cê i pomoc) i zwyczaj korzystania z mediów spo³eczno�ciowych.

Dziêki postêpowi technologicznemu wielu mieszkañców USA sta³o siê
dokumentalistami. Portale takie jak You Tube czy Flickr pe³ne s¹ amator-
skich reporta¿y na temat bezdomno�ci. Krótkie filmy dokumentalne o bez-
domnych, wywiady z nimi i ich zdjêcia to równie¿ zapis sposobu dawania
i konstruowania �wiadectwa dotycz¹cego skutków kryzysu 2007 r. W niniej-
szej pracy chcia³abym poddaæ analizie wybrane przyk³ady owych �wiadectw
i zastanowiæ siê nad ich charakterem (na ile odbiegaj¹ one od dotychczaso-
wych przedstawieñ bezdomno�ci) oraz funkcj¹, jak¹ pe³ni¹ w kulturze. Ana-
liza ta jest prób¹ weryfikacji dwóch wzajemnie sprzecznych teorii wspó³cze-
snej kultury zachodniej: diagnozy Baumana, który w ksi¹¿ce Praca,
konsumpcjonizm i nowi ubodzy (2006[1998]) wskazuje na zanikaj¹cy soli-
daryzm spo³eczny i obojêtno�æ wobec ubogich w spo³eczeñstwach konsump-
cyjnych i tezy Jeremy�ego Rifkina, g³osz¹cego, ¿e obecnie wiêzi spo³eczne
staj¹ siê coraz silniejsze, a ludzko�æ coraz bardziej empatyczna. W Empathic
Civilization (2009) Rifkin, inspiruj¹c siê miêdzy innymi teori¹ kontaktu
(Gordon W. Allport), zgodnie z któr¹ poznanie osoby z grupy, w stosunku
do której odczuwa siê niechêæ, pozwala przezwyciê¿yæ wielu ludziom ste-
reotypy, stwierdza, ¿e wynalazki s³u¿¹ce komunikacji, takie jak internet,
umo¿liwiaj¹ poznanie Innego i rozwiniêcie empatii.

Postanowi³am sprawdziæ, który z teoretyków ma racjê, analizuj¹c wize-
runki bezdomnych zamieszczane w mediach spo³eczno�ciowych przez miesz-
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kañców kraju, w którym rozpocz¹³ siê kryzys gospodarczy 2008 r. Za³o¿yw-
szy, ¿e sami bezdomni bêd¹ przedstawiaæ siê w sposób empatyczny, zdecydo-
wa³am skoncentrowaæ siê na materia³ach na temat bezdomno�ci autorstwa
osób, które maj¹ dach nad g³ow¹. Materia³ów do analizy szuka³am, wpisuj¹c
w wyszukiwarkê serwisu Flickr has³a: homeless people, homelssness in the
US, street people (bezdomni, bezdomno�æ w USA, ludzie ulicy). Portal foto-
graficzny Flickr umo¿liwia wyszukiwanie zdjêæ poprzez ich tagi � etykietki,
którymi autor oznaczy³ swoj¹ pracê lub poprzez grupy tematyczne, w któ-
rych j¹ opublikowa³. Na serwisie Flickr znajdziemy wiele grup tematycznych
dotycz¹cych bezdomno�ci, miêdzy innymi Homeless American Veterans,
Homeless People, A Milion Homeless, homeless photography, homeless
women, Ottawa homeless� Grupy tematyczne to kolekcje zdjêæ stworzone
przez wielu fotografów. Dla przyk³adu, grupa Homeles People w chwili pisa-
nia niniejszego artyku³u stanowi³a zbiór 8242 fotografii wykonanych przez
2092 osoby. Homeless in America liczy³a sobie 1682 fotografie. Bywa, ¿e
jedno zdjêcie trafia do kilku galerii. Przejrza³am prace z galerii Homeless
oraz Homeless in America. Do analizy o charakterze hermeneutycznym
wybra³am 10 opublikowanych w latach 2006�2014 fotografii, które uzna-
³am za reprezentatywne dla zaobserwowanych sposobów ujmowania osób
bezdomnych i/lub które wywo³a³y dyskusjê ilustruj¹c¹ postawy u¿ytkowni-
ków portalu wobec ludzi bezdomnych jako tematu dla fotografa i ich foto-
grafowania. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na Flickrze swoje prace publikuj¹ fotogra-
fowie z wielu krajów. Wszystkie zdjêcia poza jednym przedstawiaj¹ osoby
bezdomne w USA, sfotografowane przez artystów mieszkaj¹cych w tym pañ-
stwie. Wyj¹tkiem jest praca Gerarda Colletta � londyñczyka, który uwieczni³
osobê bezdomn¹ w Londynie. Zdjêcie to objê³am analiz¹, poniewa¿ w ko-
mentarzu pod nim wyra¿ono chêæ u¿ycia go w kampanii spo³ecznej na rzecz
osób bezdomnych w Michigan. Zatem uznano je za odpowiednie dla kultury
amerykañskiej. Podobnie jak fotografie, towarzysz¹ce im komentarze s¹ au-
torstwa osób ró¿nej narodowo�ci mieszkaj¹cych na ca³ym �wiecie. Analiz¹
objê³am wypowiedzi osób mieszkaj¹cych w USA. G³ówne w¹tki dyskusji to
etyka i estetyka, autentyczno�æ przedstawionej postaci/sceny oraz ekspresja
artysty.

Obserwacje: typy fotografii

Zdjêcia publikowane na serwisie Flickr i przedstawiaj¹ce osoby bezdom-
ne mo¿na podzieliæ na dwie kategorie: fotografie portretowe � wykonywane
w sposób jawny, ze �wiadomym udzia³em osób fotografowanych i reporter-
skie � uwieczniaj¹ce ludzi nie zawsze �wiadomych tego, ¿e s¹ fotografowani.
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Portrety czêsto przedstawiaj¹ osobê bezdomn¹ w otoczeniu, które nie pozo-
stawia w¹tpliwo�ci co do jej pozycji spo³ecznej, na przyk³ad na tle przyczepy
campingowej, jakiego� magazynu, gara¿u. Czasami fotografowany trzyma
tabliczkê z wypisan¹ na niej pro�b¹ o pomoc. Równie czêsto zdjêcia portre-
towe prezentuj¹ jedynie twarz modela. Na niektórych fotografiach pozuj¹cy
u�miechaj¹ siê i ich wizerunek nie ró¿ni siê od podobnych przedstawieñ lu-
dzi maj¹cych dach nad g³ow¹. Gdyby nie podpis pod zdjêciem, trudno by³o-
by domy�liæ siê, ¿e model jest bezdomny. Na wielu zdjêciach twarze bez-
domnych wyra¿aj¹ niepokój, zmartwienie, zamy�lenie. Sporo pochwa³ zebra³y
prace Toma Stone�a, który fotografuje swoich modeli tak, ¿e w ich oczach
odbija siê �wiat³o (album Outsiders). O¿ywia to zdjêcie i w zale¿no�ci od
wyrazu twarzy fotografowanego jest interpretowane jako b³ysk nadziei, iskier-
ka ¿ycia b¹d� przeciwnie � jako oznaka smutku, nostalgii, uduchowienia.

Czêsto fotografowani ludzie s¹ wyniszczeni ¿yciem pod go³ym niebem:
maj¹ pomarszczone twarze, koszmarne zêby, s¹ pokrzywieni, zgarbieni. Nie
sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e brzydota i inno�æ cia³a, które wiele musia³o
wycierpieæ, fascynuje fotografów. Tom Stone wyeksponowa³ ¿ó³te bia³ka oczu
swojego modela (fotografia: No alternative to life, czyli ¯adnej alternatywy
dla ¿ycia), zwiêkszaj¹c nasycenie kolorów zdjêcia (https://www.flickr.com/
photos/stoneth/268731259/in/set-1562065). Na innej fotografii, stosuj¹c ten
sam zabieg, Stone podkre�li³ czerwone odmro¿enia pozuj¹cego (https://
www.flickr.com/photos/stoneth/117109413/in/set-1562065). Niektóre foto-
grafie opatrzone s¹ krótkim biogramem przedstawionej osoby lub relacj¹
fotografa ze spotkania i rozmowy z modelem.

Zdjêcia robione z ukrycia najczê�ciej przedstawiaj¹ osoby �pi¹ce w jakim�
zakamarku miasta. Czêsto ich twarz jest niewidoczna. Popularnym motywem
fotografii reporta¿owej dotycz¹cej bezdomno�ci jest równie¿ ¿ebranie. Na
zdjêciach tego typu widaæ ¿ebraka mijanego obojêtnie przez przechodniów.
Osobn¹ podkategoriê stanowi¹ fotografie uwieczniaj¹ce trzymane przez ¿e-
brz¹cych kartki z pro�b¹ o pomoc. Nierzadko bezdomny jest fotografowany
na tle sklepów, co nadaje fotografii charakter komentarza. Popularne t³o zdjêæ
ludzi ulicy stanowi¹ reklamy i og³oszenia, których tre�æ w wyniku zestawienia
z oznakami nêdzy pierwszoplanowej postaci nabiera ironii. Fotografowie chêtnie
uwieczniaj¹ te¿ dobytek osób bezdomnych: wózki, siatki, wszelkiego rodzaju
rupiecie, je�li tylko tworz¹ imponuj¹cy bez³ad.

Znaczenie komentarzy

Zdjêcia reporterskie na temat bezdomno�ci mog¹ wzbudzaæ wspó³czucie
w stosunku do bezdomnych i zachêcaæ do udzielenia im pomocy. Jednak, jak
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przypomina Susan Sontag, samo zdjêcie tragedii nie wyra¿a stosunku foto-
grafa do niej i nie musi byæ odebrane zgodnie z jego intencjami. Jako przy-
k³ad Sontag podaje fotografie wojenne, które mog¹ zostaæ wykorzystane
zarówno do odstraszania od wojny, jak i wzmocnienia morale walcz¹cych,
wzbudzenia w nich chêci zemsty (por. Sontag 2003:13). To samo dotyczy
zdjêæ osób bezdomnych. Mog¹ one zostaæ wykorzystane w kampaniach na
rzecz praw ubogich, ale równie¿ w akcjach wymierzonych przeciwko nim.
Zdjêcie pod tytu³em Homeless and cold (Bezdomny i zmarzniêty) autorstwa
Eda Yourdona i przedstawiaj¹ce starszego bezdomnego mê¿czyznê �pi¹cego
na ³awce (https://www.flickr.com/photos/yourdon/4299779303) zosta³o
wykorzystane w takich kampaniach, jak: Help Count the Homeless Tonight,
National Homeless Persons� Memorial Day, by³o publikowane na wielu blo-
gach okazuj¹cych sympatiê bezdomnym, a tak¿e� zamieszczone na stro-
nie nazistowskiej. Dowiadujemy siê o tym z komentarzy widniej¹cych pod
fotografi¹. O wykorzystaniu jej przez nazistów poinformowa³ Yourdona
jeden z obserwatorów jego profilu. Fotograf za¿¹da³ usuniêcia swojego zdjê-
cia z tej strony.

Flickr umo¿liwia swoim cz³onkom komentowanie, ocenianie i wyró¿nia-
nie fotografii. Komentarze u¿ytkowników Flickra, zamieszczane pod zdjê-
ciami na temat bezdomno�ci, pozwalaj¹ na analizê ich odbioru. Wypowiedzi
te s¹ �wiadectwem nie tylko sposobu, w jaki komentuj¹cy postrzegaj¹ zdjêcia
bezdomnych oraz stosunku u¿ytkowników Flickra do samych bezdomnych,
ale nierzadko ujawniaj¹ równie¿ motywacjê fotografów robi¹cych zdjêcia
ludziom mieszkaj¹cym na ulicy.

Miêdzy etyk¹ a estetyk¹

Zdarza siê, ¿e komentarze zawieraj¹ jedynie ocenê estetyki zdjêcia � jego
kompozycjê, kolorystykê, umiejêtno�æ z³apania momentu, �autentyczno�æ�.
Nierzadko jednak w�ród wpisów pod fotografi¹ chwal¹c¹ jej walory estetycz-
ne widniej¹ s³owa wyra¿aj¹ce wspó³czucie dla bezdomnych, a tak¿e refleksje
nad fotografi¹ uliczn¹ i prawem fotografów do uwieczniania cierpienia.

Gerard Collett � autor zdjêcia Homelssness ends here, czyli Bezdomno�æ
koñczy siê tutaj (https://www.flickr.com/photos/82915032@N03/
8476373351), uwieczniaj¹cego bezdomnego �pi¹cego pod billboardem
z has³em, które sta³o siê tytu³em fotografii, t³umaczy siê z zamieszczenia swego
dzie³a na portalu w nastêpuj¹cy sposób: �Tak, wiem, ¿e trudno jest oznaczaæ
tego typu zdjêcia jako ulubione. Mimo ¿e mia³em mieszane uczucia, czu³em,
¿e muszê je opublikowaæ, jako ¿e przedstawia to, co ja i wielu innych widzia-
³o. Nie powinni�my cenzurowaæ fotografii reporterskiej, w przeciwnym ra-
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zie inne piêkniejsze i bardziej »gustowne« rzeczy stan¹ siê dok³adnie takie �
jedynie piêkne i gustowne. Zdjêcie zosta³o zrobione szybko, z biodra, nie
mia³em czasu sprawdziæ co to za budynek, przed którym spa³, ale wyobra-
¿am sobie, ¿e to musia³o byæ schronisko dla bezdomnych (zamkniête schro-
nisko)�. Mimo ¿e fotografia pochodzi z Londynu, amerykañscy dzia³acze
spo³eczni wyrazili chêæ wykorzystania jej w kampanii na rzecz bezdomnych
w Michigan, uznaj¹c j¹ za odpowiedni¹ dla odbiorców amerykañskich.

Fotograf ten uwa¿a za swoj¹ powinno�æ dokumentowanie rzeczywisto-
�ci, która nie zawsze jest piêkna. Zdanie informuj¹ce o sposobie zrobienia
zdjêcia � w po�piechu i �z biodra� � legitymizuje je jako fotografiê reporter-
sk¹, chwytaj¹c¹ rzeczywisto�æ tak¹, jaka jest. Ten punkt widzenia podziela
osoba, która pod ujêciem ¿ebrz¹cej pary napisa³a: �wspania³e ujêcie zbyt
powszechnej sytuacji. Bolesna, ale warto�ciowa fotografia dziennikarska�
(Available Degree, https://www.flickr.com/photos/7204187@N03/
6355062597/in/set-72157625299731809).

Fotografka z Detroit, Malena Fryar, usprawiedliwia i uprawomocnia
zdjêcie Count your Blessings (Doceñcie to, co macie), przedstawiaj¹ce bez-
domnego le¿¹cego pod drzewem w parku, ujawniaj¹c swoje emocje zwi¹za-
ne ze scen¹, któr¹ uwieczni³a: �To móg³by byæ czyj� ojciec, brat, syn, przyja-
ciel� Wczoraj widzia³am tê ³ami¹c¹ serce scenê. Doceñcie to, co macie�
(https://www.flickr.com/photos/malena910/8603824787). S³owa Fryar sprawi-
³y, ¿e obserwuj¹cy jej profil u¿ytkownicy Flickra w swych wypowiedziach na
temat jej pracy podkre�lali ambiwalencje wynikaj¹c¹ z napiêcia pomiêdzy piêk-
nem tego zdjêcia a jego tematem: �Dobre ujêcie niefortunnego tematu. Pe³no
tego widzê rano, gdy idê do pracy i w parku, gdzie chodzê robiæ fotki. To takie
smutne� (Reed Mitchell); �Wspania³e odkrycie, jednak równie¿ smutne. Cho-
cia¿ to smutna scena, piêknie j¹ odmalowa³a�, Maleno! Mogê poczuæ emocje,
gdy patrzê na ten kawa³ek sztuki. Chcê poznaæ historiê sportretowanego i to jest
to, co czyni ten portret interesuj¹cym� (Photography by Kenneth).

Komentarze pe³ne ambiwalencji pojawiaj¹ siê pod fotografiami dotycz¹-
cymi bezdomnych i bez zachêty ze strony autora zdjêcia�. Zdjêcie zatytu³o-
wane How To Sleep In A Neon Ballroom (Jak spaæ w neonowej sali balowej)
(https://www.flickr.com/photos/antrover/12108029523), pokazuj¹ce obozo-
wisko bezdomnych pod wiaduktem, wywo³a³o miêdzy innymi nastêpuj¹c¹
reakcjê: �Jest mi niemal wstyd to powiedzieæ, ale to jest na swój sposób piêk-
ne� (brucedene).

Komentarze uczestników serwisu Flickr ilustruj¹ spostrze¿enia Susan
Sontag na temat piêkna katastrof i cudzego cierpienia ogl¹danych na foto-
grafiach. Jak pisze Sontag, ludzie zazwyczaj czuj¹, ¿e nie powinni rozp³ywaæ
siê nad walorami estetycznymi obrazu tragedii (2003: 76�78).
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Piêkno, artyzm zdjêcia z wizerunkiem bezdomnego, tak samo jak i sfoto-
grafowanie go usprawiedliwia siê na Flickrze chêci¹ niesienia pomocy. Liczy
siê si³a wyrazu fotografii, poniewa¿ zarówno piêkno, jak i dramatyczny cha-
rakter przedstawionej sytuacji przek³ada siê na emocje i wzruszenie widzów.
Po materia³y z Flickra siêgaj¹ aktywi�ci walcz¹cy z ubóstwem. Pod interesu-
j¹cym ich zdjêciem wpisuj¹ pytania o mo¿liwo�æ wykorzystania go na plaka-
cie czy w blogu. Niektóre z komplementów, którymi obdarzaj¹ siê cz³onko-
wie portalu, �wiadcz¹ o my�leniu o zdjêciach jako o elemencie kampanii
spo³ecznej, o ich sile zmieniania rzeczywisto�ci. Fotografie na temat bezdom-
no�ci okre�lane s¹ jako: przejmuj¹ce, mocne, wzruszaj¹ce. Do popularnych
wyrazów uznania nale¿¹ te¿ s³owa: mocne ujêcie, warte wiêcej ni¿ 1000 s³ów,
niezwykle mocne i poruszaj¹ce.

O piêknie i potencjale retorycznym zdjêcia decyduj¹ jego kolorystyka
i kompozycja. W fotografii dokumentuj¹cej bezdomno�æ zdaj¹ siê przewa¿aæ
prace czarno-bia³e, gdy¿ fotografie monochromatyczne uznawane s¹ za bar-
dziej poruszaj¹ce ni¿ kolorowe. U¿ytkownik Flickra, Pedro Vera, skomento-
wa³ czarno-bia³y portret nastêpuj¹co: �Tom, twoje czarno-bia³e portrety s¹
niezwykle emocjonalne. Po prostu nie da siê uzyskaæ takiej si³y ra¿enia kolo-
rem� (https://www.flickr.com/photos/stoneth/7978892437/in/set-1562065).
Jednak barwa bywa równie¿ �rodkiem retorycznym. Fotografowie wyró¿-
niaj¹ kolorem szczególnie wa¿ny element zdjêcia, na przyk³ad ¿ó³te bia³ka
oczu bezdomnego, flagê pañstwow¹ przypiêt¹ do wózka inwalidzkiego lub
namioty pod wiaduktem. Komputerowa obróbka zdjêcia pozwala nie tylko
na nasycenie lub stonowanie kolorów, ale i pokolorowanie konkretnego frag-
mentu sfotografowanej sceny. Bywa, ¿e zdjêcie jest tak obrobione, ¿e przy-
pomina szkic, akwarelê, ksi¹¿kow¹ ilustracjê lub obraz utrzymany w kon-
wencji realizmu magicznego. Zabiegi tego typu mog¹ podwa¿aæ wiarygodno�æ
zdjêcia jako dokumentu, poniewa¿ przypominaj¹ o tym, jak ³atwo dzi� o foto-
monta¿, a tak¿e ¿e fotografia jest sztuk¹, która czêsto przekszta³ca/zniekszta³ca
rzeczywisto�æ. Jak zauwa¿a Sontag, od fotografii reporta¿owej, zw³aszcza
dokumentuj¹cej dramatyczne wydarzenia i cierpienie, publiczno�æ zwyk³a
oczekiwaæ wiernego, obiektywnego odwzorowania, które wyklucza artyzm
(Sontag 2003: 76�77). Zdjêcie reporterskie jest niepozowane, reporter nie
mo¿e poprawiaæ kompozycji i prosiæ modela o odwrócenie twarzy w stronê
�wiat³a. Przegl¹daj¹c fotografie na Flickrze, nie natknê³am siê na komenta-
rze, które zarzuca³yby fotografowi fotomonta¿, trafia³am natomiast na oce-
ny zdjêæ, które podkre�la³y ich autentyzm, realizm. Dla przyk³adu, Brooks
Payne, autorka fotografii pod tytu³em Overnight in the Rain and Cold (Noc¹
na deszczu i zimnie) (https://www.flickr.com/photos/brooksbos/5060070246/
in/pool-homelessinamerica/), przedstawiaj¹cej górê �piworów i koców piê-
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trz¹cych siê na ³awce i byæ mo¿e kryj¹ce kogo� �pi¹cego, wyjawia, dlaczego
u¿y³a koloru. Jej g³os wpisuje siê w szersze rozwa¿ania nad kolorystyk¹ zdjêæ
osób bezdomnych. Payne stoi na stanowisku, ¿e fotografia kolorowa jest
bardziej realistyczna ni¿ czarno-bia³a. Fotografka pisze: �Rozwa¿a³am zdjê-
cie czarno-bia³e, ale zdecydowa³am, ¿e w �wiecie kolorów by³oby ono dla
wiêkszo�ci widzów zbyt odleg³e; nie oddaj¹ce prawdziwego �wiata, w któ-
rym ¿yjemy. To jest oczywi�cie bardzo prawdziwe�.

Zdjêcie osoby z twarz¹ ukryt¹ w kapturze, siedz¹cej na skrzynce pod �cian¹
z graffiti, zatytu³owane Homeless (Bezdomny) (https://www.flickr.com/pho-
tos/malena910/6919530734) u¿ytkownik portalu podpisuj¹cy siê jako Mi-
chigan Jeff skomentowa³ w dwóch s³owach: �Bardzo prawdziwe!�.

Powy¿sze komentarze �wiadcz¹ o pow¹tpiewaniu w �autentyczno�æ� wielu
zdjêæ po�wiêconych bezdomnym, w to, ¿e naprawdê s¹ one przyk³adami
fotografii ulicznej, a wiêc chwytaj¹ sceny z ¿ycia, bez ich uprzedniego usta-
wiania. Zdjêcie przedstawiaj¹ce bezdomnego �pi¹cego pod wielkim napisem
�Believe� (https://www.flickr.com/photos/cityraven/4115471092) ma dosko-
na³¹ kompozycjê, co mo¿e rodziæ podejrzenia, ¿e fotograf wstrzyma³ ruch
uliczny na czas sesji fotograficznej i poprosi³ kogo� o po³o¿enie siê przed
napisem tak, by go nie zas³oni³.

Artyzm zdjêcia reporterskiego podwa¿a nie tylko jego autentyczno�æ ga-
tunkow¹, ale mo¿e tak¿e wzbudzaæ w¹tpliwo�ci co do czysto�ci intencji au-
tora. Z jednej strony bowiem dziêki doskona³ej kompozycji i kolorystyce
wzrasta si³a oddzia³ywania fotografii, jej moc retoryczna, z drugiej jednak �
zdjêcia, które zosta³y poddane obróbce graficznej w sposób zauwa¿alny, przy-
pominaj¹ o ma³o altruistycznym celu fotografowania � prezentowaniu kunsztu
artysty fotografa.

Twoja praca �wiadczy o Tobie! Ekspresja kunsztu
i osobowo�ci fotografa

Flickr to portal, który przedstawia twórców. Bezdomni s¹ dla nich tema-
tem. Zdjêcia, na których widniej¹ osoby bez sta³ego adresu, maj¹ �wiadczyæ
przede wszystkim o kunszcie fotografów, o ich wra¿liwo�ci i spostrzegawczo-
�ci. Wyra¿a to jeden z komentarzy pod fotografi¹ nastolatka z krwi¹ rozmaza-
n¹ na policzku (https://www.flickr.com/photos/22000114@N05/3255990523/
in/pool-amillionhomeless): �Twoja praca piêknie o Tobie �wiadczy!�

Na Flickrze tragedia bezdomnych jest budulcem to¿samo�ci fotografów jako
artystów b¹d� po prostu ludzi. Wed³ug Susan Murray Flickr ujawnia i wspó³-
tworzy sposób, w jaki wspó³cze�nie rozumie siê fotografiê. Niegdy� fotogra-
fowa³o siê, by utrwaliæ znacz¹ce momenty w ¿yciu cz³owieka (urodziny, �lub,
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wydarzenia polityczne itp.). W pewnym sensie fotografia chroni³a przed
�mierci¹, ale równie¿ o niej przypomina³a. Cz³owiek sfotografowany istnia³
tylko w momencie naci�niêcia spustu migawki. Obecnie zdjêcia robi siê co-
dziennie i czêsto najbardziej zwyczajnym przedmiotom, na przyk³ad kamie-
niom, drzwiom. U¿ytkownicy Flickra wrzucaj¹ je do tzw. strumienia na swo-
im koncie, gdzie codziennie ustêpuj¹ miejsca nowym fotografiom. We
wspó³czesn¹ fotografiê wpisana jest tymczasowo�æ. Stanowi ona krótki ko-
munikat typu: �Patrz, co dzi� zauwa¿y³am�. Dla u¿ytkowników Flickra ich
zdjêcia to �codzienny pamiêtnik zape³niany wra¿eniami� (Murray 2012: 476).
Wed³ug Murray fotografie na Flickrze stanowi¹ w³a�nie element tymczaso-
wej to¿samo�ci ich twórców (2012: 479). Ta funkcja zdjêæ przedstawiaj¹-
cych osoby bezdomne ka¿e w¹tpiæ w dobre intencje fotografów. Fotografo-
wanie bezdomnych czy to w celu kreowania w³asnego wizerunku, czy te¿
uprawiania sztuki dla sztuki pozwala artystom na traktowanie podmiotów
swoich artystycznych zainteresowañ przedmiotowo. Bezdomni fotografowani
bywaj¹ ukradkiem. Robi¹cy w ten sposób zdjêcie artysta nie troszczy siê
o prawo do ochrony wizerunku fotografowanych osób. Jeden z fotografów,
podpisuj¹cy siê jako Richard W., wyznaje wprost: �Strzela³em ju¿ fotki �pi¹-
cych w³óczêgów, zawsze czujê siê nieco winny, ale uwielbiam efekt koñco-
wy� (https://www.flickr.com/photos/98184150@N02/16768805010). We-
d³ug autora powy¿szych s³ów sama estetyka zdjêcia, a nie mo¿liwo�æ
wykorzystania go w walce z ubóstwem, usprawiedliwia nieetyczne postêpo-
wanie (kradzie¿ wizerunku). Trudno ostatecznie orzec, czy to Kantowski
sposób rozumienia sztuki kieruje fotografami, czy raczej chêæ autoprezenta-
cji i zdobycia uznania.

Dominuj¹cy w kulturze konsumpcyjnej indywidualizm (czy raczej orygi-
nalno�æ uznawana za warto�æ) wp³ywa na sposób konstruowania �wiadectw
dotycz¹cych bezdomno�ci. Obserwator bezdomno�ci nie nale¿y do grupy
ludzi, których problemy dokumentuje. Niemniej jednak mo¿e sytuowaæ siê
w gronie zatroskanych obywateli lub aktywistów dzia³aj¹cych na rzecz ubo-
gich. Materia³y, które tworz¹ obserwatorzy, s¹ ekspresj¹ ich osobowo�ci,
charakteru i jednocze�nie mog¹ zostaæ u¿yte w walce o prawa ubogich. Jed-
nak czasami indywidualizm, poczucie wyj¹tkowo�ci przewa¿a nad solidar-
no�ci¹. �wiadek zajmuje miejsce nale¿ne bohaterowi historii.

Wed³ug psychoanalityka Doriego Lauba (1992: 57�75) empatyczny �wia-
dek gwarantuje integracjê psychiczn¹ osoby straumatyzowanej, pe³ni funk-
cjê terapeuty. Niektórzy wspó³cze�ni �wiadkowie bezdomno�ci troszcz¹ siê
czêsto przede wszystkim o w³asne �ja� i u¿ywaj¹ wyznañ osób bezdomnych
do kreacji swojego wizerunku. Tym samym wiele z tych �wiadectw stanowi
kontynuacjê dawnego dyskursu na temat bezdomno�ci, w którym bezdom-
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nych nie traktowano podmiotowo i pokazywano ich z perspektywy obser-
watorów z klasy �redniej.

Wnioski

Na podstawie moich obserwacji nie mo¿na stwierdziæ jednoznacznie, która
teoria wspó³czesnej kultury jest bardziej trafna � Zygmunta Baumana czy
Jeremy�ego Rifkina. Na Flickrze znajdziemy fotografie osób bezdomnych
potwierdzaj¹ce obydwie. Obejrzymy zdjêcia, na których mieszkañcy ulic
pokazani s¹ podmiotowo i z szacunkiem (np. na wielu zdjêciach Toma Sto-
ne�a), co mog³oby �wiadczyæ o wzro�cie empatii w stosunku do osób bez-
domnych. Tego typu zdjêcia nie s¹ jednak ca³kowicie nowatorskim sposo-
bem przedstawiania osób bezdomnych. Fotografie portretowe ubogich
i bezdomnych, opatrzone krótk¹ informacj¹ o losach modela, pojawia³y siê
w prasie amerykañskiej w czasach Wielkiego Kryzysu (dziêki programowi
agencji Farm Security Administration, która zatrudni³a fotografów, by doku-
mentowali ubóstwo na wsi oraz w obozowiskach osób bezdomnych). Zdjê-
cia te utrzymywano w konwencji realistycznej i naturalistycznej, informacje
o portretowanych by³y szcz¹tkowe, a oni sami najczê�ciej pozostali anoni-
mowi. Wspó³czesne portrety osób bezdomnych charakteryzuj¹ siê wiêksz¹
ró¿norodno�ci¹ stylu, niektórym towarzysz¹ rozbudowane historie fotogra-
fowanych, a czasami poznajemy ich imiona. Na Flickrze nie brakuje te¿ jed-
nak skradzionych wizerunków osób bezdomnych � zdjêæ reporterskich po-
kazuj¹cych ludzi �pi¹cych na chodnikach czy ³awkach, którzy z pewno�ci¹
nie wyrazili zgody na publikacjê swojego wizerunku. Komentarze pod taki-
mi reporterskimi zdjêciami ujawniaj¹ ca³e spektrum intencji i emocji foto-
grafów dotycz¹cych fotografowania bezdomnych: od chêci pokazania rze-
czywisto�ci tak¹, jaka jest i wykorzystaniem zdjêcia w kampaniach walki
z ubóstwem, po pragnienie przedstawienia siebie jako artysty i wra¿liwego
cz³owieka. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakiego typu przedstawienia
bezdomnych przewa¿aj¹, jest niemo¿liwe. Analiza ilo�ciowa fotografii mu-
sia³aby byæ ograniczona do konkretnego dnia, poniewa¿ u¿ytkownicy Flic-
kra ca³y czas dodaj¹ i usuwaj¹ swoje prace. Ponadto nie objê³aby ona niuan-
sów dyskusji na temat fotografowania osób bezdomnych, które tym zdjêciom
towarzysz¹.

Teoria Rifkina jest w³a�ciwie nieweryfikowalna. (Jak zmierzyæ empatiê
spo³eczeñstw dawnych cywilizacji i porównaæ jej poziom z panuj¹cym
we wspó³czesnej kulturze zachodniej?). Bauman, uznaj¹c ubogich za zbêd-
nych w spo³eczeñstwie konsumpcyjnym, wykluczy³ mo¿liwo�æ konsumowa-
nia ich wizerunku. Zdjêcia bezdomnych z Flickra �wiadcz¹ o tym, ¿e tak¿e
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bezdomny mo¿e staæ siê towarem, a w³a�ciwie ³atwym ³upem dla fotografa i
widza. Z jednej strony zainteresowanie osobami bezdomnymi widoczne w
amerykañskich mediach spo³eczno�ciowych wydaje siê zwi¹zane raczej z
kryzysem ekonomicznym ni¿ wzrostem empatii w tamtejszym spo³eczeñstwie,
tym bardziej ¿e wiele zdjêæ przedstawia bezdomnych przedmiotowo. Z dru-
giej strony ró¿norodno�æ zdjêæ, opatrywanie na Flickrze fotografii portreto-
wych notk¹ biograficzn¹ bezdomnego modela i zró¿nicowanie postaw wo-
bec fotografowania osób bezdomnych mo¿na równie¿ zinterpretowaæ na
korzy�æ Rifkina � jako symptom zmian zachodz¹cych w kulturze pod wp³y-
wem demokratyzacji sfery publicznej. Interpretacje kultury trudno poddaj¹
siê socjologicznej weryfikacji. Media spo³eczno�ciowe nie eliminuj¹ utrwa-
lonych w kulturze i stereotypowych wzorów przedstawieñ. Internet, mimo
¿e poszerza dostêp do sfery publicznej, nie gwarantuje wzrostu empatii jego
u¿ytkowników. Nowe media daj¹ jedynie szansê na pojawienie siê nowych
tre�ci i perspektyw.
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Konflikt w stanie pokoju.
Antagonizm w relacji matka � córka

Mother and daughter � two women, for years functioning within a single
household, exert a huge influence on each other. Although broaching the top-
ic can be awkward, their relations are not free of aversion, regret and jealousy.
Quantitative research carried out on a sample of 516 Polish women shows
that adult women tend to quarrel with their mothers more often than with
other members of their family of origin. The intensity of this phenomenon
differs depending on the family model in which the woman was brought up.
Continuous conflict in an atmosphere of peace is the natural environment for
these relations. Mothers and daughters often live in a setup that burdens them,
without realizing that they are following harmful behavioural scripts. Social
understanding of the woman�s role in the family largely determines this situa-
tion. Referring to works in the field of sociology of the family, the psychology
of conflict and gender studies, the author strives to explain the specificity of
antagonisms in mother-and-daughter relations.
Keywords: mother, daughter, conflict, deadlock, reconciliation, generation gap

Wprowadzenie

Od matek oczekuje siê stereotypowo bezgranicznej mi³o�ci i po�wiêcenia
wobec córek; z kolei te powinny okazywaæ rodzicielkom szacunek, obieraæ j¹
za wzór kobieco�ci. �Matka Polka w relacji z córk¹, z dzieckiem w ogóle, jawi
siê jako uosobienie po�wiêcenia i oddania. Z kolei w bycie córk¹ jest wpisana
kulturowo wdziêczno�æ i oddanie wobec matki� (Socha 2017). Tymczasem,
mimo ¿e niewygodnie jest o tym mówiæ, ich kontakty nie s¹ wolne od niechê-
ci, ¿alu czy zazdro�ci. Trudno o przyk³ad specyficzniejszej diady � to czêsto
balansowanie pomiêdzy mi³o�ci¹ a nienawi�ci¹, oddaniem a buntem.

