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Basi

Po blisko trzydziestu latach braku rodzimego, oryginalnego podręcznika socjologia polska będzie wreszcie
dysponowała dziełem ze wszech miar wybitnym, slużącym jako podstawowy tekst akademicki, zarówno
na studiach magisterskich, jak i licencjackich. Dzieło wyróżnia się niezwykłą systematycznością wykładu,
eleganckim,  komunikatywnym  językiem  i  umiejętnością  plastycznego  ukazywania  najbardziej
skomplikowanych zjawisk społecznych.

Andrzej Kojder, profesor UW

Autor jest znakomitym znawcą teorii socjologicznej. Zarówno klasycznej, jak i współczesnej, i tę swoją
erudycję świetnie wykorzystuje, odwołując się do twierdzeń teoretycznych wtedy, gdy służą mu one do
opisu  i  zrozumienia  rzeczywistości.  Lektura  podręcznika  pozwala  zapoznać  się  i  z  podstawowymi
zjawiskami  społecznymi,  i  z  postaciami  najważniejszych  socjologów,  i  wreszcie  z  najistotniejszymi
dyskusjami wśród socjologów.

Marek Ziółkowski, profesor UAM
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Książka  ta  powstawała  latami  w  notatkach  i  konspektach  do  moich  wykładów,  przede
wszystkim w Uniwersytecie Jagiellońskim, ale także piętnastokrotnie w USA (na Uniwersytecie
Columbia w Nowym Jorku i Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles) oraz sporadycznie
kilku innych  uniwersytetach  w Europie,  Ameryce  Łacińskiej  i  Australii.  Udział  w niej  mają
więc moi studenci, polscy i zagraniczni.

Napisana  jednak  została  w  całości  podczas  czterech  wiosennych  miesięcy  2001  roku.  Taka
intensywność  pracy możliwa była  tylko dzięki  zaproszeniu  mnie,  jako gościa Rektorów,  do
dwóch  instytutów  badań  zaawansowanych  -  węgierskiego  Collegium  Budapest  oraz
holenderskiego  NIAS  (The  Netherlands  Institute  for  Advanced  Study).  Rektorzy  Ga-bor
Klaniczay i Henk Wesseling stworzyli mi w tym czasie zupełnie idealne warunki życia i pracy.
Jeśli  istnieje  specjalne miejsce w niebie czy raju przeznaczone dla uczonych, to z pewnością
wygląda ono dokładnie tak, jak ich instytuty.

W  skomplikowanym  i  mozolnym  dziele  przygotowania  edytorskiego  i  produkcji  tomu  na
szczególną moją  wdzięczność  zasłużyli  Adam Michajłów i  wnikliwa redaktorka  Małgorzata
Biernacka.

Rozdział l

Socjologia i społeczeństwo

Wiedza społeczna a socjologia

Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką
historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się
dopiero w I połowie XIX wieku. Nazwę „socjologia" wprowadza w 1838 roku francuski filozof
Auguste Comte,  budując zbitkę pojęciową z łacińskiego  socius  (zbiorowość,  społeczeństwo) i
greckiego logos  (mądrość, wiedza). W połowie wieku pierwsze książki mające w tytule termin
„socjologia" pisze brytyjski myśliciel Herbert Spencer. Ale musiał upłynąć cały wiek XIX, zanim
socjologia pojawiła się jako uznana dyscyplina akademicka nauczana na uniwersytetach.

Mimo  że  swoje  korzenie  intelektualne  miała  w  Europie,  pełną  akceptację  instytucjonalną
zdobywa  najpierw  w  Ameryce.  W  Stanach  Zjednoczonych  pierwszy  wydział  socjologii
powstaje już w 1892 r. na Uniwersytecie w Chicago (kieruje nim Albion W Smali, równocześnie
założyciel „American Journal of Sociology", do dziś czołowego czasopisma socjologicznego w
USA).  Amerykańskie  Stowarzyszenie  Socjologiczne  (ASA),  największa  do  dziś  organizacja
zawodowa socjologów, utworzone zostaje w 1909 roku.

W  Europie  pierwsza  katedra  socjologii  ustanowiona  zostaje  we  Francji  w  1895  roku  na
Uniwersytecie  w  Bordeaux  (obejmuje  ją  Emile  Durkheim,  który  też  od  roku  1898  zaczyna
redagować  bardzo  wpływowy  periodyk  „UAnnee  Sociologiąue").  W  Niemczech  znacznie
później,  bodopiero w 1919 roku, na Uniwersytecie  w Monachium pierwszą katedrę/^cjofdgii
uzyskuje Max Weber, wcześniej sławny już profesor ekonomii czy historii gospodarczej, który
w  1909  roku  był,  wspólnie  z  Ferdinandem  Toenniesem  i  Georgem  Simmlem,  założycielem
pierwszego niemieckiego stowarzyszenia socjologicznego.  W Wielkiej  Brytanii  dopiero po  II
wojnie światowej socjologia uzyskuje uznany status na głównych uniwersytetach, w Oxfordzie
i  Cambridge  uprawiana  wcześniej  jako  antropologia  społeczna  lub  filozofia  społeczna  i
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polityczna. W Polsce twórcą pierwszego uniwersyteckiego ośrodka socjologicznego był Florian
Znaniecki,  założyciel  katedry  na  Uniwersytecie  w  Poznaniu  w  roku  1920  oraz  redaktor
pierwszego  polskiego  czasopisma  socjologicznego,  ukazującego  się  do  dzisiaj  „Przeglądu
Socjologicznego".

W skali międzynarodowej socjologowie zaczęli organizować się w 1893 roku, kiedy francuski
uczony  Renę  Worms  założył  elitarny,  niewielki  liczbowo  Międzynarodowy  Instytut
Socjologiczny (Institut International de Sociologie, IIS). Dopiero jednak w 1949 roku powstała
organizacja masowa o zasięgu światowym, reprezentująca socjologów z niemal stu krajów i
licząca obecnie ponad trzy tysiące członków - Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne
(International Sociological Association, ISA).

Jest więc socjologia dziedziną stosunkowo młodą. To mam na myśli, mówiąc, że socjologia ma
krótką  historię.  Równocześnie  jednak  refleksja  na  temat  społeczeństwa  jest  zapewne
odwieczna, towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Życie bowiem w otoczeniu innych ludzi,
kontakty  z  innymi,  współpraca,  konkurencja,  walka  to  podstawowe  fakty  egzystencjalne
gatunku  ludzkiego.  Jesteśmy  gatunkiem  stadnym,  żyjemy  w  zbiorowościach  -  od  rodziny,
przez ród, plemię, wspólnotę lokalną, sąsiadów, przyjaciół, współpracowników, po naród, czy
wreszcie  to,  co  dziś  objawia  się  coraz  wyraźniej  dzięki  rozszerzającym  się  powiązaniom
komunikacyjnym,  ekonomicznym,  kulturalnym,  a  także  celowej  polityce  integracyjnej  -
społeczeństwo  kontynentalne  lub globalne,  np.  europejskie  czy światowe.  Zauważali  to  już
starożytni filozofowie (np. Arystoteles), definiując człowieka jako „istotę społeczną"  (homo so-
cius albo homo politicus).

Nigdy nie jesteśmy sami, od urodzenia do śmierci otaczają nas inni i musimy jakoś radzić sobie
z  innymi,  układać  nasze  życie  wśród  innych.  Zbieramy  różne  doświadczenia  z  takich
kontaktów,  porównujemy  z  doświadczeniami  bliskich  i  znajomych,  uogólniamy  je,
wyprowadzamy z nich różne życiowe strategie, które stosujemy w codziennej praktyce. Każdy
człowiek  jest  więc  w  pewnym  sensie  socjologiem.  Tyle  że  nie  socjologiem  akademickim,
naukowym. To mam na myśli, mówiąc, że socjologia ma długą przeszłość.

Czym cechuje  się  ta  przed-socjologiczna wiedza o społeczeństwie?  Występuje  ona w trzech
postaciach: wiedzy potocznej, wrażliwości artystycznej i refleksji filozoficznej. Wiedza potoczna
jest, po pierwsze, zbiorem spostrzeżeń dość przypadkowych i osobistych. Każdy żyje w nieco
odmiennych zbiorowo-ściach, w różnych warunkach, ma nieco inne losy życiowe, inne sukcesy
i  porażki,  a  zarazem  każdy  ma  skłonność  do  ich  generalizowania,  traktowania  jako
powszechnych i typowych. Nasza perspektywa, nasz własny punkt widzenia wydają się nam
jedynie uprawnione. Dlatego, po drugie, mądrość potoczna jest fragmentaryczna i niespójna.
Nawet wtedy, gdy ulega sformułowaniu w przysłowiach ludowych, codziennych porzekadłach
lub bardziej rozbudowanych mitach i opowieściach, nie tworzy systemu. Da się ją co najwyżej
ułożyć alfabetycznie w słownik przysłów, z których każde dotyczy zupełnie różnych spraw, a
które ponadto czasami nie zgadzają się ze sobą, mówiąc rzeczy sprzeczne. Po trzecie, mądrość
potoczna jest często pochopna, nie troszczy się zbytnio o mocne uzasadnienie swoich konkluzji,
o rzetelną bazę dowodową dla wypowiadanych prawd, zadowala się niekiedy pojedynczymi
faktami, a nawet faktami pozornymi, mitami czy złudzeniami. I wreszcie, po czwarte, wiedza

Nu
mer



zdroworozsądkowa  jest  często  apodyktyczna,  nie  stroni  od  zdecydowanych  ocen,  zaleceń,
sądów wartościujących. Łatwo popada w moralizatorstwo, lansuje partykularne dyrektywy i
reguły.

Wiedzę  o  społeczeństwie  artykułuje  również  sztuka.  Najbardziej  oczywiste  jest  to  w
odniesieniu do literatury, zwłaszcza prozy realistycznej (czyż nie są wyśmienitymi socjologami
Balzac,  Zola,  Faulkner,  Steinbeck,  Grass,  Fuentes,  Marąuez,  żeby  wspomnieć  tylko  kilka
nazwisk). Treści socjologiczne odnajdujemy także w poezji czy dramacie. Przynosi je w wielkim
bogactwie  publicystyka.  W  niedyskursywny  sposób  obserwacje  i  intuicje  na  temat
społeczeństwa sugeruje także malarstwo (Goya, Bosch), rzeźba, a nawet twórczość muzyczna,
np. opera. Ogromną skarbnicą wiedzy socjologicznej jest film, fotografia, reportaż telewizyjny.

I nic w tym dziwnego. Dominującym tematem sztuki jest przecież los człowieka, a los ten, jak
wskazywaliśmy, nierozerwalnie związany jest ze społeczeństwem. Poprzez sztukę realizuje się
więc  istotny  zasób  poznania  socjologicznego.  Ale  oczywiście  dokonuje  się  to  niejako  przy
okazji.  Cele  i  aspiracje  sztuki  są  inne,  a  jej  wartości  nie  mierzy  się  głównie  korzyściami
poznawczymi. Stąd nie wiążą sztuki rygory i standardy dochodzenia do obiektywnej prawdy.
Jest ona w tym sensie bliższa myśleniu potocznemu niż naukowej socjologii.

Trzecia  postać  przed-socjologicznej  wiedzy  społecznej  to  filozofia  społeczna  (czy  filozofia
polityczna), jeden z głównych nurtów filozofii od czasów starożytnych. Różni się ona istotnie
od wiedzy potocznej i poznania artystycznego. Przede wszystkim tym, że jako swój cel stawia
odkrywanie  prawdy  o  świecie.  Po  drugie,  jest  to  refleksja  uprawiana  profesjonalnie,  przez
zawodowych myślicieli, a nie na boku,  przy  okazji codziennych spraw życiowych czy kreacji
artystycznej.  Pozwala  dzięki  temu  przekroczyć  ramy  indywidualnych  doświadczeń  i
ograniczenia subiektywnego horyzontu. Opiera się na szerokich obserwacjach porównawczych
dotyczących  różnych  społeczeństw,  korzysta  z  materiałów  historycznych  na  temat
społeczeństw  przeszłości.  Po  trzecie,  daleko  większą  wagę  przywiązuje  do  precyzyjnego
formułowania  i  uzasadniania  wypowiadanych  sądów,  choć  ciągle  nacisk  położony  jest  na
uzasadnienia rozumowe, spójność wywodów, prawidłowość dedukcji, a fakty empiryczne czy
historyczne są traktowane tylko jako ilustracje. Po czwarte, poszczególne tezy wiąże się tu w
całościowe  systemy,  akcentując  ich  logiczną  spoistość  i  dążąc  do  wypełnienia  wszystkich
pojawiających się pól niewiedzy. Z takich filozoficznych systemów budowanych przez Augusta
Comte'a  czy  Herberta  Spencera  wyłoniła  się  właśnie  socjologia.  Po  piąte,  typowy  jest
normatywny,  wartościujący  punkt  widzenia,  a  także  ambicja  formułowania  wskazówek  i
zaleceń praktycznych czy politycznych. Nie przypadkiem tak wielką rolę w filozofii społecznej
odgrywa  etyka  oraz  tak  liczne  są,  mniej  lub  bardziej  utopijne,  wizje  „doskonałych
społeczeństw".

Socjologia  wyłania  się  z  tych  trzech  odmian  myśli  przed-socjologicznej,  jest  kontynuacją  i
zarazem  odmienną  postacią  wiedzy potocznej,  twórczości  artystycznej  i  filozofii  społecznej.
Oczywiście  nie wypiera tamtych form myśli ludzkiej,  dodaje się do nich,  istnieje  obok nich,
wyróżniając się jednak pod istotnymi względami. Momentem przełomowym jest spostrzeżenie,
że społeczeństwo nie jest  chaosem ludzkich przypadków, lecz posiada swoiste,  powtarzalne
cechy  i  prawidłowości,  a  zatem  może  być  przedmiotem  nowej,  rozwijającej  się  od  epoki
Oświecenia  perspektywy  poznawczej,  a  mianowicie  nowoczesnej,  empirycznej  i
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eksperymentalnej  nauki,  zmierzającej  do  formułowania  ogólnych  praw  rzeczywistości.
Rozciągnięcie na świat społeczny nowoczesnej perspektywy naukowej stosowanej już od XVII
wieku w odniesieniu do świata przyrody -w astronomii, fizyce, chemii, biologii - dało początek
naukowej socjologii.

Ta nowa, naukowa perspektywa wyróżniała się pod trojakim względem: tym, jak wiedzę się
zdobywa, tym, jak formułuje się rezultaty i tym, jak korzysta się z uzyskanych wyników. Po
pierwsze  więc,  naukowa  socjologia  odwoływała  się  do  systematycznego,  standardowego
sposobu osiągania i uzasadniania tez prawdziwych, zwanego metodą naukową. Za ostateczne
kryterium  prawdziwości  uważała  empirycznie  czy  eksperymentalnie  stwierdzone  fakty
społeczne. Zmierzała do uzasadnionych uogólnień takich faktów w postaci praw społecznych.
Żądała  na  ogół  kategorycznego  formułowania  sądów  i  powstrzymywania  się  od  ocen  i
wartościowań.  Po  drugie,  socjologia  naukowa  proponowała  nowe,  wyraźnie  zdefiniowane,
ostre, a najlepiej mierzalne pojęcia, czyli zmienne, tworzące swoisty język dyscypliny. Pojęcia te
miały  być  stosowane  w  twierdzeniach  o  zależnościach  pomiędzy  rozmaitymi  faktami  czy
zjawiskami. A wielość twierdzeń miała być logicznie powiązana w systemy, zwane teoriami
naukowymi. Po trzecie, naukowa wiedza socjologiczna miała służyć do ugruntowanej, mocno
uzasadnionej  odpowiedzi  na  kilka  rodzajów  pytań.  Najpierw  na  pytania  opisowe:  jak  jest
naprawdę? Tutaj rola socjologii polegała na podważaniu i obalaniu różnych mitów i złudzeń
typowych dla perspektywy potocznej  czy przerysowań i idealizacji  występujących w sztuce.
Miała  więc  przede  wszystkim  weryfikować  fakty.  Miała  także  zaglądać  pod  powierzchnię
zjawisk  naocznie  postrzegalnych,  szukając  głębszych,  ukrytych  warstw  rzeczywistości
społecznej.  Miała  wreszcie  odkrywać  niezamierzone  i  nieuświadamia-ne  konsekwencje
społeczne  działań  podejmowanych  przez  członków  społeczeństwa.  Następne  pytanie  to:
dlaczego jest tak właśnie? Tutaj socjologia pragnęła szukać przyczyn bardziej fundamentalnych
niż te, które narzucał zdrowy rozsądek, odkrywać głębokie mechanizmy zjawisk, ukazywać ich
powiązania  z  kontekstem  innych  zjawisk  równoczesnych,  a  także  z  sekwencją  zjawisk
wcześniejszych. Chciała także odróżniać przyczyny rzeczywiste i pozorne lepiej, niż czyniła to
filozofia.  Po  trzecie,  socjologia  chciała  przewidywać  przyszły  bieg  zdarzeń,  odpowiadać  na
pytanie: jak będzie? Ale nie zadowalać się przeczuciami czy proroctwami, lecz wyprowadzać z
praw  naukowych  spodziewane  tendencje,  uzasadnione  prognozy  społeczne.  I  wreszcie,  po
czwarte, socjologia miała aspiracje praktyczne: chciała udzielać naukowo ugruntowanych rad
na temat tego,  co robić,  aby zmienić  społeczeństwo w pożądanym kierunku. Adresowała te
rady do polityków czy administratorów kierujących życiem społecznym, ale także do zwykłych
ludzi,  dostarczając  im  lepszego  rozeznania  w  społeczeństwie  i  tym  samym  lepszych  szans
realizowania ich dążeń i aspiracji.

Te  cechy  naukowej  socjologii,  wskazane  już  przez  twórców  dyscypliny  w  XIX  wieku,
zachowały aktualność do dziś. Wyznaczają sposoby postępowania i cele,  jakie stawiają sobie
także  współcześni  socjologowie.  A  dokładniej  -większość  socjologów  współczesnych.  Pod
koniec  XX  wieku  bowiem  pojawili  się  i  tacy,  którzy  kwestionują  przewagę  podejścia
naukowego  nad  poznaniem  intuicyjnym  opartym  na  emocjach,  inspiracji,  iluminacji,
przeżyciach estetycznych, artystycznych itp. Inni z kolei, uznając potrzebę nauki w odniesieniu
do  przyrody  czy  techniki,  odrzucają  ideę  wszelkich  prawidłowości  i  zależności  w  świecie
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społecznym,  traktując  go  jako  domenę  całkowitej  przypadkowości,  dowolności,  płynności  i
fragmentaryczności.  Taka destrukcja  naukowej  socjologii  dokonuje  się  pod modnym hasłem
postmodernizmu.  Kierunek  ten  na  szczęście  jedynie  marginalnie  wpływa  na  to,  co  robią
naprawdę  socjologowie  na  całym  świecie,  i  należy  sądzić,  że  stanowi  przemijającą  szybko
dewiację myślową, ślepą uliczkę w rozwoju dyscypliny.

AUGUSTE COMTE (1798-1857)

Filozof francuski, który w swoim głównym, sześciotomowym dziele Cours de philosophie positive
[Kurs filozofii pozytywnej] wydanym w latach 1830-1842 podjął syntezę całej dotychczasowej
wiedzy  naukowej,  postulując  jej  rozszerzenie  na  obszar  zjawisk  związanych  z  życiem
społecznym i inicjując nową dyscyplinę nauki -socjologię.

Myślenie naukowe albo inaczej „pozytywne" było w jego ujęciu ukoronowaniem ewolucji myśli
ludzkiej przechodzącej trzy stadia: teologiczne (gdy w wyjaśnieniach zjawisk ludzie odwołują
się  do  sił  nadprzyrodzonych  czy  istoty  boskiej),  metafizyczne  (gdy  wyjaśniają  przez
abstrakcyjne  pojęcia  i  rozumową  kontemplację)  i  wreszcie  pozytywne  (gdy  formułują
twierdzenia oparte na faktach i zależnościach współistnienia lub następstwa między faktami). Z
kolei socjologia była dla Comte'a ukoronowaniem hierarchii nauk, mogła powstać dopiero na
bazie  nauk  wcześniejszych:  matematyki,  astronomii,  chemii,  fizyki,  biologii.  Zajmuje  się
bowiem przedmiotem o najwyższym stopniu złożoności.

Świat przyrody i społeczeństwa stanowi jedność i dlatego także metoda socjologii musi opierać
się  na tych samych zasadach  co metody nauk przyrodniczych.  Socjologia  musi  naśladować
wzorce metodologiczne nauk przyrodniczych, w szczególności musi opierać się na faktach i
poza zaobserwowane  fakty nie  wychodzić.  Głównym podejściem badawczym socjologii  jest
metoda  porównawcza.  A  celem  -  „rozumienie-przewidywanie-zapobieganie",  czyli
formułowanie  wyjaśnień,  z  których  wyprowadzić  można  predykcje  i  zalecenia  praktyczne.
Szczególną racją istnienia socjologii jest dokonujący się w wyniku XVIII-wiecznych rewolucji, a
zwłaszcza  Wielkiej  Rewolucji  Francuskiej,  fundamentalny  przełom  społeczny:  zastąpienie
społeczeństwa  tradycyjnego  -  nowoczesnym,  opartym  na  przemyśle,  zurbanizowanym  i
republikańskim.  Nowy  system  nie  rozwinie  się  spontanicznie,  wymaga  racjonalnego
kierowania, którego podstaw dostarczyć winna właśnie socjologia.

Comte  postrzegał  społeczeństwo  na  podobieństwo  skomplikowanego  organizmu,  czyli
stosował  analogię  organianą.  Budowę  społeczeństwa  albo  inaczej  -  anatomię  badać  winna
„statyka  społeczna",  a  jego  funkcjonowanie  i  zmienność,  czyli  fizjologię  -  „dynamika
społeczna".  Podstawowym  składnikiem  społeczeństwa  są  grupy  społeczne,  a  wśród  nich
największą rolę  odgrywa rodzina.  Od Comte'a pochodzi znane powiedzenie,  że rodzina jest
podstawową  komórką  społeczną.  Społeczeństwo  ulega  nieustannemu procesowi  rozwoju,  a
jego kierunek i etapy wskazuje wspomniane wcześniej „prawo trzech stadiów".
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Wizje „naukowości" socjologii

Ogólne  uznanie  naukowego  statusu  socjologii  nie  może  jednak  prowadzić  do  naiwnego
utożsamiania nauki o społeczeństwie z naukami o przyrodzie. Błąd ten popełniali XIX-wieczni
twórcy socjologii, którzy postulowali proste naśladowanie przez nową dyscyplinę takich metod
i  procedur  badawczych,  jakie  wypracowały  bardziej  dojrzałe  i  wcześniej  istniejące  nauki
przyrodnicze:  astronomia,  fizyka,  chemia,  biologia.  August  Comte  określił  te  metody  jako
„pozytywne",  przynoszące  przezwyciężenie  wcześniejszych  „teologicznych"  i
„metafizycznych"  sposobów  myślenia,  i  stąd  zalecany  przez  niego  dla  socjologii  sposób
uprawiania  nauki  nazywamy  pozytywistycznym.  Do  tego  modelu  nauki  należało  kilka
dyrektyw.  Po  pierwsze,  ograniczenie  poznania  naukowego  do  faktów  bezpośrednio
obserwowalnych zmysłowo, a unikanie wszelkich tez na temat istoty, esencji, fundamentalnych
mechanizmów  zjawisk.  Po  drugie,  osiąganie  wszelkich  uogólnień  drogą  ostrożnej  indukcji,
poprzez  gromadzenie  coraz  liczniejszych  obserwacji  faktów,  a  następnie  klasyfikowanie  ich
według  podobieństw.  Po  trzecie,  sprowadzenie  praw  naukowych  do  prostych  tez  o
zależnościach  między obserwowalnymi  faktami:  albo  tego  typu,  że  pewne  fakty  występują
razem,  albo  że  następują  po  sobie.  Po  czwarte,  proste,  rozumowe  wyprowadzanie  z  praw
naukowych przewidywań  na  temat  zjawisk  przyszłych.  Po  piąte,  wyprowadzanie  z  praw i
predykcji  dyrektyw praktycznych na temat zapobiegania lub wywoływania nowych faktów,
poprzez  tłumaczenie  ich  na  język  czynów,  podobnie  jak  w  medycynie,  gdzie  z  wiedzy
biologicznej, chemicznej itp. wyprowadza się zasady prewencji i terapii, lub w inżynierii, gdzie
z praw mechaniki wyprowadza się techniczne sposoby budowy domów czy mostów.

