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3 kwietnia bie¿¹cego roku minê³o 210 lat od mierci Jêdrzeja Kitowicza,
autora ksi¹¿ki Opis obyczajów za panowania Augusta III, któr¹ mo¿na uznaæ
za pierwsz¹ polsk¹ socjologiczn¹ pozycjê powiêcon¹ obyczajom, choæ jeszcze
nie istnia³a formalnie socjologia jako dziedzina naukowych dociekañ i badañ.
Rocznica mierci Kitowicza sta³a siê inspiracj¹ do zorganizowania w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego konferencji
na temat wspó³czesnych polskich obyczajów i ich przemian. Kitowicz w swojej
inwokacji do czytelników pisa³: Ci, co przed nami ¿yli stem lat prêdzej, jak
czytamy z dziejów dawnych, w cale byli odmiennych od naszych obyczajów.
Sama nawet postaæ dawnych Polaków odmienna du¿o by³a od dzisiejszych,
co siê dosyæ doskonale ukazuje w portretach i pos¹gach starowieckich. Ci,
co po nas nast¹pi¹ za lat sto Polacy, pewnie siê od nas dzisiaj ¿yj¹cych tak
bêd¹ ró¿nili, jak siê my ró¿nimy od dawniejszych. wiadomoæ nieustannych, coraz bardziej dynamicznych, dziej¹cych siê na naszych oczach przemian sk³ania do refleksji, prób uchwycenia i opisania naszych wspó³czesnych
obyczajów. W odró¿nieniu od Kitowicza, który, mówi¹c jêzykiem socjologicznym, ograniczy³ siê do obserwacji uczestnicz¹cej, wspó³czesna socjologia
dysponuje wieloma ró¿nymi metodami badañ i bogat¹ refleksj¹ teoretyczn¹,
u³atwiaj¹c¹ analizê ich wyników. Niezale¿nie od tego, badanie obyczajów
spo³eczeñstwa, w którym siê ¿yje, nie jest ³atwe, a ogromne zró¿nicowanie
dzisiejszych ponowoczesnych spo³eczeñstw dodatkowo nie u³atwia tego zadania. Analiza obyczajów przybiera wiêc czêsto obraz wielobarwnej mozaiki, w której pewne motywy s¹ wiod¹ce, powtarzaj¹ce siê, inne za pojawiaj¹
siê na obrze¿ach, ale ich jaskrawoæ rzuca siê w oczy ogl¹daj¹cym.
Kolejny numer Societas/Communitas jest powiêcony takiej w³anie
wielobarwnej mozaikowej analizie polskich obyczajów pocz¹tku XXI w.
Rozpoczyna go tekst teoretyczny Jacka Kurczewskiego, omawiaj¹cy ró¿ne
socjologiczno-antropologiczne inspiracje badañ i refleksji nad obyczajami.
Dwa nastêpne teksty ilustruj¹ na wybranych przyk³adach przemiany wspó³czesnej obyczajowoci, w której znacz¹cymi cechami s¹: wielozmys³owoæ,
ostentacja, nachalny indywidualizm i ekshibicjonizm. El¿bieta Tarkowska,
analizuj¹c wspó³czesne wielozmys³owe spektakle spo³eczne, jakimi s¹ rekonstrukcje historyczne i festiwale kulinarne, wskazuje ich podobieñstwa do
obyczajów opisanych przez Kitowicza. Tomasz Szlendak za analizuje ró¿ne
formy performansu, ostentacyjnej konsumpcji i masowego ekshibicjonizmu
jako obyczajowej normy ujawniaj¹cej siê w sieciowych prezentacjach Pola11

SOCIETAS/COMMUNITAS 1(17) 2014

2.p65

11

14-12-13, 12:07

Od Redakcji

ków. Kolejne dwa teksty powiêcone s¹ obyczajom w przestrzeni domowej.
Autorka pierwszego, Renata Dopiera³a, odwo³uj¹c siê do Kitowicza, analizuje dawne i wspó³czesne rozró¿nienie tego, co publiczne i prywatne w przestrzeni domowej. Aldona ¯urek skupia siê na analizie obyczajów zwi¹zanych
ze spêdzaniem wolnego czasu w domu przez cz³onków rodziny. Autorki dwóch
nastêpnych tekstów zajmuj¹ siê obyczajami dotycz¹cymi cia³a. Mariola Bieñko opisuje zmieniaj¹ce siê sposoby traktowania kobiecych piersi oraz obyczaje ich eksponowania w przestrzeni publicznej i prywatnej. Aleksandra
Herman przeprowadza rekonstrukcjê obyczajowoci naturystycznej, odnosz¹c
j¹ do kultury dominuj¹cej i rozwa¿añ na temat obyczajnoci lub jej przekroczenia. Do problemu obyczajnoci odwo³uje siê tak¿e nastêpny tekst, w którym Maria Woniak przytacza sposoby, jakimi pos³ugiwa³y siê media, negocjuj¹c normy w sferze seksualnoci, intymnych zwi¹zków miêdzypokoleniowych
w nawi¹zaniu do dawnego przestêpstwa seksualnego znanego re¿ysera. Dwa
nastêpne artyku³y dotycz¹ specyficznej niszy obyczajowej, pokazuj¹ bowiem
funkcjonowanie kobiet w strukturach Kocio³a. Katarzyna Leszczyñska wskazuje bariery i ograniczenia pracy wieckich kobiet zatrudnionych w centralnych organizacjach Kocio³a rzymskokatolickiego w Polsce. Agnieszka Poniak charakteryzuje dzia³alnoæ pedagogiczno-wychowawcz¹ ¿eñskich
zgromadzeñ zakonnych, dokonuj¹c rekonstrukcji spo³ecznego wyobra¿enia
siostry zakonnej w roli nauczycielki.
W czêci Z warsztatów badawczych znalaz³y siê teksty prezentuj¹ce
badania ró¿nych aspektów wspó³czesnej obyczajowoci. Trzy z nich powiêcone s¹ obyczajowoci odwiêtnej. Ma³gorzata Bogunia-Borowska pokazuje,
czy i jak zmieni³y siê od czasów Kitowicza miejskie obyczaje religijnego celebrowania Wielkanocy i Bo¿ego Cia³a. Beata £aciak analizuje wspó³czesne
wieckie wiêta miast, prezentuj¹c je jako okazjê do konstruowania lokalnej
tradycji, budowania to¿samoci i promocji miasta, ale tak¿e zabawy, rozrywki, konsumpcji. Joanna migielska porusza temat zmiany obyczajów dotycz¹cych konstytuowania siê ma³¿eñstwa we wsiach regionu ³owickiego, przedstawiaj¹c je na tle tradycyjnej ludowej obyczajowoci lubno-weselnej. Do
obyczajów ludowych odwo³uje siê Urszula Szczepankowska, analizuj¹c dzia³alnoæ g³ównie podlaskich szeptunek, opisuj¹c ich magiczne praktyki obyczajowe jako medycynê ludow¹ lecz¹c¹ duszê i cia³o.
Te ró¿norodne, interesuj¹ce teksty nie daj¹ na pewno pe³nego obrazu
polskich obyczajów wspó³czesnych, ale nawet jeli prezentuj¹ jego fragmenty, to i tak, moim zdaniem, warto siêgn¹æ po ten numer Societas/Communitas, do czego z przekonaniem i bardzo serdecznie zachêcam Czytelników.
Beata £aciak
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