Wyniki przeprowadzonego przeze mnie badania wskazuj¹, ¿e relacja matka
� córka wyró¿nia siê pod wzglêdem konfliktowo�ci na tle kontaktów z inny-
mi cz³onkami rodziny pochodzenia. W procesie badawczym, którego celem
by³o pog³êbienie specyfiki relacji matka � córka, wykorzysta³am zarówno
narzêdzia ilo�ciowe, jak i jako�ciowe (wywiady pog³êbione oraz analiza fo-
rów internetowych). Niniejszy artyku³ stawia sobie za zadanie nakre�lenie
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specyfiki napiêæ wystêpuj¹cych w rodzinach miêdzy matkami a córkami przede
wszystkim pod wzglêdem uwarunkowañ kulturowych, b³êdów w komunika-
cji i specyfiki pe³nionych ról spo³ecznych.

1. Konflikt w rodzinie

1.1. T³o teoretyczne
Konflikt to zjawisko spo³eczne, które rz¹dzi siê w³asnymi prawami. Nie

nale¿y traktowaæ go jednoznacznie negatywnie, poniewa¿ czêsto staje siê
pozytywnym bod�cem, mobilizuje do wprowadzania rozwojowych zmian.
Rozk³adaj¹c go na czynniki pierwsze, bêdziemy mieli do czynienia z pozio-
mem: strukturalnym, psychologicznym oraz zachowañ. Innymi s³owy, by
konflikt móg³ powstaæ, niezbêdne s¹ co najmniej dwie strony, które s¹ od
siebie wzajemnie zale¿ne (poziom strukturalny: konflikt potencjalny). Stro-
ny spostrzegaj¹ niemo¿no�æ utrzymania lub zdobycia wa¿nych zasobów, za-
spokojenia potrzeb b¹d� realizacji warto�ci wewn¹trz relacji (poziom psy-
chologiczny: konflikt ukryty). Zostaj¹ podjête dzia³ania s³u¿¹ce zmianie
obecnego stanu rzeczy (poziom zachowañ: konflikt jawny). Napiêcia we-
wn¹trzrodzinne charakteryzuje du¿a dynamika i du¿a bezpo�rednia wspó³-
zale¿no�æ cz³onków (Che³pa, Witkowski 1999: 145). Konflikt jest sta³¹ sk³a-
dow¹ codziennego ¿ycia krewnych i powinowatych, dok³adnie tak samo, jak
wspó³praca, wsparcie czy solidarno�æ. Sieæ wzajemnych zale¿no�ci, w jakiej
tkwi¹ cz³onkowie rodziny, sprawia, ¿e intensywno�æ ich relacji mo¿e w tym
samym czasie przybieraæ pozytywny i negatywny charakter. Ryzyko wytwo-
rzenia sytuacji spornych w�ród cz³onków rodziny jest bardzo du¿e, miêdzy
innymi ze wzglêdu na czêste interakcje, jakie miêdzy nimi zachodz¹, koniecz-
no�æ dzielenia siê wspólnymi dobrami, ró¿nice pokoleniowe, wyznawanie
innych warto�ci oraz relacje dominacji � podporz¹dkowania wynikaj¹ce
z samej struktury (np. zale¿no�æ niepe³noletnich dzieci od rodziców czy osób
starszych od opiekunów). Pozostaj¹c w nieprzerwanym stosunku zale¿no�ci,
cz³onkowie rodziny s¹ nara¿eni na powstawanie sytuacji konfliktowych przede
wszystkim na dwóch polach � emocji oraz zasobów (Szlendak 2015: 259).
W tym rozumieniu nale¿y przyj¹æ, ¿e rodzina to sieæ, gdzie pomiêdzy ró¿ny-
mi stronami interesu dochodzi do transakcji. �Te transakcje maj¹, jak siê
okazuje, bardzo regularny charakter i schematyczny przebieg. W akcie wy-
miany jedni cz³onkowie rodziny wp³ywaj¹ na postawy i dzia³ania drugich�
(ibidem, s. 262).

Forma przebiegu konfliktów pomiêdzy osobami pe³ni¹cymi konkretne
role w rodzinie ma w pewnym sensie uniwersalny charakter. To cykl powta-
rzalnych czynno�ci, rozumianych jako akcja � reakcja. Warto przytoczyæ
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w tym miejscu model emocjonalnej reakcji ³añcuchowej, stworzony przez
Reeda W. Larsona i Davida M. Almeida (1999). Zdaniem Almeida emocje
(przede wszystkim te negatywne, w tym stres) s¹ w rodzinie transmitowane
wed³ug przewidywalnego klucza. Osoby pe³ni¹ce konkretne role w rodzinie
oddzia³uj¹ na siebie w okre�lony sposób, na co wp³yw maj¹ nie uwarunko-
wania charakterologiczne, ale nade wszystko pe³niona w uk³adzie rodzin-
nym funkcja i jej znaczenie. Udowodniono, ¿e m¹¿ przesy³a swoje emocje na
¿onê zdecydowanie skuteczniej ni¿ ona na niego. Pas transmisyjny miêdzy
rodzicami a dzieæmi jest nieco bardziej skomplikowany. Wiêksze napiêcie
emocjonalne (oddzia³uj¹ce na wszystkich cz³onków rodziny) p³ynie ze stro-
ny ojca, choæ bardziej intensywna jest relacja z matk¹. Co wiêcej, emocje
dzieci maj¹ umiarkowany wp³yw na matki i niemal ¿adnego na ojców.

Relacje wewn¹trz rodziny maj¹ swoje charakterystyczne cechy, skrypty,
obarczone s¹ stereotypami. Wystarczy pomy�leæ o relacji synowej z te�cio-
w¹, mê¿a z ¿on¹, ojca z synem. Ka¿da z tych diad jest specyficzna, zawiera
elementy, które odró¿niaj¹ j¹ od innych. Analogicznie, wyrastaj¹ce pomiê-
dzy nimi konflikty nie mog¹ byæ mierzone jedn¹ miar¹. Inaczej bêdzie siê
spieraæ brat z siostr¹, inaczej babcia z wnukiem. Mapowanie sposobu prze-
kazywania emocji w rodzinie mo¿e byæ pomocne w zrozumieniu, w jaki spo-
sób i w jakich jednostkowych konfiguracjach mo¿e dochodziæ do powstawania
konfliktu. O przebiegu samego sporu czêsto decyduj¹ nie intencje, a kompeten-
cje interakcyjne stron. W wyniku ma³o umiejêtnego zarz¹dzania sporem mo¿-
na doprowadziæ do zupe³nego rozpadu relacji. Nagromadzenie niewyja�nio-
nych spraw powoduje, ¿e zaciera siê istota konfliktu, pozostaje jedynie
�wiadomo�æ, ¿e on funkcjonuje � nie wiadomo, kiedy siê zacz¹³ i sk¹d siê wzi¹³.
Istnieje szereg psychologicznych mechanizmów napêdzania konfliktu. Funk-
cjonuj¹ one najczê�ciej w przypadkach d³ugiej historii wzajemnych kontaktów.
Mechanizmy te powoduj¹ eskalacjê konfliktu i decyduj¹ o jego dynamice.
Oparte na procesach spostrzegania spo³ecznego powoduj¹, ¿e mamy zupe³nie
niezgodny z rzeczywisto�ci¹ obraz sytuacji i drugiej osoby. Cz³owiek zaanga-
¿owany w konflikt ma poczucie, ¿e jest niewinn¹ ofiar¹, która broni prawdy
i sprawiedliwo�ci. Konflikt to wynik z³o�liwej napa�ci. �wiêcie przekonany
o swojej racji cz³owiek taki proponuje �sprawiedliwe� rozwi¹zanie, które tyl-
ko z powodu braku woli i przez z³o�liwo�æ nie zostaje przyjête. Naturaln¹ kon-
sekwencj¹ takiego spostrzegania jest przekonanie, ¿e wszystko, co robimy, jest
dobre, to za�, co robi strona druga � z³e� (Che³pa, Witkowki 1999: 147).

Dynamika napêdzania siê konfliktu zilustrowana w schemacie incydentu
konfliktowego Colemana pozwala zrozumieæ, z jak¹ ³atwo�ci¹ �le zarz¹dza-
ny konflikt mo¿e uniezale¿niæ siê od pierwotnej przyczyny i poprzez (inten-
cjonaln¹ b¹d� nie) eskalacjê, zaczyna �¿yæ w³asnym ¿yciem�.
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Rysunek 1. Dynamika incydentu konfliktów wed³ug Jamesa S. Colemana

�ród³o: opracowanie w³asne.

Spory i zintensyfikowane napiêcia, które powstaj¹ na polu rodzinnym,
s¹ szczególnie dotkliwe i potrafi¹ oddzia³ywaæ destrukcyjnie na wszystkich
jej cz³onków. Nie mo¿na ich porównywaæ do konfliktów wystêpuj¹cych na
innych p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego. �Rodzina z przewlekle z³¹ komuni-
kacj¹ staje siê »szybkowarem pod wysokim ci�nieniem«. Ka¿dy z jej cz³on-
ków, a szczególnie dzieci s¹ podatne na emocjonalne wyniszczenie� (K¹dzi³-
ka 2012: 132).

1.2. Relacje miêdzy rodzicami a dorastaj¹cymi dzieæmi
Aspekt kszta³towania relacji doros³ego dziecka z rodzicem doczeka³ siê

wielu analiz, przede wszystkim w kontek�cie solidarno�ci (blisko�æ emocjo-
nalna, zaufanie i szacunek), ambiwalencji (wspó³wystêpowanie pozytywnych

Pierwszy, pojedynczy przedmiot sporu

Naruszenie równowagi stosunków

Ujawnienie siê innych spornych
problemów, dot¹d t³umionych

Druga strona precyzuje swoje
racje i argumenty

Druga strona wydaje siê z gruntu z³a

Wysuwanie osobistych zarzutów
wobec drugiej osoby

Konflikt uzale¿nia siê od pierwotnego
przedmiotu sporu
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i negatywnych uczuæ) oraz wewnêtrznych napiêæ i ich pod³o¿a (Rossi, Rossi
1990; Larson 1994; Luescher, Pillmer 1998; Steinberg 2001; Fingerman
2001, Birditt 2009). Zwraca siê w nich uwagê, ¿e rodzice i dorastaj¹ce dzieci
maj¹ odmienn¹ percepcjê wzajemnych relacji, w tym równie¿ konfliktów.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e napiêcie definiuje siê tu jako sytuacjê, w której co naj-
mniej jedna osoba jest zaniepokojona, nawet je�li tego nie komunikuje. Kira S.
Birditt w artykule �Tensions in the Parent and Adult Child Relationship: Links
to Solidarity and Ambivalence� (2009) pisze o dwóch podstawowych wymia-
rach napiêæ w diadzie rodzic � doros³e dziecko. Po pierwsze, mowa o pozio-
mie indywidualnym, który dotyczy tylko jednej strony i obejmuje takie aspekty,
jak: praca, edukacja, finanse, utrzymanie domu, styl ¿ycia i zdrowie. Drugi
poziom odnosi siê do relacji, czyli jako�ci wiêzi miêdzy rodzicem a dziec-
kiem (czêstotliwo�æ kontaktów, ró¿nice osobowo�ci i problemy z przesz³o-
�ci). Co do zasady, dzieci komunikuj¹ wiêcej problemów w kontakcie z ro-
dzicami na poziomie relacji ni¿ dostrzegaj¹ rodzice, na przyk³ad dawanie
nieproszonych rad, wtr¹canie siê w prywatne sprawy, nierespektowanie auto-
nomii/doros³o�ci dziecka, dzielenie siê wzajemnymi tajemnicami z osobami
trzecimi. Rodzice natomiast �róde³ napiêæ upatruj¹ chêtniej w indywidualnych
zachowaniach dziecka (np. syn, który zbyt wolno � zdaniem ojca � usamo-
dzielnia siê finansowo; matka dostrzegaj¹ca wadliwe praktyki w sposobie
wychowania wnuków przez córkê; rodzice krytykuj¹cy styl ¿ycia córki singiel-
ki). Oczywi�cie zarówno rodzice, jak i dzieci mog¹ mieæ na my�li ten sam kon-
tekst sytuacyjny, ró¿niæ siê bêd¹ natomiast jego interpretacj¹. W analizie spo-
sobu kszta³towania relacji rodzic � doros³e dziecko zwraca siê uwagê na trzy
podstawowe zmienne: pokolenie, wiek oraz p³eæ (Rossi, Rossi 1990).

� Pierwszy mo¿emy sprowadziæ do miêdzygeneracyjnych ró¿nic w war-
to�ciach. Do konfliktu prowadzi brak wzajemnego zrozumienia co do spo-
sobu spêdzania wolnego czasu, podej�cia do pieniêdzy, stylu ¿ycia, religii,
kwestii zdrowotnych, planowania przysz³o�ci itd. Rodzice deklaruj¹, ¿e na-
piêcia narastaj¹ czê�ciej dooko³a tematów zwi¹zanych z podej�ciem do ¿ycia
ich doros³ych dzieci ni¿ dooko³a innych aspektów. To sytuacja, kiedy wybo-
ry ¿yciowe dziecka w doros³ym ¿yciu budz¹ w rodzicu irytacjê, rozczarowa-
nie. Mo¿e mieæ to zwi¹zek z opó�nianiem decyzji o pierwszej pracy, liberal-
nym podej�ciem do zwi¹zków, brakiem oszczêdno�ci itp. Z drugiej strony
dziecko mo¿e mieæ za z³e rodzicowi zbyt staromodne warto�ci lub przeciw-
nie � odrzucanie ram przypisywanych do osób w ich wieku (np. niechêtne
zajmowanie siê wnukiem).

� Napiêcia zg³aszane przez rodziców i dzieci mog¹ mieæ zwi¹zek z ró¿ni-
c¹ wieku oraz z etapem ¿ycia, w jakim siê znajduj¹. �Na przyk³ad rodziny ze
starszymi doros³ymi dzieæmi mog¹ do�wiadczaæ mniej intensywnych napiêæ
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z powodu zwiêkszenia autonomii doros³ych dzieci. Gdy doros³e dzieci zdoby-
waj¹ zatrudnienie i nawi¹zuj¹ nowe relacje, rodzice mog¹ siê mniej martwiæ
brakiem ich niezale¿no�ci� (Akiyama, Antonucci, Takahashi, Langfahl 2003).
Z drugiej strony wcze�niej przytoczone badanie Braditt (2009) sugeruje, ¿e im
starsze dziecko, tym napiêcia z rodzicami staj¹ siê bardziej intensywne. Sytu-
acjê tê t³umaczy spo³eczno-emocjonalna teoria selektywno�ci (Carstensen 1987,
1991, 1992), która zak³ada, ¿e dzieci w �rednim wieku przesuwaj¹ swoj¹ uwa-
gê na w³asne krêgi znajomych, pracê i rodzinê, podczas gdy rodzice wraz
z wiekiem zawê¿aj¹ swoje sieci kontaktów i bardziej polegaj¹ na relacji z dziec-
kiem. Dorothy A. Miller w 1981 r. stworzy³a termin sandwich generation,
który odnosi siê do fenomenu naszych czasów, kiedy to dzieci zostaj¹ na utrzy-
maniu rodziców d³u¿ej ni¿ kiedykolwiek i jednocze�nie seniorzy do¿ywaj¹
pó�niejszych lat, co powoduje, ¿e osoby w �rednim wieku zobowi¹zane s¹ do
wsparcia zarówno jednych, jak i drugich. W takiej sytuacji wzajemny stosunek
na linii doros³e dziecko � starszy rodzic zaczyna przyjmowaæ ambiwalentny
charakter � obok solidarno�ci pojawiaj¹ siê takie odczucia, jak obci¹¿enie (ze
strony doros³ego dziecka) i poczucie wykluczania (ze strony rodzica).

� Kategoria p³ci kulturowej ma niebagatelny wp³yw na sposób kszta³to-
wania siê relacji w rodzinie. Wiele analiz wskazuje, ¿e wp³ywa na strategie
komunikacji i co za tym idzie wzory konfliktowania siê. Wyobra¿enie kobie-
co�ci i mêsko�ci determinuje sposób, w jaki poszczególni cz³onkowie rodzi-
ny widz¹ swoj¹ rolê oraz jak komunikuj¹ siê z innymi, przekazuj¹ i odbieraj¹
informacje, emocje czy uczucia. Kobiety ogólnie wykazuj¹ wiêksz¹ aktyw-
no�æ ni¿ mê¿czy�ni w podejmowaniu interakcji zarówno ze starszymi, jak
i m³odszymi cz³onkami rodziny (Fischer 1986; Hagestad 1984; Walker,
Thompson 1983, za: Fingerman 1996). Ludzie pe³ni¹cy ró¿ne role w rodzi-
nie mog¹ wyra¿aæ swoje zdanie inaczej, gdy s¹ zdenerwowani. Rozmaite
badania nad map¹ interakcji rodzinnych wskazuj¹, ¿e ró¿nice w ontogenezie
syna lub córki lepiej zrozumie rodzic tej samej p³ci, a identyczne zachowanie
jednego z rodziców jest inaczej odczytywane przez ch³opców i dziewczynki �
wywo³uje inne zachowania i wzbudza inne emocje (Lamb 1981; Plopa 2006,
za: Napora 2014). Aspekt p³ci nie pozostaje bez znaczenia równie¿ w kon-
tek�cie konfliktów miêdzy doros³ymi dzieæmi a rodzicami, co zostanie przed-
stawione w dalszej czê�ci artyku³u.

2. Konflikt z perspektywy córek

2.1. Metodologia
Wspomniane badanie mia³o na celu zg³êbienie specyfiki relacji miêdzy

matkami a doros³ymi córkami w Polsce. Bior¹c pod uwagê, ¿e temat wza-
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jemnych wiêzi rodzinnych dotyka tematów sensytywnych, zdecydowa³am siê
na zastosowanie triangulacji metod poprzez w³¹czenie do procesu badaw-
czego zarówno narzêdzi ilo�ciowych, jak i jako�ciowych. Metody ilo�ciowe
pozwalaj¹ na uchwycenie skali i ró¿nic, których nie sposób zauwa¿yæ i po-
twierdziæ z perspektywy jednostkowych biografii; natomiast techniki jako-
�ciowe daj¹ mo¿liwo�æ g³êbszej eksploracji tematu, zrozumienie jego z³o¿o-
no�ci. W tym celu wykorzysta³am czê�ciowo ustrukturyzowane wywiady
pog³êbione (IDI) oraz analizê forów internetowych po�wiêconych w¹tkowi
matka � córka. Niniejszy artyku³ skupia siê w wiêkszej mierze na wynikach
pierwszego, ilo�ciowego etapu analizy. Fragmenty wywiadów i wypowiedzi
internautek pojawi¹ siê jedynie jako ilustracja opisywanych zjawisk.

Badanie zosta³o przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 516 kobiet
w przedziale wiekowym od 18 do 54 lat, metod¹ CAWI (Computer-Assisted
Web Interview). Warunkiem kwalifikacyjnym by³o posiadanie relacji z rodzi-
cami w doros³ym ¿yciu. Kwoty zosta³y przygotowane na podstawie danych
G³ównego Urzêdu Statystycznego z 2016 r., dotycz¹cych struktury populacji
kobiet w Polsce. Za u¿yciem danych GUS przemawia³a chêæ zachowania
odpowiednich proporcji miêdzy odpowiedziami kobiet w ró¿nym wieku
i pochodz¹cych z ró¿nych czê�ci kraju. W efekcie w badaniu wziê³y udzia³
kobiety w wieku: 18�24 lata (16%); 25�34 lata (30%); 35�44 lata (30%)
oraz 45�54 lata (24%). Na wsi mieszka 39%, natomiast pozosta³e 61%
w miastach. Bior¹c pod uwagê inne cechy demograficzne, okazuje siê, ¿e
wiêkszo�æ respondentek to mê¿atki � 53%. Panny stanowi³y blisko 1/4 pró-
by (23%), zwi¹zki partnerskie � 18%, rozwódki � 4% i wdowy � 1%. Dzieci
ma sze�æ na dziesiêæ respondentek. Wykszta³cenie wy¿sze posiada 50%, �red-
nie � 39%, zawodowe oraz podstawowe po 5%. Rodzice zdecydowanej wiêk-
szo�ci pozostaj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim (82%), w zwi¹zku partnerskim � 6%,
po rozwodzie jest 7%. Po³owa respondentek ¿yje w rodzinach nuklearnych
(rodzice z dzieæmi), 12% w du¿ej rodzinie wielopokoleniowej, 14% z part-
nerem, 8% jedynie z ma³¿onkiem, 6% samotnie, 4% wychowuje dzieci
w pojedynkê.

2.2. Konflikt w rodzinie oczami doros³ych córek
Wyniki badania wskazuj¹, ¿e we wszystkich domach dochodzi³o do nie-

porozumieñ, choæ ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ pod wzglêdem czêstotliwo�ci.
W wiêkszo�ci mia³y nieregularny charakter i dochodzi³o do nich nie czê�ciej
ni¿ raz w miesi¹cu (67%), natomiast w 15% rodzin by³y obecne codziennie.
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Tabela1. Konflikty w rodzinie pochodzenia
Tre�æ pytania: Czy w Twoim rodzinnym domu zdarza³y siê sprzeczki lub k³ótnie?

N=516.

�ród³o: ilo�ciowe badanie w³asne.

Przebieg konfliktów mia³ raczej okre�lony kierunek � tylko 2% respon-
dentek uzna³o, ¿e w domu k³óci³ siê ka¿dy z ka¿dym. Najczê�ciej do niepro-
zumieñ dochodzi³o na linii rodzic � rodzic (54%), nieco rzadziej: rodzic �
dziecko (29%) i dziecko � dziecko (25%). Warto zaznaczyæ, ¿e córki k³óci³y
siê niemal dwa razy czê�ciej z matkami ni¿ z ojcami.

Tabela 2. Przebieg konfliktów w rodzinie pochodzenia
Tre�æ pytania: Miêdzy kim a kim najczê�ciej zdarza³y siê te nieporozumienia?

Pytanie wielowyborowe; N=514.

�ród³o: ilo�ciowe badanie w³asne.

W doros³ym ¿yciu do nieporozumieñ z cz³onkami rodziny pochodzenia
przyznaje siê sze�æ na dziesiêæ respondentek (62%). Co wa¿ne, ponad po³o-
wa z nich konfliktuje siê istotnie czê�ciej z matkami ni¿ z innymi cz³onkami
rodziny. Napiêcia w relacji z rodzeñstwem deklaruje 43% respondentek. Do
konfliktów z ojcami dochodzi rzadziej � taki problem maj¹ mniej wiêcej trzy
z dziesiêciu kobiet. Do stosunkowo niewielu napiêæ dochodzi z dalszymi
cz³onkami rodziny, co w prosty sposób mo¿na wyt³umaczyæ specyfik¹ rodzi-
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ny nuklearnej, gdzie pole oddzia³ywania osób spoza �cis³ego grona rodzin-
nego (dziadkowie, rodzeñstwo rodziców itd.) jest wspó³cze�nie silnie ogra-
niczone.

Tabela 3. Nieporozumienia z cz³onkami rodziny pochodzenia
Tre�æ pytania: Z kim zdarzaj¹ Ci siê te nieporozumienia [obecnie]?

Pytanie wielowyborowe; N=322.

�ród³o: ilo�ciowe badanie w³asne.

Przedstawione wyniki id¹ w parze z analizami relacji matka � córka pro-
wadzonymi przez innych badaczy, z których wynika, ¿e ta diada szczególnie
wyró¿nia siê na tle relacji wewn¹trzrodzinnych. To wiê� intensywniejsza ni¿
matki z synem czy ojca z dzieæmi (Fingerman 2001; Smetana, Daddis, Chu-
ang 2003). Matki i córki twierdz¹, ¿e do�wiadczaj¹ wiêkszego napiêcia,
a tak¿e wiêkszej intymno�ci w swoich wzajemnych zwi¹zkach (Lehr 1984;
Troll 1987, za: Fingerman 1996).

Co powoduje, ¿e antagonizmy na linii matka � córka s¹ silniejsze? Czy
ma to zwi¹zek z intensywno�ci¹ spotkañ, czy mo¿e w sam¹ strukturê relacji
zaszyta jest pewna konfliktowo�æ? By odpowiedzieæ na te pytania, trzeba
przyjrzeæ siê ró¿nym aspektom determinuj¹cym charakter tej wiêzi. Autorzy
Psychologii konfliktów, Che³pa i Witkowski (1999: 37�102), do podstawo-
wych przyczyn powstawania konfliktów zaliczaj¹ takie wymiary, jak: � kul-
tura; � role spo³eczne; � komunikacja; � (niezaspokojone) potrzeby; � samo-
ocena i osobowo�æ skonfliktowanych stron. Wymienione aspekty maj¹
zastosowanie równie¿ w kontek�cie relacji matka � doros³a córka, co �wiad-
czy o jej z³o¿ono�ci i wielowymiarowo�ci. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ
na pierwsze trzy, które maj¹ charakter spo³eczny, nie indywidualny. Okre�lo-
ne wzory kulturowe, skrypty przypisane do pe³nionych ról rodzinnych oraz
przyswajane przez ca³e ¿ycie praktyki komunikacyjne tworz¹ rodzaj stela¿a,
na którym budowane s¹ jednostkowe relacje i maj¹ wp³yw na zwiêkszenie
lub zmniejszenie wystêpowania wewnêtrznych napiêæ.
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3. Kultura

3.1. Niedopowiedziana wiê�
Trudno o stan bardziej uniwersalny w relacjach kobieta � kobieta ni¿

do�wiadczenie bycia córk¹. W koñcu ka¿da z nas ma matkê i nawet je�li nie
jest przez ni¹ wychowywana lub przedwcze�nie j¹ straci, fantazmatyczna
przestrzeñ w �wiadomo�ci po�wiêcona kategorii matki pozostaje nietkniêta.
To do�wiadczenie, który ³¹czy wszystkie kobiety na �wiecie niezale¿nie od
pogl¹dów, pochodzenia, wyznania, stanu cywilnego i miejsca na drabinie
spo³ecznej. Jak pisze Lucy Irigaray (2000: 20): �Pierwsze cia³o, z którym
kobiety maj¹ do czynienia, jest cia³em kobiecym, a pierwsza mi³o�æ, któr¹
podzielaj¹, jest macierzyñska�.

Tymczasem w polskim jêzyku nie ma ¿adnego okre�lenia na do�wiadcza-
nie bycia córk¹ (Ostrouch-Kamiñska 2004). O ile pos³ugujemy siê takimi
sformu³owaniami, jak: �macierzyñstwo�, �ojcostwo� czy nawet �synostwo�,
brakuje poprawnej jêzykowo i ogólnie przyjêtej formy odnosz¹cej siê do
do�wiadczenia córek. Innymi s³owy, wiê� miêdzy matk¹ a córk¹ to obszar
¿ycia rodziny, który zdaje siê byæ niedoceniony. Przedstawicielki women�s
studies pisz¹ wrêcz o wypraniu jej z prawdziwej warto�ci i zaw³aszczeniu
przez patriarchalny porz¹dek, gdzie to, co kobiece znaczy mniej. �Zwi¹zek
matki i córki to, wed³ug Adrienne Rich, wielka, nienapisana historia. Relacja
ta, odarta z w³asnej mitologii i kulturotwórczych toposów, przeniknê³a do
kultury g³ównie w postaci uproszczonych, czarno-bia³ych wizerunków, do-
datkowo zbanalizowanych i zu¿ytych w przekazie popularnym� (Korolczuk
2009: 155). W takiej interpretacji relacja matka � córka zosta³a sp³aszczona,
ma³o w niej si³y i czerpania z typowo kobiecej energii, wiêcej zazdro�ci, bra-
ku solidarno�ci i podmiotowo�ci. Przyk³adem na �spopielenie� relacji miê-
dzy matk¹ a córk¹ s¹ ba�nie i mity (Araszkiewicz 2001; Majewska 2014),
które stanowi¹ odbicie fundamentów naszej kultury. W popularnych opo-
wie�ciach braci Grimm czy Andersena odczuwalny jest brak matki. Ukazuj¹
to równie¿ powszechnie znane ekranizacje wytwórni Disneya. ̄ adnej z g³ów-
nych bohaterek takich filmów, jak Kopciuszek, Królewna �nie¿ka, �pi¹ca
Królewna czy Ma³a Syrenka w codziennych przygodach nie towarzyszy mat-
ka. Powszechna jest natomiast kobieca rywalizacja z macoch¹, przyrodnimi
siostrami, wied�mami czy z³ymi królowymi. Je�li jest tak, jak pisze Bettelhe-
im (1985), ¿e �opowiadane na nowo przez stulecia (je�li nie tysi¹clecia), ba�nie
wysublimowa³y siê, zyskuj¹c zdolno�æ przekazywania zarówno znaczeñ jaw-
nych, jak ukrytych, jednoczesnego przemawiania do wszystkich warstw ludz-
kiej osobowo�ci�, to staje siê jasne, ¿e brakuje w takich przekazach pozytyw-
nych wzorców na budowanie bliskiej relacji z matk¹.
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Co znacz¹ce, tak powszechna i oczywista relacja przez wiele lat pozosta-
wa³a niedostrze¿ona na polu nauk spo³ecznych. Dopiero druga po³owa XX w.
zwróci³a oczy naukowczyñ i naukowców na ten aspekt ¿ycia kobiet, w ode-
rwaniu od ogólnych do�wiadczeñ rodzinnych (Ruda�-Grodzka i in. 2014:
84). Na polskim podwórku socjologicznym temat czeka³ na pog³êbienie jesz-
cze d³u¿ej, bo pierwsze w pe³ni po�wiêcone mu publikacje zaczê³y ukazywaæ
siê dopiero w okolicach XXI w. (m.in. Nieuchwytne. Relacje matek i córek
w codzienno�ci, Ostrouch-Kamiñska 2004; Matki i córki we wspó³czesnej
Polsce, Korolczuk 2019).

3.2. Wszystkiemu winne s¹ matki?
Skupiaj¹c siê na relacji doros³ych córek z matkami, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e

w dyskursie spo³ecznym funkcjonuje trudna do zignorowania tendencja do
przesuwania odpowiedzialno�ci za powstaj¹ce nieprozumienia na matkê, co
stanowi pok³osie my�li rozwijanej w ramach freudowskiej psychoanalizy
(Mach 2007). Sam Freud wskazywa³, ¿e zwi¹zek matka � córka mo¿e byæ
g³êboki i znacz¹cy, jednak ostatecznym warunkiem osi¹gniêcia dojrza³o�ci
mia³o byæ pe³ne uniezale¿nienie siê od matki [�], dla dziewczynki oznacza
to konieczno�æ odrzucenia wzoru, który w przysz³o�ci ma przecie¿ powieliæ.
Ani sam Freud, ani jego nastêpcy i nastêpczynie nie daj¹ jasnej odpowiedzi
na pytanie: jak mo¿na uwolniæ siê od w³asnej matki, zachowuj¹c jednocze-
�nie g³êbok¹ identyfikacjê z rol¹ macierzyñsk¹, któr¹ kobiety w naszej kultu-
rze powinny wype³niaæ? (Korolczuk 2009: 1).

Erich Fromm w Sztuce mi³o�ci (1956) pisa³, ¿e w �bezwarunkowo�ci�
matczynego uczucia zaszytych jest wiele egoistycznych interesów. Matki
poprzez obdarzanie swoich dzieci mi³o�ci¹ zaspokoj¹ kolejno: narcystyczne
sk³onno�ci; pragnienie w³adzy; potrzebê posiadania oraz transcendencji �
wykroczenia poza siebie. Fromm pisa³, ¿e szczytem matczynej mi³o�ci nie
jest wiêc obdarzanie uczuciem i sta³¹ opiek¹ niemowlêcia, ale pozwolenie na
oddalenie siê dorastaj¹cego dziecka, poniewa¿ dopiero taka postawa wyma-
ga od niej po�wiêcenia. Przedstawiona wizja matki ma tu jednoznacznie ne-
gatywne pod³o¿e � wype³nienie rodzicielskich ról z korzy�ci¹ dla dziecka
oznacza w pewnym sensie dzia³anie wbrew sobie.

Niezwykle popularny dzi� termin �toksycznych rodziców� zosta³ stwo-
rzony przez kalifornijsk¹ psychoterapeutkê Susan Forward (2005) pod ko-
niec lat osiemdziesi¹tych XX w. W tamtym czasie nasta³a moda na dopatry-
wanie siê winy rodziców we wszystkich dysfunkcjach ich doros³ych dzieci.
Do Polski trend dotar³ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych i funkcjonuje do
dzi�, na co wskazuj¹ liczne publikacje oraz artyku³y po�wiêcone tej tematy-
ce. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e toksyczno�æ takich relacji nie ogranicza siê, jak czê-
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sto siê wydaje, do znêcania fizycznego, ale obejmuje ca³y szereg trudniej
uchwytnych zachowañ, które nosz¹ znamiona przemocy psychicznej oraz
ekonomicznej. Forward stworzy³a typologiê toksycznych matek, które nie
kochaj¹ swoich dzieci na ró¿ne sposoby. Mowa tutaj miêdzy innymi o mat-
kach zbyt zazdrosnych, niewystarczaj¹co obecnych, despotycznych, prze-
mocowych, niebroni¹cych przed przemoc¹ ze strony innych, zaborczych,
narcystycznych. To pozycja, która mia³a s³u¿yæ kobietom nosz¹cym na
swoich barkach ciê¿ar nieszczê�liwego dzieciñstwa, w którym g³ówn¹ rolê
odgrywa³y nie one same, ale ich niewydolne na ró¿nych p³aszczyznach matki.
Status bestsellera przytoczonej pozycji �wiadczy o tym, ¿e kobiety potrze-
buj¹ wyja�nienia zawi³o�ci swoich relacji z matkami. Nie brakuje oczywi-
�cie doniesieñ o trudnych, niewydolnych ojcach, jednak sam¹ �toksyczno�æ�
z wiêksz¹ swobod¹ przypisuje siê matce. Po wpisaniu has³a �toksyczny� w sto-
sunku do ojca i matki w przegl¹darce Google na temat mê¿czyzn znajduje
siê oko³o 558 tys. wyników, natomiast po�wiêconych kobietom ponad
6 mln.