Pozostawmy  na  boku  kwestię,  czy  taka  charakterystyka  nie  upraszczała  zanadto  tego,  co
naprawdę  robili  Kepler,  Newton,  Lavoisier,  Faraday  i  inni  twórcy  nowoczesnego
przyrodoznawstwa.  Ważne  dla  nas  jest  to,  że  za  postulatem,  aby  naśladować  w  socjologii
metody nauk przyrodniczych, kryło się założenie, że przedmiot tych nauk jest zasadniczo taki
sam,  że  przyroda  i  społeczeństwo  mają  taką  samą  naturę.  Taki  pogląd  o  jedności  świata
zarówno  przyrodniczego,  jak  i  społecznego  nazywamy  naturalizmem.  Naturalizm  był
nieodłącznym dopełnieniem pozytywizmu.

Jeszcze w XIX wieku taka idea naukowości socjologii została podważona przez kilku myślicieli.
Niemieccy  filozofowie  Wilhelm  Dilthey  i  Heinrich  Rickert  zakwestionowali  tezę  o  jedności
przyrody i społeczeństwa, wskazując, że w świecie ludzkim występują rzeczy niespotykane w
przyrodzie,  a  mianowicie  znaczenia,  sensy,  symbole,  reguły,  normy,  wartości,  słowem  -
kultura.  Społeczeństwo  jest  fundamentalnie  odmienne  od  przyrody.  Z  takiego  stanowiska,
które  nazywamy  antynaturalistycznym,  wyprowadził  dalsze  implikacje  twórca  socjologii
niemieckiej  Max  Weber,  postulując  zupełnie  przeciwstawny  Com-te'owskiemu  model
uprawiania socjologii. Nazywamy go antypozytywistycz-nym lub humanistycznym. Zgodnie z
takim  stanowiskiem  nauka  nie  może  ograniczać  się  do  powierzchniowych  faktów,
obserwowalnych zmysłowo, lecz musi sięgać głębiej, do ukrytych właśnie, nieobserwowalnych
znaczeń czy wartości wiązanych z faktami przez ludzi, a te ujawnić może dopiero rozumowa
interpretacja. Metoda rozumienia zjawisk społecznych zaproponowana przez We-bera wywarła
ogromny  wpływ  na  współczesną  socjologię,  zwłaszcza  w  tym  jej  nurcie,  który  nazywamy
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hermeneutycznym.  Współczesna  hermeneutyka  poszła  daleko  w  kierunku  rozwiązania
podstawowej  trudności  metody  rozumienia,  jaką  jest  groźba  subiektywizmu  interpretacji,
podważająca tak istotny dla nauki postulat obiektywizmu, czyli niezależności wiedzy od tego,
kto ją formułuje. Już brytyjski filozof nauki Karl R. Popper podkreślał rolę otwartej krytyki w
środowisku naukowym jako mechanizmu kontroli i korekty jednostronnych poglądów. Idącą w
podobnym  kierunku  propozycję  przedstawił  niemiecki  filozof  i  socjolog  Jiirgen  Habermas,
który  wskazuje,  że  interpretacja  rozumiejąca  nabiera  charakteru  obiektywnego,  jeśli  jest
formułowana w drodze otwartej  dyskusji  z udziałem wielu badaczy w warunkach „idealnej
sytuacji komunikacyjnej", czyli całkowitej swobody wypowiedzi, równej pozycji dyskutantów,
braku jakichkolwiek nacisków zewnętrznych i argumentów nieme-rytorycznych. Wyłaniająca
się  z  takiego  w  pełni  demokratycznego  dyskursu  wiedza  wolna  jest  od  subiektywnych
skrzywień.

Do przełomu antypozytywistycznego i antynaturalistycznego w socjologii przyczynili się także
socjologowie polscy. Ojciec akademickiej socjologii w Polsce Florian Znaniecki był, wspólnie z
amerykańskim psychologiem Williamem Thomasem, twórcą głośnej koncepcji „współczynnika
humanistycznego".  Podkreślała  ona,  że  wszelkie  fakty  społeczne,  w  odróżnieniu  od
przyrodniczych, są zawsze związane z działalnością jakichś ludzi, są faktami „czyimiś, a nie
niczyimi", mieszczą się w obrębie życiowych doświadczeń jakichś jednostek lub zbiorowości,
które się z nimi stykają, postrzegają, doznają, przeżywają, interpretują, oceniają.  Mają więc z
natury zawarty w sobie ów „współczynnik humanistyczny". I dlatego badać je można tylko z
perspektywy tych ludzi, w których doświadczeniu występują, stawiając się w ich położeniu,
patrząc na świat ich oczami, rozszyfrowując ich hierarchie wartości, systemy reguł jakimi się
kierują,  a  nie  w  drodze  jakiejś  oderwanej,  zewnętrznej  obserwacji.  A  więc  inaczej,  trzeba
zawsze  badać  społeczeństwo  z  uwzględnieniem  „współczynnika  humanistycznego".
Konkretnym wyrazem takiego stanowiska metodologicznego było oparcie się przez Thomasa i
Znanieckiego w ich monumentalnym dziele o emigrantach polskich pt. Chłop polski w Europie i
w Ameryce,  na szczególnym typie źródeł. Sięgnęli mianowicie do listów i pamiętników, czyli,
jak  to  nazywali,  „dokumentów  osobistych".  W ten  sposób  mogli  dotrzeć  do autentycznego
punktu widzenia  emigrantów rzuconych w nowe i  obce środowisko społeczne i  kulturowe,
zrozumieć  „od środka"  ich  problemy  i  dramaty.  Po  II  wojnie  światowej  d~>  umocnienia  w
Polsce nurtu antynaturalistycznego i  antypozytywistycznego,  bardzo wpływowego od czasu
Znanieckiego,  przyczynili  się  dwaj  wybitni  uczeni  -Józef  Chałasiński  i  Stanisław  Ossowski.
Pierwszy kierował uwagę ku z gruntu humanistycznej problematyce kultury i kontynuował w
jej badaniu metodę interpretowania pamiętników (np. w znanej pracy Młode pokolenie chłopów),
drugi  głęboko  argumentował  tezę  o  zasadniczych  „osobliwościach  nauk  społecznych"  w
porównaniu z naukami o przyrodzie.

Typową dla modelu pozytywistycznego tezę o tzw „symetrii wyjaśniania i przewidywania", to
znaczy  pogląd,  że  dysponując  eksplanacyjną  teorią  na  ukową  możemy  formułować
niezawodne  przewidywania  przyszłych  zjawisl  społecznych,  zakwestionowało  od  czasów
Comte'a wielu socjologów. Zwrócili oni uwagę, że nawet znając wszystkie pojedyncze prawa
rządzące życiem społecznym, nie  potrafimy przewidzieć,  w jakich unikalnych kombinacjach
zadziałają i jak nawzajem wpłyną na swoje ostateczne efekty. Nawet bowiem w najprostszej
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sytuacji  społecznej  występuje  wielka  mnogość  czynników  sprawczych,  z  których  każdy
uruchamia inne prawa. A ponadto, każde celowe i zamierzone działanie wyzwala wielką ilość
efektów niezamierzonych, skutków ubocznych czy nawet sprzecznych z zamierzeniami, nieraz
bardzo  pośrednich  i  odległych.  Pewna  analogia  tego  problemu  występuje  i  w  naukach
przyrodniczych.  Znamy  przecież  wszystkie  prawa  grawitacji,  a  nie  potrafimy  przewidzieć,
gdzie upadnie liść niesiony wiatrem, dysponujemy wszystkimi prawami meteorologii, a ciągle
nie  udają  się  nam  prognozy  pogody,  wiemy  mnóstwo na  temat  tektoniki,  a  zaskakują  nas
trzęsienia ziemi czy erupcje wulkanów, znamy już kompletną budowę ludzkiego genomu, nie
potrafimy jednak wiele  powiedzieć,  z jakimi zdolnościami urodzi się  dziecko,  jakie  choroby
przejdzie  w życiu i kiedy umrze.  Niektórzy powiadają, że ruch skrzydełek motyla gdzieś w
dżungli amazońskiej nie jest obojętny - poprzez nieskończony łańcuch powiązań w atmosferze -
dla wywołania huraganu na Filipinach czy Florydzie. Podobnie w naukach społecznych, mając
sporą  wiedzę  ekonomiczną,  jesteśmy  stale  zaskakiwani  ruchami  giełdy,  kursami  walut  czy
cenami  ropy  naftowej.  Nikomu  jeszcze  nie  udało  się  przewidzieć  mobilizacji  ruchów
społecznych,  wybuchu  masowych  protestów  czy  rewolucji.  Żadna,  najmądrzejsza  nawet
reforma polityczna nie dokonuje się niestety bez przykrych niespodzianek. A w mniej-

szej skali, nigdy nie jesteśmy pewni, jak zachowa się jutro nasz znajomy czy przyjaciel, ani co
zrobi za chwilę kierowca na sąsiednim pasie autostrady.

Można  oczywiście  powiedzieć,  że  to  wszystko  wynika  po  prostu  z  młodości  socjologii  i
niedostatków  wiedzy,  jaką  dysponujemy.  Ale  to  tylko  część  prawdy.  Są  bowiem  powody
zasadnicze, związane z tym, że przewidując zjawiska społeczne, przewidujemy działania ludzi,
a - co więcej - ludzi działających nie w odosobnieniu, lecz wśród innych ludzi, w kontaktach i
interakcjach z innymi. Otóż wielu socjologów (np. znany socjolog niemiecki Nikłaś Luhmann)
podkreśla,  że  nawet  pojedyncze  działania  ludzkie  są  obarczone  istotnym  czynnikiem
niepewności,  dowolności,  „kapryśności",  przypadkowości.  Jak  powiada  brytyjski  teoretyk
Anthony Giddens, „człowiek zawsze może zachować się inaczej", niż oczekujemy1. A potęguje
się to niezmiernie, gdy mamy do czynienia z zachowaniami zbiorowymi czy masowymi, gdy
ludzie wpływają  nawzajem na swoje  postępowanie.  A druga zasadnicza swoistość  ludzkich
działań w porównaniu z obiektami przyrodniczymi polega na tym, że ludzie dysponują własną,
trafną lub nietrafną wiedzą na temat swojej  sytuacji,  otoczenia społecznego, szans działania,
dostępnych  środków,  i  działają,  opierając  się  na  takiej  wiedzy.  Wiedza  ta  pochodzi  z
najrozmaitszych  źródeł,  unikalnych  doświadczeń,  kontaktów,  dla  każdego  przecież
odmiennych,  kumuluje  się  w  pamięci  od  dzieciństwa,  a  potem  manifestuje  w  działaniach.
Przewidzieć  konkretny  kształt  tej  wiedzy  nie  sposób.  A  jeszcze  trudniej,  gdy chcielibyśmy
przewidzieć nie działania jednostek czy zbiorowości, ale stan całego społeczeństwa w jakimś
momencie  w  przyszłości.  Nawet  gdyby  prawa  socjologiczne  pozwalały  nam  wyprowadzić
przewidywania na temat wszystkich aspektów przyszłego społeczeństwa, to - jak wskazywał
Karl Popper - jednego nie potrafimy przewidzieć na pewno, mianowicie przyszłej wiedzy, jaką
dysponować będzie przyszłe społeczeństwo. A od charakteru i poziomu wiedzy właśnie zależy
w  ogromnym  stopniu  kształt  społeczeństwa.  Czy  sto  lat  temu  można  było  przewidzieć
telewizję lub Internet, telefony komórkowe czy komputery osobiste? A przecież te twórcze, a
więc z definicji nieprzewidywalne odkrycia zmieniły kompletnie cały świat społeczny. Musimy
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więc  pogodzić  się  z  pewną  indetermina-cją  życia  społecznego  i  zapomnieć  o  marzeniach
pozytywistów, że zdarzenia społeczne da się przewidywać tak precyzyjnie jak ruchy planet.

I  z  jednym  jeszcze  założeniem  pozytywistycznego  modelu  nauki  rozprawia  się  socjologia
współczesna. O ile Max Weber w nowy sposób określił charakter wiedzy socjologicznej, o tyle
odejście  od pozytywistycznego,  „inżynieryjnego" ujęcia zastosowań socjologii  zawdzięczamy
niemieckiemu myślicielowi Karolowi Marksowi.  Zwrócił  on uwagę,  że wiedza społeczna,  w
odróżnieniu od wiedzy przyrodniczej, ma walor ideologiczny, to znaczy - jak pisał - „staje się
siłą  realną,  jeśli  pociąga  za  sobą  masy"2.  Inaczej  mówiąc,  same  koncepcje,  doktryny,  wizje,
teorie,  informacje  mają  w  świecie  społecznym  znaczenie  praktyczne,  ponieważ  zmieniają
myślenie  ludzi,  ich  motywacje,  intencje,  racje,  a  w konsekwencji  ich  działania.  A z  działań
masowych  składa  się  właśnie  społeczna  praxis.  Od  zupełnie  innej  strony  i  daleko  później
podobną  myśl  odnajdziemy  u  XX-wiecznego  klasyka  socjologii  amerykańskiej  Roberta
Mertona. Opisał on mechanizm tzw. „prognoz samorealizujących się i samodestrukcyj-nych".
W  tym  pierwszym  wypadku  ludzie,  biorąc  na  serio  jakąś  teorię  i  wynikające  z  niej
przewidywania,  nawet jeśli  są fałszywe, doprowadzają do tego,  że teoria się sprawdza. Np.
inwestorzy,  przekonani  w myśl  teorii  cyklu ekonomicznego,  że  zbliża  się  recesja,  wycofują
kapitały z giełdy,  co prowadzi  do paniki,  krachu i  rzeczywistego kryzysu. Albo  odwrotnie,
ruchy ekologiczne, biorąc pod uwagę dobrze potwierdzone teorie o tzw. efekcie cieplarnianym,
wymuszają  zakaz  emisji  pewnych  gazów i  ograniczenie  zatrucia  atmosfery,  co  sprawia,  że
ocieplenie  klimatu nie  następuje.  W obu przypadkach  sama teoria,  czysta  wiedza,  poprzez
ludzką świadomość i ludzkie działania oddziałała na praktykę, zmieniając rzeczywistość3. Nie
ma  tego  fenomenu  w  przyrodzie.  Teorie  astronomii  nie  zmieniają  biegu  planet,  teoria
względności nie przyśpiesza ani nie spowalnia ucieczki galaktyk, a odkrycie DNA nie zmienia
procesów  dziedziczenia.  Sama  teoria  jest  tu  praktycznie  neutralna,  a  dopiero  w  pewnych
przypadkach nauki stosowane - techniczne, inżynieryjne, medyczne - zdolne są wyprowadzić z
teorii  pewne  konkretne  dyrektywy  wprowadzane  następnie  do  praktyki  przemysłowej,
leczniczej  itp.  Dzisiejsza  socjologia  przywiązuje  wielką  wagę  do  tej  osobliwości  wiedzy
społecznej, określając ją mianem „refleksyj-ności" (np. w koncepcjach Anthony Giddensa).
1 A. Giddens, The Constitution ofSociety, Cambridge 1984: Polity Press, s. 9.

Wydaje się, że w swoim dominującym nurcie socjologia na dobre przezwyciężyła dziedzictwo
naiwnego naturalizmu i pozytywizmu. Panuje dzisiaj wyraźnie perspektywa humanistyczna,
socjologia  rozumiejąca,  hermeneutyczna,  interpretacyjna,  kulturalistyczna.  Dominuje
przekonanie o częściowej  indeter-minacji  zdarzeń społecznych i bezpośrednim, refleksyjnym
oddziaływaniu wiedzy społecznej na społeczeństwo. Ale spotykamy też, również w socjologii
polskiej,  epigonów  podejścia  pozytywistycznego.  Do  tej  tradycji  nawiązują  teorie
behawiorystyczne,  teorie  „elementarnych  zachowań  społecznych"  (np.  George'a  Homansa),
teorie sieci (w Polsce uprawiane przez Jacka Szmatkę), teorie „wymiany społecznej" (np. Petera
Blaua)  czy  teorie  „racjonalnego  wyboru"  (np.  Jamesa  Colemana).  A  w  kwestii  zastosowań
socjologii  ciągle  odżywają różne koncepcje  „inżynierii  społecznej"  lub „socjotechniki" (np. w
koncepcji  Adama  Podgóreckiego),  przyjmujące  zewnętrzną,  manipulatorską  postawę  wobec
społeczeństwa, podporządkowane na ogół interesom elit i traktujące ludzi jak marionetki, które

Nu
mer



można poganiać przysłowiowym kijem lub wabić marchewką.
2 K. Marks i F. Engels, Dzieła, t. l, Warszawa 1960: Książka i Wiedza, s. 466.
3 R. K. Merton, „The Self-Fulfilling Prophecy", w: R.  K. Merton on Social Structure and Science,  pod red. P. Sztompki,
Chicago 1996: The University of Chicago Press, s. 183-204.

STANISŁAW OSSOWSKI (1897-1963)

Czołowy socjolog polski i autorytet intelektualno-moralny w okresie po  II  wojnie światowej.
Najważniejsze książki to: Więź społeczna i dziedzictwo krwi (1B39), Struktura klasowa w społecznej
świadomości (1957), O osobliwościach nauk społecznych (1962).

Był  przedstawicielem  orientacji  humanistycznej,  dostrzegając  zasadnicze  różnice  -
ontologiczne,  epistemologiczne  i  metodologiczne  -  pomiędzy  naukami  przyrodniczymi  i
społecznymi.  Obiekty  swoiste  świata  społecznego  to  znaki,  których  poznanie  nie  może
dokonywać się w drodze obserwacji  zewnętrznej,  lecz wymaga interpretacji  sensów. W toku
interpretacji  ludzie  przejawiają  postawy  wobec  obiektów  znaczących,  nadając  im  wartość.
Postawy polegać mogą na uznaniu, odczuwaniu lub realizacji. Tworzy się w ten sposób „poli-
morfizm wartości"; trzy skale wartości mogą być wzajemnie niewspółmierne.

Świadomość  społeczna  to  zbiór  pojęć,  wyobrażeń,  przekonań,  ocen,  typowy  dla  ludzi  w
pewnym środowisku, który ulega wzmocnieniu dzięki temu, że jest postrzegany jako wspólny
z  innymi.  Wszelkie  zjawiska  żyda  społecznego  mają  aspekt  świadomościowy,  l  tak  więź
społeczna, a szczególnie więź narodowa czy etniczna, to przede wszystkim sprawa wyobrażeń,
przekonań, których patologiczne formy: rasizm, szowinizm Ossowski demaskował i piętnował,
afirmując równocześnie ich przejawy pozytywne - patriotyzm związany z pojęciem „ojczyzny
prywatnej"  i  „ojczyzny  ideologicznej".  Podobnie,  struktura  klasowa  jest  zjawiskiem,  które
nabiera znaczenia dla ludzkich działań, dopiero gdy przełamuje się w świadomości. Wąskie,
dychotomiczne  pojęcie  klasy,  związane  z  opozycją  interesów  ekonomicznych  właścicieli  i
pracowników,  to  tylko  jeden  wymiar  funkcjonujących  w  świadomości  społecznej
hierarchicznych zróżnicowań. Inne wizje „gradacyjne" to drabiny władzy i prestiżu.

Porządek społeczny opiera  się  na komunikacji  międzyludzkiej.  W zależności  od charakteru
komunikacji  wyróżnić  można  cztery  typy  „ładu  społecznego":  (a)  ład  „przedstawień
zbiorowych" oparty na wspólnych tradycjach i rutynach zachowania,  (b) ład policentryczny,
typowy  dla  ustroju  demokratycznego,  (c)  ład  monocentryczny,  występujący  w  systemach
autokratycznych,  totalitarnych,  czy  dyktaturach,  oraz  (d)  ład  oparty  na  systemie
wielostopniowych  porozumień.  Tutaj  zamiast  przymusu  pojawia  się  dialog,  dyskurs,
uzgadnianie  poglądów  i  decyzji  politycznych  pomiędzy  wolnymi  jednostkami,  co  nie
przeradza  się  w anarchię  dzięki  koordynującej  i  mediującej  roli  politycznego  centrum,  Ten
najbardziej  pożądany  typ  ładu  społecznego  wymaga  świadomych,  zaangażowanych  i
wykształconych obywateli. Drogą do niego musi być edukacyjny awans całego społeczeństwa.
Ossowski antycypował tutaj dzisiejsze koncepcje „demokracji dialogowej" czy „deliberacyjnej".

LITERATURA
S, Ossowski, Dzieła, Warszawa 1966-1970, PWN L, Mokrzycki, Ossowskiego koncepcja nauk społecznych, warszawa 1974,
PWN
A. Kłoskowska I E. Mokrzycki, „Ossowski", w: Encyklopedia Socjologii, t. III, Warszawa 2000, Oficyna Naukowa, S. 43-
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Społeczeństwo - przedmiot socjologii

Etymologicznie  rzecz  biorąc,  socjologia  to  tyle  co  nauka  o  społeczeństwie.  Określiliśmy
powyżej,  co  to  znaczy  „nauka".  Ale  co  to  znaczy  „społeczeństwo"?  Pierwsze  skojarzenie,
najbardziej  chyba  powszechne,  to:  zbiorowość  ludzi  w  ramach  pewnego  państwa  -
społeczeństwo  polskie,  społeczeństwo  francuskie,  społeczeństwo  japońskie,  społeczeństwo
amerykańskie.  Myślenie  potoczne  jest  bardzo  konkretne,  a  od  kilku  stuleci  tą  dominującą
formą, w której  toczy się  życie  zbiorowości  ludzkich,  jest  właśnie  państwo.  Ale właśnie:  od
kilku stuleci! A czy przedtem nie było społeczeństwa? A czy może nie będzie społeczeństwa,
jeśli  ziszczą  się  prognozy  politologów  na  temat  stopniowego  zaniku państw  narodowych  i
zastąpienia  ich  odmiennymi  formami  regionalnej  czy  nawet  globalnej  organizacji  i
administracji?  Myślenie  naukowe  opiera  się  na  abstrakcji,  odchodzeniu  od  konkretu.  Dla
dzisiejszej  socjologii  więc  społeczeństwo  to  nie  konkretna  zbiorowość,  lecz  raczej  swoisty
rodzaj  rzeczywistości,  która  manifestuje  się  w  najrozmaitszy  sposób  w  zbiorowościach
najrozmaitszej  skali.  Społeczeństwo  państwowe  czy  narodowe  to  tylko  jedna  z  odmian
społeczeństwa. Bo społeczeństwo to także zbiorowości mniejsze od państwa: rodzina i krewni,
wspólnota lokalna i sąsiedzi, krąg przyjaciół i klub towarzyski, sekta i parafia, stowarzyszenie i
partia polityczna, klasa i warstwa społeczna, grupa etniczna i mniejszość narodowa, szkoła i
uniwersytet.  Społeczeństwo  to  również  zbiorowości  większe  od  państwa:  korporacje
międzynarodowe,  wielkie  Kościoły,  cywilizacje,  federacje,  wspólnoty  regionalne,
kontynentalne czy wreszcie społeczeństwo globalne. Cała gama tych zbiorowości różnej skali,
od kilkuosobowych do kilkumiliardowych, to dla socjologa odmiany społeczeństwa.

Druga  sugestia  myślenia  potocznego  to  utożsamienie  społeczeństwa  ze  zbiorowością  ludzi,
wielością konkretnych osób. To narzuca się niemal nieodparcie: społeczeństwo to nic innego jak
ludzie, bo nic innego naocznie nie dostrzeżemy. Rodzina to ojciec, matka, dzieci. Uniwersytet to
profesorowie, asystenci i studenci. Firma to dyrektorzy i pracownicy. Kościół to księża i wierni.
Polska to Polacy. Oczywiście to wszystko prawda, ale prawda tylko cząstkowa. Uwaga skupia
się tylko na jednym aspekcie społeczeństwa, wielości jednostek, albo inaczej - populacji. Nauka
także i tutaj wymaga pójścia dalej, odejścia od oczywistości i konkretu.

Socjologia  zauważa  więc  po  drugie,  że  aby  móc  mówić  o  społeczeństwie,  pomiędzy
poszczególnymi jednostkami występować muszą jakieś powiązania, zależności, relacje łączące
pojedynczych ludzi w pewną całość.  Twórcy socjologii  -  Auguste  Comte,  Herbert  Spencer  -
posługiwali się tutaj analogią do organizmu. Tak jak organizm biologiczny to nie prosta suma
komórek,  tkanek,  organów,  lecz  spoista  i  wspólnie  funkcjonująca  całość,  tak  samo
społeczeństwo to nie prosta suma ludzi, lecz zintegrowany i funkcjonujący organizm społeczny.
W  dzisiejszej  socjologii  echem  tej  perspektywy  jest  kategoria  grup  społecznych,  od
najmniejszych, np. rodziny, do największych, np. narodu.