Warto jednocze�nie zauwa¿yæ, ¿e pojawiaj¹ siê �rodowiska, które staj¹
w opozycji do wspomnianego trendu. Zwracaj¹ uwagê, ¿e kategoria tok-
sycznego rodzica za po�rednictwem popularnonaukowych publikacji �nie-
postrze¿enie rozla³a siê szerok¹ fal¹ i zaczê³a nabieraæ nowych znaczeñ: ob-
jê³a rodziców ustêpliwych, nadopiekuñczych, ch³odnych, nerwowych,
k³ótliwych, niepewnych siebie... S³owem � nieidealnych� (Jankowska 2003).
Reprezentanci tego podej�cia sugeruj¹, ¿e bezrefleksyjne obwinianie matek
przez doros³e córki opó�nia zmianê i tamuje rozwój. W prezentowanej inter-
pretacji zjawiska, narzekanie na matki jest wyuczonym i uniwersalnym spo-
sobem córek na odci¹ganie od siebie odpowiedzialno�ci za w³asne dzia³ania.
�Ludzie szukaj¹ winnych swoich pora¿ek � niepowodzeñ, zachowañ, a na-
wet kompleksów � na zewn¹trz. W ten sposób zwalniaj¹ siê z obowi¹zku
zajêcia siê sob¹ i w³asnym ¿yciem. Lubimy siê w ten sposób usprawiedliwiaæ,
powiedzieæ na przyk³ad: »By³am zdominowana przez matkê, a teraz bojê siê
szefa«, »Ona mnie krytykowa³a, wiêc to jej wina, ¿e nie wierzê we w³asne
mo¿liwo�ci«. Nie zdajemy sobie sprawy, ¿e przerzucenie na innych odpowie-
dzialno�ci za to, jakie jeste�my, sprawia, ¿e stoimy w miejscu i siê nie rozwi-
jamy. Ale obwiniamy, bo nie umiemy inaczej albo jest nam tak wygodniej
(Tutak-Goll 2014).

Podsumowuj¹c, obowi¹zuj¹ce wzory kulturowe nie daj¹ jasnych, pozy-
tywnych wzorców na budowanie relacji matka � córka. W symbolicznej in-
terpretacji znaczenia tej wiêzi zaszyta jest pewna konfliktowo�æ � do�wiad-
czenie córectwa jest niedookre�lone i niedowarto�ciowane, kobiety przyjmuj¹,
¿e za ich niepowodzeniami stoj¹ matki.
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4. Role spo³eczne

Kolejnym aspektem, który warto uwzglêdniæ w analizie relacji antagoni-
stycznych w diadzie matka � córka, jest kwestia wyobra¿enia ich roli w ro-
dzinie oraz jego konsekwencje. W spo³ecznej �wiadomo�ci silnie zakorzenio-
ne, choæ czêsto nieu�wiadomione, jest przekonanie, ¿e naturalnym
powo³aniem ka¿dej kobiety jest macierzyñstwo (Budrowska 2000). W parze
idzie za³o¿enie, ¿e ka¿da kobieta, która ju¿ matk¹ zosta³a, traktuje tê rolê
priorytetowo � to ona powinna stanowiæ podstawowy punkt odniesienia
w budowaniu jej to¿samo�ci w doros³o�ci. W takim rozumieniu macierzyñ-
stwo nie jest prywatnym do�wiadczeniem, ale instytucj¹ (Rich 2000). Jak
ka¿da inna rola spo³eczna, rola matki ma pewne przypisywane odgórnie ce-
chy. �Dobra matka� powinna byæ oddana swoim dzieciom, stawiaæ ich wy-
magania nad swoje, odpowiednio wyczuwaæ, a nastêpnie zaspokajaæ ich
potrzeby, dbaæ o ich rozwój emocjonalny i psychiczny, anga¿owaæ siê w ich
¿ycie, aktywnie s³uchaæ, wspieraæ je (równie¿ w doros³o�ci, m.in. przez czyn-
ne w³¹czanie siê w pomoc przy wnukach), pielêgnowaæ ciep³o domowego
ogniska, a córkom przekazywaæ pozytywne wzorce kobieco�ci. Oczekiwania
wobec córek s¹ mniej generyczne. Wiadomo, ¿e nie powinna przynosiæ wstydu
rodzinie i pozostawaæ z ni¹ w bliskich relacjach, wspieraæ starzej¹cych siê
rodziców. Wymienione cechy sk³adaj¹ siê na zgeneralizowany �typ idealny�,
wyobra¿enia o tym, jakie powinny byæ kobiety w rodzinie. Oczywi�cie typ
idealny to twór abstrakcyjny � nigdy nie wystêpuje w czystej postaci, sk³ada
siê z pewnych reprezentacji, które nie pojawiaj¹ siê jednocze�nie (Gordon
red. 2004: 405�406). Wspó³cze�nie nie ma zgody co do tego, jakiego typu
kobiet¹ ma byæ wyobra¿ona �dobra matka�. Czy pracuje zawodowo? Czy
ma w³asne pasje? Czy wyje¿d¿a na wakacje bez dzieci? Podobnie niemo¿liwe
jest nakre�lenie profilu �dobrej córki�. Tymczasem zdarza siê, ¿e w ocenie
swoich wzajemnych stosunków, matki i córki pos³uguj¹ siê abstrakcyjnymi
wzorami. Przyk³adem bêdzie córka porównuj¹ca w³asn¹ matkê do mam ko-
le¿anek lub matka, która mówi, ¿e córka j¹ zawiod³a, bo pokierowa³a swoim
¿yciem nie w taki sposób, w jaki ta by oczekiwa³a. Przedstawiciele women�s
studies postuluj¹ o oddanie kobietom jêzyka do budowania skutecznego dia-
logu, ale nie z pozycji ja � matka i ja � córka, ale my � kobiety. �Je�li matka
ma ¿yæ, to wraz z córk¹: razem musz¹ najpierw staæ siê kobietami, które
mog¹ siê spotkaæ w podmiotowej relacji, poza funkcj¹ macierzyñsk¹ sensu
stricte� (Araszkiewicz 2001: 693).

W praktyce na to, jak dana osoba bêdzie �wype³niaæ� rolê matki czy córki,
wp³ywa wiele czynników jednostkowych (cechy charakteru, osobiste do�wiad-
czenia i wyznawane warto�ci) i spo³ecznych (struktura i kontekst rodzinny,
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w jakim pe³ni siê swoj¹ rolê). Do poziomu strukturalnego zalicza siê ogóln¹
satysfakcjê ze wspó³¿ycia spo³ecznego (np. kobiety, które nie do�wiadczaj¹
afirmacji na innym gruncie ni¿ rodzina mog¹ przejawiaæ tendencje do nad-
miernego skupiania siê na dziecku), ¿ycia rodzinnego i roli pe³nionej w domu
(Ziemska 2000: 182). Z przeprowadzonego przeze mnie badania wynika, ¿e
model rodziny, w jakim relacja matka � córka jest budowana, odgrywa zna-
cz¹c¹ rolê dla jej jako�ci. Respondentki wychowywa³y siê w modelach roz-
piêtych na osi tradycja � egalitaryzm. W badaniu zosta³a wykorzystana za-
mkniêta klasyfikacja modeli (analogiczna do u¿ywanej w sonda¿ach CBOS):

� partnerski � partner i pranerka po�wiêcaj¹ podobn¹ ilo�æ czasu na pracê
zawodow¹ oraz obowi¹zki domowe i opiekê nad dzieæmi;

� nieproporcjonalny ¿eñski � obydwie osoby w zwi¹zku pracuj¹, jednak
to kobieta odpowiada w zdecydowanie wiêkszym zakresie za dom i opiekê
nad dzieæmi;

� nieproporcjonalny mêski � obydwie osoby w zwi¹zku pracuj¹, jednak
to mê¿czyzna odpowiada w zdecydowanie wiêkszym zakresie za dom i opie-
kê nad dzieæmi;

� tradycyjny � jedynie mê¿czyzna pracuje zawodowo, kobieta zajmuje
siê �pe³noetatowo� domem i opiek¹ nad dzieæmi;

� odwrócony � jedynie kobieta pracuje zawodowo, mê¿czyzna zajmuje
siê �pe³noetatowo� domem i opiek¹ nad dzieæmi.

Rozk³ad struktury próby pomiêdzy wymienione modele ilustruje tabela 4.

Tabela 4. Struktura próby � rodzina pochodzenia

�ród³o: opracowanie w³asne.

Najwiêcej kobiet wychowywa³o siê w modelu nieproporcjonalnie ¿eñ-
skim (35% ca³o�ci). Zarówno model partnerski, jak i tradycyjny wystêpowa³
w domach 3 na 10 kobiet. Ze wzglêdu na niewielk¹ próbê, która nie pozwa-
la na ilo�ciow¹ analizê danych, modele nieproporcjonalny mêski (N=12)
oraz odwrócony (N=15) zosta³y wy³¹czone z dalszych rozwa¿añ.

Doros³e córki wychowane w modelu tradycyjnym deklaruj¹ konflikty
z rodzin¹ pochodzenia istotnie czê�ciej (73%) ni¿ w domach z modelem nie-
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proporcjonalnie ¿eñskim (62%) i partnerskim (59%). We wszystkich mode-
lach najczê�ciej do nieporozumieñ dochodzi z matk¹ (sze�æ na dziesiêæ ko-
biet w modelu tradycyjnym; piêæ na dziesiêæ w pozosta³ych dwóch), jednak
ró¿ni¹ siê dynamik¹ przebiegu. Córki wychowane w rodzinach opartych na
tradycyjnym przypisaniu kobiety do sfery prywatnej deklaruj¹ wy¿sze natê-
¿enie wzajemnych napiêæ. W wiêkszo�ci takich diad dochodzi do nieporozu-
mieñ przynajmniej od czasu do czasu (57%), natomiast w innych modelach
do k³ótni dochodzi rzadko lub nigdy (69% � nieproporcjonalnie ¿eñski; part-
nerski � 68%).
Tabela 5. Czêstotliwo�æ nieporozumieñ z matk¹
Tre�æ pytania: Jak czêsto dochodzi do jakichkolwiek nieporozumieñ miêdzy Tob¹ a Twoj¹ matk¹?

ABC � wynik istotnie wy¿szy statystycznie przy poziomie ufno�ci 0,95 � na podstawie testu chi kwadrat.

�ród³o: opracowanie w³asne.

W rodzinie partnerskiej � je�li ju¿ dojdzie do nieprozumienia � zajmuje
ono krótk¹ chwilê (72%), w pozosta³ych dwóch modelach sytuacja konflik-
towa potrafi siê wyd³u¿aæ. Co pi¹ta córka z modelu tradycyjnego deklaruje,
¿e nieporozumienie z matk¹ potrafi trwaæ nawet kilka dni.

MODEL RODZINNY
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Tabela 6. D³ugo�æ nieporozumieñ z matk¹
Tre�æ pytania: Jak d³ugo zwykle trwaj¹ te nieporozumienia?

N=322.

ABC � wynik istotnie wy¿szy statystycznie przy poziomie ufno�ci 0,95 � na podstawie testu chi kwadrat.

�ród³o: opracowanie w³asne.

Jak wspomnia³am wcze�niej, napiêcia w diadzie matka � córka mog¹
wp³yn¹æ na ogóln¹ satysfakcjê z relacji. Blisk¹ lub bardzo blisk¹ wiê� ma
z matkami w doros³ym ¿yciu 67% córek z rodzin partnerskich, 62% z mode-
lu nieproporcjonalnie ¿eñskiego i nieca³a po³owa (45%) z tradycyjnego. Jed-
nocze�nie co czwarta kobieta z wychowanych przez gospodynie domowe
okre�la zwi¹zek z matk¹ jako s³aby. To istotnie wy¿sze wskazania ni¿ w po-
zosta³ych typach rodzin, co sugeruje, ¿e w domach, w których matka nie
podejmuje pracy zarobkowej, stworzenie satysfakcjonuj¹cej relacji stanowi
najwiêksze wyzwanie. Tymczasem �jako�æ relacji emocjonalnych i wiêzi uczu-
ciowych z matk¹ ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania córki i jej
prawid³owego rozwoju spo³ecznego i psychicznego oraz znacz¹co wp³ywa
na formowanie siê jej osobowo�ci, postaw, przekonañ� (Brich, Malim 1998:
48, za: Napora 2014: 480).

Wyniki badania sugeruj¹, ¿e co innego kryje siê pod s³owem �dom ro-
dzinny� czy �matka� w ka¿dym z opisanych modeli. Ramy rodzinne rozpiê-
te na osi tradycja � egalitaryzm sprawiaj¹, ¿e cz³onkowie rodziny pos³uguj¹
siê innymi atrybutami do wype³niania swojej roli. Funkcjonowanie w okre-
�lonym modelu wp³ywa na sposób wykszta³cania siê wiêzi matka � córka,
a im mocniej rola kobiety przypisana jest do sektora prywatnego, tym bar-
dziej relacja nara¿ona jest na wewnêtrzne konflikty.

MODEL RODZINNY
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Tabela 7. Poczucie zwi¹zku z matk¹ w doros³ym ¿yciu
Tre�æ pytania: A jak obecnie wygl¹daj¹ Twoje relacje z rodzicami? Jak bardzo czujesz siê z nimi zwi¹zana?

Ze swoj¹ matk¹.

ABC � wynik istotnie wy¿szy statystycznie przy poziomie ufno�ci 0,95 � na podstawie testu chi kwadrat.

�ród³o: opracowanie w³asne.

5. Komunikacja

5.1. Specyfika komunikacji matka � córka
Ju¿ od pierwszych dni ¿ycia komunikaty kierowane do ch³opców i dziew-

czynek ze strony znacz¹cych innych s¹ dostosowane do wyobra¿enia o ro-
lach p³ciowych, jakie maj¹ pe³niæ. W symboliczny sposób wytwarza siê do-
oko³a nich �wiaty ró¿nych znaczeñ. Do dziewczynek mówi siê wiêcej,
podkre�la siê warto�æ samej rozmowy i emocji. Z czasem zostan¹ wyczulone
na to, by podczas konwersacji zwracaæ uwagê na uczucia innych, by nie
wchodziæ niepotrzebnie w zdanie, zachowywaæ swoje opinie dla siebie i nade
wszystko byæ taktown¹. W ch³opcach wzmacnia siê takie cechy, jak zarad-
no�æ, pow�ci¹gliwo�æ w emocjach czy samodzielno�æ, st¹d komunikaty kie-
rowane w ich stronê s¹ krótkie i praktyczne. Mê¿czy�nie bardziej ni¿ kobie-
cie wypada wyg³osiæ w³asne zdanie, okazaæ brak zainteresowania lub
skrytykowaæ rozmówcê. W efekcie kobiety i mê¿czy�ni dorastaj¹ z zupe³nie
innym zasobem skryptów komunikacyjnych zarówno werbalnych, jak i nie-
werbalnych. Socjalizowanie do odrêbnych kultur komunikacyjnych przek³ada
siê na sposób my�lenia o otaczaj¹cej rzeczywisto�ci, kszta³towania siê odmien-
nych postaw oraz kompetencji do rozwi¹zywania sporów i emocjonalnego
stosunku do nich.

W rodzinach, w których s¹ wychowywane córki, charakter relacji na li-
nii rodzic � dziecko jest bardziej intensywny � rodzice maj¹ bli¿szy kontakt
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z córkami ni¿ z synami, st¹d mo¿e dochodziæ miêdzy nimi do wiêkszej liczby
napiêæ (Rossi, Rossi 1990). Komunikacja miêdzy matk¹ a córk¹ przebiega
w charakterystyczny sposób i ró¿ni siê od relacji miêdzy innymi domowni-
kami. Po pierwsze, matki i córki komunikuj¹ siê ze sob¹ najczê�ciej bezpo-
�rednio, podczas gdy inne kombinacje rodzic � potomstwo maj¹ tendencjê
do anga¿owania siê w interakcje triadyczne, na przyk³ad ojcowie czêsto po-
rozumiewaj¹ siê ze swoim potomstwem poprzez swoje ¿ony, doros³y syn roz-
mawia z obydwojgiem rodziców naraz, mniej bezpo�rednich relacji maj¹ rów-
nie¿ córki ze swoimi ojcami (Fingerman 1996). Relacje te ulegaj¹
�rozcieñczeniu�, nie inwestuje siê w nie tylu emocji i czasu co w relacje bez-
po�rednie. Relacje matka � córka s¹ natomiast bardziej dynamiczne i anga-
¿uj¹ce, a co za tym idzie nara¿one na wiêksze ryzyko konfliktu. W kobiecych
relacjach rodzinnych inny jest te¿ temat sporów. Czê�ciej s¹ to w¹tki zwi¹za-
ne z relacjami wewn¹trzrodzinnymi. Tekst �The role of women in the family
generation context� autorstwa Ursuli Lehr (1984: 125�133) opisuje sytu-
acje konfliktowe z biografii ¿ycia 141 kobiet i 185 mê¿czyzn. Autorka zwra-
ca uwagê, ¿e konflikty kobiet zwykle dotycz¹ spraw rodzinnych. Mê¿czy�ni
mieli wiêcej konfliktów zwi¹zanych z prac¹, czasem wolnym i wydarzeniami
ze sceny publicznej. Gunhild Hagestad (1984, 1987) zbada³a �ród³a konflik-
tu miêdzypokoleniowego w 148 rodzinach z trzech pokoleñ w Chicago
i znalaz³a analogiczne ró¿nice miêdzy p³ciami. W jej badaniu krewni zg³osili,
¿e sprawy rodzinne by³y g³ównymi przyczynami napiêæ miêdzy córkami,
matkami i babciami. Potwierdzaj¹ to wyniki mojego badania. Respondentki
zosta³y poproszone o wskazanie najczêstszych przyczyn konfliktów z matka-
mi. Zgodnie z przypuszczeniami, subiektywne odpowiedzi udzielane z per-
spektywy doros³ych córek dotyczy³y g³ównie tematów relacyjnych. Za spo-
ry, ich zdaniem, odpowiadaj¹ ró¿nice w charakterach oraz postawa, jak¹ matka
kieruje w stronê córki. Napiêcie pojawia siê, kiedy matki próbuj¹ za bardzo
ingerowaæ w ¿ycie córek, miêdzy innymi w kontek�cie wychowania dzieci,
pieniêdzy, prowadzenia domu czy partnera. Dodatkowo osi¹ niezgody mog¹
byæ odmienne punkty widzenia zarówno na tematy �wiatopogl¹dowe (reli-
gia, styl ¿ycia), jak i drobne codzienne sprawy (plotki, dbanie o psa, zakupy).
Czê�æ córek wskazuje równie¿ na niedomówienia oraz fakt odczuwania, ¿e
matki ich nie s³uchaj¹.
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Tabela 8. Przyczyny konfliktów z matk¹
Tre�æ pytania: Jakie s¹ najczêstsze przyczyny nieporozumieñ miêdzy Tob¹ a Twoj¹ matk¹ w doros³ym ¿yciu.

Wskazania powy¿ej 8%.

�ród³o: opracowanie w³asne.

Innymi s³owy, córki przywo³uj¹ niemal wy³¹cznie nieprozumienia w za-
kresie tematów zwi¹zanych ze sfer¹ prywatn¹. Nie oznacza to, ¿e miêdzy ko-
bietami nie dochodzi do sprzeczek na tematy zwi¹zane z szeroko rozumian¹
sfer¹ publiczn¹ � nie mieszcz¹ siê one jednak w ich g³ównych wskazaniach.

£agodzenie napiêcia miêdzy matkami i córkami ma pewien powtarzalny
schemat. Doros³e córki deklaruj¹, ¿e w sytuacji konfliktu rzadko lub prawie
nigdy to matka wyci¹ga rêkê na zgodê. Istnieje czterokrotnie wiêksze prawdo-
podobieñstwo, ¿e pojednawczyni¹ bêdzie córka. Najczê�ciej kobiety docho-
dz¹ do porozumienia wspólnie. Co znamienne, w 30% przypadków kobiety
udaj¹, ¿e nic siê nie sta³o i przechodz¹ do codziennych zajêæ. Takie zachowanie
mo¿e byæ ryzykowne, poniewa¿ nie rozwi¹zuje pierwotnego �ród³a sporu.

Tabela 9. Za¿egnywanie sporów
Tre�æ pytania: Kto pierwszy d¹¿y do zgody?

N=348

�ród³o: opracowanie w³asne.

18.p65 20-05-19, 13:58257



Patrycja Prochera

258

W sytuacjach, kiedy miêdzy kobietami dochodzi do coraz czêstszych
napiêæ, istnieje du¿e ryzyko b³yskawicznej eskalacji konfliktu. Niedopowiedze-
nia, chowana uraza, brak zrozumienia drugiej strony powoduje utrzymanie siê
w relacji tzw. ciê¿kiej atmosfery. Przy najdrobniejszej sprzeczce �o nic�, posy-
puje siê lawina wzajemnych oskar¿eñ i wypomnieñ. Konflikt przybiera for-
mê czynn¹. Bezpo�rednia k³ótnia jest jednak obci¹¿aj¹ca emocjonalnie, dla-
tego jej nastêpstwem jest wycofanie, które mo¿e przejawiaæ siê �cichymi
dniami� b¹d� p³ynnym, pozornym przej�ciem do porz¹dku, jak gdyby do
k³ótni nigdy nie dosz³o. Takie dzia³ania rozci¹gniête w czasie wymuszaj¹
�pe³zaj¹c¹ eskalacjê�.

5.2. Dynamika konfliktu
Utrzymanie satysfakcjonuj¹cych relacji wymaga du¿ego wysi³ku. Ich ja-

ko�æ jest uzale¿niona od sposobu kierowania wzajemnych komunikatów
(werbalnych i niewerbalnych). Tymczasem relacje matek i córek nie s¹ wolne
od b³êdów komunikacyjnych. Do g³ównych z nich nale¿¹:

1) brak komunikacji � niedomówienia, brak artykulacji okre�lonych po-
trzeb przy jednoczesnym oczekiwaniu dzia³ania od drugiej strony; brak wza-
jemnego przekazywania informacji; pomijanie niektórych tematów. �Komu-
nikacja w rodzinach czêsto jest tylko komunikacj¹ pozorn¹, »zagadywaniem«
ciszy. Jej pozorno�æ (a tym samym utracenie jej twórczego potencja³u) mo¿e
byæ zwi¹zana z podejmowanymi tematami. Czêsto s¹ one ogólne, niebudz¹-
ce emocji, o których »bezpiecznie« mo¿na rozmawiaæ. Nie porusza siê tema-
tów wa¿nych, zw³aszcza trudnych� (Celiñska-Miszczuk, Wi�niewska 2013);

2) b³êdy w komunikacji � do podstawowych nale¿y nadmierne uogólnia-
nie, tj. upatrywanie przyczyn w³asnej irytacji w ogólnych cechach drugiej
strony i pomijanie wp³ywu kontekstu sytuacyjnego, w jakim do nieprozu-
mienia dosz³o. Ponadto stosowanie tzw. stoperów komunikacji: os¹dzanie,
krytykowanie, oskar¿anie, wycofywanie siê, odwracanie uwagi, obra¿anie,
lekcewa¿enie (Che³pa 1999: 39�40).

Niew³a�ciwie formu³owane komunikaty prowadz¹ do b³êdnego zrozu-
mienia intencji drugiej strony lub do zblokowania siê w konflikcie poprzez
skupienie na negatywnych uczuciach, zamiast na próbie znalezienia wspól-
nego rozwi¹zania. Mechanizm ten obrazuj¹ przedstawione poni¿ej fragmen-
ty forów internetowych. Pierwszy cytat pochodzi z w¹tku: �Konflikt córki
z matk¹� (kafeteria.pl) � zosta³ rozpoczêty w 2010 r. i aktualizowano go przez
kolejne 5 lat; drugi fragment to wypowied� opublikowana pod tytu³em �Wojna
matki z córk¹ � jak j¹ przerwaæ� (kobieta.wp.pl). To miejsca, gdzie zarówno
matki, jak i córki pisz¹ o z³ej kondycji wzajemnych zwi¹zków. Wiêkszo�æ
u¿ywa takich okre�leñ, jak: �posz³o o byle co�, �zaczê³o siê banalnie�, �po-
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k³óci³y�my siê o nic�. Eskalacjê konfliktu przypisuje siê jednemu niepozor-
nemu wydarzeniu, tymczasem to jedynie wierzcho³ek góry lodowej zbudo-
wanej z niedopowiedzeñ i braku zrozumienia. Wypowiedzi kobiet pe³ne s¹
logicznych sprzeczno�ci, gdzie w jednej narracji miesza siê tendencja do eska-
lacji konfliktu i potrzeba pojednania. �A ja jako matka córek, ca³y czas od
pocz¹tku ich ¿ycia uczy³am je samodzielnego podejmowania decyzji, szano-
wania i kochania innych ludzi, wpaja³am im dobroæ [�]. I co mnie spotka³o
od starszej 30-letniej córki, po d³u¿szym pobycie za granic¹? Przyjecha³a
i ci¹gle mnie upomina³a: a to ¿e za g³o�no mówiê, nie tak siê �miejê, nie tak
reagujê, �le gotujê, bo za t³usto itp. Albo ¿e z ni¹ nie rozmawiam, a rozma-
wia³am. Ludzie, jak siê chce z kim� pogadaæ, to wali siê prosto z mostu, a nie
czeka, a¿ ten kto� siê W£A�CIWIE zapyta � bo i pytania nie tak zadawa³am.
W koñcu powiedzia³a, ¿e mnie nienawidzi i ¿e jestem dziwnym typem. I co
wy na to? Nie chce mieæ dzieci � mo¿e i dobrze, bo nie bêdzie tak cierpieæ,
jak ja!!!!� (Matka, 24.02.2018); �Jestem doros³¹ córk¹ swojej matki i nie
mogê siê z ni¹ dogadaæ. Tak w³a�ciwe to w ogóle ju¿ z ni¹ nie rozmawiam. Od
jakich� 2 miesiêcy nie zamieni³am z ni¹ ani s³owa, a trzeba dodaæ, ¿e razem
mieszkamy. [�] Mêczy mnie to trochê i coraz bardziej zatracam siê w tym
konflikcie. Mam wra¿enie, ¿e nigdy siê z ni¹ nie pogodzê, a tym bardziej ona
ze mn¹. Mam jej coraz wiêcej do zarzucenia, obwiniam j¹ o coraz wiêcej,
mam wra¿enie, ¿e to przez ni¹ nie jestem tak¹ osob¹, jak¹ bym mog³a byæ.
Nie widzê te¿ jakiejkolwiek chêci z jej strony do pogodzenia siê czy powró-
cenia do normalnych, codziennych rozmów. Naj�mieszniejsze w tym wszyst-
kim jest to, ¿e tak naprawdê to nikt nie wie o tym naszym konflikcie, nie ma
jakiego� mediatora, nawet mój tato, który przecie¿ mieszka i jest z nami ca³y
czas, mam wra¿enie, ¿e nie wie, co siê dzieje w domu. Jak przychodz¹ go-
�cie, to wszystko jest OK, ka¿dy robi swoje. Zaczynam siê zastanawiaæ, czy
kiedykolwiek jeszcze bêdê potrafi³a z ni¹ normalnie porozmawiaæ, czy tak
ju¿ zostanie na zawsze. Z ka¿dym dniem jestem coraz bardziej zawziêta, co-
raz bardziej pewna s³uszno�ci mojej postawy wobec niej i podejrzewam, ¿e
ona my�li tak samo o sobie� (A i s a b k a ,  01.11.2010).

To, co ³¹czy autorki postów, to �blokada komunikacyjna�, zamkniêcie
siê na drug¹ stronê, przypisywanie jej z³ych intencji na podstawie w³asnego
przypuszczenia. Oczekuje siê tu, ¿e druga strona zrozumie w³asne b³êdy, prze-
prosi i zmieni siê. Nie dostrzega siê jednak potrzeby wprowadzenia zmian
we w³asnym zachowaniu. �Konflikt niejednokrotnie eskaluje z powodu ten-
dencyjno�ci w spostrzeganiu. Otó¿ tak dobrze, jak widzimy �d�b³o w oku
naszego przeciwnika, widzimy równie¿ wszystkie jego podstêpy, nieczyst¹
grê. Belk¹ w naszym oku jest ta sama nikczemno�æ, której siê dopuszczamy
wobec strony przeciwnej, ale której nie jeste�my w stanie dostrzec� (Che³pa,

18.p65 20-05-19, 13:58259



Patrycja Prochera

260

Witkowski 1999: 148). Nawarstwienie z³ych emocji prowadzi do impasu
komunikacyjnego. Tak zaawansowana faza konfliktu mo¿e pozornie wyda-
waæ siê sytuacj¹ bez wyj�cia. Dwie strony nie s¹ w stanie same rozwi¹zaæ
problemu, utkwi³y w martwym punkcie (nie oznacza to jednak, ¿e nie utrzy-
muj¹ ze sob¹ sta³ego kontaktu). Ekstremaln¹ konsekwencj¹ takiego dzia³a-
nia mo¿e byæ ca³kowite zerwanie relacji. Decyzja o przerwaniu kontaktów
mo¿e pa�æ zarówno ze strony matki, jak i córki. Jest to jednak bardzo trudne
prze¿ycie, które powa¿nie narusza normatywny ³ad. W praktyce do takiego
zdarzenia dochodzi niezwykle rzadko, na co wskazywa³by fakt, ¿e jedynie
4% (badanie w³asne, N=516) respondentek deklaruje, ¿e trwa w otwartym
konflikcie z matkami.

Relacja matki i córki zwyczajowo jest traktowana jako jedna z bli¿szych
i wa¿niejszych w ¿yciu, dlatego � nawet je�li s¹ ku temu powody � przed
prowadzeniem �otwartej wojny� powinna powstrzymaæ �wiadomo�æ braku
przyzwolenia obyczajowego na takie zachowanie. Narzekanie na matkê czy
córkê w obecno�ci innych osób jest akceptowane, jednak faktyczny, powa¿-
ny konflikt pozostaje tabu � nie wypada o nim mówiæ. Alternatywnym roz-
wi¹zaniem jest skorzystanie z pomocy osoby trzeciej, problem w tym, ¿e
kobiecej naturze przypisuje siê wiêksz¹ k³ótliwo�æ, dynamiczn¹ zmianê zda-
nia, pamiêtliwo�æ oraz tzw. humory, st¹d rzadko znacz¹cy inni (m¹¿, partner,
dziadkowie) w³¹czaj¹ siê w proces rozwi¹zywania konfliktu, jaki miêdzy nimi
powsta³. Spory miêdzy kobietami s¹ czêsto traktowane z przys³owiowym
machniêciem rêki. Sprzeczki i nieporozumienia s¹ banalizowane, nie traktu-
je siê ich powa¿nie na tyle, by podj¹æ dzia³anie maj¹ce na celu ich bie¿¹ce
za¿egnywanie. W niektórych sytuacjach niezbêdna jest interwencja fachow-
ca (Przyby³a-Basista 2017). Mo¿na wybieraæ z wachlarza dostêpnych opcji,
miêdzy innymi mediacja, terapia indywidualna, terapia w parach. Tê ostat-
ni¹ uchwyci³ w swoim dokumencie Nawet nie wiesz, jak bardzo ciê kocham
Pawe³ £oziñski. Film wpisuje siê w nurt kina terapeutycznego. Re¿yser po-
stawi³ swoje kamery w gabinecie psychiatry i terapeuty, profesora d e  B a r -
b a r o  podczas sesji ze skonfliktowan¹ matk¹ i córk¹. Tytu³owe �nawet nie
wiesz, jak bardzo ciê kocham� jest symbolicznym odwo³aniem do szanta¿u
emocjonalnego, który kobiety stosuj¹ wobec siebie. Historia rozpoczyna siê
w momencie, jak siê wydaje, beznadziejnym, kiedy ani jedna, ani druga uczest-
niczka nie widzi mo¿liwo�ci za¿egnania konfliktu. Psychoanalityk dziêki zrêcz-
nemu wykorzystaniu parafraz oraz wyja�nieñ, krok po kroku pomaga oczy-
�ciæ przesy³ane komunikaty ze szkodliwych metafor i niedopowiedzeñ. Widz
jest �wiadkiem stopniowego otwierania siê wycofanej, zbuntowanej córki na
swoj¹ matkê, która z kolei uczy siê wyj�cia poza w³asn¹ perspektywê �matka
wie lepiej�. Kluczem do pojednania okazuje siê udro¿nienie kana³u komu-
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nikacyjnego, uaktywnienie wra¿liwo�ci na drug¹ stronê. Re¿yser wykorzysta³
bardzo interesuj¹cy zabieg � prezentowane w historii kobiety tak naprawdê nie
s¹ ze sob¹ spokrewnione. Rozmowa toczy siê na temat innych matek, innych
córek, innych do�wiadczeñ, a przy tym komponuje siê w bardzo spójny obraz,
ukazuj¹c tym samym uniwersalno�æ schematów konfliktowo�ci w diadzie.

Zakoñczenie

Konflikty stanowi¹ naturalny element ¿ycia rodzinnego, a ich wystêpo-
wanie przynosi czêsto pozytywne rezultaty. Otwarte i konstruktywne kon-
fliktowanie siê mo¿e skutkowaæ ³agodzeniem wewn¹trzrodzinnych napiêæ
i wprowadzaniem rozwojowych zmian. Kwesti¹ analizy nie jest wiêc sama
obecno�æ antagonizmów na linii matka � córka, ale ich diagnoza pod wzglê-
dem czêstotliwo�ci, �róde³ negatywnych emocji i niedro¿no�ci kana³ów ko-
munikacyjnych. Podatno�æ na konflikty w relacji matka � córka jest uzale¿-
niona od z³o¿onych czynników strukturalnych, na które maj¹ wp³yw wzory
kulturowe, role rodzinne oraz komunikacja:

� stosunkowo niewielka liczba kulturowych wzorców na budowanie
kompletnej i pozytywnej relacji matka � córka;

� wykszta³cenie siê popularnej do dzi� figury �toksycznego rodzica� oraz
widoczna w dyskursie publicznym tendencja do przypisywania winy mat-
kom;

� relacja dominacji � podporz¹dkowania (córki s¹ jedynymi osobami w ro-
dzinie, nad którymi matki maj¹ bezpo�redni¹ �przewagê�, bior¹c pod uwagê
takie zmienne, jak: p³eæ, wiek, pozycja w strukturze rodzinnej);

� nierealistyczne formowanie wzajemnych oczekiwañ co do sposobu
pe³nienia roli matki i córki;

� genderowa socjalizacja do komunikacji;
� tendencja do utrzymywania konfliktu w biernej formie, co utrudnia

bie¿¹ce rozwi¹zywanie konfliktów;
� ogólna sk³onno�æ do bagatelizowania konfliktów pomiêdzy kobietami;
� b³êdy komunikacyjne;
� brak kompetencji interakcyjnych do rozwi¹zywania sporów;
� wiek i ró¿nice miêdzypokoleniowe;
� model rodziny, w jakim kszta³towa³a siê wiê�.
Sta³y konflikt w atmosferze pokoju to naturalne �rodowisko dla relacji

matka � córka. Wyj�cie poza ten schemat wymaga³oby g³êbokiego przedefi-
niowania funkcjonuj¹cych spo³ecznie systemów znaczeñ i stworzenia nowej
narracji, opartej na pozytywnych i silnych wzorach, z których bêd¹ mog³y
czerpaæ obydwie strony.
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(Antje Bednarek-Gilland, Researching values with qualitative methods. Em-
pathy, Moral Boundaries and the Politics of Research, Ashgate, Surrey � Bur-
lington 2015, ss. 122)

Antje Bednarek-Gilland pracuje w The Social Sciences Institute of the
Evangelical Church in Germany w Hanowerze. Recenzowane studium to jej
pierwsza monografia naukowa. Ksi¹¿ka wyrasta z wcze�niejszych zaintere-
sowañ badawczych autorki. W dysertacji doktorskiej za pomoc¹ metod ja-
ko�ciowych analizowa³a bowiem system warto�ci m³odych szkockich kon-
serwatystów. W pracy nawi¹zuje do wspomnianych badañ, ilustruj¹c
rozwa¿ania teoretyczne konkretnymi przyk³adami. Autorka stawia sobie
ambitne cele. Próbuje sformu³owaæ propozycjê programu badañ jako�cio-
wych nad warto�ciami, wskazuj¹c przy tym na pu³apki i przeszkody takiego
przedsiêwziêcia.

Antje Bednarek-Gilland wychodzi od stwierdzenia, ¿e badacze spo³eczni,
szczególnie jako�ciowi, zaniedbuj¹ studia nad warto�ciami. Zdaniem autorki
w socjologii moralno�ci dominuj¹ metody ilo�ciowe, mierz¹ce g³ównie sto-
pieñ przywi¹zania ludzi do kilku wybranych warto�ci (np. sprawiedliwo�ci
spo³ecznej). W tego typu analizach warto�ci traktuje siê nie tyle jako zjawi-
sko sui generis, ile jako wska�niki czy korelaty g³êbszych i wa¿niejszych zmian
spo³ecznych, zw³aszcza w strukturze spo³ecznej i politycznej. Paradygmatycz-
nym przyk³adem takich badañ s¹ dla niej studia Ronalda Ingleharta, doty-
cz¹ce warto�ci post-materialnych w spo³eczeñstwach zachodnioeuropejskich.
Tymczasem � przekonuje autorka � jedynie badania jako�ciowe ukazuj¹ ca³e
bogactwo i charakter znaczeñ, jakie aktorzy spo³eczni przypisuj¹ warto�ciom
w codziennym funkcjonowaniu, �[�] co nie tylko pomaga nam zrozumieæ
badan¹ grupê i jej specyficzne po³o¿enie, ale równie¿ szersze struktury spo-
³eczne i procesy� (s. 3). Próbuj¹c odpowiedzieæ na pytanie, czym s¹ warto-
�ci, autorka proponuje przyj¹æ za Andrew Sayerem i Hansem Joasem, ¿e maj¹
one charakter transsytuacyjny (transsituatively) i transsubiektywny (transsu-
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bjectvely). Pierwsze z wymienionych pojêæ wskazuje, ¿e znaczenie warto�ci
wykracza poza jednostkow¹ sytuacjê, a drugie, i¿ dotyczy nie tylko jednost-
ki, ale tak¿e szerszej grupy osób. Podana definicja warto�ci wydaje siê bar-
dzo ogólnikowa, poniewa¿ trudno na jej podstawie stwierdziæ, co wchodzi
w zakres tego pojêcia. S¹dzê, ¿e autorka przyjê³a w badaniu warto�ci podob-
ne stanowisko jak Maria Ossowska w przypadku moralno�ci � uzna³a, ¿e
socjolog mo¿e zajmowaæ siê jej badaniem, nie precyzuj¹c przedmiotu swoich
dociekañ (Ossowska 1986).

W ksi¹¿ce du¿o miejsca po�wiêcone jest kwestii empatii, która, jak s³usz-
nie stwierdza autorka, odgrywa zasadnicz¹ rolê w badaniach jako�ciowych,
w tym równie¿ w studiach nad warto�ciami. Antje Bednarek-Gilland prze-
konuje jednak, ¿e kategoria empatii nie jest zbyt jasna i wymaga namys³u.
Analizuj¹c to pojêcie, zauwa¿a, ¿e w naukach spo³ecznych empatiê definiuje
siê �[�] zarówno jako praktykê zwi¹zan¹ z produkcj¹ wiedzy, jak i stan uczu-
ciowy� (s. 35). Dalej wyja�nia, ¿e w pierwszym znaczeniu jest to technika
zdobywania wiedzy podobna do wywiadu czy obserwacji, ale w przeciwieñ-
stwie do wymienionych, nie podlega nauczaniu w trakcie kursu akademic-
kiego. Z kolei empatia w drugim rozumieniu, pomimo ¿e dla wielu badaczy
stanowi kluczowy element blisko�ci z badanymi, w jej opinii pozostaje pojê-
ciem mglistym � nie wiadomo na przyk³ad, jakie procesy i emocje anga¿uje.
W ka¿dym z tych przypadków, jak stwierdza autorka, socjolodzy wierni tra-
dycji weberowskiej przypisuj¹ empatii funkcjê epistemologiczn¹, zak³adaj¹c,
¿e umo¿liwia ona pe³ne rozumienie uczestników badañ. Jednak, zdaniem Antje
Bednarek-Gilland, takie my�lenie kryje pu³apkê dla socjologicznych badañ
jako�ciowych nad warto�ciami. Przyjmuje siê tutaj b³êdnie, ¿e osi¹gniêcie
wspomnianego rozumienia wymaga zgodno�ci warto�ci (value congruence)
pomiêdzy badaczem a badanymi. W konsekwencji zwolennicy omawianego
pogl¹du traktuj¹ to¿samo�æ badacza jak narzêdzie epistemologiczne, które
nie tylko strukturyzuje jego/jej percepcjê, ale równie¿ determinuje zakres
mo¿liwej do zdobycia wiedzy � uwa¿a autorka. Zdolno�æ empatii zale¿y tu
bowiem nie od umiejêtno�ci, lecz od tego, kim jest badacz, od jego/jej podo-
bieñstwa do badanej grupy pod wzglêdem podstawowych cech (np. p³ci,
wieku, orientacji seksualnej) i warto�ci. Zdaniem Antje Bednarek-Gilland myli
siê w tym kontek�cie empatiê (empathy) ze wspó³odczuwaniem (sympathy).
Wed³ug niej pierwsze pojêcie oznacza nie tyle odwo³anie do w³asnych do-
�wiadczeñ, ile �wyobra¿enie sobie, ¿e jest siê na czyim� miejscu� (s. 40).
Wspó³odczuwanie definiuje natomiast jako prze¿ywanie takich samych emocji,
jakich do�wiadcza dana osoba, co � w przeciwieñstwie do empatii � wymaga
przyjêcia perspektywy emicznej (insiderism). W opinii autorki zwolennicy
maksymalnego podobieñstwa warto�ci pomiêdzy badaczem a badanymi, za
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warunek pe³nego rozumienia i dobrego poznania przyjmuj¹ nie empatiê, lecz
wspó³odczuwanie. Zaznacza przy tym, ¿e perspektywa emiczna nie zawsze
gwarantuje uzyskanie relewantnego materia³u badawczego. Na przyk³adzie
w³asnych badañ w�ród studentów wywodz¹cych siê z klasy robotniczej
w Niemczech pokazuje, ¿e zaanga¿owanie emocjonalne mo¿e skutkowaæ za-
niedbaniem zarówno w³a�ciwych celów badañ, jak i szerszego namys³u inte-
lektualnego. Przede wszystkim jednak autorka przekonuje, ¿e badania nie-
-empatyczne (non-empathic research), czyli pozbawione wspó³odczuwania
i zgodno�ci warto�ci, tak¿e prowadz¹ do ciekawych wniosków poznawczych,
a przy tym poszerzaj¹ wiedzê o �wiatach spo³ecznych innych ni¿ �wiat bada-
cza. Takie badania wi¹¿¹ siê jednak z przekraczaniem granic moralnych (mo-
ral boundaries), które wyznaczaj¹ podzia³ na �swoich� i �obcych� pod wzglê-
dem charakteru moralnego i posiadanych warto�ci. Autorka rozwa¿a
wynikaj¹ce z tego trudno�ci, odwo³uj¹c siê do trzech przyk³adów z badañ:
Kathleen Blee w�ród bia³ych rasistów, Davida Janssona w �rodowisku po³u-
dniowoamerykañskich nacjonalistów oraz w³asnych w�ród szkockich m³o-
dych konserwatystów. Dochodzi do wniosku, ¿e chocia¿ empatia nie ma
wyra�nej i znacz¹cej funkcji epistemologicznej w badaniach jako�ciowych,
to zapewnia socjologom poczucie komfortu. Zauwa¿a równie¿, ¿e w trakcie
pobytu w terenie empatia czêsto pojawia siê nawet w studiach nad spo³ecz-
no�ciami o zupe³nie odmiennym systemie warto�ci ni¿ badacza. Wydaje siê
przy tym, ¿e wbrew nazwie badania nie-empatyczne wymagaj¹ empatii
w przyjêtym przez autorkê rozumieniu, czyli umiejêtno�ci wyobra¿enia so-
bie, ¿e jest siê na miejscu osoby badanej w jakiej� sytuacji. Antje Bednarek-
-Gilland twierdzi, ¿e tak¹ umiejêtno�æ nale¿y kszta³towaæ, choæ niestety nie
precyzuje w jaki sposób.

Recenzowana praca omawia równie¿ aspekt polityczny jako�ciowych
badañ nad warto�ciami, g³ównie w odniesieniu do feminizmu i dyskursu
postkolonialnego. Autorka uznaje pozytywny wp³yw feminizmu i dyskursu
postkolonialnego na samo�wiadomo�æ i refleksyjno�æ badacza � elementy te
uwa¿a za niezbêdne w prowadzeniu jako�ciowych badañ nad warto�ciami,
zw³aszcza badañ nie-empatycznych. Jednocze�nie dostrzega negatywne stro-
ny upowszechnienia etyki feministycznej i tubylczego podej�cia do badañ
(indigenous studies), które poprzez wymóg empatii, wspierania uczestników
badañ i pomocy im, doprowadzaj¹, jak przekonuje, do coraz wiêkszego upo-
litycznienia badañ spo³ecznych. W efekcie, zdaniem Antje Bednarek-Gilland,
polityczne cele zwi¹zane z popraw¹ sytuacji jakiej� grupy staj¹ siê wa¿niejsze
od poszukiwania wiedzy. Taki model prowadzenia badañ, który, moim zda-
niem, zbyt pochopnie nazywa dominuj¹cym w naukach spo³ecznych, uwa¿a
za nieadekwatny w studiach nad warto�ciami. Wed³ug niej jest tak z dwóch
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powodów: 1) wyniki badañ nad warto�ciami zwykle nie maj¹ zastosowania
praktycznego; 2) wspomniane podej�cie stoi w sprzeczno�ci z badaniami nie-
-empatycznymi (a te badaczka wyra�nie rekomenduje). Bior¹c to pod uwa-
gê, autorka rozwa¿a wp³yw polityki instytucjonalnej oraz presji wspó³pra-
cowników na metodologiczne preferencje, ostrzegaj¹c, ¿e wybór badañ nie-
empatycznych mo¿e byæ negatywnie postrzegany przez �rodowisko naukowe.

Ksi¹¿ka porusza interesuj¹cy i wa¿ny problem socjologicznych badañ ja-
ko�ciowych nad warto�ciami. Ponadto zbiera argumenty na rzecz takich ba-
dañ oraz analizuje zwi¹zane z nimi trudno�ci. Niew¹tpliwie jej zalet¹ jest
równie¿ przystêpne omówienie specyfiki badañ jako�ciowych. Chocia¿ au-
torka pisze o kwestiach znanych i czêsto przywo³ywanych w ró¿nych opra-
cowaniach, to jednak dokonuje ich klarownej syntezy, dziêki czemu ksi¹¿ka
mo¿e stanowiæ rodzaj przewodnika dla studentów. Nale¿y równie¿ podkre-
�liæ, ¿e praca ma przejrzyst¹ strukturê i zosta³a napisana w miarê prostym
jêzykiem. Nie oznacza to jednak, ¿e jest wolna od mankamentów. Przede
wszystkim ksi¹¿ka miejscami sprawia wra¿enie powierzchownej. Dla przy-
k³adu, zastanawiaj¹c siê nad istot¹ moralno�ci, autorka stwierdza, ¿e �sens
moralny jest wyra�nie etyczny, co wskazuje na pewien rodzaj powagi i do-
nios³o�ci [�]. A to, co okre�la powagê i donios³o�æ, ulega zmianom� (s. 55).
Jednak stwierdzenie, ¿e powaga i donios³o�æ zale¿¹ od uwarunkowañ spo-
³ecznych, nie mówi jeszcze niczego o tym, jak poszukiwaæ kryteriów tego, co
w danym miejscu i czasie za powa¿ne i donios³e uchodzi. Nie wyja�nia rów-
nie¿, dlaczego nale¿y uznaæ w³a�nie te cechy, a nie na przyk³ad przekonania
i zachowania zwi¹zane z godno�ci¹ osobow¹ cz³owieka (Majka 1983, za:
Mariañski 2015: 423) czy wyobra¿enia o tym, co s³uszne (Luckmann 2006)
za wska�niki moralnego sensu. Ponadto autorka niewiele pisze na temat pro-
gramu jako�ciowych badañ nad warto�ciami, a w¹tek ten explicite pojawia
siê dopiero w konkluzjach. Na wspomniany program sk³adaj¹ siê zaledwie
trzy bardzo ogólne wytyczne: 1) za³o¿enie, ¿e warto�ci s¹ transsytuacyjne
i transsubiektywne, 2) propozycja, by prowadziæ badania nad warto�ciami
za pomoc¹ obserwacji uczestnicz¹cej i wywiadów oraz 3) wymóg samore-
fleksyjno�ci badacza na ka¿dym etapie procesu badawczego, zw³aszcza w za-
kresie posiadanych warto�ci. Ze wzglêdu na enigmatyczno�æ i skrótowo�æ
trudno uznaæ, aby wymienione wskazówki stanowi³y wystarczaj¹ce dyrekty-
wy do prowadzenia socjologicznych, jako�ciowych badañ nad warto�ciami.
Trzy propozycje sformu³owane przez autorkê to nie tyle w pe³ni wypraco-
wany program badañ, ile zaledwie punkt wyj�cia do dyskusji.
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Recepcja twórczo�ci Niklasa Luhmanna, przedstawiciela niemieckiej so-
cjologii funkcjonalistycznej, musia³a niestety zderzyæ siê z oczekiwaniem na
t³umaczenia jego najwa¿niejszych prac na jêzyk polski. W niektórych przy-
padkach wp³ynê³o to na niejak¹ dezaktualizacjê jego my�li i problematyki
przez niego podejmowanej. Na szczê�cie inaczej sprawa ma siê z najnowsz¹
pozycj¹ Luhmanna � ksi¹¿ka pt. Pisma o sztuce i literaturze, wydana przez
Wydawnictwo Naukowe Scholar, ukaza³a siê w naszym jêzyku ju¿ 8 lat po jej
niemieckiej premierze. Niemniej nawet i tu mo¿emy znale�æ pewien haczyk.
Jest to bowiem bardziej zbiór pism i esejów datowanych od 1974 r., z któ-
rych najwa¿niejsze s¹ ufundowane na dyskusji pokonferencyjnej dotycz¹cej
documenta 5 w Kassel (1972 r., kurator Harald Szeemann), a wiêc równie¿
obros³ej ju¿ nowymi, bardziej aktualnymi kontekstami.

Niklas Luhmann to bez w¹tpienia jeden z najwa¿niejszych socjologów
XX w., wielki depozytariusz i kontynuator my�li funkcjonalistycznej, szcze-
gólnie tej spod znaku Talcotta Parsonsa, twórca oryginalnej koncepcji syste-
mów, a na marginesie, jeden z bardziej p³odnych teoretyków (ponad 50
monografii, ponad 100 esejów i krótszych rozpraw!). Nie powinno dziwiæ
jego zainteresowanie sztuk¹ � Luhmann znany jest z uniwersalizmu i d¹¿enia
do systematyzacji ogó³u my�li humanistycznej. Zajmowa³ siê praktycznie ka¿d¹
dziedzin¹ spo³eczn¹ i aktywno�ci¹, od prawa, przez religiê, globalny system
spo³eczny, po jednostkowe interakcje. S³awê przynios³a mu jednak praca nad
ogóln¹ teori¹ systemów spo³ecznych, której kulminacj¹ mia³a byæ publikacja
Spo³eczeñstwa spo³eczeñstwa1  ukoñczona w 1997 r., czyli na rok przed �mier-
ci¹ autora. Opus magnum czeka na razie na wydanie i przet³umaczenie. Gdyby

1 Zob. Turner B.S. (red.), Teoria spo³eczna, prze³. G. Woroniecka, A. G¹sior-Niemiec, Warszawa:
Oficyna Naukowa 2003, s. 144.
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spróbowaæ zrekapitulowaæ my�l Luhmanna w jednym zwiêz³ym zdaniu, by-
³oby to sprowadzenie wszelkich dzia³añ, a raczej nawet bardziej operacji, do
form komunikacji. To mia³o byæ pole do badañ, analiza informacji jako sym-
bolicznie urzeczywistnionej potencjalno�ci opartej na selekcji. Jest on te¿
autorem s³ynnego, wzbudzaj¹cego kontrowersje i polemiki stwierdzenia:
�Spo³eczeñstwo nie sk³ada siê z ludzi, lecz ró¿nych form komunikacji�.

Styl pisania autora eufemistycznie jest okre�lany jako �gêsty� � faktycz-
nie rozbrajanie aparatury pojêciowej stanowi niema³¹ przygodê intelektual-
n¹. Nie da siê równie¿ nie zauwa¿yæ, ¿e pomimo rozpoznawalno�ci pism
samego Luhmanna, ich atrakcyjno�ci i nowatorskiego podej�cia, nie jest zbyt
czêsto wykorzystywana teoria. Czy owym zarzutem, problemem mo¿e byæ
tautologiczno�æ i brak spektrum eksplikacyjnego?

W analizowanym zbiorze znajdziemy pisma z lat 1974�1997. Wiêkszo�æ
dotyczy jednak sztuki rozumianej jako sztuki wizualne, a nie literatury. Choæ
sam Luhmann powiedzia³by z pewno�ci¹, ¿e to bez znaczenia, bo zarówno
sztuka, jak i literatura to te same systemy (analogiczne) lub subsystemy spo-
³eczne opieraj¹ce siê na komunikacji. Wybrzmiewa w tym nowoczesne ujê-
cie, odej�cie od o�wieceniowego my�lenia o sztukach piêknych w stronê
wspó³czesnego definiowania sztuk i ich wewnêtrznego zró¿nicowania oraz
ewolucji. Wracaj¹c do samego autora, wydaje siê interesuj¹ce, ¿e rozwa¿ania
na temat sztuki czyni³ niejako na marginesie swojego g³ównego nurtu zainte-
resowañ badawczych i w przeciwieñstwie do innych teoretyków zajmuj¹-
cych siê kultur¹ czy w szczególno�ci sztuk¹, nigdy nie para³ siê ani sztuk¹,
ani nie mia³ inklinacji krytycznych2.

Wspomnia³em we wstêpie, ¿e asumptem do recenzowanej ksi¹¿ki sta³o
siê biennale sztuk wizualnych, tzw. documenta w Kassel, odbywaj¹ce siê co
piêæ lat3. Konferencja, z której notabene stenogram wchodzi w spis tre�ci,
odby³a siê dwa lata pó�niej, w 1974 r. w Karlsruhe. W du¿ej mierze odnosi³a
siê w³a�nie do documenta. Interdyscyplinarne spotkanie odby³o siê pod ha-
s³em �Czy pojêcie »piêkne« znajduje dzi� jeszcze sensowne zastosowanie?�.
W�ród zaproszonych byli zarówno arty�ci, jaki i specjali�ci ró¿nych dyscy-
plin naukowych (filozofowie, lingwista, historyk sztuki, psycholog, literatu-
roznawca). Zgodnie z tym, co relacjonuje w pos³owiu Niels Werber, pi¹te

2 W przeciwieñstwie do innych teoretyków, którzy zajmowali siê sztuk¹, np. Theodora Adorno czy
z polskiego pola, W³adys³awa Strzemiñskiego.

3 Documenta odbywa siê od 1955 r.; jest miêdzynarodowym przegl¹dem sztuki ukierunkowanym na
prezentacjê tego, co najnowsze w sztuce. Powsta³o w powojennej atmosferze formowania siê zachodnio-
centrycznego jêzyka sztuki, auto-definicji i to¿samo�ci. Zaskakuje rozmach tego wydarzenia, documenta
nr 5 cechowa³o: 222 artystów, ponad 200 tys. zwiedzaj¹cych, bud¿et prawie 3,5 mln marek! Wiêcej:
https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta_5#
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documenta by³o w pewien sposób wyj¹tkowe, przybli¿a³o bowiem sztukê
najbardziej aktualn¹, ju¿ nie awangardow¹, ale ponowoczesn¹, operuj¹c¹
g³ównie efemerycznymi, skupionymi na samych sobie praktykami (perfor-
mance, sztuka konceptualna, body art, sztuka akcji czy rze�ba spo³eczna). Po
raz kolejny wywraca³ siê paradygmat sztuki � ostatecznie przerwano pêpo-
winê modernizmu, porzucaj¹c dokonania awangardy. Zmieni³ siê nie tylko
sam jêzyk sztuki (ju¿ nie obraz czy rze�ba), ale i rola odbiorcy, miejsce ekspo-
zycji. Czy zmieni³ siê zatem cel samej sztuki?

Pytanie to kieruje nas powoli do kluczowych zagadnieñ podejmowanych
przez Luhmanna w kolejnych rozdzia³ach. Na pocz¹tku autor snuje rozwa¿a-
nia wokó³ nastêpuj¹cych pytañ: Czym jest wspó³czesne dzie³o sztuki? Dlacze-
go co� istnieje tak, a nie inaczej? Kiedy sztuka zrezygnowa³a z kategorii piêkna
i dlaczego? Nastêpnie przechodzi do kwestii bardziej specjalistycznych, doty-
cz¹cych autonomii sztuki, medium sztuki, rozró¿nienia kopia � orygina³ czy
rynku artystycznego. Jak na dyletanta na polu sztuki mia³ niesamowite wyczu-
cie temporalno�ci i adekwatno�ci zagadnieñ. By³y i nadal s¹ to jedne z wa¿niej-
szych tematów aktualnej krytyki sztuki. Problematyk¹ ontologii dzie³a sztuki
i estetyki zajmowa³ siê chocia¿by Arthur Danto4, autonomi¹ i re¿imami sztuki
� Jacques Rancière5, a partycypacj¹ i spo³ecznym uwik³aniem � Claire Bishop6.

Omawiana ksi¹¿ka sk³ada siê z dwudziestu rozdzia³ów bêd¹cych de facto
autonomicznymi esejami. Czytane w ca³o�ci nie tworz¹ jednak chaotycznego
obrazu, raczej wzajemnie siê przenikaj¹ i uzupe³niaj¹. Zag³êbiaj¹c siê nieco
dok³adniej w aparat pojêciowy i terminologiê stosowan¹ przez autora, wi-
daæ, ¿e posi³kuje siê on dorobkiem wypracowanym przez innych badaczy,
modyfikuj¹c jednak ich u¿ycie. Od Humberta Maturana i Francesco Vereli
zaczerpn¹³ teoriê autopoiesis (autoreferencyjno�ci), od Fritza Heidera � ro-
zumienie rzeczy jako medium sztuki, a od Spencera Browna � operacyjne
pojêcie obserwacji. Wszystkie trzy stanowi¹ trzon koncepcji operacyjnie za-
mkniêtych systemów autoreferencyjnych (zwanych tak¿e rekursywnymi),
które maj¹ t³umaczyæ coraz wiêksz¹ z³o¿ono�æ poszczególnych systemów,
w tym przypadku sztuki, która zostaje zrównana z innymi subsystemami:
religi¹, ekonomi¹ itd. S¹ to specjalne rodzaje operacji, których aplikacje do
w³asnych wyników tworz¹ system (zob. Luhmann 2016: 391). Istotny jest tu
fakt separowania systemu od otoczenia � ten jest tym bardziej systemem, im
bardziej ró¿nicuje siê, oddziela siê od tego, co zewnêtrzne wobec niego.

4 Danto A.C., �wiat sztuki: pisma z filozofii sztuki, prze³. L. Sosnowski, Kraków: Wydawnictwo UJ 2008.
5 Rancière J., Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, prze³. M. Kropiwnicki, J. Sowa, Kraków:

Korporacja Ha Art! 2007.
6 Bishop C., Sztuczne piek³a. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, prze³. J. Staniszewski, War-

szawa: Bêc Zmiana 2015.
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Systemy autopoietyczne to systemy, które �wytwarzaj¹ elementy, z któ-
rych siê sk³adaj¹, za pomoc¹ elementów, z których siê sk³adaj¹� (s. 125).
Clou tej teorii zasadza siê w rysunku samego autora, który otwiera recenzo-
wany zbiór. Szkicowy rysunek przedstawia sze�æ amorficznych organizmów
(o�miornice?), które poruszaj¹ siê po okrêgu, tworz¹c rodzaj zamkniêtego
ko³a mo¿liwo�ci. Pod rysunkiem widnieje podpis: draw a distinction (prze-
prowad� rozró¿nienie) (s. 6). Rozró¿nienie, które implikuje selekcjê, wybór
pomiêdzy binarno�ci¹: tak/nie, piêkna/brzydka, interesuj¹ca/nudna itp. Tworzy
to formê, która wycinaj¹c wybrany ze �wiata element, nazywa go, a drugi
pozostaje nieoznaczony. Gest wydobycia i zdefiniowania jest momentem klu-
czowym programu ró¿nicowania, które natomiast staje siê elementem pod-
stawowym samego procesu komunikacji: sekwencj¹ decyzji generuj¹cych
ró¿nice za pomoc¹ programu modeluj¹cego. Ka¿dy bowiem akt komunika-
cji nie tylko realizuje pewien wariant, mo¿liwo�æ, ale przede wszystkim wy-
klucza inne z aktualnego przebiegu komunikacji. Przy za³o¿eniu, ¿e wszyst-
kie interakcje s¹ obci¹¿one doz¹ niepewno�ci, jest to element strukturyzuj¹cy
�wiat spo³eczny. Czy nie tak w³a�nie funkcjonuje wspó³czesna sztuka? Skoro
tak, to czy ma ona swój w³asny, specyficzny kod? Przy czym kod i kodowa-
nie autor rozumie nieco inaczej ni¿ na przyk³ad semiotyka. W interpretacji
Luhmanna to �regu³a duplikuj¹ca, która dla zdarzeñ i stanów wystêpuj¹cych
tylko raz stwarza dwie mo¿liwe realizacje� (s. 12). Sztuka definiuje siê i sa-
moutwierdza tym, co okre�la siê sztuk¹. Czyli w zbiorowo wytwarzanym
i podtrzymywanym przekonaniu dyskursu systemu sztuki. Potwierdza to jedn¹
z najbardziej powszechnych definicji wspó³czesnej sztuki (idem per idem?):
sztuka jako �pojêcie operacyjnie zamkniête, reprodukuj¹ce siê za po�rednic-
twem w³asnych operacji »autopoietycznego« systemu� (s. 394). Czym jest
dzie³o sztuki dla Luhmanna? �Dzie³o artystyczne jest w konsekwencji po-
rz¹dkiem rozró¿nieñ, porz¹dkiem dwustronnych form, które nazywaj¹ i za-
razem odsy³aj¹, przy czym dzie³o mo¿na rozszyfrowaæ tylko dziêki �ledzeniu
tych zwi¹zków (niekoniecznie operacji twórczych twórcy)� (s. 393). Ka¿de
kolejne dzia³anie, operacja, odnosi siê do poprzedniego, do dostêpnej puli
mo¿liwo�ci, przesz³ych i potencjalnych � rodzi to nastêpuj¹ce pytania: Czy
dzie³o mo¿e powstaæ poza systemem sztuki? Kto wtedy zdecyduje, czy jest to
w ogóle sztuka?

 Analiza systemu sztuki prowadzona w poszczególnych esejach sprawia
niew¹tpliw¹ frajdê intelektualn¹, pod¹¿anie za my�l¹ niemieckiego socjolo-
ga wymaga skupienia, konsekwencji i weryfikowania tropów pobocznych.
Wspomnia³em we wstêpie o zdolno�ciach antycypuj¹co-diagnostycznych
Luhmanna � niew¹tpliwie potrafi³ on trafnie analizowaæ zró¿nicowane
(sub)systemy spo³eczne, szukaj¹c dla nich dystynktywnych cech, kodu ró¿ni-
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cuj¹cego, naznaczaj¹cego i wyró¿niaj¹cego z innych (sub)systemów. Porusza
w niej wszystkie konstytutywne zagadnienia dla sztuk, nie tylko wizualnych.
Mam jednak w¹tpliwo�æ, czy recepcja tych tekstów wyjdzie poza hermetycz-
ne grono socjologów, a szczególnie socjologów sztuki, których trzeba uczci-
wie przyznaæ � nie ma w Polsce zbyt wielu. Nie skorzystaj¹ z niej Ci, którym
refleksja metodologiczna mog³aby siê najbardziej przydaæ: krytycy i teorety-
cy sztuki. Barier¹ nie do pokonania mo¿e staæ siê nazbyt fachowy dla nie-
wtajemniczonych, specjalistyczny jêzyk, jakim pos³ugiwa³ siê Luhmann.
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SOCIETAS/COMMUNITAS 1 (27) 2019

Wspomnienia,
po¿egnania

NINA KRA�KO

O Profesorze Jerzym Szackim � socjologu,
historyku idei, humani�cie

25 pa�dziernika 2016 r. zmar³ w Warszawie Jerzy Szacki � jeden z najwy-
bitniejszych polskich socjologów, historyk idei, humanista, o ogromnym do-
robku naukowym. Mia³ 87 lat. W roku 1959 otrzyma³ doktorat, w 1965 r.
zda³ kolokwium habilitacyjne, w 1973 r. zosta³ profesorem nadzwyczajnym,
a w 1987 r. � zwyczajnym, od 1991 r. by³ cz³onkiem Polskiej Akademii Nauk.

Szacki urodzi³ siê 6 lutego 1929 r. w Warszawie. Ojciec Jerzego by³ prawni-
kiem, przed wojn¹ pracowa³ jako urzêdnik miejski i w czasie okupacji niemieckiej
pozosta³ na tym samym stanowisku. We wrze�niu 1943 r., po scysji z oficerem SA,
zosta³ postrzelony i zmar³. Matka zosta³a wówczas bez �rodków do ¿ycia i aby
utrzymaæ rodzinê, zaczê³a sprzedawaæ swoje wypieki. Nied³ugo do mieszkania
Szackich wprowadzi³a siê Irena Hollaender (Century), ¯ydówka z piêcioletnim
dzieckiem, która nied³ugo pó�niej urodzi³a drugie dziecko. Kiedy upad³o Powsta-
nie, wszyscy mieszkañcy lokalu wyruszyli z miasta. Po drodze, na przedmie�ciach
Woli Niemcy zatrzymali Jerzego, uznaj¹c, ¿e jest du¿y i silny i nadaje siê do pracy
fizycznej. Znalaz³ siê w obozie pracy o niezbyt surowym rygorze, w³¹czono go do
brygady, której zadaniem by³y prace porz¹dkowe: kopanie rowów, zakopywanie
trupów, rozwo¿enie zaopatrzenia niemieckim jednostkom wojskowym na terenie
Warszawy. Po wej�ciu do Warszawy wojsk radzieckich, Niemcy odeszli, zostawia-
j¹c robotników. Jerzy dopiero po kilku dniach odnalaz³ matkê.

Po wojnie matka zaczê³a pracowaæ na nisko op³acanym stanowisku urzêd-
niczym i zapewne trudno by³oby jej zapewniæ spokojny byt sobie i synowi.
Jako cz³owiek odpowiedzialny za swoje ¿ycie Jerzy rozpocz¹³ naukê w szko-
le dla pracuj¹cych i jednocze�nie podj¹³ pracê w urzêdzie telekomunikacyj-
nym. Pocz¹tkowo by³ zatrudniony jako �lusarz, a nastêpnie jako pracownik
umys³owy w Warsztatach Teletechnicznych, w Izbie Przemys³owo-Handlo-
wej i Centrali Handlowej Materia³ów Budowlanych. W terminie zda³ matu-
rê i w 1948 r. rozpocz¹³ studia socjologiczne na UW.

W 1949 r. przeprowadzono reformê studiów, wprowadzaj¹c studia dwu-
stopniowe. Socjologiê przewidywano dopiero na drugim stopniu kszta³ce-
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nia. Rok Szackiego w dalszym ci¹gu studiowa³ zgodnie z programem przed-
wojennym. W 1952 r. Jerzy obroni³ pracê magistersk¹ pisan¹ pod kierun-
kiem Niny Assorodobraj: �Z ideologii polskich rewolucjonistów szlachec-
kich (»Dekada Polski« � M. Mochnacki, J.L. £ukawski � »Nowa Polska«)�.

W tym samym roku powo³ano Instytut Kszta³cenia Kadr Naukowych przy
KC PZPR. Zadaniem Instytutu by³o wykszta³cenie naukowych kadr z zakre-
su szeroko rozumianej filozofii marksistowskiej (ze specjalizacj¹ z wybranej
dziedziny, w tym tak¿e z filozofii spo³ecznej). Doktoranci mieli w przysz³o�ci
zostaæ pracownikami naukowymi, ale zgodnie z 11 tez¹ Karola Marksa, ¿e
filozofia ma nie tylko poznawaæ �wiat, ale tak¿e go zmieniaæ, wysy³ano ich
na praktyki do zak³adów pracy. Szacki znalaz³ siê na pó³ roku (w tym w czasie
Pa�dziernika 1956 r.) we wroc³awskimi Pafawagu.

We wrze�niu 1957 r. rozpocz¹³ pracê w Katedrze Historii My�li Spo³ecz-
nej, któr¹ kierowa³a wówczas prof. Nina Assorodobraj-Kula, i zosta³ tam a¿
do emerytury. Po wprowadzeniu reformy instytutowej Katedra przekszta³ci-
³a siê w Zak³ad Historii My�li Spo³ecznej Instytutu Socjologii. W 1959 r.
obroni³ pracê doktorsk¹ (promotorem by³ Bronis³aw Baczko), która w 1962
r. ukaza³a siê drukiem pod tytu³em Ojczyzna, naród, rewolucja: problematyka
narodowa w polskiej my�li szlacheckorewolucyjnej1. Wcze�niej, w 1957 r. uka-
za³y siê Pisma wybrane Maurycego Mochnackiego ze wstêpem Szackiego2,
a w 1958 r. praca autorska: Historia jedynego romansu: opowie�æ o Mochnac-
kim3.