W XX wieku dokonano kolejnej abstrakcji, wprowadzając w miejsce organizmu pojęcie systemu
społecznego,  w  którym  uczestniczą  nie  tyle  konkretne  jednostki,  osoby,  ile  raczej  pewne
wyróżnialne pozycje społeczne lub związane z tymi pozycjami role (np. w koncepcji Talcotta
Parsonsa czy Niklasa Luhman-na). System społeczny to np. szpital, a więc powiązany zespół
pozycji  (statusów)  takich,  jak  ordynator,  lekarze,  pielęgniarki,  rehabilitanci,  technicy
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rentgenowscy, pacjenci, gdzie wszyscy wykonują jakieś przypisane do ich pozycji i wzajemnie
się uzupełniające role.

Dalszy  krok  na  drodze  abstrakcji  polegał  na  wyodrębnieniu  samej  sieci  relacji,  powiązań
międzyludzkich z całości systemu. Zauważono, że można szukać prawidłowości  powiązań i
relacji niezależnie od tego, kogo one wiążą, jakie osoby czy jakie pozycje, i niezależnie od tego,
w jakich zbiorowościach się przejawiają. Tak jak w geometrii badamy punkty, linie, trójkąty,
wieloboki, niezależnie od konkretnych obiektów o takich kształtach, tak w proponowanej przez
jednego z twórców socjologii  niemieckiej  Georga Simmla „geometrii  społecznej"  socjolog ma
skupiać uwagę na czystych „formach społecznych". W nowoczesnej socjologii używamy w tym
sensie  pojęcia  struktury  (np.  w koncepcji  Claude  Levi-Straussa  czy  nieco  inaczej  u  Roberta
Mertona). Na przykład struktura konfliktu ma swoje prawidłowości niezależnie od tego, czy
występuje w sprzeczce rodzinnej,  bójce ulicznej,  meczu bokserskim czy na wojnie. Struktura
dominacji,  albo inaczej  władzy,  może być  badana  niezależnie  od tego,  czy przejawia  się  w
relacji ojca do syna, dyrektora do pracownika, biskupa do księdza, czy trenera do zawodnika.

Piąty  krok  w  kierunku  abstrakcyjnego  pojmowania  społeczeństwa  wykonano  wtedy,  gdy
spostrzeżono, że ludzie należą do zbiorowości, uczestniczą w systemach społecznych, wchodzą
w strukturalne zależności i relacje  z innymi ludźmi w jeden tylko sposób: przez aktywność,
przez to co robią i to co mówią. Należymy do grupy przyjaciół tylko o tyle, o ile się spotykamy,
odnosimy do siebie życzliwie i z zaufaniem, jesteśmy lojalni i mówimy dobrze o przyjaciołach
wobec osób trzecich. Należymy do drużyny piłkarskiej tylko o tyle,

O  ile  gramy  w  piłkę,  przychodzimy  na  treningi,  bierzemy  udział  w  meczach.  Klasyczny
socjolog  niemiecki  Max  Weber  skierował  uwagę  na  działania  ludzkie  jako  podstawowe
tworzywo,  z  którego  powstają  wszelkie  zjawiska  społeczne  i  wszelkie  całości  społeczne.
Społeczeństwo z tej perspektywy to złożony konglomerat ludzkich działań i ich konsekwencji.
Nawet tak ogromne i skomplikowane byty społeczne jak np. kapitalizm to dla Webera złożony
efekt  masowych  działań  ludzi:  kupujących,  sprzedających,  inwestujących,  organizujących
produkcję, oszczędzających itp., a więc realizujących to, co nazywał „duchem kapitalizmu". W
socjologii XX wieku, a zwłaszcza w jej nurcie amerykańskim (np. u C. H. Cooleya, G. H. Meada,
G. Homansa, J.  Colemana),  akcent na działanie jako istotę świata społecznego jest do dzisiaj
dominujący.

Szóste,  ogromnie  istotne spostrzeżenie  zawdzięczamy również Maxowi Weberowi,  ale  także
jego  francuskiemu  rówieśnikowi  Emile'owi  Durkheimo-wi.  Wskazują  oni,  że  w  każdym
ludzkim działaniu zawarty jest pewien sens, znaczenie, a co więcej znaczenie to ma charakter
„faktu  społecznego"  narzucanego  ludziom z  zewnątrz  jako  coś  obowiązującego,  wiążącego,
przez środowisko, w którym się urodzili, wychowali i w którym żyją. Umiemy grać w futbol,
ale nie w krykieta, bo urodziliśmy się nad Wisłą, a nie nad Tamizą. Witamy się, podając rękę, a
nie  pocierając  nosami,  nie  jesteśmy  bowiem  Eskimosami.  Jemy  widelcem  i  nożem,  a  nie
pałeczkami, bo nie żyjemy w Chinach. Dbamy o konto bankowe i markę nowego samochodu
bardziej  niestety  niż  o  zbawienie,  bo  nie  urodziliśmy  się  w  Średniowieczu,  lecz  w
społeczeństwie  konsumpcyjnym. Dzisiaj  do opisania tego zbioru znaczeń,  symboli,  wzorów,
reguł,  norm, wartości itp.,  które kierują ludzkimi działaniami,  decydują o ich indywidualnej
tożsamości, określają ich uczestnictwo w zbiorowościach, wyznaczają relacje, jakie nawiązują z
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innymi ludźmi - używamy pojęcia kultury. Najnowsza socjologia przywiązuje do kulturowych
aspektów społeczeństwa ogromną wagę (celują tu socjologowie francuscy, np. Pierre Bourdieu,
Michel Foucault, Jean Baudrillard).

Siódmy krok w kierunku abstrakcyjnego ujęcia rzeczywistości społecznej polega na porzuceniu
wizji  społeczeństwa  jako trwałego,  statycznego  obiektu.  Oczywiście  istotne  elementy  ujęcia
dynamicznego  istniały  od  powstania  socjologii.  Wskazywano  na  dwa  typy  zmienności
organizmu czy systemu społecznego: przede wszystkim na ewolucję lub rozwój prowadzący do
nieustannego  wzrostu,  różnicowania,  komplikowania  struktur  i  funkcji  w  obrębie  całości
społecznej,  oraz  -  rzadziej  -  na  „fizjologię  społeczną",  a  więc  codzienne  funkcjonowanie
organów  i  tkanek  społecznych,  niezbędne  do  podtrzymywania  życia  organizmu.  Również
położenie akcentu na działania wprowadziło do obrazu społeczeństwa ruch i zmienność. Ale
ostateczne konsekwencje wyprowadzono z tego dopiero pod koniec XX wieku, gdy odrzucono
ostatecznie wszelkie  idee  zreifikowanych bytów społecznych -  organizmów lub systemów o
trwałych  strukturach  -  wskazując,  że  wszystko  co  istnieje  w  społeczeństwie  to  zdarzenia
społeczne: płynne, nieustannie zmienne, fluktuujące konfiguracje kulturowo ukształtowanych
działań  ludzkich  odniesionych  do  działań  innych  ludzi.  Zamiast  o  trwałych  formach
społecznych  zaczęto  mówić  o  „figuracjach"  (Norbert  Elias),  zamiast  o  strukturach  -  o
„strukturacji" (Anthony Giddens), zamiast o bytach społecznych - o życiu społecznym, zamiast
o istnieniu społeczeństwa - o „stawaniu się" społeczeństwa (Piotr Sztompka).

W ten sposób w rozwoju socjologii skrystalizowało się siedem punktów widzenia tego, czym
jest  społeczeństwo.  Pierwszy,  najbliższy  myśleniu  potocznemu  i  najbardziej  konkretny,
nazwiemy demograficznym, gdzie społeczeństwo to tyle co populacja, wielość, zbiór jednostek.
Drugi nazwiemy grupowym, gdzie społeczeństwo to złożone z jednostek zintegrowane całości,
już  nie  luźne  zbiory,  lecz  spoiste  zbiorowości.  Trzeci  nazwiemy  systemowym,  gdzie
społeczeństwo  to  powiązany  układ  pozycji  (statusów)  i  typowych  dla  nich  ról.  Czwarty
nazwiemy strukturalnym, gdzie społeczeństwo to sama sieć relacji międzyludzkich, a więc już
nie  obiektów,  lecz  form,  schematów  odnoszenia  się  ludzi  do  siebie.  Piąty  nazwiemy
aktywistycznym (czy interakcjonistycznym),  gdzie społeczeństwo to konglomerat  wzajemnie
zorientowanych działań jednostek. Szósty nazwiemy kulturalistycznym, gdzie społeczeństwo
to matryca podzielanych przez zbiorowość  znaczeń,  symboli  i  reguł odciskających piętno na
ludzkich działaniach. Siódmy nazwiemy zdarzeniowym czy polowym, gdzie społeczeństwo to
nieustannie  zmienne,  płynne  pole,  pełne  zdarzeń  społecznych.  W  polu  tym  zbiorowości
jednostek  podejmują  wobec  siebie  nawzajem  kulturowo  wyznaczone  i  strukturalnie
ukierunkowane działania i w toku tego procesu same modyfikują i wytwarzają grupy, systemy
społeczne, struktury społeczne i kulturę, stanowiące z kolei kontekst  dla przyszłych działań.
Społeczeństwo w tym ujęciu nie „istnieje", lecz ciągle na nowo „staje się".

Wielowymiarowość sytuacji społecznych

Trzeba podkreślić, że te siedem perspektyw nie wyklucza się nawzajem. Można je traktować
jako  komplementarne,  stosować  równocześnie.  Społeczeństwo  to  wszystko  to  razem,  byt
wielowymiarowy, wieloaspektowny, istniejący na wszystkich siedmiu poziomach. Zanalizujmy

Nu
mer



dwa najprostsze przykłady. Najpierw rodzinę.  Z perspektywy demograficznej  istotna będzie
przede  wszystkim  jej  liczebność:  to,  że  w  rodzinie  jest  np.  pięć  osób.  Dalej  ważny  będzie
rozkład takich cech jak wiek czy płeć, a więc, że w rodzinie jest trzech mężczyzn (ojciec i dwóch
synów) i dwie kobiety (matka i córka), oraz że dwie są dorosłe, dwoje są nastolatkami, a jedna
jeszcze  dzieckiem.  Z jakichś  powodów mogą być  istotne  i  inne  cechy:  wzrost,  waga,  kolor
włosów, stopień wykształcenia itp. Ale wszystko to są cechy pojedynczych członków rodziny,
które jedynie statystycznie sumujemy dla zbioru jednostek. Z perspektywy grupowej rodzina to
coś więcej, bo także swoiste więzi łączące członków, a więc Wspólne zamieszkanie, wspólnota
majątkowa, miłość, lojalność wzajemna, gotowość do pomocy, troska o dzieci, silna tożsamość
wyrażana zwrotem „my" i odróżniająca naszą rodzinę od tysięcy innych rodzin. Z perspektywy
systemowej rodzina to swoisty, powiązany układ pozycji i ról, niezależnych od pełniących je
konkretnych  osób,  a  więc  ojciec,  matka,  mąż,  żona,  dziadek,  babcia,  syn,  córka,  wnuczek,
wnuczka, teść, teściowa, zięć, szwagier, wujek, ciotka itp. Z perspektywy strukturalnej rodzina
to  swoista  sieć  relacji  pomiędzy  rozmaitymi  pozycjami  i  rolami  rodzinnymi:  małżeństwo,
ojcostwo,  braterstwo,  pokrewieństwo,  władza  rodzicielska,  spadkobranie.  Na  tym  aspekcie
skupiali  często  uwagę  antropologowie  społeczni,  odkrywając  ogromne  różnice  dzielące
struktury pokrewieństwa w różnych społecznościach (np. Claude Levi-Strauss, Edward Leach).
Z perspektywy aktywistycznej rodzina to „życie rodzinne", to co się dzieje w rodzinie, a więc
zbiór  swoistych  działań  podejmowanych  przez  członków  rodziny:  współżycie  seksualne,
wspólne  gospodarowanie,  wychowanie  dzieci,  wspólne  posiłki,  kolacja  wigilijna,  ale  także
spory rodzinne, konflikty małżeńskie i wiele innych. Z perspektywy kulturalistycznej rodzina
to swoisty zbiór reguł - norm i wartości - dotyczących np. zalotów i zawierania małżeństw,
przedmałżeńskich  stosunków  seksualnych,  dopuszczalności  rozwodów,  odnoszenia  się  do
siebie  małżonków,  autorytetu  ojca  lub  matki,  powinności  dzieci,  odpowiedzialności  za
starzejących się rodziców, regulacji urodzin, aborcji itp. I znów antropologia społeczna, a także
porównawcze  studia  nad  rodzinami  współczesnymi  pokazują,  jak  wielkie  różnice  „kultur
rodzinnych"  występują  pomiędzy  rozmaitymi  społecznościami.  Wreszcie  z  perspektywy
zdarzeniowej  czy polowej  patrzymy na rodzinę  jako płynną i  zmienną przestrzeń  działań i
interakcji, w której zmiany dokonują się nieustannie w skali codziennego „krótkiego trwania",
ale także w skali „średniego trwania", np. w ciągu roku, i wreszcie w skali „długiego trwania", z
roku na rok. Na przykład, członkowie rodziny rozchodzą się rano do swoich zajęć: do szkoły,
do pracy, na zakupy - rodzina ulega więc rozproszeniu, istnieje tylko w stanie „wirtualnym" (w
świadomości  swoich członków, a także znajomych,  sąsiadów) i tylko w sensie  materialnych
rani  swojego  istnienia  (pusty  dom,  mieszkanie),  aby  znów  odzyskać  realność  socjologiczną
wieczorem,  gdy  wszyscy  spotykają  się  przy  kolacji  i  telewizorze.  W  ciągu  roku  zmienna
intensywność i formy życia rodzinnego znaczone są takimi datami jak tradycyjne święta, ferie
szkolne, urlopy, wyjazdy służbowe rodziców itp. A w dłuższym czasie mierzonym latami życie
rodzinne zmienia się zasadniczo wraz z narodzinami dzieci,  ich dorastaniem, starzeniem się
rodziców,  chorobą,  śmiercią,  czasami  rozwodem,  ponownym  związkiem  małżeńskim,
rozpadem rodziny itp. To ciągle jest ta sama rodzina, ale nigdy nie taka sama.

A teraz przykład zupełnie odmienny: drużyna piłkarska.  To też,  po pierwsze,  pewna liczba
osób  (jedenastu  zawodników  plus  kilku  rezerwowych,  trenerów,  masażystów,  lekarzy),  w
pewnym przedziale wiekowym, na ogół mężczyzn (jeśli  abstrahować od ciągle jeszcze mało
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popularnego  futbolu  kobiecego),  często  różnej  narodowości,  nawet  odmiennych  ras,  a  więc
pewna niewielka populacja. Tworzą oni, po drugie, swoisty system społeczny zróżnicowanych
pozycji i ról. Nie tylko różnią się role zawodników, trenera, masażysty, ale wśród zawodników
jest  bramkarz,  obrońcy,  łącznicy,  pomocnicy,  napastnicy.  Powiązani  są  oni,  po  trzecie,  w
określoną strukturę.  Różni ona drużyny niemieckie,  angielskie, włoskie,  niezależnie od tego,
jacy konkretnie grają zawodnicy. To jest to, co rysuje przed meczem trener, a co pokazuje się
przed transmisją w telewizji i wyraża nawet w quasi-matematycznej formie: układ 1-3-4-3 albo
1-4-3-2,  albo  jakoś  jeszcze  inaczej.  Po  piąte,  mecz  piłkarski  to  suma  działań  i  interakcji
zawodników. Toczy się dopóty, dopóki zawodnicy biegają, podają sobie piłkę, dryblują, kiwają
przeciwnika, strzelają. Ale, po szóste, nie czynią tego dowolnie, lecz w ramach reguł. Kultura
piłkarska  oznacza,  że  wiąże  ich  regulamin  gry,  na  straży  którego  stoi  sędzia  i  sam  ten
regulamin  pozwala  odróżnić  mecz  piłkarski  od  meczu  rugby  czy  baseballu.  Pojedynczy
zawodnicy  .|v  kierują  się  też  regułami  właściwymi  dla  ich  pozycji,  zawartymi  w  ich  roli.
Inaczej  gra  obrońca,  inaczej  napastnik,  a  jeszcze  inaczej  bramkarz.  Drużyna  ma też  pewne
symbole  tożsamości:  proporczyki,  herby,  koszulki,  wymieniane rytualnie  przed i  po meczu.
Wreszcie, po siódme, mecz jest nieustanną płynną zmiennością sytuacji na boisku, zawodnicy
przemieszczają  się  raz  pod  jedną,  raz  pod  drugą  bramkę,  układają  w  różne  konfiguracje,
zachodzą kluczowe zdarzenia: gol, karny, rzut rożny, rzut wolny itp. A każda aktualna sytuacja
stwarza pewne  nowe szansę  i  pewne  ograniczenia  dla  dalszej  aktywności,  na  przykład dla
wyprowadzenia  szybkiej  kontry  albo  dla  zmasowania  obrony.  Podobną  siedmiostopniową
analizę można by przeprowadzić dla każdego innego przejawu życia społecznego, co polecam -
jako zabawę - czytelnikom.

Dla  różnych  celów  badawczych,  w  celu  rozwiązywania  różnych  problemów,  mogą  być
przydatne różne podejścia.  Każde kolejne  z siedmiu wyróżnionych odchodzi  coraz dalej  od
oczywistości  i  konkretu,  wnikając  w coraz  to  bardziej  abstrakcyjne,  ukryte  warstwy świata
społecznego. Ale te bardziej wyrafinowane punkty widzenia nie unieważniają prostszych. Żeby
zrozumieć,  co  się  dzieje  w  społeczeństwie,  musimy  niekiedy  szukać  bardzo  głęboko,  na
poziomie  strukturalnym,  kulturalistycznym  czy  polowym.  Ale  niekiedy  wystarczy
perspektywa grupowa czy demograficzna. Podobnie jak żeby wbić gwóźdź w ścianę, nie trzeba
stosować  mechaniki  kwantowej,  żeby  policzyć  wydatki  w  sklepie,  nie  potrzeba  rachunku
różniczkowego,  a  żeby  zrobić  okulary,  wystarczy  optyka Newtona  zamiast  teorii  Einsteina.
Podobnie w socjologii, punkt widzenia musi być dostosowany do potrzeb badawczych.

Socjologia, jak każda nauka młoda, aby określić swój przedmiot często stosuje rozumowania
przez analogię. Zaczynała od metafory organicznej. Mówiono też o mechanizmie społecznym.
Potem  była  analogia  z  geometrią.  Wreszcie  z  polem,  jako  echo  nowoczesnej  fizyki.  Dzisiaj
dominujący  sposób  pojmowania  społeczeństwa  oddają  dwie  metafory:  „przestrzeń
międzyludzka" i „życie społeczne". Pierwsza sugeruje, że socjologia nie skupia uwagi po prostu
na ludziach, ale na tym wszystkim, co zachodzi, dzieje się pomiędzy ludźmi i wynika z faktu,
że żyjemy zawsze w otoczeniu innych. Druga sugeruje, że ta przestrzeń międzyludzka nie jest
zastygła,  statyczna,  lecz  nieustannie  zmienia  się,  „żyje"  dzięki  podejmowanym  przez  ludzi
działaniom.  Gdyby więc  trzeba  było  jednym  zdaniem  określić,  czym jest  dzisiaj  socjologia,
można by powiedzieć tak: jest to nauka o ludziach działających w polu wzajemnych relacji (w
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„przestrzeni międzyludzkiej"), którzy nadają temu polu nieustanną dynamikę funkcjonowania i
stawania się (podtrzymują „życie społeczne"), a utrwalone, często niezamierzone efekty swoich
działań pozostawiają jako ramy strukturalne i kulturowe kolejnych działań następującym po
sobie pokoleniom.

Jednostka w społeczeństwie - konteksty społeczne

Z perspektywy  pojedynczego  członka  społeczeństwa pole  społeczne,  czy inaczej  przestrzeń
międzyludzka, w której przebiega życie każdego z nas, jest ogromnie złożone. Analizowaliśmy
wyżej przykład uczestnictwa w rodzinie. Ale przecież w kontekście rodzinnym upływa tylko
cząstka naszego życia, ogromnie ważna, ale jednak tylko cząstka. Bo obok tego już jako dzieci
wchodzimy  w  inny  kontekst,  towarzysko-zabawowy:  na  podwórku  czy  boisku.  Gdzieś
mieszkamy,  w  jakimś  kontekście  sąsiedzkim.  A  potem  znajdujemy  się  w  kontekście
edukacyjnym: w przedszkolu, szkole, na uniwersytecie. Potem pojawia się kontekst zawodowy:
w biurze czy fabryce. A obok tego kontekst rozrywkowy: w kinie czy dyskotece. Idziemy do
siłowni czy na pływalnię i trafiamy w kontekst rekreacyjny. Jeśli gramy w drużynie piłkarskiej,
jak w drugim analizowanym przykładzie, to znajdujemy się w kontekście sportowym. Kiedy
indziej  znajdujemy się w kontekście religijnym, np. na niedzielnej  mszy czy pielgrzymce do
Częstochowy.  A  także  wchodzimy  w  kontekst  polityczny,  gdy  idziemy  głosować  lub
organizujemy  strajk.  Jest  także  wszechobecny  dziś  kontekst  ekonomiczny,  gdy  idziemy  na
zakupy albo składamy pieniądze w banku. Wpadamy w kontekst medyczny, gdy idziemy do
lekarza albo kładziemy się w szpitalu. A w kontekst wymiaru sprawiedliwości,  gdy płacimy
mandat albo stajemy w sądzie. Gdy zostaniemy, nie daj Boże, skazani, trafiamy do kontekstu
więziennego, a gdy przechodzimy na emeryturę - w kontekst „stanu spoczynku". Z pewnością
nie jest to lista wyczerpująca wszystkie możliwości.

To co jest socjologicznie niezmiernie istotne, to fakt, że nieustannie krążymy niejako między
tymi różnymi kontekstami,  gdy wchodzimy do jednego, zawie szamy nasze uczestnictwo w
innym,  staje  się  ono  tymczasem  tylko  „wirtualne",  potem  przechodzimy  do  jeszcze  innego
kontekstu, by znów wrócić do poprzedniego itd. A w każdym z tych kontekstów spotykamy
nieco inne „społeczeństwo", różne pod każdym z siedmiu względów. Spotykamy więc innych
ludzi, zajmujących inne pozycje i grających inne role, łączą nas z nimi inne więzi, wchodzimy z
nimi w inne relacje, napotykamy inne oczekiwania i reguły gry, inaczej działamy i co innego
mówimy,  naszym  uczestnictwem  wpływamy  na  to,  co  się  w  całej  zbiorowości  dzieje,
modyfikujemy i wywołujemy rozmaite zdarzenia.