My�l polska pozosta³a w polu zainteresowañ Jerzego Szackiego, ale
uwaga skupi³a siê na my�li socjologicznej. Przede wszystkim docenia³ i przy-
swoi³ polskiemu czytelnikowi twórczo�æ Floriana Znanieckiego. Dodaj¹c do
tych prac, które wydano wcze�niej (np. Ludzie tera�niejsi a cywilizacja przy-
sz³o�ci), w du¿ej mierze dziêki wysi³kom Profesora przyswojono polskiemu
czytelnikowi ca³¹ twórczo�æ Znanieckiego. Przet³umaczy³ on z angielskiego
Nauki o kulturze: narodziny i rozwój oraz Spo³eczne role uczonych � do tej
pozycji napisa³ wstêp i wprowadzi³ redakcjê naukow¹. Do ksi¹¿ek Wspó³cze-
sne narody i Prawa psychologii spo³ecznej napisa³ wstêpy4. Wydaje siê, ¿e

1 J. Szacki, Ojczyzna, naród, rewolucja: problematyka narodowa w polskiej my�li szlacheckorewolu-
cyjnej, Warszawa: PIW 1962.

2 M. Mochnacki, Pisma wybrane, wstêp J. Szacki, Warszawa: KIW 1957.
3 J. Szacki, Historia jedynego romansu: opowie�æ o Mochnackim, Warszawa: Wiedza Powszechna 1958.
4 F. Znaniecki, Nauki o kulturze: narodziny i rozwój, prze³. J. Szacki, wstêp J. Szczepañski, Warsza-

wa: PWN 1971 i Wydawnictwo Naukowe PWN 1992; Spo³eczne role uczonych, wybór, wstêp, przek³.
tekstów ang. i red. nauk. J. Szacki, Warszawa: PWN 1984; Wspó³czesne narody, prze³. Z. Dulczewski,
wstêp J. Szacki, Warszawa: PWN 1990. Prace w jêz. pol.: Studia nad antagonizmem do obcych; Si³y
spo³eczne w walce o Pomorze; Prawa psychologii spo³ecznej, prze³. J. Radzicki, przedm. J. Szacki, Warsza-
wa: PWN 1991.
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tematy, które Znaniecki podejmowa³ (naród, spo³eczne role uczonego, ba-
danie kultury, typy osobowo�ci, psychologia spo³eczna, oryginalno�æ podej-
�cia badawczego i szeroko�æ zainteresowañ), zosta³y uznane przez Szackiego
za koncepcje na tyle oryginalne i dopracowane, ¿e winny stanowiæ wa¿n¹
czê�æ socjologii �wiatowej. Trzeba jeszcze dodaæ ksiêgê Sto lat socjologii pol-
skiej...5, czyli pierwsz¹ próbê ca³o�ciowego przedstawienia dokonañ polskich
socjologów. Ksi¹¿kê tê opatrzy³ Szacki 119-stronicowym wstêpem. Je¿eli do
tego dodamy opracowania tekstów poszczególnych autorów, które on napi-
sa³, mo¿na by³oby wydaæ spore oddzielne dzie³o.

Przewagê w zainteresowaniach Profesora zyska³a socjologia �wiatowa i �wia-
towa my�l socjologiczna. Do ksi¹¿ek socjologicznych zaliczam: Utopie i szer-
sze opracowanie tego tematu: Spotkania z utopi¹6, Tradycje. Przegl¹d pro-
blematyki7. Trzeba jeszcze wspomnieæ o nietypowej dla niego ksi¹¿ce pt.
Polacy o sobie i innych narodach: pe³ne sprawozdanie z badañ8 i wydanej
w 1994 r. pracy Liberalizm po komunizmie9. Do ksi¹¿ek mo¿e nie tyle socjo-
logicznych, co metasocjologicznych nale¿a³oby zaliczyæ takie prace, które do-
tycz¹ historii my�li socjologicznej i stanu socjologii, na przyk³ad: Czy kryzys
socjologii?, Tradycja i nowoczesno�æ10.

Do ksi¹¿ek o my�li socjologicznej zaliczam przede wszystkim dzie³o Hi-
storia my�li socjologicznej. Pierwsza wersja tej ksi¹¿ki wysz³a w jêzyku an-
gielskim pod tytu³em History of Sociological Thought w 1979 r., polska wersja,
znacznie rozszerzona, ukaza³a dwa lata pó�niej11. Podrêcznik mia³ co naj-
mniej siedem wydañ w Polsce, przy czym w 2002 r. ukaza³a siê nowa, popra-
wiona wersja. Podrêcznik ju¿ uzyska³ powszechne uznanie, a u studentów
respekt i przestrach. Trudno bowiem wyobraziæ sobie, ¿e dzie³o to ³atwo
mo¿na przeczytaæ, nie mówi¹c ju¿ o zapamiêtaniu. Ksi¹¿ka liczy 1075 stron
formatu B5, w tym 948 stron druku, 72 strony bibliografii i 20 stron indek-
su osób. Praca obejmuje okres od staro¿ytno�ci do socjologów wspó³czesnych,

5 Sto lat socjologii polskiej: od Supiñskiego do Szczepañskiego, wybór tekstów pod red. J. Szackiego,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995.

6 J. Szacki, Utopie, Warszawa: Iskry 1968; Spotkania z utopi¹, Warszawa: Iskry 1980, Warszawa:
Sic! 2000.

7 J. Szacki, Tradycje. Przegl¹d problematyki, Warszawa: PWN 1971 i Warszawa: Wydawnictwa UW
2011.

8 J. Szacki, Polacy o sobie i innych narodach: pe³ne sprawozdanie z badañ, Warszawa: Polskie Radio
i Telewizja, O�rodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych 1969.

9 J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków: Znak 1994 i Warszawa: Fundacja im. Stefana Bato-
rego 1994.

10 Czy kryzys socjologii?, wybór i wstêp J. Szacki, prze³. A. Bentkowska i in., Warszawa: Czytelnik
1977; Tradycja i nowoczesno�æ, wybór tekstów J. Kurczewska, J. Szacki, prze³. T. Gosk i in., Warszawa:
Czytelnik 1984.

11 J. Szacki, History of Sociological Thought, Westport Connecticut: Greenwood Press 1979; Histo-
ria my�li socjologicznej, Warszawa: PWN 1981.
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zaczyna siê od analizy pogl¹dów my�licieli staro¿ytnych, a koñczy na wspó³-
czesnych. W�ród wspó³czesnych my�licieli znajdujemy: Anthony�ego Gid-
densa, Pierra Bourdieu, Michela Foucaulta i Jürgena Habermasa i Niklasa
Luhmana. Ka¿dy z omawianych autorów przedstawia pewien nowy kieru-
nek w socjologii. Giddens to opozycja ludzie � instytucje (Szacki u¿ywa nazw
angielskich �agency � structure�), Bourdieu to konstruktywizm strukturali-
styczny, Foucault � dyskurs i w³adza, Habermas � teoria dzia³ania komunika-
cyjnego, a Luhmann � teoria systemów, które za Luhmannem Szacki nazywa
autopojetycznymi, czyli takimi, które same wyznaczaj¹ elementy sk³adowe,
granice i okre�laj¹ strukturê, s¹ pozbawione bezpo�rednich zwi¹zków z ota-
czaj¹cym �rodowiskiem.

Szacki nie poprzestaje na streszczeniu pogl¹dów socjologów, ale umiesz-
cza ka¿dego z nich na tle kierunku czy szko³y, zwraca uwagê, do jakich my-
�licieli siê odwo³uj¹ i na to, co jest nowe w ich pogl¹dach. Nawet gdyby ta
praca by³a jedynym dorobkiem pracownika naukowego, mo¿na by³oby mó-
wiæ o du¿ym dorobku tego uczonego, szczególnie gdyby podzielono dzie³o
na czê�ci, nadaj¹c ka¿dej z nich inny tytu³. A w wypadku Profesora Szackie-
go to tylko fragment jego twórczo�ci.

Naliczy³am dwadzie�cia trzy tytu³y, do których Profesor napisa³ wstêp,
przedmowê lub podsumowanie i które czêsto sam t³umaczy³. Wiele z tych
prac wydano w ramach Biblioteki Socjologicznej, miêdzy innymi: Émile�a
Durkheima, Zasady metody socjologicznej, Ferdinanda Tönniesa, Wspólno-
ta i stowarzyszenie�, José Ortegi y Gasseta, Bunt mas i inne pisma socjolo-
giczne12. W powo³anej pó�niej Bibliotece My�li Socjologicznej ukaza³y siê
Pisma socjologiczne Georga Simmela13.

Trudno wszystkie ksi¹¿ki omawiaæ, ale warto zwróciæ uwagê na publika-
cjê przygotowywan¹ na jubileusz osób wa¿nych dla rozwoju socjologii
w Polsce, na przyk³ad ksiêgê po�wiêcon¹ pamiêci Stanis³awa Ossowskiego,
O spo³eczeñstwie i teorii spo³ecznej�14, czasami przygotowanie do druku
prac osób bliskich intelektualnie, jak Studia nad aparatur¹ pojêciow¹ socjo-
logii Wac³awa Makarczyka15 czy Jana Strzeleckiego, Socjalizmu model liryczny.

12 É. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, prze³. J. Szacki,  1968; F. Tönnies, Wspólnota i stowa-
rzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, prze³. M. £ukasiewicz,
wstêp do wyd. pol. J. Szacki, Warszawa: PWN 1988; J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologicz-
ne, prze³. P. Niklewicz, H. Wo�niakowski, wstêp J. Szacki, wybór S. Cichowicz, Warszawa: PWN 1982.

13 G. Simmel, Pisma socjologiczne, wybór, oprac. i wprow. H.-J. Dahme, O. Rammstedt, prze³. M.
£ukasiewicz, wstêp do wyd. pol. J. Szacki, Warszawa: Oficyna Naukowa 2008.

14 O spo³eczeñstwie i teorii spo³ecznej: ksiêga po�wiêcona pamiêci Stanis³awa Ossowskiego, praca
zbiorowa pod red. E. Mokrzyckiego, M. Ofierskiej, J. Szackiego, Warszawa: PAN, Komitet Nauk Socjo-
logicznych, PWN 1985.

15 W. Makarczyk, Studia nad aparatur¹ pojêciow¹ socjologii, wstêp J. Szacki, Warszawa: PAN, IFiS 1991.
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Za³o¿enia o rzeczywisto�ci w mowie publicznej. Polska 1975�1979, do któ-
rej napisa³ pos³owie16. Do tego trzeba dodaæ mnóstwo artyku³ów zarówno
naukowych, jak i publicystycznych oraz wywiadów na tematy bie¿¹ce udzie-
lanych gazetom i czasopismom, ¿eby uznaæ Profesora Szackiego za giganta
pracy.

A przecie¿ by³ on pracownikiem naukowo-dydaktycznym, prowadzi³ za-
jêcia dla studentów, by³ promotorem i recenzentem prac magisterskich
i doktorskich, pisa³ recenzje wydawnicze, recenzowa³ ksi¹¿ki i artyku³y. Pe³-
ni³ wielokrotnie funkcje administracyjne w instytucjach naukowych: bywa³
dziekanem, prodziekanem, redaktorem naczelnym �Polish Sociological Bul-
letin� (1974�1991). Przez jedn¹ kadencjê (1991�1993) by³ cz³onkiem Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego oraz Komitetu Badañ Naukowych. Przez
cztery kadencje (od stycznia 1991 r. do koñca 2002 r.) pracowa³ w Central-
nej Komisji do spraw Stopni Naukowych i Tytu³u Naukowego. Nie wymie-
ni³am wszystkich obowi¹zków, bo by³oby to niemo¿liwe w krótkim opraco-
waniu.

Jest zatem zupe³nie zrozumia³e, ¿e nauka by³a podstawowym polem za-
interesowania Profesora. Inne dziedziny ¿ycia, choæby polityka, literatura
czy sztuka, by³y obiektem zainteresowania krytycznego obserwatora i ko-
mentatora. To, ¿e by³ uwa¿nym obserwatorem wszystkich tych dziedzin ¿y-
cia, �wiadcz¹ artyku³y i wywiady w gazetach i czasopismach, w których ko-
mentowa³ rzeczywisto�æ.

¯eby mieæ taki dorobek naukowy, warunkiem koniecznym by³o zogni-
skowanie ca³ej uwagi na pracy naukowej. Warunek z pewno�ci¹ niewystar-
czaj¹cy, trzeba jeszcze mieæ wspania³¹ pamiêæ, ogromn¹ umiejêtno�æ syntezy
i zdolno�ci pisarskie. Pisarstwo Szackiego wydaje siê proste, bez ozdobni-
ków, jakby przezroczyste wobec tre�ci. Ale trzeba mieæ wyj¹tkow¹ umiejêt-
no�æ formu³owania my�li, ¿eby pisaæ, zastanawiaj¹c siê nad tre�ci¹, bez po-
trzeby wielokrotnego poprawiania napisanych tekstów.

16 J. Strzelecki, Socjalizmu model liryczny. Za³o¿enia o rzeczywisto�ci w mowie publicznej. Polska
1975�1979, pos³. J. Szacki, Warszawa: Czytelnik 1989.
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Zygmunt Bauman � wspomnienie

9 stycznia 2017 r. w Leeds zmar³ w wieku 91 lat profesor Zygmunt Bau-
man, socjolog, filozof, my�liciel. Urodzi³ siê w Poznaniu 19 listopada 1925 r.
Po wybuchu wojny w 1939 r. wraz z rodzicami uda³ siê do Zwi¹zku Radzieckie-
go. Po ukoñczeniu szko³y w 1943 r. rozpocz¹³ studia na Uniwersytecie w Gor-
kim (teraz Ni¿nij Nowgorod). Wkrótce potem zosta³ zmobilizowany i wcielony
do moskiewskiej milicji, w której s³u¿y³ przez kilka miesiêcy, reguluj¹c ruch
na ulicach jako �inspektor ruchu drogowego�. W wieku lat dziewiêtnastu
(1944) wst¹pi³ do 1 Armii Wojska Polskiego. Pe³ni³ funkcjê oficera politycz-
no-wychowawczego, s³u¿¹c w szeregach 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kiliñ-
skiego. Wzi¹³ udzia³ w bitwie o Ko³obrzeg (zosta³ ranny). Ze szpitala wypisa³
siê na w³asn¹ pro�bê, ¿eby zakoñczyæ wojnê w Berlinie. Za bitwê o Wa³ Po-
morski zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych za odwagê.

W czerwcu 1945 r. wraz z ca³¹ 4 Dywizj¹ Piechoty zosta³ wcielony do
Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (KBW), który bra³ udzia³ w wal-
kach ze zbrojnym podziemiem antykomunistycznym. S³u¿y³ w Zarz¹dzie
Politycznym KBW, gdzie po ukoñczeniu w 1950 r. studiów w Akademii Nauk
Politycznych, awansowa³ na stanowisko Szefa Oddzia³u Propagandy i Agita-
cji Zarz¹du Politycznego. W marcu 1953 r. zosta³ zwolniony z wojska z po-
wodu wiêzi z obc¹ klasowo i ideologicznie rodzin¹, w zwi¹zku z czym stwier-
dzono Jego �nieprzydatno�æ do dalszej s³u¿by�.

W 1954 r. ukoñczy³ studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim.
By³ uczniem Juliana Hochfelda. Kiedy na Wydziale Filozoficznym powo³ano
przerwane w okresie stalinowskim studia socjologiczne i utworzono katedry
socjologiczne, Bauman podj¹³ pracê w Katedrze Socjologii Stosunków Poli-
tycznych, któr¹ kierowa³ Julian Hochfeld. W katedrze tej napisa³ pracê dok-
torsk¹ i habilitacyjn¹. Po wyje�dzie Hochfelda do pracy w UNESCO, kiero-
wa³ katedr¹, która po reorganizacji zmieni³a nazwê na Katedrê Socjologii
Ogólnej.

W 1968 r., w ramach kampanii antysemickiej zosta³ wyrzucony z PZPR
i zwolniony z pracy na Uniwersytecie Warszawskim jako rewizjonista i syjo-
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nista. Po kilku miesi¹cach wraz z rodzin¹ wyemigrowa³ do Izraela. W latach
1969�1971 wyk³ada³ na Uniwersytecie w Haifie. Od 1971 r. do 1990 r. (do
emerytury) by³ profesorem w Uniwersytecie w Leeds.

Sta³ siê najbardziej znanym w �wiecie wspó³czesnym socjologiem polskim,
my�licielem, znakomitym obserwatorem epoki postmodernizmu wspó³cze-
snego �wiata. Mia³ zdolno�ci do przedstawiania syntezy ró¿nych nowych
zjawisk spo³ecznych. Jego rozwa¿ania o �p³ynnej nowoczesno�ci� , �pó�nej
nowoczesno�ci�, prekariacie, Holokau�cie wesz³y do klasyki my�li filozoficznej
i spo³ecznej i s¹ wyk³adane na �wiatowych uniwersytetach.

Na emeryturze ca³kowicie po�wiêci³ siê w³asnym zainteresowaniom inte-
lektualnym. Napisa³ wówczas wiêkszo�æ swoich ksi¹¿ek. W pisaniu zacz¹³
³¹czyæ ró¿ne style, pos³ugiwaæ siê barwnymi opisami, metaforami, dziêki
czemu Jego testy zbli¿a³y siê do eseistyki i publicystyki. Wykorzystywa³ po-
dej�cie socjologów, antropologów i filozofów.

Bra³ udzia³ w wielu konferencjach, zapraszany do ró¿nych o�rodków
naukowych na wszystkich kontynentach mia³ wyk³ady i odczyty, podczas
których mówi³ o przemianach kultury i cywilizacji. Lubi³ wyk³adaæ, by³ przy
tym znakomitym mówc¹. Wyk³ady prof. Baumana cieszy³y siê du¿¹ popular-
no�ci¹, a Jego pogl¹dy zainteresowa³y nawet papie¿a Franciszka I. Zosta³
zaproszony do przedstawienia swoich przemy�leñ na spotkaniu ekumenicz-
nym w Asy¿u, zatytu³owanym �Pragnienie pokoju. Religie i kultury w dialo-
gu� (17 wrze�nia 2016).

Otrzyma³ mnóstwo znacz¹cych nagród naukowych i tytu³ów honorowych,
miêdzy innymi: 1989 AMALFI (The European Amalfi Prize for Sociology
and Social Sciences) za pracê Nowoczesno�æ i Zag³ada (Modernity and the
Holocaust); 1998 ADORNO (Theodor W. Adorno Award); 2005 Premio
Capri San Michele za pracê Globalizzazione e glocalizzazione; 2006 nagro-
dê Fundacji VISION 97 Dagmary i Vaclava Havlów (dyplom i pastora³); 2010
PRINCE OF ASTURIAS AWARD for communication and humanities dla
Alaina Touraine�a i Zygmunta Baumana.

By³ doktorem honorowym oko³o dwudziestu uniwersytetów, miêdzy in-
nymi: West England (Bristol), Oslo, Kopenhaga, Londyn, Leeds, Uppsala,
Göteborg, Laponia (Rimmini), Praga i Sofia. Uniwersytet Leeds w 2011 r.
utworzy³ Instytut Baumana w ramach Szko³y Socjologii i Polityki Spo³ecznej,
któr¹ Profesor wcze�niej kierowa³..

Po 1989 r. Baumanowie wielokrotnie odwiedzali Polskê. Profesor by³
zapraszany na spotkania do ró¿nych uniwersytetów, zaczê³y siê masowo uka-
zywaæ Jego ksi¹¿ki. W 2004 r. zosta³ rektorem Uniwersytetu Powszechnego
im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach  ko³o Bia³owie¿y, prowadzonym
przez Fundacjê Edukacyjn¹ Jacka Kuronia. 19 listopada 2010 r., w dniu 85.
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urodzin Profesora, Bogdan Zdrojewski, ówczesny minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego, wrêczy³ mu Z³oty Medal �Zas³u¿ony Kulturze Gloria
Artis�. W 2012 r. zosta³ wyró¿niony tytu³em doktora honoris causa Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu.

Uznanie i podziw to tylko jedna strona spo³ecznego zainteresowania osob¹
Baumana. W Polsce opinia nie by³a tak jednoznacznie pozytywna. W �rodo-
wisku naukowym, w tym socjologicznym, jedni doceniali Jego umiejêtno�æ
obserwacji zmian zachodz¹cych w spo³eczeñstwie i ³atwo�æ ich nazywania,
drugich denerwowa³o to, ¿e prace nie spe³nia³y kryteriów naukowych, by³y
w du¿ym stopniu publicystyczne, nie pokazywa³y, jaki jest zasiêg danego zja-
wiska, nie stawia³y jednoznacznie tez i niewystarczaj¹co je uzasadnia³y. To,
¿e w dorobku by³y prace spe³niaj¹ce wszelkie kryteria naukowe, choæby Kla-
sa � ruch � elita. Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotni-
czego czy Nowoczesno�æ i Zag³ada, a prace eseistyczne (pisane g³ównie na
emeryturze) dotyka³y najwa¿niejszych spraw �wiata wspó³czesnego, dla kry-
tyków nie mia³o znaczenia.

Odezwa³a siê te¿ prawica, która przypomnia³a mu przesz³o�æ komuni-
styczn¹ i pracê w organach zwalczaj¹cych podziemie niepodleg³o�ciowe. Na
spotkania z Baumanem zaczê³y przychodziæ bojówki próbuj¹ce zerwaæ wy-
k³ady.

Równie¿ w �rodowisku naukowym zaczêto domagaæ siê ustosunkowania
siê do tego okresu. Senat Uniwersytetu Warszawskiego odmówi³ pro�bom
Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych i Instytutu Socjologii o odnowie-
nie doktoratu. Dla krytyków i oponentów wa¿niejsze by³o rozliczenie m³o-
dzieñczej przesz³o�ci, ni¿ to, ¿e sta³ siê ofiar¹ sytemu, a jednym z powodów
Jego usuniêcia z Uniwersytetu by³a krytyka ustroju, ¿e faktycznie ze wszyst-
kich polskich uczonych z nauk spo³ecznych ma wielkie osi¹gniêcia i uznanie
miêdzynarodowe (zgadza³a siê z tym zdecydowana wiêkszo�æ).

Dla socjologów i innych Jego twórczo�æ, miejmy nadziejê, pozostanie
�ród³em inspiracji i pomo¿e zrozumieæ zjawiska �wiata spo³ecznego.
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Bibliografia prac Marii Ossowskiej1

Bibliografiê opracowano na podstawie notatek bibliograficznych Profe-
sor Marii Ossowskiej; dane te zosta³y sprawdzone, u�ci�lone i uzupe³nione.
W kilku przypadkach nie uda³o siê unikn¹æ niedok³adno�ci w zapisie, ponie-
wa¿ nie wszystkie pozycje dostêpne by³y dla autopsji.

Bibliografia obejmuje prace opublikowane do koñca 1974 roku. U³o¿ono je
chronologicznie wed³ug dat publikacji. W obrêbie roku kalendarzowego po-
szczególne pozycje uporz¹dkowano w sposób nastêpuj¹cy: a) ksi¹¿ki, b) prze-
k³ady prac innych autorów, c) przedmowy do prac innych autorów, d) rozprawy
wchodz¹ce w sk³ad prac zbiorowych lub drukowane w wydawnictwach ci¹g³ych,
e) rozprawy, polemiki i recenzje og³oszone w czasopismach, f) wywiady.

Prace drukowane w czasopismach u³o¿ono zgodnie z kolejno�ci¹ alfabetycz-
n¹ tytu³ów czasopism. W przypadku, gdy w tym samym roku w jakim� czasopi-
�mie ukaza³a siê wiêcej ni¿ jedna pozycja, podawano tytu³y zgodnie z kolejno-
�ci¹ numerów tego czasopisma, a wewn¹trz tego samego numeru � zgodnie
z kolejno�ci¹ stron.

W nawiasach kwadratowych � umieszczonych b¹d� pod zapisem g³ów-
nym, b¹d� te¿ w samym zapisie � podawano dodatkowe informacje biblio-
graficzne oraz komentarze do tekstu..

Je�li jaka� praca zosta³a opublikowana pod panieñskim nazwiskiem Au-
torki, gdy by³a sygnowana inicja³ami lub te¿ ukaza³a siê jako tekst anonimo-
wy � informacjê na ten temat zamieszczono w nawiasie kwadratowym na
pocz¹tku zapisu g³ównego.

Tytu³y publikacji podano zgodnie z ich oryginaln¹ wersj¹, odstêpuj¹c od tej
zasady jedynie w odniesieniu do opisu bibliograficznego recenzowanych prac
innych autorów; opis ten ujednolicono i � gdy to by³o konieczne � uzupe³niono.

Reedycje i przek³ady ksi¹¿ek i artyku³ów odnotowano pod pierwodruka-
mi, ale ich przedruk w latach nastêpnych sygnalizowano równie¿ pod odpo-
wiednimi datami. Prace przedrukowane bez zmian b¹d� z drobnymi tylko

1 Ofierska M., Smo³a M. (oprac.), Maria Ossowska. O cz³owieku, moralno�ci i nauce. Miscellanea,
Warszawa: PWN 1983.
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zmianami wykazano jako pozycje nie numerowane na pierwszych miejscach
listy prac opublikowanych w danym roku, prace publikowane ponownie w
wersji zmienionej u³o¿ono zgodnie z przyjêtymi tu zasadami uk³adu i opa-
trzono odpowiednim numerem kolejnym. Przy wznowieniach ksi¹¿ek i arty-
ku³ów zamieszczono odsy³acze do pozycji g³ównej.

Prace zawarte w niniejszym zbiorze zaznaczono has³em Miscellanea (z po-
daniem stron) dodanym na koñcu informacji bibliograficznej, dotycz¹cej od-
no�nej pozycji.

W opisie bibliograficznym artyku³ów publikowanych w czasopismach
polskich (z wyj¹tkiem czasopism wydawanych w jêzykach obcych) pominiê-
to miejsce wydania czasopisma.

W opisie bibliograficznym wydawnictw zwartych zastosowano nastêpu-
j¹ce skróty nazw wydawnictw:

BKF � Biblioteka Klasyków Filozofii KiW � Ksi¹¿ka i Wiedza
PWN � Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe.

1919
1. [Sygn. ,,F�:] O bezwzglêdno�æ dobra [recenzja z: Tatarkiewicz W.:

O bezwzglêdno�ci dobra, Warszawa 1919] ,,Kurier Polski�, R. XXII: 1919,
nr 119, s. 6-7; Miscellanea, s. 11-13, Zob. poz. 20 supl.

1920
2. [Anonimowe sprawozdania z posiedzeñ naukowych Warszawskie-

go Towarzystwa Psychologicznego, w rubryce: Z ¿ycia naukowego], ,,Ty-
dzieñ Polski� R. I: 1920, numery: 1,2,5,7,11,12,l4,15 32,33,35,36 (s. 15
lub 16):

Sprawozdanie z posiedzenia: dn. 1 III � R. Minkiewicz: Bezprawie
tzw. prawa biogenetycznego oraz dn. 8 III � Z. Daszyñska-Goliñska: Hi-
storiozofia Hoene-Wroñskiego (nr 1); dn. 15 III � R. Ingarden: Zagadnie-
nie intuicji u Bergsona (nr 2); dn. 29 III � L. Krzywicki: O pojêciu przy-
czynowo�ci u ludów pierwotnych (nr 5); dn. 19 IV � W. Mauryn: Wra¿enie,
jakie sprawia cz³owiek (nr 7); dn. 10 V � W. Mauryn: Psychologia wra¿e-
nia cz³owieka, cz. II (nr 11); dn. 17 V � J. Ujejski: O religii Saint-Simoni-
stów (nr 12); dn. 1 VI � B. Jasinowski: Fatalizm a determinizm (nr 14);
dn. 14 VI

� M. Ettinger: Zagadnienie zbrodniczo�ci wrodzonej (nr 15); dn. 15
XI � J. Kodisowa: O pojêciu apercepcji u Wundta (nr 32); dn. 22 XI � J.
£ukasiewicz: O przedmiocie logiki (nr 33); dn. 29 Xl i 6 XII � Z. He-
ryng: �wiat jako ruch w systemie filozofii Bergsona (nr 35); dn. 13 XII �
B. Gawecki: Czy mo¿na rozumieæ �wiat jako ruch (nr 36).

23.p65 20-05-19, 15:32288



289

Bibliografia prac Marii Ossowskiej

1922
3. [Maria Nied�wiecka:] Russell B.: The Analisis of Mind, London 1921

[recenzja], ,,Przegl¹d Warszawski� R. 2: 1922, t. IV, nr 15, s. 427-432; Mi-
scellanea, s. 14-19, Zob. poz. 20 supl.

4. [Maria Nied�wiecka:] Z francuskiego Towarzystwa filozoficznego,
,,Ruch Filozoficzny� 1922, t. VI, nr 1-3, s. 40-41.

[Sprawozdanie z posiedzenia Société Française de Philosophie w dn. 6
IV 1922 r. nt. teorii wzglêdno�ci z filozoficznego punktu widzenia (referat
Langevina, dyskusja z udzia³em A. Ensteina).]

1923
5. [Maria Nied�wiecka:] Zarys aksjologii stoickiej, ,,Przegl¹d Filozoficz-

ny� R. XXVI: 1923, z. I, s. 1-62 i odb.; streszcz. franc.: tam¿e, s. 130-132;
Miscellanea, s. 20-67, Zob. poz. 20 supl.

6. [Maria Nied�wiecka:] Ruch filozoficzny w Anglii. � Ideali�ci i reali�ci.
Behaviory�ci, ,,Przegl¹d Warszawski� R. 3: 1923, t. II, nr 19, s. 113-118;
Miscellanea, s. 68-73, Zob. poz. 20 supl.

1924
7. [Maria Nied�wiecka-Ossowska:] Ontologia Bertranda Russella, ,,Prze-

gl¹d Filozoficzny� R. XXVII: 1924, z. III-IV, s. 230-254 i odb.; Miscellanea,
s. 74-92, Zob. poz. 20 supl.

1925
8. [Maria Nied�wiecka-Ossowska:] Semantyka profesora St. Szobera,

,,Przegl¹d Filozoficzny�� R. XXVIII: 1925, z. III-IV, s. 258-272; Miscellanea,
s. 93-107, Zob. poz. 20 supl.

[Uwagi polemiczne do ksi¹¿ki S. Szobera: Zarys jêzykoznawstwa ogólne-
go. Odpowied� S. Szobera: tam¿e, s. 272-276.]

9. [M. z Nied�wieckich Ossowska:] Ogden C.K. and Richards I. A.: The
Meaning oj Meaning,London 1923 [recenzja], ,,Ruch Filozoficzny� 1925, t.
IX, nr 6-8, s. 91-92; Miscellanea, s. 108-109, Zob. poz. 20 supl.

10. Ku zeuropeizowanej Hiszpanii. Unamuno o swojej ojczy�nie [recen-
zja z: De Unamuno M.: L�essence d�Espagne. Cinq Essais, Paris 1923 (franc.
przek³.: En torno al casticisma)], ,,Wiadomo�ci Literackie� R. II: 1925, nr
45, s. 2; Miscellanea, s. 110-111, Zob. poz. 20 supl.

1926
11. Zapomniany uniwersytet w Salamance [w rubryce: ¯ycie umys³owe

zagranic¹], ,,Przegl¹d Wspó³czesny� R. V: 1926, nr 45, s. 134-138; Miscel-
lanea, s. 112-116, Zob. poz. 20 supl.
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12. Filozofia grecka [recenzja z: Heinrich W.: Zarys historii filozofii, t. I,
cz. I, Warszawa 1925], ,,Wiadomo�ci Literackie� R. III: 1926, nr 7, s. 3;
Miscellanea s. 117-118, Zob. poz. 20 supl.

13. Psychologia Witwickiego [recenzja z: Witwicki Psychologia dla u¿yt-
ku s³uchaczów wy¿szych zak³adów naukowych, t. I, Lwów 1925], ,,Wiado-
mo�ci Literackie� R. III: 1926, nr 38, s. 3; Miscellanea, s. 119-121, Zob.
poz. 20 supl.

[Uwagi polemiczne sygn. ,,mo.� do recenzji Psychologii W. Witwickiego
zamieszczonej w �Gazecie Ko�cielnej� z dn. 29 VIII 1926 r., sygn. ,,X.A.P.�:
tam¿e, s. 3.]

1927
14. Jak studiowaæ nauki filozoficzne; w: Jak studiowaæ na Wydziale Hu-

manistycznym. Cztery odczyty. (Staraniem Kó³ filozofów, historyków, klasy-
ków i polonistów, S. [³uchaczów] U. [uniwersytetu] W. [arszawskiego]), War-
szawa 1927, s. 7-18.

15. [Anonim:] Drugi Polski Zjazd filozoficzny, ,,Ruch Filozoficzny� 1926-
1927, t. X, nr 1-6 [druk. 1927], s. 15-16.

[Informacja o przygotowaniach do II Polskiego Zjazdu Filozoficznego w
1927 r.]

16. Stosunek logiki i gramatyki w literaturze ostatnich lat 50-ciu (Autore-
ferat), ,,Ruch Filozoficzny� 1926-1927, t. X, nr 7-10 [druk. 1927] s. 196-
197.

[Autoreferat z odczytu wyg³oszonego na zebraniu naukowym Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie dn. 30 V 1927 r.]

17. [Sygn. ,,mo.�:] D¹browska M.: ¯ycie i dzie³o Edwarda Abramow-
skiego, Warszawa 1925 [recenzja w rubryce: W�ród ksi¹¿ek], ,,Wiadomo�ci
Literackie� R. IV: 1927, nr 15, s. 3; Miscellanea, s. 122, Zob. poz. 20 supl.

18. [Sygn. ,,mo.� :] Berkeley G.: Trzy dialogi miêdzy Hylasem a Filono-
usem, t³um. J. Sosnowska, Warszawa 1927 [recenzja w rubryce: W�ród ksi¹-
¿ek], ,,Wiadomo�ci Literackie� R. IV: 1927, nr 16, s. 4; Miscellanea, s. 123,
Zob. poz. 20 supl.

1928
19. O pojêciu wyra¿ania, ,,Przegl¹d Filozoficzny� R. XXXI: 1928, z. I-

II (= Ksiêga Pami¹tkowa Drugiego Polskiego Zjazdu Filozoficznego � Warsza-
wa, 23-28 IX 1927 r.), s. 145-147; Miscellanea, s. 124-125, Zob. poz. 20
supl.

[Autoreferat z odczytu wyg³oszonego na posiedzeniu Sekcji Semantyki II
Polskiego Zjazdu Filozoficznego (Warszawa, 23-28 IX 1927 r.).]
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To¿ [po franc.]: La fonction du langage d�exprimer nos idées, w: Second
Congrès Polonais de Philosophie. Tenu a Varsovie 1927. Rapports et Comp-
tes-Rendus, Varsovie 1930, s. 134-136.

20. Ostatnie ksi¹¿ki z semantyki [w rubryce: Sprawozdania z ksi¹¿ek],
,,Przegl¹d Filozoficzny� R. XXXI: 1928, z. IV, s. 392-397 i odb.; Miscella-
nea, s. 126-131, Zob. poz. 20 supl.

[Recenzje z ksi¹¿ek: Delacroix H.: Langage et la pensee, Paris 1924; Ja-
sperson O.: The Phi losophy ofGrammar, London 1924; Ogden C. K., Ri-
chards I. A.: The Meaning of Meaning, London 1923; Hollingworth H. L.:
The Psychology of Though, New York 1926; Cassirer E.: Philosophie der sym-
bolischen Formen, Berlin 1923].

21. Studia prof. Twardowskiego [recenzja z: Twardowski K.: Rozprawy i ar-
tyku³y filozoficzne. (Zebrali i wydali uczniowie), Lwów 1927], ,,Wiado-
mo�ci Literackie� R. V: 1928, nr 8, s. 3; Miscellanea, s. 132-133, Zob. poz.
20 supl.

22. Pojêcie moralno�ci [recenzja z: Frenkel K.: O pojêciu moralno�ci,
Kraków 1927], ,,Wiadomo�ci Literackie� R. V: 1928, nr 35, s. 3; Miscella-
nea, s. 134-135, Zob. poz. 20 supl.

1929
23. [M.0.:] Pink M. A.: Uniwersytety. (Duch akademicki dzi� a jutro)

[t³umaczenie], ,,Pamiêtnik Warszawski� R. I: 1929, z. 1, s. 167-174.
[Przek³ad rozdzia³u z ksi¹¿ki M. A. Pinka: Procrustes or the Future of

English Education.]
24. Stosunek logiki i gramatyki, ,,Kwartalnik Filozoficzny� 1929, t. VII,

z. 3, s. 231-264 i odb.; Miscellanea, s. 136-158, Zob. poz. 20 supl.
25. Montmasson J. M.: Le rôlé de l�inconscient dans l�invention scienti-

fique, Paris 1928 [recenzja], ,,Nauka Polska� 1929, t. XI, s. 368-375; Miscel-
lanea, s. 159-165, Zob. poz. 20 supl.

26. [M.O.:] Jeszcze o uniwersytetach. (Na marginesie rozwa¿añ M.A. Pin-
ka), ,,Pamiêtnik Warszawski� R. I: 1929, z. 1, s. 264-269; Miscellanea, s.
166-169 [por. poz. 23], Zob. poz. 20 supl.

27. Polska literatura filozoficzna w roku 1929, ,,Pamiêtnik Warszaw-
ski� R. I: 1929, z. 4, s. 200� 205; Miscellanea, s. 170-174, Zob. poz. 20
supl.

[Recenzja ksi¹¿ki T. Kotarbiñskiego: Elementy teorii poznania, logiki
formalnej i metodologii nauki, Lwów 1929; omówienie artyku³ów opubli-
kowanych w pierwszym pó³roczu 1929 r. w �Przegl¹dzie Filozoficznym� (S.
Le�niewski, S. Igel, B. Zawadzki) i �Kwartalniku Filozoficznym� (M. Heit-
zman, E. Frauenglas).]
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1930
La fonction du langage d�exprimer nos idees [por. poz. 19].
28. O kwalifikacjach potrzebnych do studiów wy¿szych i pracy naukowej

[w rubryce: Kronika zagraniczna], ,,Nauka Polska� 1930, t. XIII, s. 182-185.
[Na podstawie: Seashore C. E.: Learning and Living in College, Univer-

sity of Iowa Studies 1927; oraz: An Outline of Methods of Research with
Suggestion for High School Principals and Teachers, Department of Interior,
Bureau of Education, Washington 1927.]

29. Kretschmer E.: Geniale Menschen, Berlin 1929 [recenzja], ,,Nauka
Polska� 1930, t. XIII, s. 206-209; Miscellanea, s. 175-178, Zob. poz. 20
supl.

30. O «Psychologiê» prof. Witwickiego. Do redaktora �Wiadomo�ci Lite-
rackich�, ,,Wiadomo�ci Literackie� R. VII: 1930, nr 50, s. 4.

[List stanowi¹cy sprostowanie dowolnej interpretacji recenzji M. Ossow-
skiej z ksi¹¿ki W. Witwickiego: Psychologia dla u¿ytku s³uchaczów wy¿szych
zak³adów naukowych, t. I. (,,Wiadomo�ci Literackie� 1926, nr 38) � przez
J. Brauna w jego artykule: Pomniejszyciele wielko�ci, ,,Gazeta Polska� 1930,
nr 306-307 (por. poz. 13).]

1931
31. Paulhan F.: Psychologie de l�invention, Paris 1930 [recenzja], ,,Nauka

Polska� 1931, t. XIV, s. 362-363; Miscellanea, s. 179-180, Zob. poz. 20
supl.

32. Murchison C. (ed.): A History of Psychology in Autobiography, vol.
I, London 1930 [recenzja], ,,Nauka Polska� 1931, t. XIV, s. 363-365; Mi-
scellanea, s. 181-182, Zob. poz. 20 supl.

33. S³owa i my�li, ,,Przegl¹d Filozoficzny� R. XXXIV: 1931, z. IV,
s. 203-258 i odb.; Miscellanea, s. 183-225, Zob. poz. 20 supl.

1932
34. Significatio per se i per aliud u Anzelma, ,,Przegl¹d Filozoficzny� R.

XXXV: 1932, z. III-IV (= Ksiêga Pami¹tkowa Kola Filozoficznego S³ucha-
czów Uniwersytetu Warszawskiego), s. 380-383 i odb.; Miscellanea, s. 226-
228, Zob. poz. 20 supl.

35. Wychowanie nowego cz³owieka [recenzja z: Russell B.: O wychowa-
niu, ze specjalnym uwzglêdnieniem wczesnego dzieciñstwa, t³um. J. Hosias-
sonówna, Warszawa 1932], ,,Kultura� R. 2: 1932, nr 14, s. 3; Miscellanea,
s. 229-231, Zob. poz. 20 supl.

36. Segond J.: Le probleme du genie, Paris 1930 [recenzja], ,,Nauka Pol-
ska� 1932, t. XV, s. 400� 402, Miscellanea, s. 232-233, Zob. poz. 20 supl.
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1933
37. Hirsch N. D. M.: Genius and Creative Intelligence, Cambridge 1931

[recenzja], ,,Nauka Polska� 1933, t. XVII, s. 349-351; Miscellanea, s. 234-
236, Zob. poz. 20 supl.

38. Murchison C. (ed.): A History of Psychology in Autobiography, vol.
II, London 1932 [recenzja], ,,Nauka Polska� 1933, t. XVII, s. 351-352;
Miscellanea, s. 237-238, Zob. poz. 20 supl.

39. Schingnitz W.: Scientiologie, ,,Minerva� 1931 [recenzja], ,,Nauka Pol-
ska� 1933, t. XVII, s. 362-364; Miscellanea, s. 239-240, Zob. poz. 20 supl.

40. Dupréel E.: Traite de Morale, vol. I, Il, Bruxelles 1932 [recenzja],
,,Przegl¹d Filozoficzny� R. XXXVI: 1933, z. IV, s. 397-401; Miscellanea, s.
241-245, Zob. poz. 20 supl.

41. Schlick M.: Fragen der Ethik, Wien 1930 [recenzja], ,,Przegl¹d Filo-
zoficzny� R. XXXVI: 1933, z. IV, s. 401-404; Miscellanea, s. 246-248, Zob.
poz. 20 supl.

1934
42. Moralno�æ jako ,,fakt spo³eczny�, w: Fragmenty Filozoficzne. (Seria

I). Ksiêga Pami¹tkowa ku uczczeniu piêtnastolecia pracy nauczycielskiej w
Uniwersytecie Warszawskim Profesora Tadeusza Kotarbiñskiego, Warszawa
1934, Wyd. Kasy im. Mianowskiego (nak³adem uczniów), s. 52-66 i odb.

Streszcz. ang.: tam¿e, s. 209-210; streszcz. franc. (La morale commefait
social): ,,Studia Philosophica�, Lwów 1935, vol. I, s. 472.

To¿ [jako �Aneks�] w: Socjologia moralno�ci. Zarys zagadnieñ, s. 181-
199; w wyd. 2 s. 259-277 [por. poz. 159].

43. «Egoizm», w: �wiat i ¯ycie. Zarys encyklopedyczny wspó³czesnej
wiedzy i kultury, Lwów Warszawa 1934, t. II, s. 136-142; Miscellanea,
s. 249-253, Zob. poz. 20 supl.

To¿ [jako dwa znacznie skrócone, nie podpisane has³a: «egoizm», «ego-
tyzm»] w: �wiat i ̄ ycie. Zarys encyklopedyczny wspó³czesnej wiedzy i kultu-
ry, Lwów� Warszawa 1939, t. V, s. 438.

44. «Etyka», w: �wiat i ¯ycie. Zarys encyklopedyczny wspó³czesnej wie-
dzy i kultury, Lwów� Warszawa 1934, t. II, s. 256-263; Miscellanea, s. 254-
258, Zob. poz. 20 supl.

To¿ [znacznie skrócone, nie podpisane has³o] w: �wiat i ¯ycie. Zarys
encyklopedyczny wspó³czesnej wiedzy i kultury, Lwów-Warszawa 1939, t. V,
s. 483.

45. Joad C.E.M.: Under the Fifth Rib. A Belligerent Autobiography, Lon-
don 1932 [recenzja], ,,Nauka Polska� 1934, t. XIX, s. 456-458; Miscella-
nea, s. 259-260, Zob. poz. 20 supl.
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46. Kirkpatrick M.T.: The Physician: as Man of Letters. Science and Ac-
tion, Glasgow 1933 [recenzja], ,,Nauka Polska� 1934, t. XIX, s. 458-459;
Miscellanea, s. 261, Zob. poz. 20 supl.

47. O uzdrowienie �wiata. Edynburg w kwietniu 1934, ,,Wiadomo�ci
Literackie� R. XI: 1934, nr 19, s. 1; Miscellanea, s. 262-263, Zob. poz. 20
supl.

[Sprawozdanie z kongresu m³odzie¿y studiuj¹cej w uniwersytetach Wiel-
kiej Brytanii nt. The Prospect of World Recovery (Edynburg, 4-10 IV 1934 r.).]

1935
48. Nauka o nauce [artyku³ napisany wspólnie ze Stanis³awem Ossow-

skim], ,,Nauka Polska� 1935, t. XX, s. 1-12 i odb.
To¿ w: Ossowski S.: Dzie³a, t. IV, O nauce, Warszawa 1967, PWN, s. 91-

102; Miscellanea, s. 264-272, Zob. poz. 20 supl.
Przek³. ang.: The Science of Science, ,,Organon�, Warszawa 1936, vol. I,

s. 1-12; ,,Minerva�; London 1964, vol. III, no 1, s. 72-82; w: The Science of
Science, ed. by Goldsmith M., Mackay A., London 1964 [tekst niedostêpny
dla autopsji]; streszcz. franc.: La science de la science, ,,Studia Philosophi-
ca�, Lwów 1937, vol. II, s. 470.

49. Sullivan J. W. N.: Limitations of Science, London 1933 [recenzja],
,,Nauka Polska� 1935, t. XX, s. 327-328, Miscellanea, s. 273-274, Zob. poz.
20 supl.

50. Bliss H. E.: The Organization of Knowledge and the System of the
Sciences, New York 1929 [recenzja], ,,Nauka Polska� 1935, t. XX, s. 333-
335, Miscellanea, s. 275-277, Zob. poz. 20 supl.

51. Etyka angielska w ci¹gu lat ostatnich, ,,Przegl¹d Filozoficzny� R.
XXXVIII: 1935, z. IV, s. 354-360 i odb.; Miscellanea, s. 278-285, Zob. poz.
20 supl.

52. Filozofia religii [recenzja z: Hofding H.: Filozofia religii, t³um., Cz.
Sta¿ewski, A. Tom, Cz. Znamierowski, Warszawa 1935], ,,Wiadomo�ci Li-
terackie� R. XII: 1935, nr 49, s. 5; Miscellanea, s. 286-287, Zob. poz. 20
supl.

1936
The Science of Science [por. poz. 48].
53. Sytuacja docentów w Uniwersytetach, ,,Epoka� R. III: 1936, nr 13,

s. 10-11; Miscellanea, s. 288-289, Zob. poz. 20 supl.
54. Konferencja w Oxfordzie w sprawie obrony wolno�ci akademickiej.

Sierpieñ 1935 [w rubryce: Kronika zagraniczna], ,,Nauka Polska� 1936, t.
XXI, s. 346-348; Miscellanea, s. 290-292, Zob. poz. 20 supl.
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[Na podstawie sprawozdania: Report of the Conference on Academic
Freedom, Oxford, August 1935.]

55. Claparede E.: La genese de l�hypothese. Etude experimentale, ,,Ar-
chives de Psychologie� 1933, vol. XXIV [recenzja], ,,Nauka Polska� 1936, t.
XXI, s. 370-371; Miscellanea, s. 293-294, Zob. poz. 20 supl.

56. Russell B.: Religion and Science, London 1935, [oraz] Cornelius W.J.J.:
Science, Religion and Man, London 1934 [recenzja], ,,Nauka Polska� 1936,
t. XXI, s. 379-381; Miscellanea, s. 295-296, Zob. poz. 20 supl.

57. Damaye H.: Paix et morale par la science, Paris 1933 [recenzja], ,,Na-
uka Polska� 1936, t. XXI, s. 388-389; Miscellanea, s. 297, Zob. poz. 20
supl.

58. Ocena i opis, ,,Przegl¹d Filozoficzny� R. XXXIX: 1936, z. IV (=
Ksiêga Pami¹tkowa Trzeciego Polskiego Zjazdu Filozoficznego � Kraków, 24-
27 wrze�nia 1936 r.), s. 461 [por. poz. 62]. [Autoreferat z odczytu wyg³oszo-
nego dn. 24 IX 1936 r. na posiedzeniu Sekcji Socjologii i Etyki III Polskiego
Zjazdu Filozoficznego (Kraków, 24-27 IX 1936 r.).]

59. Si³y moralne wspólne wszystkim ludziom, ich �ród³a i rozwój przez
wychowanie. VI Miêdzynarodowy Kongres Wychowania Moralnego, Kraków
1934 [recenzja], ,,Przegl¹d Socjologiczny� 1936, t. IV, z. 1-2, s. 581-582;
Miscellanea, s. 298-299, Zob. poz. 20 supl.

60. Trzy nurty w moralno�ci, ,,Wiedza i ¯ycie� R. XI: 1936, nr 6-7,
s. 409-418; Miscellanea, s. 300-309, Zob. poz. 20 supl.

To¿ [wersja zmieniona, jako fragment rozdz. X: Niespójno�æ naszej fizjo-
nomii moralnej. Moralno�æ czy moralno�ci?] w: Podstawy nauki o moralno-
�ci, s. 298-31O; w wyd. 2, s. 329-342; w wyd. 3 i 4, s. 347-360 [por. poz.
106].

61. Sprawozdanie z III Polskiego Zjazdu Filozoficznego, ,,Wiedza i ¯ycie�
R. XI: 1936, nr 8-9, s. 565-567; Miscellanea, s. 310-313, Zob. poz. 20 supl.

1937
La science de la science [por. poz. 48].
62. Ocena i opis, ,,Kwartalnik Filozoficzny� 1937, t. XIV, z. 4, s. 273-

295 i odb.; Miscellanea, s. 314-330, Zob. poz. 20 supl.
[Piêæ pierwszych paragrafów artyku³u stanowi referat wyg³oszony pod

tym¿e samym tytu³em na III Polskim Zje�dzie Filozoficznym (por. poz. 58).]
To¿ [nieco zmienione, jako rozdz. II pod tym¿e samym tytu³em] w: Pod-

stawy nauki o moralno�ci, s. 36-55; w wyd. 2, s. 43-63; w wyd. 3 i 4, s. 48-
70 [por. poz. 106].

63. [M.O.:] Rajnov T. I.: O tipie raznostoronnego uèenogo, ,,Sociali-
stièeskaja Rekonstrukcija i Nauka�, Moskwa 1934, z. 10 [recenzja], ,,Nauka
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Polska� 1937, t. XXII, s. 298-300; Miscellanea, s. 331-332, Zob. poz. 20
supl.

64. [M.O.:] Pami¹tka Uroczysto�ci Uniwersytetu Jagielloñskiego w dn.
15 i 16 listopada 1936 r., (red. H. Barycz), Kraków 1937 [recenzja], ,,Nauka
Polska� 1937, t. XXII, s. 359-360.

65. Jakie zadania ma przed sob¹ badacz moralno�ci?, ,,Wiedza i ¿ycie� R.
XII: 1937, nr 10, s. 605-613 i odb.; Miscellanea, s. 333-340, Zob. poz. 20
supl.

To¿ [wersja zmieniona i znacznie rozszerz., jako rozdz. I: Nauka o moral-
no�ci, jej zagadnienia, �r6dla i przesz³o�æ] w: Podstawy nauki o moralno�ci,
s. 1-35; w wyd. 2, s. 5-42; w wyd. 3 i 4, s. 9-47 [por. poz. 106].

1938
66. Murchison C. (ed.): A History of Psychology in Autobiography, vol.

III, London 1936 [recenzja], ,,Nauka Polska� 1938, t. XXIII, s. 315-317;
Miscellanea, s. 341-342, Zob. poz. 20 supl.

67. Coupin H. E. V.: Les vieux savants quand ils étaientjeunes, ,,La Na-
ture� 1929-1936 [recenzja cyklu artyku³ów publikowanych pod wspólnym
tytu³em], ,,Nauka Polska� 1938, t. XXIII, s. 324� 326; Miscellanea, s. 343-
344. Zob. poz. 20 supl.

68-94. [Sygn. ,,M.O.� recenzje (w jêz. ang. lub franc.) w rubryce: Com-
pies rendus � Short Reviews], ,,Organon�, Warszawa 1938, vol. II:

68. Ullmo J.: Le reel et la science, ,,Revue Philosophique�, 1936, vol.
122; [recenzja po ang.] s. 264-265.

69. Norris O. O.: The Logic of Science and Technology, ,,Philosophy of
Science� 1936, vol. 3; [recenzja po franc.] s. 265.

70. Schrodinger E.: Quelques remarques au sujet des bases de la connais-
sance scientifique, ,,Scientia�, 1935, no 3; [recenzja po ang.] s. 266-267.

71. Delevsky J.: La prevision dans l�histoire humaine, ,,Revue Philoso-
phique� 1936, vol. 122; [recenzja po ang.] s. 267-268.

72. Huber M. T.: Nauka czysta a stosowana, w: Kultura i nauka, War-
szawa 1937; [recenzja po ang.] s. 272.

73. Somerville J.: The Forgotten Problem. Aims in Science, ,,Philosophy
of Science� 1935, vol. 2; [recenzja po franc.] s. 273-274.

74. Bliss H. E.: The System of the Sciences and Organization of Knowled-
ge, ,,Philosophy of Science�, 1935, vol. 2; [recenzja po franc.] s. 273.

75. Gawecki B.: Nauki �cis³e a metafizyka, ,,Przegl¹d Wspó³czesny� 1936,
nr 10; [recenzja po ang.] s. 274.

76. Jasinowski B.: Nauka i filozofia, ,,Droga� 1937, nr 6; [recenzja po
ang.] s. 274.
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77. Malisoff W. M.: Arranging the Science: An Experiment, ,,Philosophy
of Science� 1937, vol. 4; [recenzja po franc.] s. 274-275.

78. Neurath O.: Unified Science and its Encyclopaedia, ,,Philosophy of
Science� 1937, vol. 4 � Die neue Enzyklopädie des vissenschaft-lichen Empi-
rismus, ,,Scientia� 1937, no 12; [recenzja po franc.] s. 275.

79. Wheeler R. H.: Organismic Logic in the History of Science, ,,Philo-
sophy of Science� 1936, vol. 3; [recenzja po franc.] s. 277.

80. Rajnov T. I.: O tipie raznostoronnego uèenogo, ,,Socialistièeskaja
Rekonstrukcija i Nauka� 1934, nr 10; [recenzja po ang.] s. 278.

81.  Benjamin A. C.: The Mystery of Scientific Discovery, ,,Philosophy of
Science� 1934, vol. 1; [recenzja po franc.] s. 279-280.

82. Basso L.: Conscience scientifique et désintéressement, ,,Revue Philo-
sophique� 1935, vol. 120; [recenzja po ang.] s. 280.

83. Duncker K.: Zur Psychologie des produktiven Denekens, Berlin 1935;
[recenzja po ang.] s. 280-281.

84. Bauer E.: L�invention dans les sciences expérimentales, ,,Science� 1937,
no 15; [recenzja po ang.] s. 281-282.

85. Kotarbiñski T.: Czynniki krêpuj¹ce swobodê my�liciela, w: Kultura i
nauka, Warszawa 1937; [recenzja po ang.] s. 282.

86. Coupin H. E. V.: Les vieux savants quand ils étaient jeunes, ,,La
Nature� 1929-1936, vol. 57-64; [recenzja po ang.] s. 284.

87. Murchison C. (ed.): A History of Psychology in Autobiography, vol.
III, London 1936; [recenzja po franc.] s. 285.

88. Merton R. K.: The Sociology of Knowledge, ,,Isis� 1937, vol. XXVII;
[recenzja po franc.] s. 287.

89. Tatarkiewicz W.: Nauka a tradycja europejska, w: Kultura i nauka,
Warszawa 1937; [recenzja po ang.] s. 290.

90. Cornelius W. J.: Science, Religion and Man, London 1934; [recenzja
po franc.] s. 291.

91. Russell B.: Religion and Science, London 1935; [recenzja po franc.] s. 291.
92. Grabski W.: Znaczenie nauki w dzia³alno�ci spo³ecznej, w: Kultura

i nauka, Warszawa 1937; [recenzja po ang.] s. 297.
93. Du Noüy P. L.: Le laboratoire et la recherche scientifique, ,,Revue de

Paris�, Juin 1935. � Réflexions sur l�organisation du laboratoire de recher-
che, ,,Chimie et Industrie� 1936, vol. 36. � Le laboratoire de recherches,
coeur de la science, ,,Science� 1936, no 1; [recenzja po ang.] s. 299.

94. �wiêtos³awski W.: O organizacji pracy twórczej i wynalazczej,
w: Kultura i nauka, Warszawa 1937; [recenzja po ang.] s. 300.

 95.Ranulf S.: Moral Indignation and Middle Class Psychology. A So-
ciological Study, Copenhagen 1938 [recenzja], ,,Przegl¹d Socjologiczny�
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1938, t. VI, z. 3-4, s. 563-568. i odb.; Miscellanea, s. 345-350, Zob. poz.
20 supl.

1939
96. «Cnota». W: �wiat i ¯ycie. Zarys encyklopedyczny wspó³czesnej wie-

dzy i kultury, Lwów  Warszawa 1939, t. V, s. 286-287.
[Nie podpisane has³o stanowi¹ce skrót artyku³u przygotowanego do:

,,�wiat i ¯ycie� 1933, t. I, który z braku miejsca w tym tomie nie zosta³
wydrukowany.]

97. [M.O.:] Ostrowski A. (zebra³): Zbiór przepisów o szkolnictwie aka-
demickim. Ustawy. Rozporz¹dzenia. Okólniki, Lwów-Warszawa 1938 [recen-
zja], ,,Szko³y Wy¿sze�, R. I: 1939, nr 5, s. 128.

98. L�invention. (Exposes et discussions à la neuvième Semaine interna-
tionale de Synthèse), Paris 1938 [recenzja].

[W notatkach bibliograficznych prof. Ossowskiej: ,,Nauka Polska� 1939;
we wskazanym roczniku �Nauki Polskiej� tekstu nie znaleziono.]

1943
99. [Anonimowy artyku³ sygn. ,,f �:] Z etyki stosunków merkantylnych,

w: ,,W �wietle dnia�, Warszawa, Kwiecieñ 1934 [faktycznie: 1943]; Miscel-
lanea, s. 351-354, Zob. poz. 20 supl.

 [,,W �wietle dnia� � okupacyjny druk konspiracyjny podaj¹cy fikcyjn¹
datê wydania; poszczególne tomiki tego druku oznaczane by³y nazw¹ mie-
si¹ca.]

1944
100. Wzór demokraty, Warszawa 1944.
[Okupacyjny druk konspiracyjny. Tekst niedostêpny dla autopsji. Nie uda³o

siê ustaliæ bli¿szych danych bibliograficznych.]
To¿ [rozszerz.]: Wzór obywatela w ustroju demokratycznym [por. poz.

101].

1946
101. Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, Warszawa 1946, Bi-

blioteczka O�wiaty Robotniczej, ss. 20; Miscellanea, s. 355-366, Zob. poz.
20 supl.

Pierwodruk: poz. 100.
102. O dwóch rodzajach ocen, ,,Kwartalnik Filozoficzny� 1939-1946, t.

XVII, z. 2-4 [druk. 1946], s. 279-292 i odb.; Miscellanea, s. 367-376, Zob.
poz. 20 supl.
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103. O tak zwanych �instynktach spo³ecznych�, ,,Psychologia Wycho-
wawcza� 1946, t. XII, nr 1, s. 27-37; Miscellanea, s. 377-384, Zob. poz. 20
supl.

To¿ [wersja zmieniona i znacznie rozszerzona, jako fragment rozdz. V:
Altruizm. Sympatia. ,,Instynkty spo³eczne�] w: Motywy postêpowania. Z
zagadnieñ psychologii moralno�ci, s. 200-243; w wyd. 2, s. 202-245 [por.
poz. 114].

104. Uzupe³niaj¹ce studia filozoficzne w uniwersytetach, ,,Szko³y Wy¿sze�,
R. II: 1946, nr 1, s. 35-37.

105. Sprawozdanie z dzia³alno�ci organizacji uniwersyteckich po wojnie
we Francji, ,,Szko³y Wy¿sze�, R. II: 1946, nr 2 [tekst niedostêpny dla autop-
sji].

1947
106. Podstawy nauki o moralno�ci, Warszawa 1947, ,,Czytelnik�, ss. IX,

360 (streszcz. franc.) [Ksi¹¿ka zosta³a wydrukowana w Szwecji jako dar Rz¹-
du Szwedzkiego dla odbudowy kultury w Polsce.]

Pierwodruki fragmentów: poz.: 60, 62, 65.
To¿: wyd. 2 [przejrzane i uzupe³nione], Warszawa 1957, PWN, ss. VII,

416 (streszcz. franc.); wyd. 3 i 4, Warszawa 1963 i 1966, PWN, ss. 408
(streszcz. franc.).

107. Ocena a zdanie spostrzegawcze, ,,Sprawozdania z Czynno�ci i Po-
siedzeñ £ódzkiego Towarzystwa Naukowego�, £ód� 1946, R. I, nr 1 [druk.
1947], s. 52-53 i odb. (po pol. i po franc.). [Autoreferat z odczytu wyg³oszo-
nego na posiedzeniu Wydzia³u I (Jêzykoznawstwo, Nauka o Literaturze i
Filozofia) £ódzkiego Towarzystwa Naukowego dn. 17 VI 1946 r.]; Miscella-
nea, s. 385-386, Zob. poz. 20 supl.

108. Inteligent polski na tle grup towarzyskich Europy Zachodniej, ,,My�l
Wspó³czesna� 1947, t. II, nr 5, s. 129-140.

To¿ [nieznacznie skrócone, jako �Aneks�] w: Socjologia moralno�ci. Za-
rys zagadnieñ, s. 200-219; w wyd. 2, s. 278-297 [por. poz. 159].

109. Egoizm i altruizm a typy stosunków spo³ecznych, ,,Przegl¹d Socjo-
logiczny� 1947, t. IX, z. 1-4, s. 63-72; Miscellanea, s. 387-394, Zob. poz.
20 supl.

To¿ [wersja zmieniona i znacznie rozszerzona, jako rozdz. IV: Pojêcie
egoizmu oraz fragment rozdz. V: Altruizm. Sympatia. «Instynkty spo³eczne»]
w: Motywy postêpowania. Z zagadnieñ psychologii moralno�ci, s. 148-202;
w wyd. 2, s. 150-202 [por. poz. 114]; po franc. [wersja zmieniona i rozsze-
rzona]: Le notion d�egoisme dans ses rapports avec divers types de relation
sociales [poz. 119].
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1948
110. Hedonizm psychologiczny, ,,Sprawozdania Poznañskiego Towarzy-

stwa Przyjació³ Nauk� (za I i II kwarta³ 1948 r.), Poznañ 1948, s. 25-26;
Miscellanea, s. 395-396, Zob. poz. 20 supl.

[Autoreferat z odczytu wyg³oszonego na posiedzeniu Komisji Filozoficz-
nej Wydzia³u Filologiczno-Filozoficznego PTPN dn. 29 V 1948 r.]

111. Co to jest ocena?, ,,Przegl¹d Filozoficzny� R. XLIV: 1948, z. 4, s.
425-427; Miscellanea, s. 397-398, Zob. poz. 20 supl.

[Przek³. pol. referatu pt. Qu�est-ce qu�un jugement de valeur? � przygoto-
wanego na X Miêdzynarodowy Kongres Filozoficzny w Amsterdamie (por.:
rok 1949, poz. nie numerowana).]

112. Les problèmes d�une science de la morale, ,,Studia Philosophica�,
Kraków-Poznañ 1939� 1946, vol. III [druk. 1948], s. 295-304 i odb.

113. Z dziejów pojêcia odpowiedzialno�ci, ,,Wiedza i ¯ycie� R. XVII:
1948, nr 1-2, s. 142-146; Miscellanea, s. 399-403, Zob. poz. 20 supl.

1949
Qu�est-ce qu�un jugement de valeur?, w: Library of the Tenth Internatio-

nal Congress of Philosophy (Amsterdam, August 11-18, 1948). Proceeding of
the Tenth International Congress of Philosophy, vol. I, Amsterdam 1949, s.
154-155.

[Tekst referatu przygotowanego w ramach prac Sekcji Ogólnej Teorii
Warto�ci na X Miêdzynarodowy Kongres Filozoficzny nt. ,,Cz³owiek, ludz-
ko�æ, humanizm� (Amsterdam, 11-18 VIII 1948 r.); por. poz. 111.]

To¿ w: Bibliotheque du Xe Congres International de Philosophie, vol. II, s. 443-
444 [tekst nie dostêpny dla autopsji]; [po pol.]: Co to jest ocena? [poz. 111].

114. Motywy postêpowania. Z zagadnieñ psychologii moralno�ci, War-
szawa 1949, KiW, ss. 327 (streszcz. ang.).

To¿: wyd. 2 [z drobnymi zmianami i uzupe³nieniami], Warszawa 1958,
KiW, ss. 328 (streszcz. ang.) i odb. streszcz: ang.; fragmenty pt. Poczucie
moralne dzieci i m³odzie¿y, ,,Nowa Szko³a� 1974, nr 11, s. 30-31; przek³.
serbsko-chorwacki [wydania 2]: Psihologija marala. (Neka pitanja moral-
nopsiholoske problematike), Sarajevo 1971, Zavod za Izdavanje Udzbenika,
ss. 224 [przek³ad i wstêp: Risto Tubiæ; na k. tyt. aut.: Marija Osovska]. Pier-
wodruki fragmentów: poz.: 103, 109.

115. Oceny i normy (w odpowiedzi prof. J. Landemu), ,,Kwartalnik Filo-
zoficzny� 1949, t. XVIII, z. 3-4, s. 313-320 i odb.; stres¿cz. ang.: tam¿e,
s. 326; Miscellanea, s. 404-409, Zob. poz. 20 supl.

[Odpowied� na uwagi polemiczne J. Landego � dotycz¹ce rozwa¿añ
M. Ossowskiej zawartych w pracach: Moralno�æ jako «fakt spo³eczny», 1934;
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Ocena i opis, 1937; O dwóch rodzajach ocen, 1946; Podstawy nauki o mo-
ralno�ci, 1947 (Lande J.: O ocenach. Uwagi dyskusyjne, ,,Kwartalnik Filozo-
ficzny� 1948, t. XVII, nr 3-4, s. 241-315).]

116. Perelman Ch.: De la justice, Bruxelles 1945 [recenzja], ,,Ruch Filo-
zoficzny� 1948, t. XVI, nr 3-4 [druk. 1949], s. 123-126; Miscellanea, s. 410-
413, Zob. poz. 20 supl.

117. Prawo i moralno�æ, ,,Ruch Filozoficzny� 1948, t. XVI, nr 3-4 [druk.
1949] s. 136-137; Miscellanea, s. 414-415, Zob. poz. 20 supl.

[Autoreferat z odczytu wyg³oszonego w Warszawskim Towarzystwie Fi-
lozoficznym w £odzi dn. 11 I 1947 r.]

118. Stevenson Ch. L.: Ethics and Language, New Haven 1948 [recen-
zja], ,,¯ycie Nauki� 1949, t. XVIII, nr 43-48, s. 229-233; Miscellanea,
s. 416-420, Zob. poz. 20 supl.

1950
119. La notion d�egoisme dans ses rapports avie divers types de relations

sociales, ,,Revue Philosophique�, Paris, Juliet � Septembre 1950, T. CXL,
s. 267-279 i odb. [por. poz. 109].

[Tekst odczytu wyg³oszonego w Institut des Hautes Etudes w Brukseli
w lutym 1948 r.]

1951
120. Uwagi o strukturze systemów etycznych, ,,Sprawozdania z Czynno-

�ci i Posiedzeñ Polskiej Akademii Umiejêtno�ci�, Kraków 1951, t. LII, nr 4,
s. 325-327 i odb.; Miscellanea, s. 421-422 [Autoreferat z odczytu wyg³oszo-
nego na posiedzeniu Komisji Filozoficznej Polskiej Akademii Umiejêtno�ci
dn. 28 IV 1951 r.], Zob. poz. 20 supl.

1955
121. Moralno�æ mieszczañska: Rozdz. 5. Kupiec i gentleman u Daniela

Defoe (ss. 31); rozdz. 10. Interferencja wzorów mieszczañskich i szlacheckich
w XIX wieku (ss. 32), Warszawa, [maszynopis powiel.].

[Dwa rozdzia³y z wydanej w 1956 r. ksi¹¿ki: Moralno�æ mieszczañska;
maszynopis powielony prawdopodobnie w 1955 r. Tekst niedostêpny dla
autopsji (por. poz. 122.).]