Aspekty społeczeństwa

Wybrane konteksty społeczne

RODZINA
EDUKACJA
PRACA
RELIGIA
POLITYKA
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POPULACJA GRUPA
SYSTEM l STRUKTURA i DZIAŁANIA
KULTURA (REGUŁY)
POLE ZDARZEŃ

CZŁONKO
WIE
RODZINY

RODZINA ORGANIZ
ACJA
RODZINN
A

STRUKTUR
A
POKREWIE
ŃSTWA

PROKREA
CJA,
WYCHOW
ANIE,
PROWADZ
ENIE
DOMU

ETOS
RODZINN
Y  PRAWO
RODZINN
E

HISTORYC
ZNA
EWOLUCJA
RODZINY

UCZNIOWI
E
NAUCZYCI
ELE

SZKOŁA OŚWIATA
SZKOLNIC
TWO

HIERARCH
IA
WYKSZTA
ŁCENIA

UCZENIE
SIĘ
NAUCZAN
IE

DYSCYPLI
NA
SZKOLNA

ZMIENNE
FORMY  1
TREŚCI
EDUKACJI

ROBOTNIC
Y
PRACOWN
ICY

FIRMA
PRZEDSIĘB
IORSTWO
ZAKŁAD
PRACY

GOSPODA
RKA

PODZIAŁ
PRACY
ORGANIZ
ACJA
PRACY

CZYNNOŚ
CI
ROBOCZE

ETOS
PRACY
REGULAM
INY
PRAWO
PRACY

ZMIENNOŚ
Ć  FORM  1
TREŚCI
PRACY

WIERNI
KSIĘŻA

KOŚCIÓŁ
PARAFIA

ORGANIZ
ACJA
KOŚCIELN
A

HIERARCH
IA
KOŚCIELN
A

MODLITW
A  RYTUAŁ
„POSŁUGA
"

DEKALOG
PRAWO
KANONIC
ZNE

HISTORYC
ZNA
EWOLUCJA
RELIGII

OBYWATE
LE

PAŃSTWO
NARODO
WE

ORGANIZ
ACJA
PAŃSTWO
WA

HIERARCH
IA
WŁADZY

RZĄDZENI
E
PARTYCYP
ACJA
WYBIERAN
IE

KULTURA
POLITYCZ
NA
KONSTYT
UCJA

EWOLUCJA
1
ZMIENNOŚ
Ć
ORGANIZA
CJI
PAŃSTWO
WEJ

- Diagram 2: Konteksty życia społecznego -

Każdy  z  nas  posiada  swój  własny  zestaw  takich  kontekstów,  w  których  uczestniczy.  Poza
kontekstem rodzinnym i zawodowym, które mają charakter uniwersalny, inne tworzą unikalne
dla każdego konfiguracje. Co więcej, każdy układa prywatną hierarchię ważności kontekstów,
w  których  działa.  Dla  jednego  najważniejsze  będzie  życie  rodzinne,  dla  innego  życie
zawodowe,  dla  jednego  rozrywka  i  rekreacja,  dla  innego  kształcenie  się  czy  trening  itp.
Zapewne  dzięki  tej  różnorodności  kontekstów,  unikalności  ich  indywidualnych  zestawów i
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różnic  znaczenia  przypisywanego  każdemu  kontekstowi  z  osobna,  życie  ludzkie  jest  tak
ciekawe,  ale  także  tak  trudne;  wymaga  od  każdego,  nawet  najdalszego  od  profesjonalnej
socjologii, swoistej socjologicznej kompetencji. Musimy w tej różnorodności kontekstów umieć
się  odnaleźć,  zdecydować,  które  są  dla  nas  ważniejsze,  a  które  mniej  istotne,  rozpoznać
partnerów, odnieść się do nich we właściwy sposób, zastosować właściwe reguły kulturowe,
przyjąć odpowiednie strategie postępowania, skutecznie działać.

Socjologiczna wyobraźnia i język socjologii

Co do tej naturalnej, niezbędnej w życiu kompetencji socjologicznej dodać może socjologiczna
edukacja?  Wybitny  amerykański  socjolog  C.  W.  Mills  określał  cel  nauczania  socjologii  jako
kształtowanie „socjologicznej wyobraźni": „zdolności rozumienia historii i biografii oraz relacji
między nimi w społeczeństwie"4.  Idąc tropem wyznaczonym przez Millsa,  można pojęcie  to
rozwinąć i wskazać, że socjologiczna wyobraźnia to bardzo złożona umiejętność. Składa się na
nią, po pierwsze, dostrzeganie, że wszelkie fenomeny społeczne są efektem zamierzonym lub
niezamierzonym,  natychmiastowym  lub  skumulowanym,  bezpośrednim  lub  pośrednim  -
jakichś  działań,  decyzji,  wyborów  podjętych  przez  sprawcze  podmioty  społeczne,  czy  to
jednostki,  czy  zbiorowości.  W  ten  sposób  socjologiczna  wyobraźnia  przeciwstawia  się
fatalizmowi, determinizmowi, prowidencjalizmowi. Po drugie, jest to świadomość głębokich,
ukrytych zasobów lub barier strukturalnych i kulturowych, które wyznaczają szansę działań
podmiotowych.  W  ten  sposób  socjologiczna  wyobraźnia  zwalcza  mit  absolutnej  wolności
człowieka i przeciwstawia się woluntaryzmowi. Po trzecie, jest to rozpoznanie we wszelkich
fenomenach  społecznych  skumulowanego  dziedzictwa  przeszłości,  czy  inaczej  tradycji
społecznej  i  kulturowej,  która  w różny sposób wpływa na działania  współczesnych.  W ten
sposób  socjologiczna  wyobraźnia  lansuje  historyzm  i  sprzeciwia  się  prezentyzmowi.  Po
czwarte, jest to postrzeganie życia społecznego, w tym wszelkich pozornie trwałych instytucji,
organizacji, reżimów politycznych czy gospodarczych, w ich ciągłej zmienności, nieustannym
procesie stawania się. W ten sposób socjologiczna wyobraźnia akcentuje dynamikę i odrzuca
statyczny punkt  widzenia.  Po piąte,  jest  to akceptacja  dla ogromnej  różnorodności  form,  w
jakich  przejawiać  się  może  życie  społeczne.  W  ten  sposób  socjologiczna  wyobraźnia  uczy
tolerancji i znieczula przeciwko dogmatyzmowi czy etnocentryzmowi.
4 C. W. Mills, Sociological Imagination, New York 1959: Oxford University Press, s. 3.

Streszczając  wszystkie  pięć  punktów w jednej  formule,  powiedzieć  można,  że  socjologiczna
wyobraźnia to zdolność wiązania wszystkiego,  co dzieje  się  w społeczeństwie,  z warunkami
strukturalnymi,  kulturalnymi  i  historycznymi  oraz  z  działaniami  podejmowanymi  w  tych
warunkach  przez  podmioty  indywidualne  i  zbiorowe,  które  w  efekcie  kształtują  świat
społeczny w całej jego złożoności i różnorodności.

Socjologiczna wyobraźnia pozwala - jak wskazywał Mills - powiązać biografię, społeczeństwo i
historię. Rezultatem poznania socjologii powinna być m.in. umiejętność czytania gazety. „Żeby
pojąć, o co chodzi w gazecie, a jest to bardzo skomplikowane, trzeba nauczyć się, jak wiązać ze
sobą  relacjonowane  fakty,  jak  je  zrozumieć  przez  odniesienie  do  szerszych  koncepcji
społeczeństwa,  w  którym  występują,  i  tendencji  historycznych,  w  których  uczestniczą.  (...)
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Socjologia pozwala nam dotrzeć dalej i głębiej niż to, o czym czytamy w gazecie. Dostarcza nam
do  tego  zbioru  pojęć,  koncepcji  i  pytań.  Jeśli  tego  nie  czyni,  ponosi  klęskę  jako  element
edukacji"5.  Socjologia  nie  jest  więc  tylko  dla  socjologów,  ale  także  dla  światłych  obywateli.
Pozwala  im  racjonalniej  odnaleźć  sens  życia,  własną  tożsamość,  swoje  miejsce  w
społeczeństwie,  określić  szansę  swoich  działań.  Dostarcza  mapy świata,  w którym  żyjemy,
lepszej  orientacji  w  chaosie  toczących  się  wydarzeń,  bardziej  racjonalnej  interpretacji
wszystkiego, co się wokół nas dzieje.

Potrzeba socjologicznej  wyobraźni,  a więc inaczej  samoświadomości społeczeństwa na temat
siebie samego, jest imperatywem obecnym w każdym społeczeństwie. Ale rośnie ona wyraźnie
w  społeczeństwie  demokratycznym,  w  którym  działania  obywateli  ważą  nieporównanie
bardziej na losach wszystkich razem i każdego z osobna. Demokracja wymaga wiedzy, ludzi
światłych,  myślących  nie  tylko  w  kategoriach  wąskoegoistycznych,  w  ramach  horyzontu
przysłowiowej „własnej  zagrody", ale zdolnych ogarniać szersze ogólnospołeczne problemy i
wyzwania,  wykorzystywać szansę  i  zwalczać  przeciwności,  a  także  lokować własne  losy w
strumieniu historycznego rozwoju swego społeczeństwa i w porównawczym kontekście innych
współczesnych  społeczeństw.  Będzie  to  potrzebne  jeszcze  bardziej  w  miarę  ewoluowania
demokracji  od  form  przedstawicielskich  w  stronę  demokracji  „partycypacyjnej",
„dyskursywnej"  czy „dialogowej",  gdzie sprawy publiczne będą rozstrzygane coraz bardziej
bezpośrednio przez głos samych obywateli.
1 Ibid., s. 16-17.

Podstawowym  narzędziem  wszelkiego  myślenia  jest  język,  zasób  możliwie  ostrych,
precyzyjnych,  jednoznacznych  pojęć.  Im  bardziej  bogatym  językiem  się  posługujemy,  tym
więcej  postrzegamy. Potrzeby praktyki  prowadzą do bogacenia języka:  Eskimosi rozróżniają
podobno kilkanaście  gatunków śniegu,  Beduini  kilkanaście  rodzajów piasku,  żeglarze  wiele
odmian wiatru,  a piloci  najrozmaitsze typy chmur.  Żeby uchwycić całą złożoność i  subtelne
niuanse  życia  społecznego,  socjolog  też  potrzebuje  pojęć  liczniejszych  i  bogatszych,  niż
dostarcza język potoczny. Przez blisko dwa wieki  swojego istnienia  socjologia wypracowała
swoisty język pochodzący z różnych źródeł,  od różnych autorów, artykułowany w różnych
fazach  rozwoju  dyscypliny.  Punktem  wyjścia  kształtowania  socjologicznej  wyobraźni  jest
poznanie  tego języka,  kanonu pojęć  uznanego dziś  szeroko,  niezależnie  od ich niekiedy już
zapomnianej  genealogii.  Aby  posiąść  socjologiczną  wyobraźnię,  trzeba  przede  wszystkim
nauczyć  się  myśleć  i  mówić  w socjologicznym języku.  Takiemu zadaniu systematycznego  i
analitycznego przedstawienia języka socjologii współczesnej poświęcone będą dalsze rozdziały
tej książki.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

ANTYNATURALIZM:  pogląd  o  zasadniczej  odmienności  rzeczywistości  przyrodniczej  i
społecznej.

ANTYPOZYTYWIZM: pogląd o konieczności wypracowania w naukach społecznych zupełnie
swoistych  procedur  i  metod  badawczych,  odmiennych  od  tych,  które  stosują  nauki
przyrodnicze.
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DOKUMENTY OSOBISTE: spontaniczne zapisy zdarzeń i zjawisk dokonywane przez ludzi w
nich uczestniczących, ujawniające ich autentyczne motywacje, intencje, interpretacje (np. listy,
pamiętniki).

HERMENEUTYKA:  interpretacja, rozumienie zjawisk społecznych przez ujawnianie znaczeń,
jakie wiążą z nimi działający ludzie, a także jakie ze zjawiskami tego typu wiąże właściwa im
kultura.

IDEALNA  SYTUACJA  KOMUNIKACYJNA:  możliwość  prowadzenia  dyskusji  między
równymi  partnerami  w  warunkach  pełnej  swobody  wypowiedzi,  w  sytuacji  pozbawionej
jakichkolwiek nacisków i ograniczeń niemerytorycznych.

INSTYTUGONALIZACIA  SOCJOLOGII:  uznanie  socjologii  za  dyscyplinę  nauki  przez
utworzenie  katedr  czy  wydziałów  uniwersyteckich,  instytutów  badawczych,  periodyków
socjologicznych,  stowarzyszeń  i  organizacji  socjologów,  a  także  utworzenie  stanowisk
zawodowych dla socjologów-praktyków w przemyśle, administracji, wojsku itp.

KONTEKSTY SPOŁECZNE:  wyróżnialne ze względu na cel,  specyfikę działań,  swoisty styl
postępowania itp. dziedziny aktywności życiowej  ludzi, w których toczy się życie społeczne
(np. rodzinny, zawodowy, edukacyjny, religijny).

NATURALIZM:  pogląd  o  zasadniczej  identyczności  świata  przyrody  i  rzeczywistości
społecznej.

NIEZAMIERZONE EFEKTY DZIAŁAŃ LUDZKICH:  typowa sytuacja w życiu społecznym,
kiedy pojawiają się zjawiska odmienne od intencji ludzi działających, albo takie, których nie da
się  odnieść  do  działań  konkretnych  ludzi,  są  bowiem  „wypadkową"  anonimowych  działań
masowych, gdzie każdy uczestnik zmierzał do własnych, prywatnych celów, nie biorąc takich
zbiorczych konsekwencji w ogóle pod uwagę.

POZYTYWIZM:  pogląd  o  potrzebie  naśladowania  w  naukach  o  społeczeństwie
wypracowanych wcześniej badawczych wzorców nauk przyrodniczych.

PROGNOZY SAMOREALIZUJĄCE SIĘ l SAMODESTRUKCYJNE:  fakt, że przewidywania
przyszłych stanów społecznych mogą wywołać reakcje masowe prowadzące do spełnienia się
prognoz fałszywych (gdy ludzie biorą je „na serio" pod uwagę i opierają na nich swoje decyzje)
albo do niespełnienia się prognoz prawdziwych (gdy ludzie w obawie przed zrealizowaniem
się przewidywań podejmują w porę działania obronne).

REFLEKSYJNOŚć fakt, że wiedza i dokonywane przez ludzi interpretacje na temat własnych
działań,  działań  innych  czy  sytuacji  społecznych,  w których  są  uwikłani,  w istotny  sposób
wpływa na ich decyzje, sposób postępowania, a przez to na kształt społeczeństwa, w którym
żyją.

SYMETRIA WYJAŚNIANIA I PRZEWIDYWANIA: przekonanie, że dysponując adekwatnym
wyjaśnieniem zjawisk, można na drodze czysto logicznej, dedukcyjnej, wyprowadzić prognozy
na temat ich przyszłego przebiegu.

WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY:  związek każdego faktu społecznego z działaniami i
doświadczeniami życiowymi jakichś konkretnych ludzi i wynikająca stąd konieczność badania
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takich faktów z ich szczególnej perspektywy, stawiania się przez badacza w położeniu owych
ludzi.

WYOBRAŹNIA  SOCJOLOGICZNA:  umiejętność  wiązania  wszystkiego,  co  dzieje  się  w
społeczeństwie,  z  warunkami  strukturalnymi,  kulturalnymi  i  historycznymi  oraz
podmiotowymi działaniami ludzi.

Książki godne uwagi

Pozycje ogólne dotyczące wielu zagadnień socjologii: 4,6,8,10,14,42,43,45,46,48, 50, 51, 56, 65, 70, 72, 73, 74, 78, 82, 83,
84, 92, 93, 95, 97 (patrz: STO KSIĄŻEK Z MOJEJ PÓŁKI, s. 633).
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Część I

AKTYWNOŚĆ CZŁOWIEKA

Rozdział 2

Od zachowań do działań społecznych

Punktem  wyjścia  każdej  nauki  jest  określenie  jej  przedmiotu,  a  następnie  analiza  tego
przedmiotu,  wyróżnienie  składników,  a  zwłaszcza  tych  elementów,  które  mają  charakter
podstawowy,  z  których  składają  się  wszystkie  bardziej  złożone  całości.  Co  stanowi  taki
podstawowy element, mówiąc przenośnie - „atom" czy „komórkę" społeczeństwa?

Jak dowodziliśmy w poprzednim rozdziale, społeczeństwo to zbiorowość jakoś powiązanych
ze sobą w „przestrzeni międzyludzkiej" jednostek, która nieustannie się zmienia, przekształca,
„żyje".  Sekret  tej  dynamiki  społeczeństwa,  czynnik,  który  wprawia  społeczeństwo  w
nieustanny  ruch,  to  aktywność  ludzi.  To  jest  ten  jedyny  motor,  który  powoduje,  że  w
społeczeństwie coś ciągle się dzieje. Społeczeństwo istnieje tylko o tyle i tylko dopóty, dopóki
jacyś ludzie podejmują wobec siebie nawzajem jakieś działania. Kiedy w słynnej  inscenizacji
Tadeusza  Kantora  Umarła  klasa  widzimy  siedzących  w  ławkach  szkolnych  niegdysiejszych
uczniów, ale już martwych, to efekt dramaturgiczny bierze się właśnie z tego paradoksu, że w
pozornie społecznych ramach klasy szkolnej nie ma już społeczeństwa, bo nic się nie dzieje, bo
nie  ma  żadnych  działań.  Podobnie  nie  ma  społeczeństwa  na  cmentarzu,  choć  jest  wielka
mnogość grobów symbolizujących to, co zostało po aktywnych kiedyś jednostkach.

Społeczeństwo zatem to w ostatecznym rachunku aktywność ludzi. Nie ma społeczeństwa bez
ludzi działających. Wszystko, co istnieje w społeczeństwie, jest albo przejawem, albo efektem
aktywności ludzkiej. Analiza społeczeństwa musi zatem rozpocząć się od tego elementarnego
poziomu. W rozdziale tym

prześledzimy różne formy aktywności, poczynając od najprostszych i stopniowo komplikując
obraz, bogacąc czynniki, które pojawiają się w życiu społecznym.

Zachowanie

Najbardziej oczywistym przejawem aktywności ludzkiej jest ruch: przemieszczanie się ludzi w
przestrzeni,  ruch  ciała,  gest,  ale  także  obserwowalne  procesy  fizjologiczne,  oddychanie,
przełykanie,  mrużenie  oczu,  grymas  twarzy  itp.  To  jest  to,  co  widzimy  naocznie,  możemy
zaobserwować z zewnątrz, zarejestrować, nagrać na wideo, sfilmować. Ludzie idą ulicą, biegną
do tramwaju, machają komuś ręką, rzucają piłkę dziecku, gonią psa w parku, zrzucają cegły z
ciężarówki, zamiatają przed domem, ziewają, drapią się w głowę i robią jeszcze tysiąc innych
rzeczy.  Do  opisania  takich  form  aktywności  fizycznej,  zewnętrznie  obserwowalnej,
sprowadzalnej do pewnych ruchów, używamy w socjologii terminu „zachowanie".

Były w socjologii  kierunki,  bliskie  scharakteryzowanej  wcześniej  orientacji  pozytywistycznej,
które  chciały  zatrzymać  się  na  tym poziomie,  sprowadzić,  zredukować  życie  społeczne  do
elementarnych  zachowań  ludzkich  (tak  np.  postulował  znany amerykański  socjolog  George
Homans). Od angielskiego słowa behavior,  czyli zachowanie właśnie, usiłowania takie przyjęły
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nazwę  be-hawioryzmu1.  Behawioryści,  obserwując  ludzi,  podobnie  jak  psychologowie
eksperymentalni,  kiedy obserwowali  szczury czy gołębie,  dochodzili  do wniosku,  że  pewne
prawidłowości  zachowania są tu identyczne.  Na przykład to, że i  ludzie,  i  szczury uczą się
„instrumentalnie",  to znaczy na efektach swoich zachowań, mając tendencję  do powtarzania
takich zachowań, które przyniosły im przyjemność („gratyfikujących"), a powstrzymywania się
od  takich,  które  przyniosły  przykrość  („karzących").  Albo  to,  że  gdy  w  jakiejś  sytuacji
doznaliśmy  przyjemności,  to  szukamy  sytuacji  podobnych,  a  gdy  w  innej  spotkała  nas
przykrość,  to  staramy  się  takich  sytuacji  unikać2.  To  oczywiście  wszystko  prawda,  ale  z
pewnością nie  cała prawda;  co najwyżej  niezbędna biologiczna platforma, na której  dopiero
nadbudowuje się  to, co naprawdę ludzkie i  co jest  daleko bardziej  złożone niż zachowanie.
Człowiek  jest  organizmem,  gatunkiem  biologicznym,  ale  nie  tylko  organizmem,  jest  także
czymś więcej.

No bo jak wytłumaczyć, że te same ruchy fizyczne czy zewnętrznie podobne sytuacje mogą być
w istocie czymś zupełnie innym. Na przykład machnięcie ręką może być pozdrowieniem albo
groźbą, bieg to czasami ucieczka, a kiedy indziej jogging, krzyk może wyrażać strach lub złość,
ten  sam ruch  głową  może  być  potwierdzeniem  (np.  w  Polsce)  albo  zaprzeczeniem  (np.  w
Bułgarii), ucałowanie kobiety w rękę, normalne u nas, wywoła zdumienie w Ameryce, skłon
czołem do ziemi może być formą modlitwy (u muzułmanina) albo treningu (u gimnastyka). Jak
odróżnić  morderstwo  i  egzekucję,  bójkę  i  mecz  bokserski,  wykład i  wiec?  I  odwrotnie,  jak
wytłumaczyć, że zupełnie różne ruchy fizyczne czy zewnętrznie odmienne sytuacje mogą być
w  istocie  tym  samym.  Na  przykład  przywitaniem  jest  zarówno  uścisk  dłoni  (u  nas),  jak  i
potarcie  się  nosami  (u Eskimosów).  Pokorę  wobec  Boga wyraża  zarówno przyklęknięcie  w
kościele, jak bicie pokłonów w meczecie. Radość przejawiać się może w śpiewie, ale i w tańcu.
Imieniny  można  obchodzić  na  party  na  stojąco  albo  przy  stole  ustawionym  w  podkowę.
Mocnych przeżyć szukać można w skoku spadochronowym, ale i we wspinaczce górskiej.
1 A. W. Staats, Social Behaviorism, Homewood 1975: The Dorsey Press.
2 G. C. Homans, Social Behavior: Its Elementary Forms, New York 1974: Harcourt Brace Jovanovich.

GEORGE C. HOMANS (1910-1989)

Socjolog  amerykański,  sławny  głównie  dzięki  radykalnej  opozycji  przeciwko  teoriom
holistycznym i funkcjonalistycznym oraz własnej skrajnie redukcjonistycznej teorii zachowania
społecznego.  Najważniejsze  książki  to:  The  Human  Group  [Grupa  społeczna]  (1950),  Sodal
Behavior: Its Elementary Forms (Zachowanie społeczne: formy elementarnej (1961), The Nature of
Social Science [Istota nauk społecznych} (1967).

Najmniejszymi elementami, na które rozłożyć można życie społeczne nawet w jego najbardziej
skomplikowanych formach, są interakcje. Interakcja polega na wzajemnej wymianie nagród i
kar pomiędzy uczestniczącymi jednostkami.  Koszty interakcji  to te nagrody,  które jednostka
mogłaby uzyskać, gdyby podjęła działanie alternatywne, oraz te kary, których uniknęłaby, nie
wchodząc w daną interakcję. Nagrody i kary, których gratyfikują-cy lub repulsywny charakter
jest uwarunkowany biologicznie i psychologicznie, to wzmocnienia pierwotne (np. ból). Takie,
których sens jest zdefiniowany kulturowo, to wzmocnienia wtórne (np. order). A takie, które
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stanowią  uniwersalną  „walutę"  nagradzającą  w  rozmaitych  sytuacjach,  to  wzmocnienia
uogólnione  (np.  pieniądze,  prestiż).  W  zachowaniach  na  „poziomie  subinstytucjonalnym"
wymiana  nagród  i  kar  występuje  bezpośrednio  między  partnerami.  Na  „poziomie
instytucjonalnym"  występują  złożone  łańcuchy  upośrednionych  interakcji,  których  elementy
mogą  być  w  ogóle  niepostrzegane  przez  uczestników  (np.  bankowe  operacje  finansowe,
produkcja, dystrybucja i handel towarami konsumpcyjnymi itp.).

Niezależnie  jednak  od  stopnia  skomplikowania,  wszelkim!  interakcjami  rządzi  pięć
podstawowych  praw,  analogicznych  do  praw  instrumentalnego  uczenia  się  odkrytych  w
eksperymentach  na zwierzętach:  (a)  jeśli  jakieś  działanie  jest  częściej  nagradzane,  jednostka
częściej  podejmuje  takie  działanie,  (b)  jeśli  jakiejś  sytuacji  bodźcowej  towarzyszyło  w
przeszłości doświadczenie gratyfilcujące, to jednostka będzie starać się znaleźć znów w takiej
sytuacji, (c) im większą wartość ma dla jednostki nagroda za jej działanie, tym częściej będzie
takie  działanie  podejmować,  (d)  im  częściej  jednostka  otrzymuje  daną  nagrodę,  tym  mniej
wartościowa staje się dla niej ta nagroda, (e) gdy jednostkę spotka niespodziewana nagroda lub
gdy  uniknie  oczekiwanej  kary,  reaguje  zadowoleniem  i  zgeneralizowaną  sympatią  wobec
innych.

Zadaniem  socjologii  jest  wyjaśnianie  wszelkich  przejawów  życia  społecznego,  także  ma-
krostrukturalnych  i  instytucjonalnych,  przez  ich  dedukcyjne  wyprowadzanie  z  powyższych
elementarnych praw zachowania społecznego, przy uwzględnieniu empirycznie stwierdzanych
warunków początkowych. Tak samo czynią nauki przyrodnicze, na których socjologia musi się
wzorować.

LITERATURA
G. C. Homans, „Zachowanie społeczne jako wymiana dóbr", w: W. Derayński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.),
Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, PWN, s. 103-119 G. C. Homans, „Pozycja przywódcy", w: ibid, s. 135-
149 J. H. Turner, „Behawioralna teoria wymiany: George C. Homans", w: Struktura teorii socjologicznej, Warszawa*
1985, PWN, s. 281-312 M. Kempny, „Homans", w: Encyklopedia Socjologii, tom l, Warszawa 1998, Oficyna Naukowa, s.
293-2

Nie  przypadkiem,  kiedy  mówimy  o  aktywności  ludzkiej  w języku  potocznym,  przeważnie
używamy  słów,  które  wskazują  na  coś  więcej  niż  ruchy  fizyczne,  niż  proste  zachowanie.
Mówimy, że ktoś modli się, pracuje, kłania, uczy się, kłóci, walczy, ucieka, odpoczywa, maluje.
Te słowa opisują już nie zachowania,  lecz coś więcej,  zachowania z jakimś naddatkiem. Ten
naddatek  to  znaczenie,  albo  inaczej  sens  tego,  co  robimy.  Zachowanie  wyposażone  w
znaczenie, sens, nazywamy w socjologii działaniem. Mówię „wyposażone" w sens, ponieważ
znaczenie nie jest zawarte immanentnie, samo przez się, w żadnym zachowaniu, lecz może być
dopiero zachowaniu nadane. Bieg to jest bieg i nic więcej. Czy to jest ucieczka czy pościg, czy
trening, czy zabawa, czy wyścig, czy konkurencja olimpijska - o tym decyduje nadane temu
znaczenie.  Nadane  przez  kogo?  W  pierwszym  rzędzie  przez  samą  jednostkę  działającą.
Macham  ręką  po  to,  aby  pozdrowić  znajomego,  biegnę  dlatego,  że  chcę  podnieść  swoją
sprawność, śpiewam, bo mi wesoło na duszy. Wiążę w ten sposób moje zachowanie z jakimiś
zamiarami,  celami,  powodami,  racjami.  Takie  znaczenie  nazwiemy  motywacyjnym,
intencjonalnym, albo ogólniej - psychologicznym.
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Jest  ono  -  mówiąc  przenośnie  -  ukryte  w  naszych  głowach,  niedostępne  bezpośrednio  dla
innych.  Możemy co najwyżej  wnioskować o tym, co ktoś robi,  z pewnych obserwowalnych
wskaźników,  na  przykład  sytuacji,  w  której  działanie  zachodzi.  Czasem  wskaźniki  mówią
dużo, pozwalają nam na to, co Max Weber nazywał „rozumieniem bezpośrednim" działania.
Jeżeli  widzimy  biegacza  na  stadionie  olimpijskim,  to  praktycznie  możemy  być  pewni,  że
startuje w zawodach, a nie ucieka. Jeżeli widzimy kogoś biegnącego ulicą w stronę stojącego na
przystanku autobusu, to praktycznie możemy być pewni, że chce do niego wskoczyć. Kiedy
indziej działanie jest mniej oczywiste. Ktoś długo stoi na rogu ulicy. Może czeka na narzeczoną,
a może to złodziej, który obserwuje upatrzone mieszkanie, a może żebrak, a może terrorysta,
oczekujący na przejazd prezydenta? Gdy ktoś znajdzie  się w takiej trochę podejrzanej sytuacji,
często stara się  dać jakiś  sygnał  ułatwiający innym odczytanie  jego niegroźnych intencji,  na
przykład  ciągle  spogląda  na  zegarek,  żeby  wskazać,  że  po  prostu  czeka  na  kogoś
spóźnialskiego.  Działanie  może  być  niekiedy  kompletnie  nieprzejrzyste.  Na  chodniku  przy
Piątej  Alei w Nowym Jorku widziałem kiedyś w lecie  leżącego mężczyznę w kąpielówkach,
zwróconego do słońca.  Do dziś nie wiem, co on tam robił,  czyżby się opalał wśród spalin i
kurzu? Kiedy sens działania jest zupełnie ukryty, możemy pytać: „co robisz?" albo „po co to
robisz?". Zakładamy wtedy, że każdy rozumie sens własnych działań i że powie nam prawdę.
Otóż, i pierwsze, i drugie założenie może być mylne. Psychoanaliza dowodzi już od czasów
Zygmunta  Freuda,  że  jest  cała  bogata  kategoria  działań  podświadomych,  z  których
rzeczywistego znaczenia ludzie nie zdają sobie sprawy. A po drugie, nawet kiedy wiedzą, co
robią,  ludzie  często  kłamią,  kamuflują,  konfabulują,  mają  swoje  powody,  by  nie  ujawniać
rzeczywistego  sensu działań.  Kieruję  się  współczuciem - mówi milioner-filantrop,  a w istocie
chodzi  mu  o  uniknięcie  podatku.  Ujawniam  publicznie  swój  majątek,  bo  nie  mam  nic  do
ukrycia - powiada polityk, a w istocie chodzi mu o głosy naiwnych wyborców ceniących jego
pozorną uczciwość. To jest wielki problem dla socjologii empirycznej, która opierać się może
tylko na obserwacji tego, co ludzie robią, lub pytaniu ich o to w ankietach, kwestionariuszach i
wywiadach.  Metodologia  badań  socjologicznych  wypracowała  wyrafinowane  sposoby
interpretacji  lub,  jak  powiedziałby  Max Weber,  „rozumienia  pośredniego"  takich  surowych
danych socjologicznych,  pozwalając  bardziej  wiarygodnie  dotrzeć  do rzeczywistych  znaczeń
subiektywnych przypisywanych przez ludzi ich działaniom.

Dodatkowa trudność polega na tym, że  znaczenia  psychologiczne mogą mieć wiele warstw, z
prostym pozornie działaniem może się wiązać cały złożony system sensów płytszych i głębszych.
Człowiek  biegnący  do autobusu chce  zdążyć  wsiąść.  To  najpłytsza  warstwa znaczenia.  Ale
popatrzmy głębiej, gdzie tak się śpieszy: do pracy czy na randkę, a może na wykład socjologii
czy może do szpitala, odwiedzić chore dziecko? A jeśli do pracy, to czemu tak mu zależy na
punktualności: czy szef odbierze premię, czy koledzy będą się krzywić, a może ma po prostu
wpojony nawyk punktualności? A czemu nie wyszedł z domu wcześniej: może zaspał, a może
musiał zająć się dzieckiem, a może zagadał się przez telefon ze znajomym? A czemu nie bierze
taksówki albo nie jedzie własnym autem? Czy go nie stać, czy może auto zabrała na zakupy
żona, a taksówki nie widać w pobliżu? Tutaj potrzebne jest już, według Webera, „rozumienie
pośrednie albo interpretacyjne".

Obok znaczenia psychologicznego, intencjonalnego, które nadaję swojemu zachowaniu sam, a
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inni  odczytują  je  w  drodze  mniej  lub  bardziej  złożonej  i  mniej  lub  bardziej  zawodnej
interpretacji,  znaczenie  może  być  nadane  pewnemu zachowaniu przez  całą  zbiorowość,  do
której  należę.  Jest  to  znaczenie  wspólnie  uznane,  którego  sam nie  wymyśliłem,  lecz  raczej
przejąłem od mojej zbiorowości i akceptowałem. Całuję kobietę w rękę, bo jest to przyjęta u nas
forma wyrażenia szacunku, klękam w kościele, bo jest to przyjęta w mojej religii forma pokory
wobec Boga, kopię piłkę na podwórku, bo jest  to przyjęta wśród moich rówieśników forma
rozrywki,  notuję  wykład,  bo jest  to przyjęta  na uniwersytecie  forma uczenia  się.  W ramach
jednej zbiorowości, w której znaczenia są takie same, mogę bez kłopotu zrozumieć, co robią inni,
czego ode mnie chcą, o co im chodzi. „Odczytuję" bez kłopotu znaczenia, rozszyfrowuję sens
zachowań. Gdy ktoś zdejmuje kapelusz, wiem, że chce mnie przywitać. Gdy widzę chłopców
kopiących piłkę,  wiem, że grają w futbol.  Natomiast gdy znajdę się  w innej  zbiorowości,  w
której  powszechnie  uznane  znaczenia  są  odmienne,  doświadczam  przede  wszystkim
zdziwienia i często nie rozumiem, o co chodzi, co się dzieje. Amerykańscy przyjaciele zabierali
mnie na mecze baseballowe. Wychowany w kraju piłki nożnej, do dziś nie pojmuję, dlaczego
gracze  są tak dziwnie ubrani, czemu biegają wokół boiska, wymachują grubym kijem, czemu
starają się wrzucić piłeczkę w publiczność, a gdy im się uda, wywołują entuzjazm na stadionie.
Pewno Amerykanie czuliby się podobnie na stadionie Wisły. Jak uczą się prędzej czy później
turyści, „co kraj to obyczaj" i łatwo dojść może do nieporozumień, niespodzianek i konfliktów.
Ucałowana  w  rękę  Amerykanka  może  traktować  to  jako  zaawansowaną  formę  zalotów.
Wchodząc w butach do meczetu, spotkam się z oburzeniem jako świętokradca. A pijąc piwo na
plaży w Kalifornii,  mogę być  nawet  aresztowany.  Znaczenia  nadawane  zachowaniom  przez
zbiorowość, wspólne dla tej zbiorowości,  a różne od  znaczeń  przyjmowanych w innych zbio-
rowościach,  nazwiemy  kulturowymi.  Kultura  dostarcza  pewnych  gotowych  scenariuszy,
wzorów  zachowań,  które  realizujemy,  chcąc  osiągnąć  te  czy  inne  cele.  Dlatego  w  obrębie
własnej  kultury czujemy się pewnie, bezpiecznie, „jak w domu", a trafiając do innej  kultury,
jesteśmy wyobcowani, zagrożeni, zaskoczeni. Przynajmniej do czasu, kiedy poznamy panujące
w niej znaczenia kulturowe.

Analizowaliśmy dotąd przykłady bardzo prostych działań, mających nieskomplikowany sens
kulturowy. W wielu przypadkach jednak znaczenia kulturowe także rozbudowują się, tworząc
wielowarstwowe systemy.  Zobaczmy takie  działanie  jak  zrealizowanie  czeku w banku.  Ileż
znaczeń kulturowych ukrytych jest za takim banalnym zachowaniem jak wymienienie jednego
białego  papierka  (czeku)  na  plik  kolorowych  papierków  (banknotów).  Czy  ktoś,  kto  nie
rozumiałby  idei  pieniądza,  zapłaty,  wierzytelności,  długu,  konta,  kredytu,  weksla,
oszczędności,  kapitału,  monety,  certyfikowanego  podpisu  itp.,  wiedziałby  w ogóle,  o  co  tu
chodzi? A czy bez scenariuszy działania zawartych w ogromnie złożonym prawie finansowym,
cywilnym czy handlowym system ten w ogóle mógłby funkcjonować? A inny przykład: jak
wiele  czasu  zabrało  antropologom  społecznym  rozszyfrowanie  znaczeń  kulturowych
związanych  przez  wyspiarzy  Pacyfiku  z  ceremonią  wręczania  darów  (naszyjników  i
naramienników)  mieszkańcom  sąsiednich  wysp  (krąg  „Kula"  opisany  przez  Bronisława
Malinowskiego) lub z jeszcze bardziej dziwnym rytualnym, pokazowym niszczeniem własnego
dobytku wśród Indian amerykańskich (tzw. „potlacz").

Ale  najbardziej  skomplikowanym,  rozbudowanym  i  wielowarstwowym  systemem  znaczeń
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kulturowych jest  język.  Używamy go w tym najbardziej  dla ludzi  typowym i  najczęstszym
działaniu jakim jest  mówienie,  czy ogólniej  komunikowanie  się.  Niektórzy w poszukiwaniu
gatunkowej  odrębności  człowieka  określają  go  zabawnie  jako  istotę  gadającą  albo
rozmawiającą.  Otóż  mowa  tylko  swoją  złożonością  różni  się  od  prostego  gestu.  Są  to  też
zachowania, ruchy fizyczne tego swoistego aparatu anatomicznego, który nazywamy narządami
mowy, emitujące dźwięki, do których przypisane są znaczenia zakodowane w języku. Język jest
systemem  takich  znaczeń,  podzielanych  w danej  zbiorowości.  W tym sensie  jest  najbardziej
istotnym  składnikiem  kultury.  Możemy  się  porozumieć  dlatego,  że  przejęliśmy  i
akceptowaliśmy  w  drodze  socjalizacji  czy  edukacji  te  same  znaczenia  co  inni  członkowie
zbiorowości,  kierujemy  się  tymi  samymi  co  oni  „regułami  sensu".  I  odwrotnie,  kiedy
znajdziemy się w innej zbiorowości, odmiennej kulturze, porozumienie może być niemożliwe,
bo znaczenia zawarte w jej języku są nam nieznane. Przynajmniej dopóty, dopóki tego obcego
dla nas języka się nie nauczymy.

Tak  więc,  podsumowując  powyższe  wywody,  powiedzieć  można,  że  działanie  to  takie
zachowanie, z którym związane jest mniej lub bardziej rozbudowane znaczenie motywacyjne i
kulturowe. Ale na tym nie koniec form aktywności ludzkiej.

FLORIAN ZNANIECKI (1882-1^58)

Twórca polskiej socjologii akademickiej, który większość żyda zawodowego spędził w USA. Do
klasyki  światowej  socjologii  empirycznej  weszło  napisane  wspólnie  z  W.  l.  Thomasem
pieciotomo-we  dzieło  Chłop  polski  w  Europie  i  w  Ameryce  (1918-1920).  Wśród  wielu  książek
Znanieckiego do najważniejszych należą ponadto:  Wstęp do socjologii  (\922),  Metoda socjologii
(1934), Czynności społeczne (1936), Społeczne role uczonych (1940) i Nauki o kulturze (mi),

Już we wczesnych pracach filozoficznych Znaniecki zarysował punkt widzenia, który nazwał
„kulturalizmem":  socjologia  jest  nauką  o  kulturze,  swoistej  domenie  świata  odrębnej  od
przyrody,  ale  także  od  świadomości  jednostkowych.  Istotą  kultury  są  zobiektywizowane
wartości, czyli typowo wybierane przez ludzi działających i obdarzane pozytywnymi ocenami
obiekty ich czynności i postaw. W społeczeństwie wszelkie fenomeny są związane z czyimiś
działaniami,  istnieją  w  czyichś  doświadczeniach,  stanowią  dla  kogoś  wartość.  Dlatego  ich
badanie  musi  uwzględniać  perspektywę  czynnych  w społeczeństwie  ludzi.  Określał  to  jako
niezbędny  „współczynnik  humanistyczny"  wszelkiej  analizy  społecznej.  Badaniu  ze
współczynnikiem humanistycznym sprzyja szczególna procedura: analiza i interpretacja tzw.
„dokumentów  osobistych",  czyli  zapisów  dokonywanych  spontanicznie  przez  działające
jednostki. Są to przede wszystkim listy i pamiętniki. Na takich materiałach Thomas i Znaniecki
oparli swoją analizę polskiej emigracji zarobkowej w USA,

Główny składnik życia społecznego to czynności społeczne, zachowania skierowane ku innym
ludziom i regulowane przez reguły społeczne (system aksjo-normatywny). Porządek społeczny
wynika  ze  wspólnych  reguł,  z  podzielanego  przez  daną  zbiorowość  systemu  aksjo-
normatywnego.  Z czynności  społecznych  wyłaniają  się  bardziej  złożone  i  trwalsze  systemy
społeczno-kulturowe:  stosunki społeczne,  osoby społeczne,  role  społeczne,  kręgi  społeczne  i
grupy społeczne. W czynnościach społecznych realizują się potencjalne tendencje do działania,
czyli  postawy.  Konstytuowanie  świata  społecznego  przez  czynności  sprawia,  że  życie

Nu
mer



społeczne jest wiecznie zmienne i płynne. Rozróżnienie statyki i dynamiki społecznej  nie ma
sensu.  Dziedziną  szczególnych  zainteresowań  Znanieckiego  była  socjologia  nauki.
Przeprowadził  m.in. wnikliwe rozróżnienia wielu ról  pełnionych przez uczonych: odkrywcy
prawdy,  czyli  eksploratora,  systematyka,  przyczynkowca,  bojownika  prawdy,  eklektyka  i
historyka wiedzy,  krzewiciela wiedzy,  badacza-teoretyka.  Dokonał  także analizy rozmaitych
form,  jakie  w historii  i  obecnie  przybierały  szkoły naukowe,  swoiste  dla  nauki zbiorowości
skupione wokół wybitnego uczonego lub kontynuujące jego dziedzictwo. W socjologii polskiej
taką szkołę naukową o znacznej trwałości zainspirował sam Znaniecki.

LITERATURA
F. Znaniecki, Wstęp do socjologii, Warszawa 1988, PWN F. Znaniecki, Społeczne role uczonych, Warszawa 1984, PWN F.
Znaniecki, Współczesne narody, Warszawa 1990, PWN
F. Znaniecki, Prawa psychologii społecznej, Warszawa 1991, PWN
F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi i cywilizacja przyszłość, Warszawa 2001, PWN
F. Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa 1971, PWN
F.  Znaniecki,  W.  I.  Thomas,  CMop polski  w Europie  i  w Ameryce,  tom I-V,  Warszawa 1976,  Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza
J. Szacki, Znaniecki, Warszawa 1986, Wiedza Powszechna T. Abel, O Florianie Znanieckim, Lublin 1996, Norbertinum
J.  Szczepański,  Socjologia:  rozwój  problematyki  i  metod,  Warszawa  1969,  PWN,  s.  354-392  J.  Szacki,  Historia  myśli
socjologicznej, t. II, Warszawa 1981, PWN, s. 731-7

Mowa jest doskonałym przykładem takich działań, które adresujemy do innych ludzi. Mówimy
na ogół do kogoś. Również gesty kierujemy przeważnie do kogoś. Ponieważ otoczenie innych
ludzi  jest  dla  naszego  życia  tak  fundamentalnie  istotne,  bardzo  wiele  naszych  działań  jest
adresowane do innych. Ale oczywiście nie wszystkie.  Kiedy wsiadam do tramwaju, głaszczę
psa,  biorę  kąpiel,  oglądam  samotnie  telewizję,  wbijam  gwóźdź  w  ścianę  -  to  nie  ma  tu
bezpośredniego  adresata,  do  którego  bym  się  zwracał.  Do  opisania  takich  działań,  które
skierowane są ku innym ludziom, polski socjolog Florian Znaniecki używał terminu „czynności
społeczne".  W  zależności  od  ich  znaczenia  wyróżniał  m.in.  czynności  wychowawcze,
edukacyjne,  władcze,  zabawowe,  informacyjne,  wyrażające  się  w  pytaniach,  pouczeniach,
prośbach, rozkazach, udzielaniu pomocy itp. We wszystkich tych przypadkach chcemy jakąś
treść przekazać innym. Ci inni mogą być adresatami bezpośrednimi, kiedy są zidentyfikowani
jako  konkretne  osoby.  W  najprostszym  przypadku są  współobecni  w  tym  samym  miejscu.
Nakazuję dziecku odrobić  lekcje,  pytam kolegę o termin zebrania,  podaję  piłkę do prawego
obrońcy. Mogą być odlegli w przestrzeni, ale indywidualnie określeni. Tak jest, kiedy piszę do
kogoś list. Kiedy indziej adresuję czynność społeczną do bardziej anonimowych adresatów, na
przykład  kiedy  prowadzę  wykład  z  socjologii.  Nie  znam  osobiście  z  imienia  i  nazwiska
wszystkich  studentów,  ale  staram  się  przekazać  jakąś  wiedzę  im  wszystkim  i  każdemu  z
osobna. W podobnej sytuacji jest aktor na scenie teatralnej czy mówca na wiecu politycznym.
Kiedy wykładam, cały sens mojego działania zamyka się w odbiorze przez audytorium. Gdyby
studentów  nie  było  na  sali,  taka  czynność  społeczna  byłaby  niemożliwa.  Podobno  podczas
wielkiej  fali  strajków studenckich  na  uniwersytetach  amerykańskich  w 1968 roku niektórzy
profesorowie  Uniwersytetu  Columbia  w  Nowym  Jorku,  m.in.  jeden  z  najsłynniejszych
socjologów  współczesnych  Robert  Merton,  przychodzili  do  pustych  sal  wykładowych  i
wygłaszali pełne, dwugodzinne wykłady. Oczywiście w braku studentów nie był to w istocie
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wykład.  Ale  była  to też czynność  społeczna,  tyle  że  innego rodzaju.  Profesorowie  ci  chcieli
przekazać nie tyle wiedzę socjologiczną, ile przesłanie polityczne, protest przeciwko strajkom
studenckim, akcentując, że studenci mogą wprawdzie bojkotować wykłady, ale im, profesorom,
nikt  nie  odbierze  prawa  do  wykładania,  które  jest  ich  autonomicznym  i  suwerennym
przywilejem. Adresaci byli tu inni niż zwykle - władze uniwersyteckie, samorząd uczelniany,
stowarzyszenia studenckie, mass media - mimo że działanie wyglądało na pierwszy rzut oka
jak zwykły wykład, tyle że w pustej sali. Bardziej pośrednie czynności społeczne mają miejsce
wtedy, gdy adresaci nie są współobecni z nadawcami w tej samej przestrzeni. Jeżeli wygłaszam
wykład  w  telewizji,  to  mam  jedynie  ogólne  wyobrażenie  anonimowej  i  rozproszonej
publiczności,  która  mnie  ogląda.  To,  co  widzę,  to  wykonujący  jakieś  dziwne  manewry
kamerzysta w rozchełstanej koszulce polo, czarne oko kamery, w które mam patrzeć i czerwona
lampka, która sygnalizuje,  że oto mam już adresatów, bo jestem „na wizji".  Tylko niektórzy
posiadają tę szczególną umiejętność, aby w tej sytuacji zachowywać się naturalnie i robić na
odbiorcach wrażenie, że patrzą im w oczy i mówią tylko do nich. Jeszcze bardziej pośrednia, bo
oderwana od widzów nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie, jest sytuacja kręcenia filmu. Tutaj
adresaci pojawią się dopiero po długim procesie  montażu. Trzeba specjalnych talentów, aby
nagrywać pojedyncze oderwane epizody, kierowane do zupełnie „wirtualnej", bo i nieobecnej, i
dopiero  w  przyszłości  tworzącej  się  publiczności,  stwarzając  równocześnie  pozór
bezpośredniego kontaktu. W podobnej sytuacji jest autor piszący książkę, kompozytor, malarz
czy  rzeźbiarz.  Ich czynności są też społeczne,  ale podejmowane wobec bardzo nieskrystalizo-
wanego, potencjalnego dopiero odbiorcy.

MAX WEBER (1864-1920)

Socjolog,  historyk  i  ekonomista  niemiecki,  sławny  i  wpływowy  już  za  życia,  a  po  śmierci
uznany za jedną i największych postaci w historii socjologii. Najbardziej głośne dzieło to Etyka
protestancka i duch kapitalizmu (1904-1905), ale największe bogactwo idei zawarł w Wirtschaft und
Gesellschaft  [Ekonomia i społeczeństwo] (1922),  a także licznych esejach z metodologii  badań
społecznych, socjologii religii, prawa i polityki.

Weber  zapoczątkował  przełom  antypozytywistyczny  w  uprawianiu  socjologii,  głosząc
zasadniczą odrębność tej  dyscypliny wobec nauk przyrodniczych. Przedmiotem socjologii  są
bowiem  działania  ludzkie,  ostateczne  tworzywo,  z  którego  powstają  struktury,  organizacje,
instytucje,  a niezbywalnym elementem działań są znaczenia.  Analiza działań ludzkich musi
prowadzić do ich rozumienia, poprzez interpretację zawartych w nich znaczeń motywacyjnych
(przyjmowanych przez samych działających) oraz kulturowych (podzielanych w zbiorowości,
w której działają). Operacja  Verstehen  (rozumienia) jest możliwa, ponieważ większość działań
ludzkich jest racjonalnych, wystarczy więc odtworzyć kalkulację środków i celów, kosztów i
zysków,  jaka leży  u podłoża działań.  W odniesieniu  do działań  afektywnych pomocna jest
empatia, a w odniesieniu do działań tradycjonalnych - pamięć historyczna.

Z  działań  ludzkich  wyłaniają  się  trwalsze  struktury,  na  przykład  władza  -
prawdopodobieństwo  podejmowania  wiążących  decyzji.  Naga  przemoc  przeradza  się  w
autorytet, gdy jest akceptowana przez podwładnych. Podstawą legitymizacji władzy może być
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prawo,  tradycja  lub  charyzma.  Najbardziej  zracjonalizowaną  sieć  relacji  władzy  stanowi
organizacja  biurokratyczna,  kierująca  się  wyłącznie  bezosobową,  instrumentalną
efektywnością. Ze złożonych sieci działań powstają także struktury nierówności: majątkowej,
politycznej, prestiżowej.