1956
122. Moralno�æ mieszczañska, £ód� 1956, Zak³ad Narodowy im. Osso-

liñskich, £ódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydz. I, Nr 22, ss. 326 (streszcz.
ros. i ang.) i odb. streszcz. ang.
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Pierwodruki fragmentów: poz.: 121, 125
123. Changes in the Ethics of Fighting in the Course of the Last Century,

w: The Third World Congress of Sociology, vol. VI, London 1956, s. 81-86 i
odb.

[Tekst referatu przedstawionego na III �wiatowym Kongresie Socjologii
(Amsterdam, sierpieñ 1956 r.).]

To¿ [znacznie rozszerz., po pol.]: O pewnych przemianach etyki walki
[poz. 126].

124. Tadeusz Kotarbiñski [w rubryce: Sylwetki naukowe cz³onków PAN],
,,Nauka Polska� 1956, t. IV, nr 4, s. 120-124 i odb.; Miscellanea, s. 423-426,
Zob. poz. 20 supl.

125. Benjamin Franklin jako moralista. ,,Problemy� 1956, nr 5, s. 313-320.
To¿ [zmienione i rozszerz., jako rozdz. III: Klasyczny model moralno�ci

mieszczañskiej: Beniamin Franklin] w: Moralno�æ mieszczañska [poz. 122].

1957
Podstawy nauki o moralno�ci, wyd. 2 [por. poz. 106].
126. O pewnych przemianach etyki walki, Warszawa 1957, Biblioteczka

�Po prostu�, Nr 12, ss. 42 [por. poz. 123].
To¿ [z drobnymi zmianami, jako �Aneks�] w: Socjologia moralno�ci. Za-

rys zagadnieñ, s. 220-250; w wyd. 2, s. 298-328 [por. poz. 159].
127. Opracowanie i wstêp [do:] Mandeville Bernard: Bajka o pszczo-

³ach, t³um. A. Glinczanka, W. Chwalewik, Warszawa 1957, BKF, s. VII-XVIII.
128. Odpowiedzialno�æ moralna, ,,Encyklopedia Wspó³czesna� 1957, nr

1, s. 33-34; Miscellanea, s. 427-428, Zob. poz. 20 supl.
129. Tre�æ i forma krytyki, ,,Prawo i ¯ycie� R. II: 1957, nr 24, s. 3 [wy-

powied� w ankiecie Redakcji ,,Prawa i ¯ycie� nt. Wolno�æ krytyki a ochrona
czci jednostki]; Miscellanea, s. 429-430, Zob. poz. 20 supl.

130. Zagadnienie powszechnie uznanych norm moralnych, ,,Studia Filo-
zoficzne� 1957, nr 3, s. 80-96 i odb.; Miscellanea, s. 431-444, Zob. poz. 20
supl.

Przek³. ang. (R. Jab³kowska) [wersja zmieniona]: The Problem of Univer-
sal Ethical Standards

[por. poz. 157].

1958
Motywy postêpowania. Z zagadnieñ psychologii moralno�ci, wyd. 2 [por.

poz. 114].
131. Physique moderne et attitudes mora/es, w: L�homme et l�atome, XIIIes

Rencentres Interna tionales de Gèneve, Neuchatel 1958, s. 61-78.
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[Tekst referatu przedstawionego dn. 5 IX 1958 r. na Spotkaniach Filozo-
ficznych nt. Cz³owiek i atom (Genewa, 3-13 IX 1958 r.) � zorganizowanych
w ramach II �wiatowej konferencji w Sprawie Pokojowego Wykorzystania
Energii Atomowej.]

To¿ [fragm.]: ,,Perspective Polonaise�, Varsovie 1958, no 3, s. 28-33;
[ca³o�æ po ang.]: Modern Physics and Moral Attitudes, w: Man and the Atom.
The International Meetings at Geneva, vol. XIII, Neuchatel 1958 [tekst nie-
dostêpny dla autopsji]; [fragm.]: ,,Polish Perspectives�, Warsaw 1959, no 3,
s. 25-30; [po pol., swobodny przek³ad Autorki]: Zdobycze fizyki wspó³cze-
snej a postawy moralne, ,,Problemy� 1959, nr 1, s. 28-35.

132. Czy moralno�æ zale¿y od religii, ,,Nowa Szko³a� 1958, nr 6, s. 2-6;
Miscellanea, s. 445-452, Zob. poz. 20 supl.

To¿ [wersja zmieniona, po franc.]: Morale et religion [poz. 137].

1959
Modern Physics and Moral Attitudes [por. poz. 131].
Zdobycze fizyki wspó³czesnej a postawy moralne [por. poz. 131]; Miscel-

lanea, s. 453-463, Zob. poz. 20 supl.
133. [T³umaczenie:] Mill John Stuart: Utylitaryzm, w: Mill J. S.: Utyli-

taryzm. O wolno�ci, Warszawa 1959, BKF, s. 3-111.
134. Wstêp [do:] Perelman Chaim: O sprawiedliwo�ci, t³um. W. Bieñ-

kowska, Warszawa 1959, PWN, s. 7-9.
135. Norma prawna i norma moralna u Petra¿yckiego, w: Fragmenty

Filozoficzne (Seria druga). Ksiêga Pami¹tkowa ku uczczeniu czterdziestolecia
pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim Profesora Tadeusza Ko-
tarbiñskiego, Warszawa 1959, PWN, s. 75-85 i odb.

To¿ [jako �Aneks�] w: Socjologia moralno�ci. Zarys zagadnieñ, s. 251-
268; w wyd. 2 s. 329-346 [por. poz. 159]; wersja zmieniona, po ang.: Moral
and Legal Norms [poz. 148].

136. Norma prawna i norma moralna u Petra¿yckiego, ,,Sprawozdania z
prac naukowych Wydzia³u Nauk Spo³ecznych PAN�, z. 1, s. 74-75.

[Autoreferat z odczytu wyg³oszonego na posiedzeniu Zak³adu Historii i Teorii
Moralno�ci Instytutu Filozofii i Socjologii PAN dn. 7 XII 1958 r. (por. poz. 135).]

137. Morale et religion, ,,Morale et Enseignement�, Bruxelles 1959, no
30, s. 1-7 i odb. [por. poz. 132].

138. My�l etyczna Karola Marksa. (Próba systematyzacji), ,,Przegl¹d
Kulturalny� R. VIII: 1959, nr 26, s. 1, 5.

[Zagajenie dyskusji na zebraniu Klubu Krzywego Ko³a dn. 11 VI 1959 r.]
To¿ [ jako �Aneks�] w: Socjologia moralno�ci. Zarys zagadnieñ, wyd. 2

[poz. 181], s. 371-382.
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139. Z prac Zak³adu Historii i Teorii Moralno�ci Instytutu Filozofii i So-
cjologii PAN, ,,Przegl¹d Socjologiczny� 1959, t. XIII, nr 2, s. 135-136.

140. Quelques remarques sur l�idée de la nature humaine, ,,Revue de l�In-
stitut de Sociologie�, Université Libre de Bruxelles, Bmxelles 1959, no 4, s.
527-538.

[Tekst odczytu wyg³oszonego w: Université Libre de Bruxelles dn. 27 Il
1959 r.]

141. G³ówne modele systemów etycznych, ,,Ruch Filozoficzny� 1959, t.
XIX, nr 1-2, s. 55-56.

[Autoreferat z odczytu wyg³oszonego w Polskim Towarzystwie Filozo-
ficznym w Warszawie dn. 27 IV 1959 r. (por. poz. 142).]

142. G³ówne modele «systemów» etycznych, ,,Studia Filozoficzne� 1959,
nr 4, s. 3-23 (streszcz. ros. i ang.); Miscellanea, s. 464-479.

To¿ [wersja zmieniona, po franc.]: Existé-t-il un système de morale qui
mérite le nom de système?

[poz. 149].

1960
143. S³owo wstêpne [do:] Schlick Moritz: Zagadnienia etyki, t³um. M. i

A. Kawczakowie, Warszawa 1960, PWN, s. 5-7.
144. Intérêt, valeur, liberté, w: Atti del XII Congresso lnternazionale di

Filosofia (Venezia, 12-18 Settembre 1958), vol. III, Firenze 1960, s. 307-
311.

[Tekst referatu przedstawionego na posiedzeniu Sekcji Etyki i Filozofii
Warto�ci XII Miêdzy narodowego Kongresu Filozofii (Wenecja, 12-18 IX
1958 r.).]

145. Parê uwag na temat rozró¿nienia przyjemno�ci cielesnych i ducho-
wych, w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne z³o¿one w darze W³adys³awowi
Tatarkiewiczowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, Warszawa 1960, PWN,
s. 167-171; Miscellanea, s. 480-483, Zob. poz. 20 supl.

To¿ [wersja zmieniona, po ang.]: Remarks on the Ancient Distinction
Between Bodily and Mental Pleasures [poz. 150].

146. Can Ethics Be Systematized?, ,,Barnard Alumnae Magazine�, New
York, Spring 1960, s. 14.

[Fragment inauguracyjnego odczytu (dn. 1 III 1960 r.) otwieraj¹cego cykl
wyk³adów nt. Sociology of Ethics: A Study of Selected Problems (por. poz.
159).]

To¿ [ca³o�æ]: tekst powielony bez daty i miejsca wydania ss. 15.
147. Divers courants de lapensee morale, ,,Revue de l�Université de Bru-

xelles�, Bruxelles, Octobre 1959 � Fevrier 1960, 1-2.
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[Tekst odczytu wyg³oszonego w Université Libre de Bruxelles dn. 2 III
1959 r.]

148. Moral and Legal Norms, ,,The Journal of Philosophy�, Polish Num-
ber, New York 1960, vol. LVII, no 7, s. 251-258 i odb. [por. poz. 135].

149. Existè-t-il un système de morale qui mérite le nom de système?, ,,The-
oria�, A Swedish Journal of Philosophy and Psychology, Lund-Copenhagen
1960, vol. XXVI, part 3, s. 210-223 i odb. [por. poz. 142].

[Tekst odczytu wyg³oszonego w Université Libre de Bruxelles w marcu 1959 r.)

1961
150. Remarks on the Ancient Distinction Between Bodily and Mental

Pleasures, ,,Inquiry�, Oslo 1961, vol. II, s. 123-127 i odb. [por. poz. 145].
151. Katechizm osiemnastowiecznego dyplomaty. (Lord Ph.St.D. Chester-

field), ,,Kultura i Spo³eczeñstwo� R. V: 1961, nr 2, s. 35-50.
To¿ [z drobnymi zmianami, jako rozdz. IX: Katechizm dyplomaty: Ph.St.D.

Chesterfield] w:
My�l moralna O�wiecenia angielskiego [poz. 164], s. 267-282.
152. Moralno�æ uniezale¿nia siê od religii. Dei�ci, wolnomy�liciele i ma-

soni wczesnego angielskiego O�wiecenia, ,,Studia Filozoficzne� 1961, nr 3, s.
3-24 (streszcz. ros. i ang.).

To¿ [nieco zmienione, jako rozdz. IV: Moralno�æ uniezale¿nia siê od reli-
gii] w: My�l moralna O�wiecenia angielskiego [poz. 164], s. 107-134.

153. Zmierzch ethosu purytañskiego w Stanach Zjednoczonych, ,,Studia
Socjologiczne� 1961, nr 1, s. 160-173.

To¿ [jako �Aneks�] w: Socjologia moralno�ci. Zarys zagadnieñ, s. 269-
292; w wyd. 2, s. 347-370 [por. poz. 159].

154. Fictitious Beings in Sociological Definitions, ,,The Polish Sociologi-
cal Bulletin�, Warszawa 1961, no 1-2, s. 17-20.

1962
155. Z zagadnieñ psychologii oceniania [S³owo wstêpne do:] Metodolo-

gia dyscyplin normatywnych. Wybór tekstów, Warszawa 1962, Wydzia³ Filo-
zoficzny UW, s. 2-10 [maszyn. powiel.]; Miscellanea, s. 484-489, Zob. poz.
20 supl.

[Materia³y pomocnicze do u¿ytku uczestników seminarium nt. Metodo-
logia dyscyplin normatywnych � prowadzonego przez prof. M. Ossowsk¹ w
roku akad. 1961/1962 na Wydziale Filozofii i Socjologii UW; teksty obcojê-
zyczne t³um. przez uczestników seminarium.]

To¿ [wersja zmieniona i znacznie rozszerz. jako rozdz. I: Ogólne uwagi o
warto�ciowaniu] w: Normy moralne. Próba systematyzacji [poz. 186J, s. 13-30.
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156. O filozofii warto�ci, �Przegl¹d Kulturalny� R. XI: 1962, nr 28,
s. 9;

Miscellanea, s. 490-492, Zob. poz. 20 supl. [Uwagi polemiczne do arty-
ku³u Z. Najdera: Filozofia warto�ci, ,,Przegl¹d Kulturalny� 1962, nr 24,
s. 1, 7].

157. The Problem of Universal Ethical Standards (t³um. ang. R. Jab³kow-
ska), ,,Studia Filozoficzne� 1957-1960 [druk. 19621, numer obcojêzyczny
1, s. 129-139 [por. poz. 130].

158. Uwagi o pojêciu dysonansu poznawczego u L. Festingera, ,,Studia
 Socjologiczne� 1962, nr 1, s. 191-194; Miscellanea, s. 493-495, Zob.

poz. 20 supl.

1963
Podstawy nauki o moralno�ci, wyd. 3 [por. poz. 106].
159. Socjologia moralno�ci. Zarys zagadnieñ, Warszawa 1963, PWN, ss.

304 (streszcz. ang.). Pierwodruki �Aneksów�: poz.: 42, 108, 126, 135, 153.
[Ksi¹¿ka stanowi poprawion¹ i rozszerzon¹ wersjê cyklu wyk³adów nt.

Sociology of Ethics: A Study of Selected Problems � wyg³oszonych w seme-
strze wiosennym 1960 r. w Barnard College of Columbia University w No-
wym Jorku (por. poz. 146).J

To¿: wyd. 2 popr. i rozszerz., Warszawa 1969, PWN, ss. 396 (streszcz.
ang.) [w �Aneksach� dodano artyku³ wykazany tu w poz. 138]; przek³. wê-
gierski (Ford Forintes Gyorgy) [wydania 21: Erkolcsszociologia, Budapest
1973, Kossuth Konyvkiado, ss. 306; przek³. hiszpañski [wydania 2]: Para
una sociologia de moral, Estella 1974, Verbo Divino [druk niedostêpny dla
autopsji].

160. Ogólne refleksje zwi¹zane z projektem nowego kodeksu karnego
[wypowied� w dyskusji nad projektem kodeksu karnego], ,,Pañstwo i Pra-
wo� R. XVIII: 1963, z. 5-6, s. 898-901 (streszczenia: w obcojêzycznych
wersjach tego pisma: [ang.:] ,,State and Law� 1963, z. 5-6, s. 5-7; [franc.:]
,,Etat et Droit� 1963, z. 5-6, s. 5-7; [ros.: J �Gosudarstvo i Pravo� 1963, z.
5-6, s. 5-7); Miscellanea, s. 496� 499, Zob. poz. 20 supl.

161. David Hume jako obserwator i kodyfikator ¿ycia moralnego, ,,Stu-
dia Filozoficzne� 1963, nr 1, s. 129-167 (streszcz. ros. i ang.).

To¿ [jako rozdz. X pod tym¿e samym tytu³em] w: My�l moralna O�wie-
cenia angielskiego [poz. 164]

162. Koncepcja pokolenia, ,,Studia Socjologiczne� 1963, nr 2, s. 47-51;
Miscellanea, s. 500-503, Zob. poz. 20 supl.

 To¿ [po ang.]: The Concept of Generation, ,,The Polish Sociological
Bulletin�, Warszawa 1963, no 1, s. 5-8.
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1964
The Science of Science, ,,Minerva� [por. poz. 48].
The Science of Science, w: Science of Science [por. poz. 48].

1965
163. Przemiany obyczajowe w dwudziestoleciu Polski Ludowej, Warsza-

wa 1965, ss. 39 [maszynopis].

1966
Podstawy nauki o moralno�ci, wyd. 4 [por. poz. 106].
164. My�l moralna O�wiecenia angielskiego, Warszawa 1966, PWN, ss.

371 (streszcz. ang.).
Pierwodruki rozdzia³ów: poz.: 151, 152, 161.
165. Pojêcie moralno�ci, ,,Etyka,, 1966, nr 1, s. 19-29 (streszcz. ros. i

ang.); Miscellanea, s. 504-512, Zob. poz. 20 supl.
[Tekst referatu przedstawionego na I Ogólnopolskiej Konferencji Ety-

ków (Nieborów, 10-13 V 1965 r.).]
166. [Wypowied� w dyskusji nad referatami przedstawionymi na I

Ogólnopolskiej Konferencji Etyków w Nieborowie oraz wypowied� w dys-
kusji o nauczaniu etyki w szko³ach wy¿szych] ,,Etyka� 1966, nr 1, s. 50, 88,
128, 131, 132, 135, 136.

167. [Wypowied� w dyskusji nad artyku³em Cie�laka M.: Problem kary
�mierci � zorganizowanej przez Komitet Redakcyjny ,,Pañstwa i Prawa� dn.
4 XI 1966 r.; sprawozdanie z dyskusji opracowa³ R. Frankowski] ,,Pañstwo
i Prawo� R. XXI: 1966, z. 12, s. 956-957; Miscellanea, s. 513, Zob. poz. 20
supl.

168. A Case against Functionalism, ,,The Polish Sociological Bulletin�,
Warszawa 1966, no 1, s. 3-5.

To¿ w: Polish Sociology Selection of Paper3 from �The Polish Sociological
Bulletin�, Wroc³aw 1974, Zak³ad im. Ossoliñskich, s. 104-106.

169. O pojêciu godno�ci, Warszawa 1966 [ta�ma magnetofonowa, Zbio-
ry Specjalne Bibl. IFiS PAN w Warszawie i Bibl. WF UW]; Miscellanea, s.
514-522, Zob. poz. 20 supl.

[Odczyt wyg³oszony podczas uroczysto�ci: Jubileusz 50-lecia pracy na-
ukowej prof. dr Marii Ossowskiej � zorganizowanej w Warszawie dn. 22 VI
1966 r. przez Radê Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego i
Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.]

To¿ [wersja zmieniona i znacznie rozszerz. jako rozdz. III: Normy moral-
ne w obronie godno�ci] w: Normy moralne. Próba systematyzacji [poz. 186],
s. 51-75.
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170. Moralno�æ: postêp czy regres? [wywiad przeprowadzony przez Kry-
stynê Nastulankê], Polityka� R.X.: 1966, nr 50, s. 1, 7; Miscellanea, s. 523-
527, Zob. poz. 20 supl.

1967
Nauka o nauce, w: Ossowski S.: Dzie³a [por. poz. 48].
171. Rola ocen w kszta³towaniu pojêæ, w: Fragmenty Filozoficzne (Seria

trzecia), Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Profesora Tadeusza Kotarbiñskiego
w osiemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, Warszawa 1967, PWN, s. 459-469; Mi-
scellanea, s. 528-536, Zob. poz. 20 supl.

To¿ [wersja zmieniona, po ang.]: Value Judgements in Our Conceptual
Apparatus [poz. 180].

172. [Wypowied� w ankiecie:] Ankieta Wydzia³u I PAN w sprawie rozwoju
nauk spo³ecznych i humanistycznych w Polsce do r. 1985, Cz. I: Filozofia, So-
cjologia, Etnografia, Studia i materia³y do perspektywicznego planu rozwoju
nauki polskiej, Warszawa 1967, PAN, O�rodek Planowania i Koordynacji Ba-
dañ Naukowych, z. 5, s. 31-32; Miscellanea, s. 537, Zob. poz. 20 supl.

173. [Wypowied� w dyskusji na II Ogólnopolskiej Konferencji Etyków
(Ustronie Wielkopolskie, 27-30 IV 1966 r.)] ,,Etyka� 1967, nr 2, s. 68, 138.

174. Szkic autobiograficzny [oraz] Sfera moralna w ¿yciu cz³owieka [frag-
menty z ksi¹¿ek: Motywy postêpowania. Z zagadnieñ psychologii moralno-
�ci [poz. 114]; Moralno�æ mieszczañska [poz. 122], ,,Polska� 1967, nr 1, s.
14-15 (przek³ady: w obcojêzycznych wersjach tego pisma: [ang.:] ,,Poland�;
[franc.:] ,,La Pologne�; [hiszp.:] ,,Polonia�).

Szkic autobiograficzny: Miscellanea, s. 538-540, Zob. poz. 20 supl.

1968
175. La contribution d�Eugène Duprèel à la sociologie de la morale, w:

Colloque Eugène Duprèel, Bruxelles (30 V� 1 VI 1968), ,,Revue Internatio-
nale de Philosophie�, Paris 1968, no 83-84, s. 84-89 i odb.

To¿ w: Eugène Duprèel L�homme et l�oeuvre (Colloque de Bruxelles, 30,
31 mai� Jer juin 1968), Bruxelles 1968, Institut de Sociologie, s. 84-94.

176. [Wypowied� w dyskusji na naukowej Konferencji etyków polskich
i radzieckich (Warszawa, 12-17 XII 1966 r.)] ,,Etyka� 1968, nr 3, s. 74.

177. Ethos rycerski w Grecji staro¿ytnej, ,,Kultura i Spo³eczeñstwo� 1968,
nr 3, s. 81-98.

To¿ [rozszerz., jako rozdz. II pod tym¿e samym tytu³em] w: Ethos rycer-
ski i jego odmiany [poz. 194] s. 27-59.

178. [Podsumowanie wypowiedzi czytelników �Kuriera Polskiego� nt.
prawnych i moralno-obyczajowych problemów zwi¹zanych z przeszczepa-
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mi serc ludzkich; wypowiedzi publikowano w �Kurierze Polskim� w stycz-
niu i lutym 1968 r. pt. Obce serce], ,,Kurier Polski� R. XI: 1968, nr 50, s. 3;
Miscellanea, s. 541-542, Zob. poz. 20 supl.

179. Ethos rycerski w legendach �redniowiecza, ,,Studia Socjologiczne�
1968, nr 2, s. 51-72.

To¿ [z drobnymi zmianami, jako rozdz. V: Rycerz w �redniowieczu] w:
Ethos rycerski i jego odmiany [poz. 194], s. 91-126.

180. Value Judgements in Our Conceptual Apparatus, ,,The Polish Socio-
logical Bulletin�, Warszawa 1968, no 2, s. 22-30 [por. poz. 171].

1969
181. Socjologia moralno�ci. Zarys zagadnieñ, Wyd. 2 popr. i rozszerz.,

Warszawa 1969, PWN, ss. 396 (streszcz. ang.).
[W wyd. 2., w �Aneksach� dodano artyku³ wykazany tu w poz. 138 (por.

poz. 159).]
182. Przedmowa [do:] Duprèel Eugène: Traktat o moralno�ci, t³um.

Z. Glinka, Warszawa 1969, PWN, s. 5-10.
183. Normy moralne wobec konfliktów spo³ecznych, ,,Etyka� 1969, nr

4, s. 103-118 (streszcz. ros. i ang.).
To¿ [z drobnymi zmianami, jako rozdz. VIII pod tym¿e samym tytu³em]

w: Normy moralne. Próba systematyzacji [poz. 186] s. 157-174.
184. Normy moralne w obronie godno�ci, ,,Etyka� 1969, nr 5, s. 7-25

(streszcz. ros. i ang.). To¿ [z drobnymi zmianami, jako rozdz. III pod tym¿e
samym tytu³em] w: Normy moralne. Próba systematyzacji [poz. 186],
s. 51-75.

185. Cz³owiek, którego cenimy, ,,Problemy� 1969, nr 4, s. 194-196;
Miscellanea, s. 543-546. [Tekst prelekcji wyg³oszonej w audycji radiowej TWP
w dn. 24 I 1969 r.], Zob. poz. 20 supl.

To¿: ,,O�wiata Doros³ych� R. XIII: 1969, nr 4, s. 193-196; ,,Polska�
1970, nr 1, s. 22 (przek³ady: w obcojêzycznych wersjach tego pisma: [ang.:]
,,Poland�; [franc.:] ,,La Pologne�; [hiszp.:] ,,Polonia�; [niem.:] ,,Polen�;
[szwedzkim;] ,,Polen�).

1970
Cz³owiek, którego cenimy, ,,Polska� 1970, nr 1, s. 22 [por. poz. 185].
186. Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1970, PWN, ss.

243 (streszcz. ang.). Pierwodruki rozdzia³ów: poz.: 155, 183. 184.
To¿: wyd. 2, offs, Warszawa 1970, PWN [druk. 1971].
187. Social Determinants of Mora³ Ideas, Philadelphia 1970, The Uni-

versity of Pennsylvania Press, Haney Foundation Series, no 8, ss. XIV, 190
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(Introductory Note: Henry Hi¿, Charles H. Kahn). [Ksi¹¿ka stanowi popra-
wion¹ i rozszerzon¹ wersjê wyk³adów wyg³oszonych w University of Penn-
sylvania w Filadelfii w semestrze wiosennym 1967 r.]

To¿: wyd. 2, Philadelphia 1971, The University of Pennsylvania Press,
ss. XIV, 190; [wyd. ang.:] London 1971, Routledge and Kegan Paul,
ss. XIV, 190 [druk niedostêpny dla autopsji]; przek³. z jêz. ang. na niem.
(Rudolf Ginters): Gesellschaft und Mora³. Die historische und soziale Be-
dingtheit sittlichen Grundhaltungen, Düsseldfor 1972, Patmos-Verlag,
ss. 229.

188. Uroki Nieborowa, w: Nieborów, 1945-1970. Ksiêga Pami¹tkowa,
Warszawa 1970, Muzeum Narodowe w Warszawie, s. 158.

189.  Dwa piony w moralno�ci, ,,Polska� 1970, nr 3, s. 17 (przek³ady:
w obcojêzycznych wersjach tego pisma: [ang.:] ,,Poland�; [franc.:] ,,La Polo-
gne�; [hiszp.:] ,,Polonia�; [niem.:] ,,Polen�; [ szwedzkim:] ,,Polen�).

190.  Bronis³awa Malinowskiego � «Dziennik w �cis³ym znaczeniu tego
s³owa», ,,Studia Socjologiczne� 1970, nr 2, s. 29-33; Miscellanea, s. 550-
553, Zob. poz. 20 supl.

191.  ¯yæ, aby �wiadczyæ. (Spotkanie z Mari¹ Ossowsk¹) [artyku³ Alek-
sandra Ziemnego stanowi¹cy swobodne sprawozdanie z rozmowy przepro-
wadzonej z Mari¹ Ossowsk¹], ,,Ty i Ja� 1970, nr 9, s. 2-5.

1971
Normy moralne. Próba systematyzacji, wyd. 2, offs. [druk. 1971; por.

poz. 186].
Social Determinants of Moral Ideas [ Philadelphia, wyd. 2; por. poz. 187].
Social Determinants of Moral Ideas [wyd. ang.; por. poz. 187].
Psihologija morala. (Neka pitanja moralno-psiholo�ke problematike) [por.

poz. 114].
192.  O wychowaniu uniwersyteckim, Warszawa 1971, ss. 5 [maszyno-

pis].
[Zagajenie dyskusji po�wiêconej wychowaniu uniwersyteckiemu, wyg³o-

szone na spotkaniu pracowników naukowych ze studentami Instytutu Socjo-
logii UW w kwietniu 1971 r.]

1972
Gesellschaft und Moral. Die historische und soziale Bedingtheit sittlichen

Grundhaltungen [por. poz. 187].
193.  Moralno�æ i polityka [wypowied� w dyskusji zorganizowanej przez

Redakcjê �Etyki� dn. 21 V 1971 r.] ,,Etyka� 1972, nr 10, s. 50-51; Miscel-
lanea, s. 554-555, Zob. poz. 20 supl.
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1973
Erkölcsszociologia [por. poz. 159].
194.  Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973, PWN, ss. 223. Pier-

wodruki fragmentów: poz.: 177, 179.

1974
Para una sociologia de moral [por. poz. 159].
A Case against Functionalism [por. poz. 168].
195. [Wypowied� w dyskusji nad kodeksem etyki pracownika naukowe-

go i problemami etycznymi uczonych, w rubryce: Forum: Kodeks uczonych
(dyskusjê opracowa³ M. P³u¿añski)] ,,Polityka� R. XVIII: 1974, nr 37, s. 14.

196. Przebyta droga, ,,Literatura� R. III: 1974, nr 37, s. 14; Miscellanea,
s. 556-559, Zob. poz. 20 supl.

[Wywiad przeprowadzony przez Jerzego Mikke w cyklicznej audycji ra-
diowej pt. Wizerunki ludzi my�l¹cych, emitowanej dn. 31 III 1974 r. (opu-
blikowany jako wspomnienie po�miertne).]
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RÓ¯A SU£EK

Suplement do Bibliografii prac Marii Ossowskiej

Suplement obejmuje prace wydane po roku 1974 oraz uzupe³nienia pu-
blikacji z lat wcze�niejszych. W�ród nich s¹: przek³ady ksi¹¿ek, kolejne
wydania ksi¹¿ek i artyku³ów oraz ich przedruki. Bibliografia i suplement do
niej po³¹czone s¹ wzajemnie odsy³aczami.

1950
1. Psychological assumptions in determination of social conditioning, w:

International Sociological Association. World Congress of Sociologists, Zu-
rich, Switzerland, 4-9 September, 1950. Abstracts of papers received for the
discussion meetings, s. 40; [ISA_CT_First World Congress, Zurich, Septem-
ber 4-9, 1950.pdf].

1965
2. The Science of Science (wspó³aut. Stanis³aw Ossowski), w: Science and

society, red. Norman Kaplan, Rand McNally& Comp., Chicago 1965, s. 19-
25. Zob. poz. 48.

1966
3. Die Wissenschaft von der Wissenschaft (wspó³aut. Stanislaw Ossow-

ski), w: Forschungsplanung: eine Studie über Ziele und Strukturen amerika-
nischer Forschungsinstitute, red. Helmut Krauch, Werner Kunz, Horst Rit-
tel, Oldenbourg Verl., München � Wien 1966, s. 11-21. Zob. poz. 48.

1971
4. �Significatio per se� i �per aliud� u Anzelma, w: Semiotyka polska:

1894-1969, wyboru dokona³ oraz wstêpem i przypisami opatrzy³ Jerzy Pelc,
PWN, Warszawa 1971, s. 196-199. Zob. poz. 34.

1974
5. Poczucie moralne dzieci i m³odzie¿y, �Nowa Szko³a�, 1974, nr 11, s. 30-31;

[przedr. fragm. z wyd. 2: Motywy postêpowania, s. 250-254]; Zob. poz. 114.

1975
6. Moral and legal norms, w: Sociology and jurisprudence of Leon Petra-

¿ycki, red. Jan Gorecki, Univ. of Illinois Press, Urbana, Ill. 1975, s. 107-114.
Zob. poz. 148.
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7. Rola ocen w kszta³towaniu pojêæ, w: Metaetyka, wybór i red. Ija Laza-
ri-Paw³owska, PWN, Warszawa 1975, s. 528-540; [przedr. z: Fragmenty Fi-
lozoficzne. Seria 3: Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Profesora Tadeusza Kotarbiñ-
skiego]; Zob. poz. 171.

8. Nauka o nauce (wspó³aut. Stanis³aw Ossowski), �Zagadnienia Nauko-
znawstwa� 1975, t. 11, z. 1 (41), s. 5-13; Zob. poz. 48.

9. [wyw.] Moralno�æ: postêp czy regres?, w: Nastulanka, Krystyna: Sami
o sobie: rozmowy z pisarzami i uczonymi , �Czytelnik�, Warszawa 1975,
s. 142-151; Zob. poz. 170.

1977
10. O pewnych przemianach etyki walki, wyd. 2, Niezale¿na Oficyna

Wydawnicza, Warszawa 1977, 16 s. ; [tzw. II obieg]; Zob. poz. 126.
11. On some changes in the ethics of struggle, �The Polish Sociological

Bulletin� 1977, nr ¾, s. 21-35; [przekù. fragm. z: Changes in the ethics�];
Zob. poz. 123.

12. Moral norms in defence of independence, �The Polish Sociological
Bulletin� 1977, nr ¾, s. 5-20; [przekù. fragm. z wyd. 1: Normy moralne];
Zob. poz. 186.

13. Morality as a �social fact�, prze³. Aleksandra Rodziñska, �Dialectics
and Humanism� 1977, r. 4, nr 1, s. 35-45; Zob. poz. 42.

14. O wychowaniu uniwersyteckim, �Kultura� (Pary¿) 1977, nr 5 (356),
s. 31-34;

[s³owo wprowadzaj¹ce do dyskusji na spotkaniu pracowników naukowych
ze studentami w Inst. Socjol. Uniw. Warsz. w kwietniu 1971 r.]; Zob. poz. 192.

1978
15. Opinia w sprawie pojêcia wiadomo�ci (wspó³aut. Leszek Ko³akowski),
�Zapis� 1978, nr 8, s. 108-112; [tzw. II obieg oraz wyd. emigr.; eksper-

tyza zaakceptowana i podpisana tak¿e przez Tadeusza Kotarbiñskiego, napi-
sana na u¿ytek obrony w procesie Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego].

1980
16. Moral norms: a tentative systematization, prze³. Irena Gu³owska], Pol.
Scientific Publ. � North-Holland Publ., Warsaw � Amsterdam 1980, X,

264 s.; [podst. przek³.: Normy moralne, wyd. 1]; Zob. poz. 186.
17. O ocenach moralnych, w: Etyka. Cz. 2 : (Wybór tekstów), oprac.

Beata Szymañska, Anna �piewak, pod red. Jana Pawlicy, Uniw. Jagiell., Kra-
ków 1980, s. 24-32, (Skrypty Uczelniane ; nr 349); [przedr. z wyd. 2: Pod-
stawy nauki o moralno�ci, s. 64 i nast.]; Zob. poz. 106.
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1982
18. Nauka o nauce (wspó³aut. Stanis³aw Ossowski), w: The Polish contri-

butions to the science of science, red. Bohdan Walentynowicz, Pol. Scientific
Publ. � Reidel, Warsaw � Dordrecht 1982, s. 82-95. Zob. poz. 48.

1983
19. Kishidô-no rekishi, przeù. Miyajima Naoki Yaku, Japonia : Chûô-

Daigaku-Seikatsu-Kyodô-Kumiai-Shuppankyoku, 1982, 248 s.; [podst.
przekù.: Ethos rycerski i jego odmiany, wyd. 1]; Zob. poz. 194.

20. O cz³owieku, moralno�ci i nauce: miscellanea, zebr. i oprac. Maria Ofier-
ska i Maria Smo³a, pos³owie Krzysztof Kiciñski, PWN, Warszawa 1983, 603 s., [1]
k. tabl.; [Bibliografia prac Marii Ossowskiej, oprac. Maria Smo³a, s. 588-603].