Również tak skomplikowana formacja społeczno-ekonomiczno-polityczna, jaką jest kapitalizm,
narodziła się dlatego, że w pewnym momencie i w pewnym miejscu ludzie podjęli działania
przedsiębiorąc,  inwestycyjne,  gromadzili  oszczędności,  akumulowali  i  pomnażali  majątek,
konkurowali ze sobą. Motywacji działań zgodnych z „duchem kapitalizmu" dostarczyła etyka
protestancka,  a  zwłaszcza  kalwinizm.  Z  czasem  ekspansywność  i  efektywność  kapitalizmu
zrodziła  immanentne  motywacje  jego  dalszego  rozwijania,  ale  „pierwszego  pchnięcia"
dokonała religia.  W historii  takie  zbiegi  okoliczności  czy przypadki odgrywają wielką rolę  i
dlatego  nie  można  mówić  o  koniecznościach  dziejowych  czy  żelaznych  prawach  historii.
Historia jest produktem ludzkich decyzji i wyborów, nigdy do końca niezdeterminowanym.
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Jeszcze  węższą  kategorię  wyróżnia  wśród  działań Max  Weber.  Nazywa  je  działaniami
społecznymi i określa jako takie,  w których uwzględnia się aktualne lub potencjalne  reakcje
innych i według tego kształtuje przebieg własnego działania. W działaniach tego typu druga
jednostka  pojawia  się  wyraźniej  niż  w czynnościach  społecznych,  już  nie  tylko jako  bierny
adresat, ale jako reagujący,

przynajmniej potencjalnie, partner. Już nie tylko kierujemy czynność ku komuś drugiemu, ale
wysyłamy ku niemu - mówiąc przenośnie - „sygnały radarowe", starając się domyślić, jak się
zachowa, jak postąpi, odgadnąć jego intencje  i wiążące go reguły kulturowe, które powinny
skłonić  do  takich,  a  nie  innych  działań.  Orientujemy  na  niego  nasze  działanie,  biorąc  pod
uwagę  spodziewane  reakcje  i  dostosowując  do  tego  naszą  linię  postępowania.  Nowy,
dodatkowy element  to tutaj  orientacja działania na oczekiwane, antycypowane,  wyobrażone
reakcje adresata i gotowość do modyfikowania własnego działania w zależności od charakteru
tych reakcji. Reakcje partnera pojawiają się jako nasza własna projekcja, ukierunkowująca nasze
działanie, zanim jeszcze aktualna reakcja nastąpi.

To,  jak  postąpimy,  zależy  więc  od  znaczenia  -  psychologicznego  i  kulturowego  -  jakie
przypisujemy  działaniu,  zarówno  swojemu,  jak  i  oczekiwanemu  działaniu  partnera.  Gdy
zdejmuję kapelusz, kłaniając się znajomemu na ulicy, mam intencję przekazania pozdrowienia,
czynię to w sposób przepisany w mojej kulturze, zakładam, że znajomy tę intencję i ten zwyczaj
kulturowy zrozumie, oczekuję, że będzie do mnie życzliwie nastawiony, i liczę, że wiązać go
też będą kulturowe reguły grzeczności, a więc w rezultacie odkłoni się. Kiedy podbiegam do
policjanta, bo okradziono mnie w autobusie, chcę prosić o pomoc, wiem, że w cywilizowanym
świecie udzielenie pomocy należy do jego powinności, liczę, że zrozumie moją sytuację i uzna
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tę  powinność,  a  więc  w  rezultacie,  że  ruszy  w  pogoń  za  złodziejem.  Oczywiście  w  wielu
punktach tego rozumowania mogę się mylić.

Kluczowe  dla  udanego  działania  społecznego  jest  -  jak  określał  to  amerykański  filozof  i
psycholog społeczny George  Herbert  Mead -  trafne  „wskazanie  sobie  innego",  identyfikacja
partnera,  ku  któremu  zwracamy  działanie  i  który  winien  spełnić  nasze  oczekiwania.  Gdy
zgubiłem się w obcym mieście, szukam kogoś, kto wygląda na tubylca. Złodziej kieszonkowy
wypatruje roztargnionego turysty. Student zapisuje się na ćwiczenia do łagodnego z wyglądu
asystenta.  Dla  uniknięcia  pomyłek  i  błędnych  oczekiwań  stosowane  są  niekiedy  wyraźne
oznaki  zewnętrzne.  Taką  rolę  pełnią  mundury  i  uniformy.  Policjant  na  ulicy  jest  łatwo
rozpoznawalny, właśnie po to, aby w razie potrzeby można było zwrócić się do niego o pomoc.
W Buenos Aires policjant, który dyżuruje na każdym większym skrzyżowaniu, ma nie tylko
mundur, ale jaskrawo żółtą kamizelkę z czarnym napisem „Police". W Nowym Jorku rzuca się
od razu w oczy  dzięki  całemu arsenałowi  przy  pasie,  od pistoletu,  kajdanek,  po ogromną,
sięgającą do kolan pałkę. Jest to także czytelny sygnał dla przestępcy, czego może oczekiwać,
jeśli złamie prawo. Lekarz w szpitalu nosi na szyi niezbyt często już dziś stosowany stetoskop,
żeby  pacjenci  odróżniali  go  od  rehabilitanta  czy  pielęgniarza.  Prostytutka  wkłada  srebrne
szpilki na kryształowych podeszwach, żeby klienci od razu wiedzieli, kto jest kto. W pewnych
hierarchicznych  zbiorowościach,  np.  w  wojsku,  właściwe  rozpoznanie  statusu  partnera  jest
szczególnie ważne i stąd cały system insygniów, belek, gwiazdek na mundurach. Dzięki temu,
jeśli wchodzi generał, to nie pomylimy go z kapralem.

Są też oczywiście sygnały subtelniejsze, które emitujemy, aby skłonić innych do nawiązania z
nami  kontaktu,  albo  przeciwnie,  aby  od  takiego  zamiaru  ich  odwieść.  Uśmiech,  życzliwa
postawa, schludny wygląd, spojrzenie w oczy - mogą przekonać innych, że warto „nas sobie
wskazać"  i  do  nas  skierować  działanie.  I  odwrotnie,  pasażer  w  metrze  skulony  na  ławce,
zasłonięty  gazetą,  unikający kontaktu wzrokowego z  innymi,  stara  się  być  niewidoczny,  by
uniknąć zaczepki czy kradzieży.

Wśród  działań  społecznych  można  wyróżnić  kilka  rodzajów,  w  zależności  od  znaczenia  -
psychologicznego i  kulturowego -  jakie  wiążemy z działaniem,  a także  od oczekiwań,  jakie
wiążemy z reakcjami partnera. Bardzo istotna kategoria to działania racjonalne. Racjonalność w
najprostszym  sensie  oznacza  tyle  co  kalkulację.  Chodzi  więc  o  takie  działania,  które
poprzedzone  są  pewną rozwagą,  podejmowane  po pewnym przemyśleniu,  z  premedytacją.
Przeciwieństwem  będą  działania  odruchowe,  spontaniczne,  bezrefleksyjne.  W  bardziej
złożonym  sensie  racjonalność  to  nie  każda  kalkulacja,  a  tylko  szczególny  typ  kalkulacji,
mianowicie  taki,  który  prowadzi  do  optymalizacji  działania.  Jest  to,  inaczej,  taki  rachunek
zysków  i  kosztów,  korzyści  i  strat,  który  zmierza  do  maksymalizacji  tych  pierwszych  przy
minimalizacji  tych drugich,  do uzyskania możliwie najwięcej  przy najmniejszych nakładach,
zrealizowania  najważniejszych  celów  możliwie  najtaniej.  Inaczej  mówiąc,  jest  to  szczególna
relacja między środkami a celami działania, tak jak zdefiniowane są one i postrzegane przez
działającego.  Już  sam  język  tej  definicji  sugeruje,  że  obracamy  się  głównie  w  sferze
ekonomicznej. Rzeczywiście, najdoskonalszym przykładem działań racjonalnych są transakcje
ekonomiczne:  kupno,  sprzedaż,  inwestycje,  oszczędności  itp.  Ale  oczywiście  działania  tego
typu nie ograniczają się do ekonomii. Nie tylko gospodyni domowa, gdy idzie do sklepu, czy
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inwestor  decydujący  się  na  kupno akcji,  ale  także  przestępca,  który  planuje  skok na  bank,
generał, który przygotowuje bitwę, polityk, który prowadzi kampanię wyborczą - też działają
według tej reguły. Trzeba podkreślić, że chodzi tu o racjonalność subiektywną, z perspektywy
jednostki działającej, zgodnie z jej wiedzą i hierarchią preferencji. Ktoś, kto kupuje samochód,
zbiera informacje o różnych markach i stara się wybrać opcję spełniającą jego oczekiwania, a
równocześnie najtańszą. Dla kogoś innego liczy się szybkość, moc silnika czy przyśpieszenia,
jeszcze innego interesuje spalanie paliwa, kolor nadwozia, słynna

marka.  Jeszcze  innego  rachunku dokonują  tacy,  dla  których  kryterium jest  właśnie  wysoka
cena, bo samochód jest dla nich symbolem prestiżu, a nie środkiem transportu, i jego zakup
stanowi  przejaw  „pokazowej  konsumpcji",  jak  określał  to  amerykański  socjolog  Thorstein
Yeblen. To też jest działanie subiektywnie racjonalne, z ich punktu widzenia. O tym, że taka
perwersyjna racjonalność zdarza się coraz częściej, niech świadczy fakt, że w Rzymie otwarto
niedawno sieć sklepów pod szyldem „Expensive". Zamiast przyciągać klientów obniżkami cen i
wyprzedażami, powiada się wprost: jesteśmy najdrożsi. I kupujących bynajmniej nie brakuje.

Drugą stroną własnej  racjonalności działającego są oczekiwania co do racjonalności partnera,
którego sobie wskazujemy i do którego kierujemy nasze działanie. Jeżeli możemy założyć, że
partner będzie reagował racjonalnie,  to jesteśmy w pewniejszej  sytuacji.  Możemy bowiem w
wyobraźni postawić się w jego sytuacji i dokonać rachunku z jego perspektywy, wiedząc, że on
też  będzie  zmierzał  do  uzyskania  jak  najwięcej  najmniejszym  kosztem.  Wiemy  więc
przynajmniej,  czego  możemy  od  niego  oczekiwać.  Dlatego  lepiej  mieć  do  czynienia  z
wyrachowanym  gangsterem  niż  z  szaleńcem  i  lepiej  negocjować  z  zimnym  politykiem  niż
fanatycznym ideologiem. Ale skąd możemy wiedzieć,  że partner będzie racjonalny? Czasem
znamy  go  osobiście,  czasem  kierujemy  się  jego  reputacją,  czasem  sugerujemy  się  aparycją,
postawą  (body  language)  czy  sposobem  ubierania  (te  zewnętrzne  oznaki  są  oczywiście
najbardziej  zawodne).  Ale  istotną  wskazówką  może  być  także  to,  czy  partner  podlega
kulturowym  regułom  racjonalności.  Są  takie  konteksty  społeczne,  w  których  racjonalność
działań jest powszechnie obowiązująca i oczekiwana. Taki jest właśnie kontekst ekonomiczny,
gdzie  w  transakcjach,  negocjacjach,  targowaniu  się  musimy  przyjąć,  że  partner  działa
racjonalnie,  a nie  kieruje  się  sentymentami,  sympatiami,  kaprysami.  Nie  bez powodu już w
filozofii określano człowieka przestrzegającego rygorystycznie racjonalnej kalkulacji jako homo
economicus.  Na  rynku  ekonomicznym  takich  postaci  jest  najwięcej.  Ale  na  przykład  w
kontekście rodzinnym czy przyjacielskim zimna racjonalność handlowa jest raczej  kulturowo
potępiana.  Tu  kulturowo  wymagane  od  partnerów  są  inne  orientacje:  miłość,  lojalność,
zaufanie, solidarność. Mogą być wreszcie całe cywilizacje zdominowane przez racjonalność i
inne,  gdzie liczą się  bardziej  np.  tradycje  czy emocje.  Max Weber  twierdził,  że  nowoczesna
cywilizacja  zachodnia  cechuje  się  coraz  większym  „odczarowaniem  świata"  i  dominacją
racjonalności  we wszystkich dziedzinach życia.  W tym kręgu cywilizacyjnym możemy więc
częściej  i  z  mniejszą  szansą  błędu  oczekiwać  od  partnerów  racjonalności  niż  tam,  gdzie
dominuje  mentalność  trądy ej  onalistycz-na.  Dotyczy  to  także  dziedziny  ekonomii,  o  czym
zaświadczy  każdy,  kto  nie  tylko  kupował  w  supermarkecie,  ale  targował  się  na  arabskim
bazarze.

Obok  racjonalności  instrumentalnej,  którą  omawialiśmy  dotąd,  a  więc  racjonalności
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kalkulacyjnej,  szukającej  optymalnej  relacji  środków  i  celów,  Max Weber  wyróżniał  jeszcze
racjonalność autoteliczną czy - jak to nazywał - „racjonalność ze względu na wartość". Miał na
myśli  sytuację,  którą  potocznie  określamy  powiedzeniem  „cel  uświęca  środki".  Chodzi  o
działania ludzi, dla których cel, do którego zmierzają, znaczy subiektywnie tak wiele, stanowi
taką wartość, że gotowi są zgodzić się na największe wyrzeczenia, zapłacić każdą cenę, ponieść
najwyższe koszty, aby tylko cel osiągnąć. Przykład banalny to dziewczyna, która wydaje całą
pensję,  żeby kupić szpilki od Gucciego i  zaimponować przyjaciółkom. To także uwikłany w
„niewoli  uczuć"  bohater  powieści  Somerseta  Maughama,  który  poświęca  majątek,  zdrowie,
rujnuje sobie życie, by zdobyć względy cynicznej prostytutki. Ale kategorię tę ilustrują najlepiej
postaci  naprawdę  heroiczne:  wielcy  patrioci,  bohaterowie  wojenni,  męczennicy  religijni,
bezkompromisowi bojownicy o wolność. Oni nie kalkulują, gotowi są oddać własny dobrobyt,
wolność, czasem nawet życie za sprawę dla siebie najważniejszą. Co więcej, samą sugestię, że
mogliby  kalkulować,  rachować  korzyści,  targować  się,  czyli  przejść  na  racjonalność
instrumentalną,  traktują  jako  potwarz.  W  słynnym  liście  więziennym  Adama  Michnika  do
generała  Czesława  Kiszczaka,  odrzucającym  propozycję  emigracji,  jest  taki  passus,  który
doskonale ilustruje ten typ racjonalności: „Chcecie nas ściągnąć do swego poziomu. Otóż nie!
Tej  przyjemności  wam nie  dostarczę.  Nie  znam przyszłości  i  wcale  nie  wiem,  czy dane  mi
będzie dożyć zwycięstwa prawdy nad kłamstwem, a Solidarności nad obecną antyrobotniczą
dyktaturą. Rzecz w tym wszakże, Panie Generale, że dla mnie wartość naszej walki tkwi nie w
szansach  jej  zwycięstwa,  ale  w  wartości  sprawy,  w  imię  której  tę  walkę  podjęliśmy"3.
Racjonalność  autoteliczną  jest  na  tyle  rzadka,  że  trudno  ją  uwzględniać  w  codziennych
oczekiwaniach  na  temat  partnerów,  do  których  kierujemy  działania.  Ale  w  wyjątkowych
sytuacjach warto o tej możliwości pamiętać. Generał Kiszczak, kierując swoją ofertę, nie wziął
tego pod uwagę i przyjął - błędnie -że partner będzie racjonalny instrumentalnie i niewątpliwie
przedłoży Lazurowe Wybrzeże nad celę w więzieniu mokotowskim.

W obu typach działań racjonalnych występuje orientacja na cel lub wartość. Działanie zmierza
do osiągnięcia  czegoś  przy  pomocy  pewnych  środków  albo  dobieranych  według  rachunku
kosztów,  albo  podejmowanych  bez  względu  na  koszty.  Ale  tak  czy  inaczej  działanie
podejmujemy po to, aby zrealizować jakieś nasze zamysły, aspiracje, wywołać jakiś efekt. Takie
działanie  mieści  się  w  ramach  pewnego  modelu  zaproponowanego  już  przez  filozofów
Oświecenia  (np.  Jeremy  Benthama),  który  nazywamy  „utylitarystycznym"  lub  „wolun-
tarystycznym". Nie wszystkie jednak ludzkie działania mają taki charakter. Bywają działania,
które podejmujemy nie po to, żeby zyskać jakąś korzyść czy zdobyć coś „użytecznego", ale z
zupełnie innych powodów.

' Przedruk w „Gazecie Wyborczej", 3 II 2001.

W słynnej typologii Webera kolejna kategoria to działania tradycjonalne, albo inaczej rutynowe.
Tutaj  działamy w pewien  sposób po prostu  dlatego,  że  tak się  zawsze  czyniło  albo  że  tak
wszyscy czynią w naszej zbiorowości. Naśladujemy niemal automatycznie działania odwieczne
albo powszechne. Nie można sensownie odpowiedzieć na pytanie: „po co to robisz?". Można co
najwyżej  odpowiedzieć  na pytanie:  „dlaczego to robisz?"  -  „bo tak jest  przyjęte".  Kiedy jem
śniadanie, nie zastanawiam się co dzień rano, czy jest rzeczą racjonalną używać noża i widelca,
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bo może łatwiej by było jeść rękami albo może pałeczkami. Kiedy wkładam spodnie, idąc do
pracy, nie zastanawiam się, czy może wygodniej i przewiewnie) byłoby mi w spódnicy. Kiedy
wiążę  krawat,  nie  zastanawiam się,  po co mężczyźni  noszą pod szyją taki  dziwny skrawek
kolorowego materiału. Kiedy tłoczę się wraz z wszystkimi innymi na szosie,  wyjeżdżając na
weekend,  nie  zastanawiam  się,  czy  może  lepiej  by  było  świętować  w  czwartki,  a  nie  w
niedzielę.  Takie działania nadają  pewien  automatyzm życiu społecznemu. Zwalniają nas od
każdorazowego podejmowania decyzji,  dokonywania wyborów, przeprowadzania rozważań.
W tym sensie pełnią podobną funkcję co badane przez psychologów zjawisko indywidualnych
nawyków.

Czasami działania tradycjonalne odrywają się zupełnie od jakichkolwiek celów, utrzymują się
tylko  jako  pozostałości  działań  niegdyś  celowych,  które  utraciły  swój  cel  w  zmienionych
warunkach. Może być i tak, że służą obecnie jakiemuś innemu celowi, zmieniły swoją funkcję.
Gdyby zastosować do nich rachunek racjonalności,  okazałoby się,  że są mało efektywne lub
zupełnie  bezskuteczne.  Wielki  polski  antropolog  społeczny  Bronisław  Malinowski  używał
pojęcia „przeżytków kulturowych" i jako jeden z przykładów podawał przejażdżkę dorożką w
dzisiejszym  wielkim  mieście.  Kiedyś  dobry  środek  transportu,  dziś  co  najwyżej  atrakcja
turystyczna, użyteczna - jak pisał - zwłaszcza dla romantycznie nastrojonych par4. A z zupełnie
innej  dziedziny  warto  przytoczyć  taką  autentyczną  historię.  Po  przełomie  roku  1989  Huta
„Warszawa"  została  sprywatyzowana  i  przeszła  w  ręce  włoskiego  konglomeratu
przemysłowego.  Po  jakimś  czasie  robotnicy,  niezadowoleni  z  poziomu  płac  i  nadmiernej
dyscypliny pracy narzuconej przez włoskich właścicieli,  wyruszyli w marszu protestacyjnym
na  Sejm.  Kontynuowali  rutynę,  która  sprawdzała  się  dawniej,  w  innych  warunkach.  W
zmienionych  czasach  była  już  działaniem  czysto  tradycjonalnym,  pozbawionym  większego
sensu, źle zaadresowanym, Sejm bowiem nie miał tu już nic do gadania.
4 B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958: Książka i Wiedza.

Częstość  działań  tradycjonalnych  w  różnych  zbiorowościach  jest  nierówna.  Po  pierwsze,
odmienne  pod  tym  względem  są  różne  konteksty  życia  społecznego.  Być  może  najwięcej
działań tradycjonalnych występuje w kontekście religijnym, tutaj bowiem szczególnie mocny
akcent  spoczywa  na  ciągłości,  od-wieczności,  kontynuacji,  czego  manifestacją  jest  szeroka
obecność  działań  rytualnych,  ceremonialnych,  obrzędowych.  Wiele  działań  tradycjonalnych
spotykamy w kontekście rodzinnym. Gdzieś pośrodku skali znajdzie się kontekst polityczny, w
którym obok działań racjonalnych występuje również szeroko swoisty rytuał polityczny czy,
jak  niektórzy  powiadają,  „obrzędowość  świecka".  Bywa  ona  szczególnie  rozbudowana  w
ustrojach monarchicznych, autokratycznych, dyktatorskich czy totalitarnych. Sporo elementów
rytualnych znajdujemy i w kontekście edukacyjnym, na przykład w życiu uniwersyteckim. A
na przeciwnym biegunie znajdzie się zapewne kontekst zawodowy czy ekonomiczny, gdzie z
definicji dominuje racjonalność, kryteria celowości i efektywności. Oczywiście mówimy tu cały
czas o proporcjach,  a  nie  absolutnych  przeciwstawieniach,  w każdym kontekście  występują
bowiem działania i takie, i takie.

Po drugie,  odmienny nacisk na działania  tradycjonalne  napotkamy w różnych epokach  i  w
różnych krajach. Wielu autorów sądzi, że kierunek rozwoju społeczeństw to odchodzenie od
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tradycji  i  zwiększanie  roli  myślenia  i  działania  „pozytywnego"  (Auguste  Comte)  czy
„racjonalnego"  (Max  Weber).  W  myśl  takiej  koncepcji,  o  ile  społeczeństwo  starożytne  czy
średniowieczne, w którym rolę naczelną pełniła religia, magia czy mit, przejawiało ogromną
liczbę  działań tradycjonalnych,  rytualnych,  o tyle  w społeczeństwie  zwanym nowoczesnym,
zdominowanym ekonomiką, biurokracją, przemysłem, nauką, techniką, występuje stale rosnąca
proporcja działań racjonalnych, jak to określał Weber, dokonuje się „odczarowywanie świata".
Pozostawmy historykom weryfikację  tej  tezy historiozoficznej.  Potoczna obserwacja pozwala
natomiast  stwierdzić,  że  w  różnych  współczesnych  społeczeństwach  częstość  działań
tradycjonalnych  jest  różna.  Porównajmy  na  przykład  pod  tym  względem  świat  islamu  z
cywilizacją  amerykańską  czy  w  mniejszej  skali  Hiszpanię  i  Szwecję.  Mówiąc  przenośnie,
„atmosfera tradycjonalizmu" może różnić też regiony czy nawet poszczególne miasta w obrębie
jednego kraju. Kioto jest pod tym względem inne od Tokio, Uppsala od Sztokholmu, a Kraków
od Warszawy.

Jeżeli obracamy się w ramach tej samej zbiorowości, jesteśmy przyzwyczajeni do tych samych
tradycji czy rytuałów, czyli inaczej - wiążemy z nimi te same znaczenia. Dzięki temu możemy,
podejmując działanie społeczne, stosunkowo pewnie przewidzieć, jak zareaguje partner. Kiedy
katolik  słyszy  w  kościele  „Przekażmy  sobie  znak  pokoju!",  to  może  z  dużym
prawdopodobieństwem oczekiwać,  że  stojący obok nieznajomy odpowie  uściskiem dłoni  na
jego  gest.  Kiedy  wstaję,  słysząc  w auli  uniwersyteckiej  Mazurek  Dąbrowskiego,  to  mogę  być
prawie pewny, że siedzący obok profesorowie też wstaną. Kiedy żołnierz salutuje oficerowi, to
może oczekiwać,  że tamten też  podniesie  rękę  do czapki.  Gdy natomiast  znajdziemy się  w
zbiorowości odmiennej od naszej, gdzie przyjęte znaczenia kulturowe działań tradycjonalnych
czy rytualnych są różne, łatwo o dezorientację i niepewność, przynajmniej dopóty, dopóki nie
nauczymy  się  naśladować  tego,  co  czynią  jej  członkowie.  Zwróćmy  uwagę,  że  takie
naśladowanie  rytuałów  może  samo  nie  być  działaniem  tradycjonalnym,  lecz  całkiem
racjonalnym. Chodzi nam o to, aby się nie wyróżniać,  być akceptowanym przez innych, nie
spotkać się z potępieniem. Podejmujemy pewien rytuał jako formę kamuflażu. Ateista, który
bierze ślub kościelny albo gdy znalazł się w kościele, klęka podczas podniesienia i żegna się
znakiem  krzyża  albo  dzieli  się  opłatkiem  podczas  wigilii  w  Sejmie  -  nie  czyni  tego
automatycznie,  nie  wiąże  z  tym  tego  samego  sensu  co  wierzący  katolik.  Podobnie  jak
amerykański turysta zdejmujący buty przed meczetem czy jedzący pałeczkami w restauracji w
Hong Kongu. Trzeba długo żyć w obcej zbiorowości, aby rzeczywiście zacząć żyć jej życiem, to
znaczy między innymi bezrefleksyjnie stosować się do panujących w niej tradycji i rytuałów.

Jest  jeszcze  trzecia  odmiana  działań  w  typologii  Webera.  Nazywa  je  afek-tywnymi  lub
emocjonalnymi. W tym przypadku podejmujemy działanie nie po to, aby osiągnąć cel, ani nie
dlatego, że inni tak postępują, ale dlatego, że czujemy przemożną potrzebę ekspresji pewnych
stanów psychicznych, radości, gniewu, strachu itp. Jennifer Capriati skacze i tańczy na korcie
po zwycięstwie w mistrzostwach Australii, rozładowując napięcie kilkusetowej walki z Marti-
ną Hingis. Tłumy Niemców wiwatują, całują się, obejmują w euforii pod walącym się murem
berlińskim. Kibice angielscy demolują sklepy i podpalają samochody po przegranej w Pucharze
Europy. Arabowie płaczą, drą szaty w rozpaczy i rzucają się na trumnę podczas pogrzebu ofiar
konfliktu w strefie Gazy. Pijany mąż krzyczy i bez powodu bije żonę. Otello dusi w szaleństwie
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zazdrości  Desdemonę.  Życie  społeczne  pełne  jest  działań tego rodzaju.  W takich sytuacjach
wszelka argumentacja racjonalna nie ma sensu, apelowanie do rozumu nic nie daje,  a może
nawet  wzmagać  wzburzenie.  Bardziej  adekwatna  reakcja  na  afektywne  działanie  partnera
polega  na  odwołaniu  się  do  empatii,  wczucia  się  w  jego  stan,  bo  wszyscy  jako  ludzie
przeżywamy  czasami  stany  podobne.  Trzeba  próbować  zrozumieć  emocje  partnera  (choć
trudno tego wymagać od duszonej Desdemony!).

Pewna  szczególna  odmiana  działań  afektywnych  polega  na  pozorowaniu  emocji  w  celu
wywarcia wpływu na partnera. Takie działania nie są już ekspresją stanów psychicznych, lecz
raczej  racjonalną,  skalkulowaną  manipulacją,  a  więc  rodzajem  działań  instrumentalnie
racjonalnych. Na przykład dyrektor krzyczy na pracownika nie dlatego, że jest zły, ale żeby go
nauczyć  dyscypliny.  Bokser  Tyson  udaje  krwiożerczą,  wściekłą  bestię,  aby  przestraszyć
przeciwnika  (i  czasem,  gdy  trafi  np.  na  Andrzeja  Gołotę,  nieźle  mu się  udaje).  Żebraczka
zalewa  się  łzami,  żeby  wzbudzić  współczucie.  Dealer  samochodowy  manifestuje  wielką
przyjaźń wobec klienta, byle mu wcisnąć kiepskie auto. Partnerzy czy - lepiej powiedziawszy -
ofiary  tego  rodzaju  działań,  pozornie  tylko  afektywnych,  muszą  być  czujni  na  kamuflaż  i
reagować adekwatnie, to znaczy zimno i racjonalnie. Pomaga w tym nieco typowość sytuacji
tego rodzaju, znanych z własnych lub cudzych doświadczeń. Ale od czasu do czasu wpadamy
w pułapkę, interpretując działanie manipulatorskie jako autentycznie afektywne. Gdyby było
inaczej, próby cynicznego wykorzystywania emocji nie byłyby tak powszechne.

Częstość  działań  afektywnych,  podobnie  jak  wcześniej  omówionych  typów  działań,  zależy
również od kontekstów społecznych. Wydaje się, że największa jest tam, gdzie wchodzą w grę
intymne, bliskie relacje, silna identyfikacja ze zbiorowością, mocne poczucie tożsamości. Taki
charakter ma kontekst rodzinny, religijny, ale także etniczny, polityczny i sportowy, zwłaszcza
wtedy  gdy  zdominowany  zostaje  poczuciem  konkurencji,  współzawodnictwa,  walki.  Wiele
działań afektywnych odnajdziemy w kontekście  rekreacyjnym czy rozrywkowym, z definicji
związanym  z  uwolnieniem  emocji.  Od  orgii  czy  tańców  plemiennych,  aż  do  dyskoteki,
karnawału  w  Rio,  techno-party  albo  „parady  miłości"  -  oto  sytuacje,  w  których  normalne
ograniczenia  emocjonalne  zostają  zawieszone.  W  znacznie  mniejszym  stopniu  emocje
wkraczają w kontekst zawodowy czy edukacyjny.

Pod  tym  względem  istotne  różnice  występują  też  pomiędzy  rozmaitymi  zbiorowościami.
Socjologowie  wyróżniają  kultury  czy  cywilizacje  „gorące",  gdzie  wyrażanie  emocji,  także
publicznie, jest nie tylko dopuszczalne, ale wymagane, oraz kultury czy cywilizacje „zimne",
gdzie akcent położony jest na opanowanie, powściągliwość, dystans emocjonalny, a publiczne
manifestowanie  uczuć  jest  traktowane  jako  wysoce  niewłaściwe.  Taka  odmienność  jest  na
przykład oczywista, jeśli porównamy kraje arabskie z krajami anglosaskimi. Ale w mniejszej
skali może też charakteryzować środowiska czy grupy zawodowe. Porównajmy na przykład
bohemę  artystyczną  z  pilotami  samolotów  pasażerskich,  aktorów  teatralnych  i  techników
komputerowych.

Podejmowane  działania  afektywne  bardziej  pasują  do  sytuacji,  są  bardziej  „na  miejscu"  w
jednych  kontekstach  społecznych,  w  jednych  kręgach  kulturowych  czy  środowiskowych,  a
powodują dysonans w innych. Trzeba się bardziej liczyć z ich wystąpieniem, gdy znajdziemy
się w otoczeniu „gorącym", a mniej, gdy jesteśmy w otoczeniu „zimnym". Adekwatne działanie
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wymaga rozpoznania,  w jakim kontekście,  kulturze  czy  środowisku się  znajdujemy,  wtedy
bowiem będziemy mogli przewidzieć, czy szansę spotkania się z reakcją afek-tywną partnera
będą  większe  czy mniejsze,  odpowiednio  się  na to  nastawić  i  przygotować  na konieczność
zmodyfikowania naszych działań.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

BEHAWIORYZM:  kierunek  postulujący  badanie  elementarnych  zachowań  ludzkich  jako
reakcji  na  bodźce  płynące  z  otoczenia  lub  od  innych  ludzi  oraz  traktowanie  wszelkich
złożonych przejawów życia społecznego jako kombinacji zachowań.

CYWILIZACJA „GORĄCA":  społeczność,  w której  reguły kulturowe dopuszczają publiczną
ekspresję emocji, a nawet jej wymagają.

CYWILIZACJA „ZIMNA":  społeczność,  w której  reguły kulturowe wymagają opanowania i
powściągliwości w publicznym wyrażaniu uczuć.

CZYNNOŚĆ  SPOŁECZNA:  działanie  celowo  adresowane  do  innych  ludzi.  DZIAŁANIE:
zachowanie, z którym związane jest znaczenie motywacyjne i kulturowe.

DZIAŁANIE SPOŁECZNE:  działanie, które bierze pod uwagę rzeczywiste lub spodziewane
reakcje partnera i jest nieustannie modyfikowane w zależności od takich reakcji.

EMPATIA:  wczuwanie  się  w  stany  psychiczne,  motywacje,  zamiary  innych,  co  ma  szansę
powodzenia, ponieważ repertuar ludzkiej psychiki jest typowy i podobny dla wielu ludzi.

INSTRUMENTALNE  UCZENIE  SIĘ:  utrwalanie  repertuaru  zachowań  gratyfikujących,  a
eliminowanie  zachowań  przynoszących  przykrość,  na  podstawie  wcześniejszych  „prób  i
błędów".

JĘZYK:  wspólny  dla  całej  zbiorowości,  podzielany  przez  jej  członków  system  znaczeń
kulturowych  wiązanych  ze  stosowanymi  w  celu  komunikacji  dźwiękami  lub  znakami
graficznymi.

ODCZAROWYWANIE ŚWIATA: zmniejszanie roli działań tradycjonalnych i afektywnych na
rzecz działań racjonalnych, opartych na zimnej kalkulacji.

PRZEŻYTKI KULTUROWE: działania lub obiekty, pozornie identyczne jak dawniej, których
funkcja społeczna uległa jednak całkowitej zmianie i które uzyskały nowy sens.

RACJONALNOŚĆ AUTOTELICZNA:  właściwość  działań,  w których jednostka  zmierza do
celu tak dla niej wartościowego, że nie liczy się z najwyższymi nawet kosztami.

RACJONALNOŚĆ  INSTRUMENTALNA:  właściwość  działań,  które  są  efektem  kalkulacji
kosztów i zysków zmierzającej - w subiektywnym rozeznaniu działającego - do uzyskania jak
najwięcej najmniejszym kosztem.

UTYLITARYSTYCZNY  (INACZEJ  WOLUNTARYSTYCZNY  LUB  TELEOLOGICZNY)
MODEL DZIAŁANIA: interpretowanie działań ludzkich jako dobierania środków (narzędzi)
do realizacji postawionych celów.

ZACHOWANIE: zewnętrznie obserwowalny ruch fizyczny przejawiany przez ludzi.
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ZNACZENIE KULTUROWE:  wspólny dla całej  zbiorowości,  podzielany przez jej  członków,
sens wiązany z określonymi działaniami.

ZNACZENIE  MOTYWACYJNE,  PSYCHOLOGICZNE:  indywidualne  zamiary,  intencje,
motywacje, jakie jednostka wiąże ze swoim działaniem.

Książki godne uwagi

41, 75, 93, 94 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział 3

Od działań społecznych do interakcji

Działanie wspólne, czyli kontakt społeczny

Dotychczas patrzyliśmy na aktywność ludzką i jej różne formy od strony jednostki. Co prawda,
jednostkę postrzegaliśmy w otoczeniu społecznym, wśród innych ludzi, ale ci inni pojawiali się
co najwyżej albo jako bierni adresaci czynności społecznych, albo jako „wirtualni", wyobrażeni
tylko,  potencjalni  partnerzy  działań  społecznych.  Czyniąc  kolejny  krok  w  naszej  analizie,
musimy ten obraz poszerzyć. Zauważmy mianowicie, że ci inni, których reakcje antycypujemy,
podejmując działanie, sami też, reagując, podejmują działanie wobec nas. I jest to też działanie
społeczne, zawierające te wszystkie elementy co poprzednio. A więc reagując, identyfikujemy
najpierw, „wskazujemy sobie" tego, kto do nas się zwrócił.  Nie wybieramy go, bo to on nas
wybrał,  ale  skierowujemy  ku  niemu  swoją  uwagę.  Staramy  się  następnie  rozszyfrować
znaczenie - motywacyjne i kulturowe - jego działania: o co mu chodzi, do czego zmierza, oraz
czego możemy oczekiwać po kimś takim, biorąc pod uwagę domniemane reguły kulturowe,
które  go  wiążą.  Przypisujemy  mu więc  pewne  intencje  i  pewne  wzorce  realizowania  tych
intencji.  Następnie  pytamy  samych  siebie,  jak  chcemy  zareagować  i  jak  powinniśmy
zareagować,  zgodnie  z uznawanymi  przez nas zasadami postępowania,  a  więc  definiujemy
znaczenie  motywacyjne  i  kulturowe naszej  potencjalnej  reakcji.  I  dopiero uwzględniwszy te
wszystkie  okoliczności,  działamy  w  określony  sposób.  Nie  znaczy  to,  że  każdą  reakcję
poprzedza  taka  złożona,  mozolna  deliberacja.  W  rzeczywistości  może  się  to  dokonywać
błyskawicznie,  na  poziomie  zakodowanych,  nawykowych  repertuarów  postępowania  w
danych  sytuacjach,  może  włączać  te  utrwalone  w  podświadomości  zapisy  doświadczeń
wcześniejszych, które nazywamy intuicją, może sprowadzać się do odruchów lub instynktów,
może też obejmować szybko przebiegające procesy myślowe.

Zobaczmy  przykład:  siedzę  w  hotelowej  kawiarni.  Podchodzi  ostro  wymalowana  i  dość
ostentacyjnie  ubrana kobieta:  „Czy mogę się  przysiąść?".  Myślę:  „kim ona jest?".  Sądząc  po
wyglądzie, chyba dama lekkich obyczajów. A o co jej chodzi? Chyba szuka klienta, kierując się
regułami kulturowymi półświatka. Bo przecież porządna kobieta nie przysiada się normalnie
do stolika obcego mężczyzny. Tak więc zdefiniowałem w wyobraźni znaczenia - motywacyjne i
kulturowe - przejawiające się w jej działaniu. A teraz kolej na znaczenia mojej możliwej reakcji.
Czy mam ochotę na taką znajomość i czy w myśl moich zasad wolno mi ją zawrzeć. Nie bardzo
się palę, a poza tym wstyd by mi było, gdyby zobaczył mnie ktoś znajomy. Więc powiadam:
„bardzo mi przykro, ale czekam na kogoś". I zamykam ten epizod. A teraz inny przykład, gdzie
wystąpię w roli przeciwnej: jadę pociągiem i chcę nawiązać znajomość z sąsiadką w przedziale.
Liczę, że ona też będzie mieć na to ochotę. Zadaję więc jakieś zdawkowe pytanie o godzinę i
możliwe spóźnienie pociągu. Przeliczyłem się. Ona patrzy na zegarek, rzuca bardzo oficjalnie,
że jest piąta szesnaście i pogrąża się demonstracyjnie w lekturze „Twojego Stylu". Milczę jak
zmyty, rezygnuję i zamykam ten epizod, sam wyciągając „Politykę".

Działanie inicjujące i działanie reagujące ma więc taką samą anatomię. Wiążą się w parę działań
społecznych  wzajemnie  zorientowanych  ku  sobie.  Taką  parę  działań  nazwiemy  kontaktem
społecznym. Ta dama, kimkolwiek była, nawiązała ze mną przelotny kontakt społeczny. Ja też
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wymieniłem jedno zdanie z sąsiadką z pociągu. W obu przypadkach sprawa zakończyła się na
jednej  rundzie  wzajemnie  zorientowanych  działań.  Dla  kontaktów  społecznych
charakterystyczna jest właśnie ta przelotność czy jednorazowość. Pytam przechodnia: „która
godzina?".  On odpowiada:  „piętnaście  po trzeciej"  i  idziemy każdy swoją  drogą.  „Poproszę
bilet", mówi konduktor w pociągu. „Proszę bardzo", odpowiada pasażer i na tym się kończy (o
ile  bilet  jest  w  porządku).  Zderzam  się  z  kimś  w  przejściu,  mówię  „przepraszam",  słyszę
„drobiazg",  i  tyle.  „Niech  Pani  siądzie",  mówię  do  staruszki  w tramwaju.  Ona  siada.  Taka
wymiana nie musi więc być werbalna. Obywa się w ogóle bez dialogu, gdy uśmiecham się do
ładnej dziewczyny w dyskotece, ona uśmiecha się i idzie tańczyć ze swoim chłopcem. A jeszcze
subtelniej, w innej wersji wcześniej opisanego epizodu -rzucam okiem, niby przypadkiem, na
sąsiadkę w przedziale kolejowym, na moment spotykam jej spojrzenie, nawiązujemy „kontakt
wzrokowy",  ale  zaraz potem odwracamy głowy i  oboje  zanurzamy się  w lekturze.  Tutaj  w
naszym działaniu znalazła wyraz reguła kulturowa, którą w socjologii określa się jako wymóg
„grzecznej  nieuwagi"  (polite  inattention),  a  która  żąda,  aby  nachalnie  nie  przyglądać  się
nieznajomym.

Przytoczone  przykłady  dotyczą  kontaktów  bezpośrednich,  które  następują  przy
współobecności inicjującego i reagującego w tej samej przestrzeni i czasie. Ale oczywiście, tak
jak  w  przypadku  działań  pojedynczych,  tak  i  tu  mogą  występować  kontakty  pośrednie,
poprzez  media  komunikacyjne.  Po  pierwsze  -między  osobami  znajdującymi  się  w  różnych
miejscach, gdy np. dzwoni telefon, odpowiadam „pomyłka" i odkładam słuchawkę. Po drugie -
między  osobami  podejmującymi  działania  w różnym  czasie,  gdy  np.  biznesmen  otrzymuje
listem ofertę handlową i odpisuje, że nie jest zainteresowany.

Anatomia interakcji społecznej

Kontakt społeczny, przez swoją przelotność, chwilowość, ma na ogół nikłe konsekwencje. Ale
może być tak, że stanowi tylko pierwszą rundę, otwierającą jakąś dłuższą sekwencję wzajemnie
zorientowanych działań. Znów zobaczmy przykład: jestem za granicą, w obcym mieście, chcę
spytać o drogę na uniwersytet. Rozglądam się za kimś, kto wygląda na tutejszego. Wybieram
eleganckiego pana z teczką. Podchodzę i pytam, z nadzieją, że on zna drogę, że mnie potraktuje
uprzejmie  i  że  wskaże  mi  kierunek.  Rzeczywiście,  trafiam  dobrze,  bo  to  akurat  profesor
uniwersytetu, ofiarowuje się nawet mnie zaprowadzić. Idziemy razem i rozmawiamy, mimo że
nie miałem zamiaru zawierać znajomości. Dochodzimy na miejsce, żegnamy się, a ja zapraszam
go na mój odczyt następnego dnia.  Rozwinęło się  działanie,  a właściwie  sekwencja  działań,
zainicjowanych  moim  wyborem,  moimi  oczekiwaniami  oraz  oczekiwaniami  i  reakcjami
partnera.  Lokalny  profesor  odpowiedział  mi  zgodnie  ze  swoim  wyobrażeniem,  że  jestem
zagubionym  cudzoziemcem,  i  domniemaniem,  że  jako  człowiek  kulturalny,  życzliwie  i  z
wdzięcznością potraktuję jego sugestię zaprowadzenia mnie na miejsce. (Bo mógłbym przecież
odpowiedzieć  niegrzecznie:  daj  Pan  spokój,  co  mnie  Pan  będziesz  odprowadzał,  nie  jestem
dzieckiem!). Ja z kolei, zgodnie z domniemaniem, że rzeczywiście nieznajomy widać zna drogę,
skoro chce mnie zaprowadzić, zareagowałem pozytywnie, przystając na wspólny spacer. I tak
rozpoczęła się rozmowa, a może i przyszła znajomość.

Doszło tu do czegoś więcej niż pojedynczego działania społecznego i więcej niż do przelotnego
kontaktu. Pojawiły się działania społeczne - moje i partnera -zorientowane wzajemnie na siebie,
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powiązane w parę działań, za którą idą dalsze wymiany działań - słów, gestów, nawiązuje się
na  przykład  rozmowa.  Trwa  to  przez  pewien  czas  i  obejmuje  pewną  sekwencję  kolejnych
działań między nami, gdzie jedna osoba działa, orientując się ku drugiej, a potem druga działa,
orientując się ku pierwszej, a potem znów pierwsza ku drugiej itd. Kolejno również modyfikują
swoje działania, dopasowując je do tego, co czyni partner. Tutaj kluczową sprawą jest już nie
tylko antycypujące kształtowanie działania w zależności od oczekiwań co do reakcji partnera,
ale ciągłe modyfikowanie działań w zależności od tego, co partner rzeczywiście robi lub mówi.
Taka dynamiczna, ciągła sekwencja nawzajem ku sobie zwróconych działań społecznych nosi
w socjologii nazwę interakcji. Przykładów jest nieskończenie wiele: rozmowa, kłótnia, randka,
negocjacje finansowe, targowanie się, wizyta u lekarza, aresztowanie przestępcy, kondolencje
na pogrzebie, plotkowanie, bójka, mecz tenisowy itp.

Weźmy  ten  ostatni  przykład,  laboratoryjny  niemal,  gdzie  najbardziej  naocznie  widać  istotę
interakcji,  z  tymi  definicyjnymi  elementami  wzajemnej  orientacji  na  spodziewane  reakcje
drugiego i ciągłego modyfikowania działań w oparciu o reakcje rzeczywiste. Toczy się mecz
tenisowy. Sampras biegnie w lewy róg kortu, bo spodziewa się, że Agassi zagra forhendem, ale
on widzi  ten ruch  i  posyła piłkę  w przeciwną stronę,  Sampras natychmiast  więc  zawraca i
zagrywa w poprzek siatki, licząc, że Agassiemu trudno będzie dobiec. Ale to jest Agassi, więc
dobiega  swoim  typowym  truchcikiem,  wyłapuje  piłkę  i  kończy  smeczem  wzdłuż  linii,
zdobywając punkt.

Aby  mówić  o  tej  samej  interakcji  (jednym  epizodzie  interakcyjnym),  musi  być  zachowana,
mówiąc językiem teatru,  jedność  osób (ci  sami partnerzy),  akcji  (o to samo chodzi),  miejsca
(partnerzy  są współobecni)  i  czasu (akcja  toczy się  bez  przerwy).  To jest  modelowy rodzaj
interakcji. Warunek pierwszy i drugi są oczywiste. Rozmowa między Tomaszem i Janem to jest
inna  rozmowa  niż  między  Janem  i  Anną.  Warunek  drugi,  jedność  akcji,  oznacza  tu,  że
partnerzy zgadzają się wspólnie, co robią, i przyjmują wspólne reguły postępowania. W meczu
tenisowym wiedzą obaj, że grają w tenisa i akceptują wspólny regulamin gry. W bójce uznają
minimalne ograniczenia co do chwytów nie fair,  a także kryteria, kto zwycięży i jak walka się
skończy  („do pierwszej  krwi",  „kładąc  na  łopatki",  „na  śmierć  i  życie").  W rozmowie  mają
wspólny temat, ale co najważniejsze posługują się wspólnym językiem. W dyskusji wiedzą, że
chodzi  o uzasadnienie  swoich stanowisk i  przyjmują  wspólne  zasady argumentowania.  Bez
takiej jednolitej platformy minimalnych nawet, ale uznanych przez partnerów zasad - reguł gry
w  sporcie,  wspólnego  języka  w  rozmowie,  zasad  argumentacji  w  debacie,  dopuszczalnego
poziomu  eskalacji  w  sprzeczce  małżeńskiej,  granic  przyzwoitości  we  flircie,  dozwolonych
chwytów w negocjacjach handlowych - żadna interakcja nie może się toczyć.

Współobecność  przestrzenna  i  równoczesność  czasowa  występuje  w  większości  interakcji
codziennych.  Nazwijmy  je  bezpośrednimi.  W  zależności  od  treści  interakcji  kształtuje  się
typowa  odległość  między  partnerami,  większa  lub  mniejsza.  Edward  Hali  wyliczył  nawet
bardzo  konkretnie,  że  istnieją  cztery  typy  dystansów  interakcyjnych.  Po  pierwsze,  dystans
intymny,  np. między rodzicami i  dziećmi,  narzeczonymi,  kochankami,  który,  jego zdaniem,
wynosi 1-1,5 stopy. Po drugie, dystans osobisty, np. między przyjaciółmi, dobrymi znajomymi,
od 1,5  do 4  stóp.  Po trzecie,  dystans  socjalny,  np.  między dyrektorem  i  pracownikiem „na
dywaniku", od 4 do 12 stóp. I po czwarte, dystans publiczny, np. mówca na trybunie, ksiądz na
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ambonie,  aktor  w  teatrze,  powyżej  12  stóp.  Partnerzy  mogą  wykorzystywać  te  relacje
przestrzenne, aby sugerować lub narzucać charakter interakcji. Zbliżam się i szepcę coś na ucho
szefowi, aby koledzy widzieli,  jakie nas łączą zażyłe stosunki. Niech zazdroszczą i uważają!
Przesłuchiwany  na  policji  siedzi  na  krzesełku  na  środku  pokoju,  w  sporej  odległości  od
śledczego, aby było jasne, że to nie pogawędka towarzyska. Ale wytrawny śledczy manipuluje
też pozorowaną intymnością, wstaje zza biurka, podchodzi do oskarżonego, pochyla się, zbliża,
patrzy w oczy i powiada: „No, panie Janku, niech się pan przyzna, ja naprawdę panu dobrze
życzę".  Stalin  przyjmował  podobno  delegacje  w  ogromnym  gabinecie,  zza  gigantycznego
biurka  wielkości  niemal  kortu  tenisowego.  Tutaj  dystans  formalny  już nie  wystarczał,  przy
każdej  okazji  narzucany  był  dystans  publiczny.  Podobnie  inni  dyktatorzy  mieli  zwyczaj
rozciągać  i  dystans  publiczny,  przemawiając  do  tłumów  z  wysokich  betonowych  trybun,
balkonów pałaców czy dachów mauzoleów.