Zawiera przedruki prac: Zob. kolejno poz.: 1, 3, 5-13, 17-22, 24-27,
29, 31-41, 43-57, 59-63, 65-67, 95, 99, 101-103, 107, 109-111, 113, 115-
118, 120, 124, 128-130, 132, 131, 145, 155-156, 158, 160, 162, 165, 167,
169-172, 174, 178, 185, 189-190, 193, 196.

21. The gentelman, prze³. Tomasz Przestêpski, �Dialectic and Humanism�
1983, no. 1, s. 13-32; [przek³. fragm. z wyd. 1: Ethos rycerski i jego odmia-
ny]; Zob. poz. 194.

1985
22. Moralno�æ mieszczañska, wyd. 2, Zak³. Nar. im. Ossoliñskich, Wro-

c³aw 1985, 391 s.; Zob. poz. 122.
23. Normy moralne: próba systematyzacji, wyd. 3, PWN, Warszawa 1985,

243 s.; Zob. poz. 186.

1986
24. Ethos rycerski i jego odmiany, wyd. 2, PWN, Warszawa 1986, 175,

[4] s., (Logos); Zob. poz. 194.
25. Socjologia moralno�ci: zarys zagadnieñ, wyd. 3, PWN, Warszawa

1986, 396, [1] s.; Zob. poz. 159.
26. Bourgeois morality, prze³. G. L. Campbell, Routledge & Kegan Paul,

London � New York 1986, IX, 397 s., [8] s. of plates; ill.; [podst. przek³.:
Moralno�æ mieszczañska, wyd. 1]; Zob. poz. 122.

1987
27. Rycar� i bur�ua: issledovania po istorii morali, red. Abdusalam Ab-

dulkerimoviè Gusejnov, wstêp Klara Aronovna �varcman, �Progress�, Mo-
skva 1987, 527, [1] s.; [podst. przek³., wyd. 1: Ethos rycerski i jego odmiany
oraz Moralno�æ mieszczañska]; Zob. poz. 122, 194.
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28. Umiejêtno�æ wyboru, �¯ycie Warszawy� 1987, nr 99 (z 29 kwietnia),
s. 3; [przedr. fragm. z: Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, s. 8-16];
Zob. poz. 101.

1990
29. Cnoty s³u¿¹ce organizowaniu ¿ycia zbiorowego, w: Literatura wspó³-

czesna: konteksty «»interpretacyjne��, wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiec-
ki, Wyd. Szk. i Pedag., Warszawa 1990, s. 31-38; [przedr. fragm. z wyd. 1:
Normy moralne]; Zob. poz. 186.

1992
30. Wzór demokraty: cnoty i warto�ci, wybór i red. nauk. Pawe³ J. Smo-

czyñski, nota o autorce Monika Sawczak, �Daimonion�, Lublin 1992, 49,
[2] s., [2] s. tabl., (Wszechnica My�li Etycznej); [tyt. wg wyd. konspiracyjne-
go z r. 1944]; Zob. poz. 100, 101.

31. Nauka o nauce (wspólaut. Stanis³aw Ossowski), �Nauka Polska: jej
potrzeby i organizacja� 1992, t. 1, s. 13-21; Zob. poz. 48.

32. Dwie zasady broni¹ce godno�ci, �Res Humana� 1992, nr 2, s. 21-22;
[przedr. fragm. z wyd. 1: Normy moralne]; Zob. poz. 186.

1993
33. Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, w: Wybór tekstów po-

mocniczych dla nauczycieli kszta³cenia obywatelskiego w ramach programu
�Edukacja obywatelska w spo³eczeñstwie demokratycznym [Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Mershon Center przy Ohio State University], dyr. Programu
Jacek Strzemieczny, Richard Remy, Wyd. CODN, Warszawa 1993, s. 77-79;
[przedr. fragm. z: Wzór obywatela w ustroju demokratycznym]; Zob. poz. 101.

34. Problematyka nauki o moralno�ci, w: Problemy etyki: wybór tekstów,
w oprac. Stefana Sarnowskiego i Edmunda Fryckowskiego, Ag. Marketing.
�Branta�, Bydgoszcz 1993, s. 7-8; [przedr. fragm. z wyd. 2: Podstawy nauki
o moralno�ci, s. 5-7]; Zob. poz. 106.

35. Moralno�æ i prawo, w: Problemy etyki: wybór tekstów, w oprac. Ste-
fana Sarnowskiego i Edmunda Fryckowskiego, Ag. Marketing. �Branta�,
Bydgoszcz 1993, s. [uzup.]; [przedr. fragm. z wyd. 2: Socjologia moralno�ci,
s. 139-142]; Zob. poz. 181.

1994
36. Podstawy nauki o moralno�ci, wybór, oprac. i red. nauk. Paw³a J.

Smoczyñskiego, wyd. 5, Zak³. Nar. im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1994, 491 s.:
2 portr., (Biblioteka Etyczna).
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 Zawiera tak¿e : «»Suplement�� [wybór drobnych tekstów M. Ossowskiej]:
Etyka (s. 367-370); Pojêcie moralno�ci (s. 371-379) ; Jakie zadania ma przed
sob¹ badacz moralno�ci? (s. 380-387); Trzy nurty w moralno�ci (s. 388-396);
Dwa piony w moralno�ci (s. 397-399); Ocena i opis (s. 400-415); O dwóch
rodzajach ocen (s. 416-424); Ocena a zdanie spostrzegawcze (s. 425-426);
Co to jest ocena ? (s. 427-428); Oceny i normy (w odpowiedzi prof. J. Lan-
demu) (s. 429-433); Uwagi o strukturze systemów etycznych (s. 434-435);
G³ówne modele �systemów� etycznych (s. 436-450); Z zagadnieñ psycholo-
gii oceniania (s. 451-456); Rola ocen w kszta³towaniu pojêæ (s. 457-464);
Zagadnienie powszechnie uznanych norm moralnych (s. 465-477); Zob.
kolejno poz.: 44, 165, 65, 60, 189, 62, 102, 107, 111, 115, 120, 141, 155,
171, 130.

1995
37. Nauka o moralno�ci, jej zagadnienia, �ród³a i przesz³o�æ, w: Sto lat

socjologii polskiej: od Supiñskiego do Szczepañskiego: wybór tekstów, pod red.
Jerzego Szackiego, teksty wybrali, oprac. oraz notami biogr. poprzedzili Stani-
s³aw Burakowski i in., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995, s. 825-833; [przedr.
fragm. z wyd. 3: Podstawy nauki o moralno�ci, s. 9-20]; Zob. poz. 106.

38. Moralno�æ jednostki i moralno�æ grupy, w: Sto lat socjologii polskiej:
od Supiñskiego do Szczepañskiego: wybór tekstów, pod red. Jerzego Szackie-
go, teksty wybrali, oprac. oraz notami biogr. poprzedzili Stanis³aw Burakowski
i in., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995, s. 833-838; [przedr. fragm. z wyd.
3: Podstawy nauki o moralno�ci, s. 379-387]; Zob. poz. 106.

39. Refleksje metodologiczne nad ustalaniem uwarunkowañ spo³ecznych,
w: Sto lat socjologii polskiej: od Supiñskiego do Szczepañskiego: wybór tek-
stów, pod red. Jerzego Szackiego, teksty wybrali, oprac. oraz notami biogr.
poprzedzili Stanis³aw Burakowski i in., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995,
s. 838-846; [przedr. fragm. z wyd. 2: Moralno�æ mieszczañska, s. 351-362,
364-369]; Zob. poz. 22 supl.

40. Normy moralne wobec konfliktów spo³ecznych, w: Sto lat socjologii
polskiej: od Supiñskiego do Szczepañskiego: wybór tekstów, pod red. Jerzego
Szackiego, teksty wybrali, oprac. oraz notami biogr. poprzedzili Stanis³aw
Burakowski i in., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995, s. 846-853; [przedr.
fragm. z wyd. 1: Normy moralne, s. 157-172]; Zob. poz. 186.

41. O pojêciu moralno�ci, w: Sto lat socjologii polskiej: od Supiñskiego
do Szczepañskiego: wybór tekstów, pod red. Jerzego Szackiego, teksty wy-
brali, oprac. oraz notami biogr. poprzedzili Stanis³aw Burakowski i in., Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa 1995, s. 854-856; [przedr. fragm. z wyd. 2: Socjolo-
gia moralno�ci, s. 251-256]; Zob. poz. 181.

Ró¿a Su³ek

23.p65 20-05-19, 15:32316



317

Bibliografia prac Marii Ossowskiej

42. Klasyczny model moralno�ci mieszczañskiej: Beniamin Franklin,w:
Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Go-
dlewski i in., wstêp i red. Andrzej Mencwel, wyd. 1, Wyd. Uniw. Warsz.,
Warszawa 1995, s. 444-452, (Wiedza o Kulturze; cz. 1); [przedr. fragm.
z wyd. 2: Moralno�æ mieszczañska, s. 74-93]; Zob. poz. 22 supl.

43. Rycerz w �redniowieczu, w: Antropologia kultury : zagadnienia i wybór
tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski i in., wstêp i red. Andrzej Mencwel,
wyd. 1, Wyd. Uniw. Warsz., Warszawa 1995, s. 412-427, (Wiedza o Kulturze
; cz. 1); [przedr. fragm. z wyd. 1: Ethos rycerski i jego odmiany, s. 93-117];
Zob. poz. 194.

1996
44. Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, w: Konstytucjonalizm,

demokracja, wolno�æ: wybór tekstów, oprac. Pawe³ �piewak, Centr. Eduk.
Obywatelskiej, Warszawa 1996, s. 281-289; [przedr. fragm. z: Wzór obywa-
tela w ustroju demokratycznym]; Zob. poz. 101.

1997
45. Wzór obywatela, czyli jakiego cz³owieka mamy hodowaæ, �Rzeczpo-

spolita� 1997, nr 98, s. 13-15; [przedr. fragm. z: Wzór obywatela w ustroju
demokratycznym]; Zob. poz. 101.

1998
46. Bronis³awa Malinowskiego �Dziennik w �cis³ym znaczeniu tego s³o-

wa�, �Konteksty: polska sztuka ludowa� 1998, nr 1, s. 78-80; Zob. poz.
190.

47. Klasyczny model moralno�ci mieszczañskiej: Beniamin Franklin,w:
Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Go-
dlewski i in., wstêp i red. Andrzej Mencwel, wyd. 2, Wyd. Uniw. Warsz.,
Warszawa 1998, s. 444-452, (Wiedza o Kulturze; cz. 1); [przedr. fragm.
z wyd. 2: Moralno�æ mieszczañska, s. 74-93]; Zob. poz. 22 supl.

48. Rycerz w �redniowieczu, w: Antropologia kultury : zagadnienia i wybór
tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski i in., wstêp i red. Andrzej Mencwel,
wyd. 2, Wyd. Uniw. Warsz., Warszawa 1998, s. 412-427, (Wiedza o Kulturze
; cz. 1); [przedr. fragm. z wyd. 1: Ethos rycerski i jego odmiany, s. 93-117];
Zob. poz. 194.

2000
49. Ethos rycerski i jego odmiany, wyd. 3, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

2000, 174, [2] s.; Zob. poz. 194.
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50. Normy moralne: próba systematyzacji, wyd. 4, Wyd. Nauk. PWN,
Warszawa 2000, 230, [1] s.; Zob. poz. 186.

2002
51. Intymny portret uczonych : Korespondencja Marii i Stanis³awa Ossow-

skich, wybór, oprac. i wprow. El¿bieta Neyman; konsult. Maria Ofierska,
�Sic!�, Warszawa 2002, 806 s.

52. Motywy postêpowania: z zagadnieñ psychologii moralno�ci, wyd. 3,
�Ksi¹¿ka i Wiedza�, Warszawa 2002, 271, [1] s.; Zob. poz. 114.

2003
53. Klasyczny model moralno�ci mieszczañskiej: Beniamin Franklin,w:

Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Go-
dlewski i in., wstêp i red. Andrzej Mencwel, wyd. 3, Wyd. Uniw. Warsz.,
Warszawa 2003, s. 444-452, (Wiedza o Kulturze; cz. 1); [przedr. fragm. z
wyd. 2: Moralno�æ mieszczañska, s. 74-93]; Zob. poz. 22 supl.

54. Rycerz w �redniowieczu, w: Antropologia kultury : zagadnienia i wybór
tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski i in., wstêp i red. Andrzej Mencwel,
wyd. 3, Wyd. Uniw. Warsz., Warszawa 2003, s. 412-427, (Wiedza o Kulturze
; cz. 1); [przedr. fragm. z wyd. 1: Ethos rycerski i jego odmiany, s. 93-117];
Zob. poz. 194.

2004
55. Podstawy nauki o moralno�ci. (Cz. 1-2), wstêp, wybór i oprac. Pawe³

J. Smoczyñski, wyd. 6, Altaya Polska - De Agostini Polska, Warszawa 2004,
892 s., (Arcydzie³a Wielkich My�licieli); [edycja na podst. wyd. z 1994 r.];
Zob. poz. 36 supl.

 Zawiera tak¿e : Suplement [wybór drobnych tekstów M. Ossowskiej]:
Etyka (s. 670-677); Pojêcie moralno�ci (s. 678-693); Jakie zadania ma przed
sob¹ badacz moralno�ci? (s. 694-707); Trzy nurty w moralno�ci (s. 708-723);
Dwa piony w moralno�ci (s. 724-728); Ocena i opis (s. 729-757); O dwóch
rodzajach ocen (s. 758-774); Ocena a zdanie spostrzegawcze (s. 775-777); Co
to jest ocena? (s. 778-780); Oceny i normy (w odpowiedzi prof. J. Landemu)
(s. 781-790); Uwagi o strukturze systemów etycznych (s. 791-794); G³ówne
modele �systemów� etycznych (s. 795-822); Z zagadnieñ psychologii ocenia-
nia (s. 823-833); Rola ocen w kszta³towaniu pojêæ (s. 834-848); Zagadnienie
powszechnie uznanych norm moralnych (s. 849-873). Zob. kolejno poz.: 44,
165, 65, 60, 189, 62, 102, 107, 111, 115, 120, 141, 155, 171, 130.

56. Opinia w sprawie pojêcia wiadomo�ci (wspó³uat. Leszek Ko³akow-
ski), w: Leszek Ko³akowski: W�ród znajomych: o ró¿nych ludziach m¹drych,
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zacnych, interesuj¹cych i o tym, jak czasy swoje urabiali, wybór i pos³owie
Zbigniew Mentzel, �Znak�, Kraków 2004, s. 28-32; Zob. poz. 15 supl.

2005
57. Socjologia moralno�ci: zarys zagadnieñ, wyd. 4, Wyd. Nauk. PWN,

Warszawa 2005, 278, [1] s.; Zob. poz. 159.
58. Klasyczny model moralno�ci mieszczañskiej: Beniamin Franklin, w:

Antropologia kultury: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Godlew-
ski i in., wstêp i red. Andrzej Mencwel, wyd. 4, zm., rozsz. i uzup., Wyd.
Uniw. Warsz., Warszawa 2005, s. 506-514; [przedr. fragm. z wyd. 2: Moral-
no�æ mieszczañska, s. 74-93]; Zob. poz. 22 supl.

59. Rycerz w �redniowieczu, w: Antropologia kultury: zagadnienia i wy-
bór tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski i in., wstêp i red. Andrzej Mencwel,
wyd. 4, zm., rozsz. i uzup., Wyd. Uniw. Warsz., Warszawa 2005, s. 454-468;
[przedr. fragm. z wyd. 1: Ethos rycerski i jego odmiany, s. 93-117]; Zob.
poz. 194.

60. [t³.], Utylitaryzm, w: Mill J.S.: Utylitaryzm. O wolno�ci, wyd. 2, Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa 2005, s. 3-111, (Biblioteka Klasyków Filozofii); Zob.
poz. 133.

2006
61. [t³.], Utylitaryzm, w: Mill J.S.: Utylitaryzm. O wolno�ci, wyd. 2, 1

dodr., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 3-111, (Biblioteka Klasyków
Filozofii); Zob. poz. 133.

2007
62. Das ritterliche Ethos und seine Spielarten, prze³. Friedrich Griese,

Suhrkamp, Frankfurt am Main 2007, 221 s. (Denken und Wissen: eine po-
lnische Bibliothek); [podst. przek³.: wyd. 3: Ethos rycerski i jego odmiany];
Zob. poz. 49 supl.

2010
63. Maria Ossowska o wzorze obywatela : fragm.. ksi¹¿ki �Wzór obywa-

tela�, �Zoon Politikon : rocznik naukowy Centrum Badañ Spo³eczno�ci i
Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Stowarzyszenia CAL� 2010, nr 1, s.
186-191; Zob. poz. 101.

2011
64. Ethos rycerski i jego odmiany, wyd. 3, 1 dodr., Wyd. Nauk. PWN,

Warszawa 2011, 174, [2] s. Zob. poz. 49 supl.
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65. Ethos rycerski i jego odmiany, wyd. 3, 2 dodr., Wyd. Nauk. PWN,
Warszawa 2011, 174, [2] s. Zob. poz. 49 supl.

66. Socjologia moralno�ci: zarys zagadnieñ, wyd. 4, 1. dodr., Wyd. Nauk.
PWN, Warszawa 2011, 278, [1] s. Zob. poz. 57 supl.

67. Socjologia moralno�ci: zarys zagadnieñ, wyd. 4, 2. dodr., Wyd. Nauk.
PWN, Warszawa 2011, 278, [1] s. Zob. poz. 57 supl.

68. O tak zwanej �prze�roczysto�ci� znaków mowy, w: Maria Ossow-
ska (1896-1974) w �wietle nieznanych �róde³ archiwalnych, oprac. Joanna
Dudek, Stefan Konstañczak, Joanna Zegzu³a-Nowak, Ofic. Wyd. Uniw. Zie-
lonog., 2011, s. 55-67; [przedr. z rêkopisu, tekst z 1931 r. bêd¹cy wyk³.
hab.].

69. [list do Henryka Elzenberga], £ód�, 19 pa�dziernika 1946, w: Maria
Ossowska (1896-1974) w �wietle nieznanych �róde³ archiwalnych, oprac.
Joanna Dudek, Stefan Konstañczak, Joanna Zegzu³a-Nowak, Ofic. Wyd.
Uniw. Zielonog., 2011, s. 99-100; [przedr. z rêkopisu, polem. dot. wyd. 1:
Wzór obywatela w ustroju demokratycznym]; Zob. poz. 101.

70. Przemówienie na uroczysto�ci jubileuszowej [Tadeusza Kotarbiñskie-
go] w Uniwersytecie Warszawskim, 5 kwietnia 1956 roku, w: Maria Ossow-
ska (1896-1974) w �wietle nieznanych �róde³ archiwalnych, oprac. Joanna
Dudek, Stefan Konstañczak, Joanna Zegzu³a-Nowak, Ofic. Wyd. Uniw. Zie-
lonog., 2011, s. 113-116; [przedr. z rêkopisu pierwotnej wersji tekstu, ofi-
cjalna wersja, Zob. poz. 124].

71. Przemiany obyczajowe w dwudziestoleciu Polski Ludowej, w: Maria
Ossowska (1896-1974) w �wietle nieznanych �róde³ archiwalnych, oprac.
Joanna Dudek, Stefan Konstañczak, Joanna Zegzu³a-Nowak, Ofic. Wyd.
Uniw. Zielonog., 2011, s. 127-161; [przedr. z rêkopisu].

2012
72. Ethos rycerski i jego odmiany, wyd. 3, 3 dodr., Wyd. Nauk. PWN,

Warszawa 2012, 174, [2] s. Zob. poz. 49 supl.
73. Mì�t�anská morálka, prze³. Svatava Navrátilová, Akademia, Praha

2012, 432 s.: portr. (Galileo; sv. 49); [zawiera tak¿e: Miloslav Petrusek, Maria
Ossowska (1896-1974): pozoruhodná kapitola z dìjin støedoevropské socio-
logie morálky]; [podst. przek³., wyd. 2: Moralno�æ mieszczañska]; Zob. poz.
22 supl.

74. Socjologia moralno�ci: zarys zagadnieñ, wyd. 4, 3. dodr., Wyd. Nauk.
PWN, Warszawa 2012.� 278, [1] s. Zob. poz. 57 supl.

75. [t³.], Utylitaryzm, w: Mill J.S.: Utylitaryzm. O wolno�ci, wyd. 2, 2
dodr., Wyd.. Nauk. PWN, Warszawa 2012, s. 3-111, (Biblioteka Klasyków
Filozofii); Zob. poz. 133.
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76. [t³.], Utylitaryzm, w: Mill J.S.: Utylitaryzm. O wolno�ci, wyd. 2, 3
dodr., Wyd.. Nauk. PWN, Warszawa 2012, s. 3-111, (Biblioteka Klasyków
Filozofii); Zob. poz. 133.

77. [t³.], Utylitaryzm, w: Mill J.S.: Utylitaryzm. O wolno�ci, wyd. 2, 4
dodr., Wyd.. Nauk. PWN, Warszawa 2012, s. 3-111, (Biblioteka Klasyków
Filozofii); Zob. poz. 133.

2014
78. Ethos rycerski i jego odmiany, wyd. 3, 3 dodr., w³a�c. 4, Wyd. Nauk.

PWN, Warszawa 2014, 174, [2] s. Zob. poz. 49 supl.
79. Normy moralne: próba systematyzacji, wyd. 4, 1 dodr., Wyd. Nauk.

PWN, Warszawa 2014, 230, [1] s.; Zob. poz. 50 supl.
80. Socjologia moralno�ci: zarys zagadnieñ, wyd. 4, 3 dodr., w³a�c. 4,

Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2014, 278, [1] s.; Zob. poz. 57 supl.

2015
81. Czy moralno�æ zale¿y od religii?, �Dziennik Trybuna� 2015, nr 71

(z 10/12 kwietnia), s. 19-21. Zob. poz. 132.

2017
82. Norme morali: tentativo di sistematizzazione, red. Alberto Pirini, prze³.

Serafina Santoliquido, oprac. przek³. Anna Czajka i Gerardo Cunico, Mime-
zis, Milano-Udine 2017, 272, [2] s., (Collana: Biblioteca di Cultura Polacca,
red. ser. A. Czajka; nr 4); [podst. przek³., wyd. 1: Normy moralne]; Zob.
poz. 186.

2020
83. The Science of science (wspó³aut. Stanis³aw Ossowski), w: A New

Organon: science studies in interwar Poland, red. Friedrich Cain, Bernhard
Kleeberg, Mohr-Siebeck, Tübingen, [w druku]; Zob. poz. 48.
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HALINA G¥SIOROWSKA � doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

JAN HERTRICH-WOLEÑSKI � prof. zw. dr hab., Wy¿sza Szko³a Informa-
tyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, emerytowany profesor Uniwersytetu
Jagielloñskiego. Zainteresowania: logika, epistemologia, filozofia prawa.

IWONA JAKUBOWSKA-BRANICKA � prof. zw. dr hab., wyk³ada w Instytu-
cie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje
Katedr¹ Historii Idei i Antropologii Kulturowej. Socjolog, specjalizuje siê
w problematyce dotycz¹cej teorii demokracji wspó³czesnej, praw cz³owie-
ka, psychologii polityki i socjotechniki propagandy politycznej. Ostatnio
opublikowane: O dogmatycznych narracjach. Studium nienawi�ci, Hate
narratives. Language as a tool of intolerance, Rynek firm po¿yczkowych w
Polsce. Teoria i praktyka, Loan companies in Poland. Theory and practice.

MAGDALENA JASIÑSKA � doktorantka Marii Ossowskiej; w 1964 r. obro-
ni³a pracê pt. �Problematyka prostytucji m³odocianych w �wietle badañ
terenowych w Warszawie�. Autorka tekstów o patologii spo³ecznej. Pra-
cowa³a pod kierunkiem prof. M. Ossowskiej w Katedrze Historii i Teorii
Moralno�ci Wydzia³u Filozofii i Socjologii UW, potem w IPSiR i ISNS
UW. Popularyzatorka filozofii wschodu, m.in. Jidu Krishnamurtiego
(O Krishnamurtim, �Colloquia Communia� 1987 nr 1/2).

KRZYSZTOF KICIÑSKI � prof. dr hab., socjolog, emerytowany profesor
Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowa³ pod kierunkiem prof. M. Ossow-
skiej w Katedrze Historii i Teorii Moralno�ci WFiS UW, potem w IPSiR
i Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW gdzie kierowa³ Katedr¹
Socjologii Moralno�ci i Aksjologii Ogólnej. Zajmuje siê zagadnieniami so-
cjologii moralno�ci i socjologii m³odzie¿y.

JADWIGA KORALEWICZ � prof. zw. dr hab.,  prezydent oraz kierownik
Instytutu Socjologii  Collegium Civitas (do 2015 r. tak¿e  profesor w In-
stytucie Studiów Politycznych PAN), socjolog.

NINA KRA�KO � dr hab., emerytowana profesor UW; zajmuje siê histori¹
socjologii, histori¹ spo³eczn¹ II Rzeczypospolitej. Pracowa³a w Instytucie
Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
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MARCIN KRÓL � prof. zw. dr hab., filozof i historyk idei, emerytowany
profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowa³ w Instytucie Stosowa-
nych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kierowa³
Katedr¹ Historii Idei i Antropologii Kulturowej.

JOANNA KURCZEWSKA � prof. zw. dr hab., socjolog i historyk idei. Pra-
cuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, kieruje Zespo³em Socjologii
i Antropologii Kultury. Prowadzi badania nad nacjonalizmem, regionali-
zmem i lokalno�ci¹. Dzia³a w przestrzeni publicznej pro publico bono.

JACEK MARIA KURCZEWSKI � prof. zw. dr hab., emerytowany profesor
Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny �Societas/Communitas�.
Pracowa³ pod kierunkiem prof. M. Ossowskiej w Katedrze Historii i Teorii
Moralno�ci Wydzia³u Filozofii i Socjologii UW, potem w IPSiR i w Insty-
tucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Kierowa³ Katedr¹ Socjologii
i Antropologii Obyczajów i Prawa. Zajmuje siê socjologi¹ prawa, polity-
ki i obyczajów.

JANUSZ MARIAÑSKI � ks. prof. zw. dr hab., emerytowany profesor socjolo-
gii religii i socjologii moralno�ci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Paw³a II, wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Nauk Spo³ecznych w Lubli-
nie. Jego zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê wokó³ stanu religij-
no�ci polskiego spo³eczeñstwa oraz przemian w zakresie religijno�ci i mo-
ralno�ci. Jest autorem 1000 artyku³ów naukowych i popularnonaukowych
oraz 60 ksi¹¿ek. W grudniu 2019 r., w uznaniu za dorobek naukowy
w dyscyplinie socjologia moralno�ci i socjologia religii zosta³ uhonoro-
wany tytu³em doktora honoris causa Uniwersytetu �l¹skiego.

MA£GORZATA MELCHIOR � socjolog, dr hab., emerytowany profesor
w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Nale¿y tak¿e do zespo³u badaczy Centrum Badañ nad Zag³ad¹
¯ydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (obecnie jako profe-
sor emeritus). Jej zainteresowania badawcze obejmuj¹ problematykê jed-
nostkowej to¿samo�ci spo³ecznej, socjologiczne zagadnienia mniejszo-
�ci spo³ecznych, historiê Zag³ady i stosunków polsko-¿ydowskich,
kwestiê wyborów biograficznych w sytuacjach granicznych oraz wp³yw
przesz³o�ci i pamiêci o przesz³o�ci na biografie jednostkowe i ¿ycie spo-
³eczeñstw. Opublikowa³a m.in. Zag³ada a to¿samo�æ. Polscy ¯ydzi oca-
leni �na aryjskich papierach�. Analiza do�wiadczenia biograficznego
(2004).
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WOJCIECH MISZTAL � dr hab., kierownik Zak³adu Socjologii Zmian Spo-
³ecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badaw-
cze: socjologia moralno�ci, aksjologia pracy socjalnej, polityka publicz-
na, spo³eczeñstwo obywatelskie i dialog obywatelski (konsultacje
spo³eczne), dialog spo³eczny, zró¿nicowanie regionalne, kapita³ intelek-
tualny, problematyka spo³eczno-gospodarcza regionu, rozwój Polski
Wschodniej, strategie lokalne i regionalne. Dorobek naukowy (wybór):
Lokalny dialog obywatelski (2008); Dialog obywatelski we wspó³czesnej
Polsce (2011); Homo ethicus � homo moralis (2017).

EWA NOWICKA-RUSEK � prof. zw. dr hab., antropolog spo³eczny, praco-
wa³a w Instytucie Socjologii. Zainteresowania naukowe:  wspó³czesne teorie
antropologiczne, mniejszo�ci narodowe i etniczne w Polsce i w Europie, imi-
granci i imigracja, rdzenne narody Syberii, spo³eczny i psychologiczny aspekt
migracji powrotnych, ma³e narody na Syberii i w Europie. 

BARBARA OTWINOWSKA (1924�2018), kuzynka Marii Ossowskiej ze stro-
ny matki; prof. nauk humanistycznych w zakresie historii literatury sta-
ropolskiej; zwi¹zana z Instytutem Badañ Literackich Polskiej Akademii
Nauk. Autorka wielu prac, m.in: Rola dydaktyki jêzykoznawczej Komen-
skiego w Polsce XVII w. (1963), Retoryka a literatura, red. (1984). Skaza-
na w politycznym procesie odpryskowym sprawy Witolda Pileckiego
w 1947 r. Wyrok odby³a w wiêzieniu w Fordonie. Wspó³wiê�niarkom
po�wiêci³a ksi¹¿kê Zawo³aæ po imieniu: ksiêga kobiet � wiê�niów poli-
tycznych: 1944�1958, t. 1�2, wspó³aut. T. Drzal (1999�2003).

WOJCIECH PAWLIK � is a professor at University of Warsaw, Dean of the
Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization, University of
Warsaw. He is the author of several publications and reports devoted to
transformation in the sphere of values, religiosity and manners in Polish
society. He is also interested in the sociology of emotion and sociological
reflection on the role of sentiments in individual and social life.

PATRYCJA PROCHERA � jest doktorantk¹ w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz cz³onkini¹ Polskiego To-
warzystwa Badañ Rynku i Opinii. Jej zainteresowania naukowe skupiaj¹
siê wokó³ socjologii rodziny, studiów kobiecych oraz ró¿nic pokolenio-
wych. Zawodowo zwi¹zana jest z badaniami rynku. Obecnie pracuje
w agencji badawczej Kantar na stanowisku starszej badaczki. W wolnych
chwilach rozwija siê w zakresie Visual Thinking oraz Data Storytelling.
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MARIA SMO£A (1931�2012), socjolo¿ka moralno�ci, magistrantka prof.
M. Ossowskiej �Wybrane zagadnienia etyki Herberta Spencera� (1960).
Pracowa³a jako asystentka w IPSiR i ISNS UW. Wspó³redagowa³a z Ma-
ri¹ Ofiersk¹ Maria Ossowska. O cz³owieku, moralno�ci i nauce. Miscella-
nea (1983).

£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 XX w.
oraz zwi¹zki wizualno�ci z kontrkultur¹.

MARIA �RODOÑ � dr socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, zastêpca burmistrza dzielnicy
Ochota Miasta Sto³ecznego Warszawy.

RÓ¯A SU£EK � kierowniczka Biblioteki ISNS UW i kustosz ksiêgozbioru
Ossowskich, przewodnicz¹ca Rady Bibliotecznej BUW (1980�1981).
Napisa³a: Prasa podziemna w Warszawie w czasie stanu wojennego, w:
Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej (1995); Droga Stefa-
na Czarnowskiego do katedry socjologii w UW, w: Socjologia na UW
(2007); Ludwik Krzywicki � nauczyciel pokoleñ, w: Ludwik Krzywicki,
wizjoner i realista (2012); Promieniowanie Stanis³awa Ossowskiego, w:
Stanis³aw Ossowski z perspektywy pó³wiecza (2014); prowadzi bazê bi-
bliograficzn¹ SocjoWiki (wiki.isns.uw.edu.pl) i wydaje Dzienniki Ossow-
skiego.

ADRIANNA SURMIAK � dr, realizuje sta¿ naukowy w Instytucie Stosowa-
nych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego (konkurs FUGA 5,
NCN). Interesuje siê etyk¹ i metodologi¹ badañ jako�ciowych oraz so-
cjologi¹ moralno�ci.

KLEMENS SZANIAWSKI (1925�1990) � filozof, profesor Uniwersytetu
Warszawskiego. Kierowa³ Katedr¹ Metod Badawczych w Socjologii,
a potem Zak³adem Logiki w Instytucie Filozofii UW. Specjalizowa³ siê
w logice, metodologii i filozofii nauki.

HALINA WANTU£A � magistrantka (1959) i doktorantka Marii Ossow-
skiej; doktorat pt. �Poczucie winy a przestêpca: rozwa¿ania nad poczu-
ciem winy z punktu widzenia problemu resocjalizacji� obroni³a w 1970 r.
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Autorka m.in. ksi¹¿ek: Kara pozbawienia wolno�ci: w praktyce i w oce-
nie spo³ecznej (1982), Abolicjonizm wiêzieñ � podej�cie racjonalne i hu-
manistyczne: o karze pozbawienia wolno�ci, o jej skutkach i mo¿liwo-
�ciach jej ograniczania (1997) oraz artyku³ów; tak¿e poetka. D³ugoletni
pracownik naukowy w Zak³adzie Filozofii i Socjologii Akademii Ekono-
micznej w Krakowie.

DOROTA ZWIERZYÑSKA-SYMONAJC � doktor socjologii, doktorat obro-
ni³a w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Zainteresowania naukowe: pamiêæ i to¿samo�æ, procesy emocjo-
nalne i motywacyjne, psycholingwistyka.
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Na ten sam temat pisali�my miêdzy innymi
w Societas/Communitas nr 2(22)2016
�Morality, Law and Ethos. Maria Ossowska
(1896-1974) � In Memoriam�:

(...)
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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.
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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 pra-
cowników Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Jest to �rodowisko szczególne,
w³a�nie ze wzglêdu na wielokierunkowo�æ i ró¿norodno�æ prowadzonych badañ i oferowa-
nych studentom propozycji edukacyjnych. Ró¿norodno�æ ta ma jeszcze jeden znacz¹cy wy-
miar. Prócz badañ i analiz teoretycznych powstaje tu wiele projektów o charakterze praktycz-
nym, stanowi¹cych podstawê ekspertyz oraz konkretnych rozwi¹zañ problemów spo³ecznych.
Uwa¿amy, i¿ owa wielokierunkowo�æ my�lenia i dzia³ania skupiona w ramach jednego Insty-
tutu jest warto�ci¹, gdy¿ stwarza realn¹ mo¿liwo�æ, wrêcz zmusza do sta³ej konfrontacji ró¿-
nych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków interpretacji �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
Nr 25 Interdyscyplinarne spojrzenie na
                spo³eczeñstwo
Nr 26 Socjourbanistyka
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