Dystans przestrzenny między partnerami zależy nie tylko od treści i charakteru interakcji, ale
także od pewnych zwyczajów kulturowych. W różnych społecznościach spotykamy odmienne
niepisane  reguły  na  temat  „cywilizowanej  odległości",  jaką  należy  zachować  np.  przy
rozmowie. Rzuca się na przykład w oczy różnica między kulturą arabską czy żydowską, gdzie
rozmawia się z bardzo bliska, a kulturą anglosaską wymagającą znacznie większego oddalenia.

W interakcjach bezpośrednich znaczenie może mieć nie tylko dystans, ale ramy przestrzenne,
kształt,  forma  otoczenia,  w  którym  interakcje  zachodzą.  Czasem  ramy  takie  ułatwiają  lub
przeciwnie, utrudniają kontakt, zwiększają lub zmniejszają szansę nawiązania interakcji, nadają
im szczególny rys. Weźmy z jednej strony sytuację sąsiadów w wielkim bloku mieszkalnym, z
typową izolacją  i  anonimowością,  gdzie  znamy najwyżej  rodzinę  z  tego samego piętra,  a  z
drugiej strony znacznie większą wzajemną widoczność i otwartość na sąsiedzkie kontakty w
tradycyjnej  wiosce  czy  nawet  osiedlu  domków  jednorodzinnych.  Albo  porównajmy  długie
rzędy  wspólnych  ław  i  stołów  w  stołówce  w  akademiku  z  pojedynczymi  stolikami  w
restauracji, przedzielonymi jeszcze parawanami lub przepierzeniami. Warunki przestrzenne są
także  terenem  celowej  manipulacji,  mającej  sprzyjać  lub  przeszkadzać  interakcjom.  W
uniwersytetach  amerykańskich  istnieje  zwyczaj,  że  nikt  nie  zamyka drzwi  od pracowni  czy
gabinetów, aby można było w każdej chwili wejść i porozmawiać. W pubie wysokie stołki przy
wspólnej  ladzie barowej sprzyjają nawiązaniu rozmowy między nieznajomymi. I przeciwnie,
studentów sadzamy przy osobnych stolikach podczas testu egzaminacyjnego, aby nie ściągali
od  kolegów,  a  więźniów  zamykamy  w  izolowanych  w  celach,  między  innymi  po  to,  aby
wspólnie nie planowali ucieczki.

Podobnie kiedy mówimy o równoczesności działań partnerów w interakcjach bezpośrednich,
to  mogą  się  tu  mieścić  różne  skale  czasowe.  Szybkość  działania,  oczekiwany  czas  reakcji,
interwały między kolejnymi wymianami, czyli inaczej:  tempo i rytm interakcji związane są z
charakterem i treścią samych działań, a także swoistością sytuacji, w której działania zachodzą.
Porównajmy licytację dzieł sztuki z mszą w kościele; dyskusję na żywo w telewizji z rozmową
przy stoliku w kawiarni; mecz bokserski i turniej golfowy. Występują także różnice kulturowe,
nawet  w  odniesieniu  do  interakcji  tego  samego  rodzaju,  a  mamy  je  na  myśli,  mówiąc  o
powolnym tempie życia w społecznościach tradycyjnych czy nieustannym pośpiechu w krajach
nowoczesnych.
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Współcześnie,  coraz  powszechniejsze  stosowanie  mediów  komunikacyjnych  każe  bardziej
luźno  traktować  warunek  współobecności  i  równoczesności  w  interakcji.  Nie  są  one
bezwzględnie  konieczne,  występuje  bowiem  coraz  więcej  interakcji  pośrednich.  Partnerzy
mogą prowadzić interakcje z daleka (np. telefonicznie czy elektronicznie), a także mogą kolejno
reagować z opóźnieniem (np. wymieniając serię listów).  Rozmowa z kimś w Singapurze jest
równie łatwa (choć droższa) jak z kolegą z Radomia. W zglobalizowanym świecie odległość
przestała odgrywać rolę. Podobnie „skurczył się" czas. Kiedy byłem w latach siedemdziesiątych
na  stypendium  w  Berkeley,  list  lotniczy  szedł  do  kraju  trzy  tygodnie,  więc  pojedyncza
interakcja  z  rodziną,  zanim  nadeszła  odpowiedź,  trwała  co  najmniej  sześć  tygodni.  Dziś
wymieniamy e-maile z kolegą z Kalifornii w ciągu sekund.

Tutaj  jako  dygresję  wskazać  trzeba  na  zupełnie  rewolucyjne  znaczenie  telefonów
komórkowych,  zmieniających  bardzo  istotnie  charakter  interakcji.  Otóż  w  przypadku
tradycyjnej  rozmowy telefonicznej,  mimo że  partnerzy byli  odlegli  w przestrzeni,  to jednak
mieli  swoją  przestrzenną  lokalizację,  była  ona  wyobrażona  i  brana  pod  uwagę  przez
telefonującego. Dzwoniłem do kolegi „do domu" albo „do biura", albo „do hotelu", albo „do
pensjonatu wczasowego",  albo „do szpitala"  itp.  Każdy taki  adres  miał  przywiązane  pewne
kulturowe reguły, co wypada, a co nie wypada, np. w sprawach służbowych dzwoniłem raczę]
do  biura,  a  z  kolei  w  prywatnych  raczej  do  domu.  Unikałem  telefonowania  w  sprawach
biurowych, jeśli  kolega był na wczasach.  Ale łapałem go bez oporów w hotelu na delegacji,
żeby zreferować, co się dzieje w biurze.  Z każdym telefonicznym adresem wiązało się także
przynajmniej ogólne wyobrażenie i przewidywanie, co kolega może w danej chwili robić. Nie
dzwoniłem do biura,  kiedy wiedziałem,  że  ma zazwyczaj  wtedy odprawę u szefa.  A także
czekałem  z  telefonem  do  domu,  aż  skończy  się  jego  ulubiony  serial  telewizyjny.  Telefon
komórkowy  po  raz  pierwszy  całkowicie  i  ostatecznie  oderwał  interakcję  od  jakiejkolwiek
przestrzeni.  Zawiesił  też  wszelkie  reguły kulturowe dotyczące  tego,  kiedy i  dokąd wypada
dzwonić.  Nawet  najprostsza  reguła,  że  nie  powinno  się  dzwonić  w  nocy,  przestaje
obowiązywać, kiedy partner jest w innej strefie czasowej. „Oj, wyrwałeś mnie z łóżka" - mówi
kolega,  do którego dzwonię  w południe,  ale  który jest  właśnie  w interesach w Singapurze.
Pozbawieni też jesteśmy jakichkolwiek wskazówek, gdzie partner się znajduje i co wobec tego
może robić.  Dzwonię  do kolegi  i  nie  wiem,  czy on jedzie  samochodem,  czeka  na lotnisku,
ogląda telewizję, je obiad, bierze prysznic czy szusuje na nartach w Alpach. Nie ma żadnych
szans realizacja prostej reguły grzecznościowej, aby w pewnych sytuacjach nie przeszkadzać.
W ten sposób telefonowanie ulega daleko posuniętej brutalizacji. Patrząc na to od strony tego,
do  kogo  dzwonimy,  traci  on  wszelką  prywatność,  bo  nawet  jeśli  wyłączy  „komórkę",  to
wzbudzi  podejrzenie,  że  ma  coś  do  ukrycia.  Zyskuje  natomiast  pełną  anonimowość  i
nieprzejrzystość sytuacji, w której się znajduje.

Tę  korzyść  zilustruję  epizodem,  którego  byłem  świadkiem  w  hotelu  Sheraton  w  Bari,  na
dalekim  południu  Włoch.  Przy  śniadaniu,  przy  sąsiednim  stoliku  siedzi  typowy  człowiek
biznesu  w  towarzystwie  bardzo  urodziwej  i  znacznie  młodszej  dziewczyny.  Wśród
nieustannego gwaru „komórek",  którymi Włosi  posługują się  jeszcze  bardziej  namiętnie  niż
Polacy, dzwoni i jego telefon. I co ja słyszę? „Ach, dzień dobry, kochanie. Jak dzieci, już poszły
do  szkoły?  Jaka  u  was  pogoda  w  Mediolanie?  Wyobraź  sobie,  że  taki  jestem  ogromnie
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zapracowany, a do tego dzisiaj tu we Florencji zimno i leje od rana". Przypomnę, że byliśmy w
Bari, kilkaset kilometrów na południe od Florencji i panował niemiłosierny skwar.

GEORGE H. MEAD (1863-1931)

Filozof,  psycholog  i  socjolog  amerykański,  twórca  oryginalnej  i  wpływowej  koncepcji
teoretycznej - tzw. „symbolicznego interakcjoni-zmu". Zasłynął ze znakomitych wykładów na
Uniwersytecie  w Chicago,  które  spisane zostały i  wydane  przez  uczniów w dwóch tomach
Mind, Self and Society [Umysł, osobowość i społeczeństwo] (1934) i Philosophy of the Act [Filozofia
czynu] (1938).

Za główny problem psychologii społecznej i socjologii uważał stosunek jednostki i zbiorowości.
Sam  rozdział  jest  sztuczny.  Nie  ma  jednostki  i  jaźni  ludzkiej  poza  procesami  interakcji  i
komunikacji toczącymi się w społeczeństwie. A społeczeństwo z kolei wyłania się z sieci aktów
interakcji i komunikacji, z transakcji jednostek zorientowanych wzajemnie ku sobie. Interakcja i
komunikacja  przebiega  za  pośrednictwem  gestów  i  języka,  a  wiec  zakłada  wspólnie
rozpoznawane i  interpretowane symbole.  Symbol to więcej  niż znak,  znak bowiem to tylko
naturalny  symptom,  wskaźnik  jakiegoś  stanu,  natomiast  symbol  to  konwencjonalne,
uzgodnione  między  członkami  jakiejś  zbiorowości  skojarzenie  z  jakimś  przedmiotem  czy
stanem. Uczestnicy interakcji nieustannie dopasowują do siebie wzajemnie swoje działania, w
oparciu o odczytywanie symbolicznych przekazów otrzymywanych od partnera. Warunkiem
zajścia interakcji jest wspólnota języka symbolicznego, jakim operują.

W  toku  interakcji  jednostka  kształtuje  jaźń,  czyli  świadomość  samego  siebie,  zdolność
uczynienia się przedmiotem dla własnej refleksji i oceny. Wskazówki dla takiej refleksji ludzie
czerpią od partnerów w zbiorowości.  Jaźń refleksyjna (w terminologii  Meada  „me")  to zapis
reakcji, sądów, oczekiwań innych ludzi, a zwłaszcza „istotnych innych". Jaźń spontaniczna (w
terminologii Meada „I") to wyraz niepowtarzalnej indywidualności kształtującej swoiste reakcje
na naciski innych.

Społeczna  geneza  jaźni  oznacza  nie  tylko,  że treści  zapisane  w osobowości  są proweniencji
społecznej, ale także i to, że sama zdolność przyjmowania społecznych treści, sam mechanizm
psychologiczny  osobowości,  tworzy  się  w  interakcjach  z  innymi.  Są  trzy  etapy  takiego
tworzenia jaźni, które występują już w dzieciństwie: (a) zabawa, czyli spontaniczne działania w
obecności innych, obok innych, ale jeszcze nieskoordynowane z innymi, (b) gra, czyli działania
przebiegające  według  uznanych  reguł  i  skoordynowane  z  działaniami  partnerów,  (c)
uogólnione  wyobrażenie  samych  reguł  właściwego  postępowania,  w  oderwaniu  od
konkretnego udziału w grze. Ten trzeci szczebel rozwoju jaźni stwarza możliwość stawiania się
w  wyobraźni  w sytuacji  partnerów,  „wirtualnego"  odgrywania  ich  ról,  interpretowania  ich
zamysłów i racji, co jest niezbędnym warunkiem skutecznej interakcji.
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Wielu  socjologów  traktuje  interakcje  jako  centralny  fenomen  życia  społecznego.  Bywa,  że
socjologia  jest  definiowana  jako  nauka  o  interakcjach  społecznych.  Przeglądając  dwanaście
wydanych w Ameryce elementarnych podręczników, w ośmiu z nich znalazłem takie właśnie
określenie  socjologii.  Dlatego  też  interakcja  pojawia  się  jako  ważna  kategoria  w  różnych
teoriach  socjologicznych,  w  ramach  różnych  orientacji  teoretycznych,  nieraz  zasadniczo
odmiennych co do swoich założeń. Obrazy interakcji, jakie teorie te prezentują, zwracają uwagę
na różne jej  aspekty i można je traktować jako komplementarne.  Pierwszą, najprostszą wizję
interakcji  znajdujemy  w  teorii  behawioralnej.  Tutaj  interakcja  to  wzajemnie  powiązane
zachowania jednostek, sekwencja bodźców i reakcji. „Interakcja to wzajemne modyfikowanie
zachowania  poprzez  wymianę  bodźców",  pisze  Robert  Fairchild1.  „Interakcja  społeczna  to
wzajemna relacja  między dwiema lub więcej  jednostkami,  których zachowania  są  od siebie
zależne", formułuje tę samą myśl E. Hollander2. Rozwija takie ujęcie polski psycholog społeczny
Stanisław Mika: „Interakcja jest to wzajemne oddziaływanie na siebie partnerów, polegające na
tym, że w określonym czasie zachowanie jednej osoby staje się zbiorem bodźców dla drugiej
osoby, na które ona reaguje; z kolei jej reakcje są zbiorem bodźców dla osoby pierwszej, która
na nie reaguje, te reakcje, będąc bodźcami dla partnera, wywołują jego kolejną reakcję itd., aż
do chwili, kiedy ten proces wymiany bodźców i reakcji nie ulegnie przerwaniu"3. A kropkę nad
i stawia wspominany wcześniej twórca teorii elementarnego zachowania społecznego George
Homans. Wyjaśnia mianowicie: „Kiedy zauważamy fakt, że pojedyncza jednostka aktywności
jakiegoś człowieka następuje po, albo jeśli bardziej lubimy inne słowo, jest stymulowana przez
jakąś  jednostkę  aktywności  innego,  to  zupełnie  niezależnie  od  tego,  jaka  jest  treść  tej
aktywności,  mamy  do  czynienia  z  interakcją"4.  Interakcja  jest  tu  pojmowana  jako  zjawisko
obserwowalne zewnętrznie, niezależnie od treści, znaczeń psychologicznych czy kulturowych,
wiązanych z aktywnością przez partnerów. To, co obserwujemy naocznie,  to następujące po
sobie zachowania, które pełnią dla siebie nawzajem zarazem rolę bodźców i reakcji. Tak samo
moglibyśmy obserwować interakcje  wśród szczurów,  kotów, psów: np. jeden  podchodzi  do
drugiego, drugi warczy, pierwszy się oddala. To, co zachodzi pomiędzy zadziałaniem bodźca a
wystąpieniem reakcji, jest niewiadomą. Mówimy dlatego, że taki obraz interakcji to odmiana
modelu „czarnej skrzynki". Podejście behawioralne mówi nam coś o interakcji, ale niezwykle
mało.  Jest  bardzo  ubogie  poznawczo.  Dlatego  inne  orientacje  teoretyczne  próbują  otwierać
„czarną  skrzynkę",  wyjaśniać,  co  dzieje  się  między  zachowaniem  jednego  partnera  a
zachowaniem drugiego.
1 R. Fairchild, Dictionary ofSociology, Totowa 1966: Littlefield and Adams, s. 160.
2 E. P. Hollander, Principles and Methods of Social Psycbology, New York 1971: Oxford Univer-sity Press, s. 243.
3 S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa 1972: PWN, s. 154-155.
4 G. C. Homans, The Human Group, New York 1950: Harcourt Brace, s. 36.

Najbliższa podejściu behawioralnemu, ale wnikająca już nieco głębiej  w treść zachowań, jest
teoria  wymiany,  czy  jej  najnowsza  odmiana  -  teoria  racjonalnego  wyboru.  Traktuje  ona
interakcję jako wzajemną wymianę pewnych dóbr czy wartości między partnerami. Modelem
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myślowym jest tutaj transakcja ekonomiczna, akt kupna i sprzedaży. W tym przypadku zakłada
się,  że obaj  partnerzy działają  racjonalnie,  a  więc obaj  starają  się  uzyskać pewną nadwyżkę
korzyści  nad  kosztami.  Zarówno  korzyści,  jak  i  koszty  mogą  być  przy  tym  bardzo  różne.
Korzyści to z jednej strony zdobycie pewnej wartości wymiennej, np. pieniędzy, ale z drugiej
może to być uzyskanie jakiejś wartości użytkowej, np. potrzebnego mi przedmiotu, a z trzeciej,
zaspokojenie jakiegoś impulsu emocjonalnego, np. zachcianki. Koszty z kolei to z jednej strony
nakłady, a więc np. cena, jaką płacę, ale także z drugiej strony inne dobra, z których rezygnuję,
decydując się na zakup tego właśnie, czy wreszcie pewne uciążliwości samej transakcji, czas,
który na to poświęcani, wysiłek wyszukania towaru, argumentacja w czasie targowania się itp.
Do  transakcji  dochodzi,  gdy  obaj  partnerzy  uznają,  że  ich  bilans  korzyści  i  kosztów  jest
pozytywny. Jest to możliwe dlatego, że obaj są racjonalni subiektywnie, to znaczy prowadzą
rachunek według własnych preferencji  czy przekonań. Sprzedawca chce pozbyć się towaru i
zyskać pieniądze. Kupujący gotów jest zapłacić za upragniony towar. W wyniku transakcji obaj
są zadowoleni, sprzedawca jest bogatszy, ale nie ma już towaru. Kupujący jest biedniejszy, ale
szczęśliwszy, bo zrealizował swoje pragnienia.

Główna idea teorii wymiany to przeniesienie tego modelu ekonomicznego na wszelkie, także
pozaekonomiczne  dziedziny  życia  społecznego.  Wymieniamy  coś  w  każdej  interakcji.
Niekoniecznie  towary  czy  dobra  ekonomiczne,  także  inne  wartości.  Kiedy  radzę  coś
przyjacielowi,  wymieniam swoją  wiedzę  na  uznanie,  prestiż  w jego  oczach.  Kiedy  otaczam
dziecko miłością, zazwyczaj otrzymuję w zamian jego miłość. Kiedy daję komuś prezent, mogę
liczyć na wdzięczność. Kiedy pomagam koledze w pracy, mogę liczyć na jego pomoc. Zgodnie
z  tym  punktem  widzenia,  nawet  w  działaniach  pozornie  całkowicie  altruistycznych,
filantropijnych,  bezinteresownych,  kryje  się  -  nie  zawsze  uświadamiana  -  chęć  uzyskania
czegoś w zamian: podziwu, prestiżu, sławy, świętości.

W teorii wymiany bogatszy sens uzyskuje centralna dla pojęcia interakcji idea wzajemności. W
ujęciu  behawioralnym  oznaczała  tylko  tyle,  że  zachowania  partnerów  następują  kolejno  po
sobie, pełnią raz rolę bodźca, a kiedy indziej -reakcji. Tutaj wzajemność odnosi się już do treści
podejmowanych  zachowań,  oznacza  pewną  współmierność  wymienianych  wartości.  Tak
rozumianą  wzajemność  silnie  podkreślali  w oparciu  o  swoje  obserwacje  w społecznościach
prymitywnych antropologowie społeczni. Bronisław Malinowski uważał, że zasada do ut des (ja
tobie,  a  ty  mnie)  jest  podstawową  prawidłowością  życia  plemiennego.  Marcel  Mauss
analizował rozmaite formy daru, ujawniając ukryte oczekiwania rewanżu. Claude Levi-Strąuss
odkrywał  skomplikowane,  wzajemne  wymiany  kandydatów  do  małżeństwa  w  rozmaitych
strukturach pokrewieństwa. Poszerzyli oni obraz wzajemności, wskazując na przykładach, że
wzajemność nie musi przychodzić od tych samych osób, które coś od nas uzyskały, że nie musi
być natychmiastowa, a także że nie musi być wymierzona „w tej  samej walucie". Te ostatnie
okoliczności są bardziej oczywiste: gdy zapraszam znajomego na kolację, nie znaczy to, że on
mnie zaprosi zaraz potem do sąsiedniej restauracji. Rewanż może być odłożony, nawet na długi
czas. Kiedy komuś pomagam, nie znaczy to, że on musi mi zaraz pomóc, mogę natomiast na to
liczyć kiedyś w przyszłości, gdy sam będę w kłopotach. Rewanż nie musi też polegać na tym
samym: ja mu pożyczyłem pieniądze, a on pomógł mi dostać się do szpitala.

Mniej  oczywiste  jest  to,  że  rewanżować  się  mogą nie  ci,  którzy  uzyskali  coś  ode mnie,  ale
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zupełnie  inni.  Jest  to możliwe tylko wtedy,  gdy istnieją  skomplikowane łańcuchy interakcji.
Bardzo malowniczy przypadek tego typu odnalazł Bronisław Malinowski na wyspach Polinezji
i określił w języku tubylców mianem kręgu „Kula". W archipelagu, który badał, znajdowało się
kilka wysp,  rozrzuconych jakby wzdłuż okręgu.  I  działy  się  tam takie  mniej  więcej  dziwne
rzeczy (upraszczam celowo złożony etnograficzny opis). Wczesną wiosną mieszkańcy jednej z
wysp,  nazwijmy  ją  „A",  zaczynali  przygotowywać  czółna,  kobiety  produkowały  ozdobne
naszyjniki  i  naramienniki.  Pewnego  dnia  wyruszała  wyprawa  na  sąsiednią  wyspę  „B".  Po
przypłynięciu wręczano bardzo ceremonialnie dary tamtejszym mieszkańcom, tańcząc wokół
ognisk na plaży. W jakiś czas później tubylcy z wyspy „B" podejmowali podobne działania i po
zebraniu  ozdobnych  darów  udawali  się  na  wyspę  „C",  gdzie  ceremonia  przyjęcia  darów
powtarzała się. A później ci z wyspy „C" jechali na wyspę „D", żeby tam złożyć dary, z kolei
mieszkańcy „D" udawali się w tym samym celu na wyspę „E" i gdzieś pod koniec roku tubylcy
z wyspy „E" lądowali z darami z powrotem na wyspie „A". Taki rytuał powtarzał się w cyklu
rocznym.  Otóż,  chociaż  nikt  nie  wymieniał  tu darów  bezpośrednio  i  pozornie  mieliśmy do
czynienia z jednostronnymi darowiznami, w rzeczywistości, dzięki powiązaniu tych interakcji
w zamknięty łańcuch, wyspiarze z każdej wyspy byli i darczyńcami, i obdarowanymi. Dawali
co prawda innym, a otrzymywali od innych, ale w końcu odzyskiwali  podobne wartości,  w
całym  systemie  zachowana  była  więc  wzajemność.  Malinowski  zapytywał  też,  po  co  to
wszystko, skoro nikt nic nie zyskuje i nikt nic nie traci. I odpowiadał, że miało to znaczenie czy,
jak to określał, istotne „funkcje" dla integracji społecznej, pokojowego współżycia zbiorowości
wyspiarskich,  dawanie bowiem i otrzymywanie darów było symbolem życzliwości,  dobrych
intencji wobec sąsiadów, a fakt, że dary, choć nie te same, ale podobne co do wartości, były w
końcu  odzyskiwane,  zaspokajał  proste  poczucie  sprawiedliwości5.  Przenosząc  się  z  wysp
Trobriandzkich do naszych okolic, zobaczmy, jak duża rodzina zebrana przy wigilijnej choince
obdarowuje  się  upominkami  świątecznymi,  według  zasady  „każdy  coś  każdemu".  Każdy
przychodzi  z  workiem  prezentów  i  każdy  wychodzi  z  podobnym  workiem,  tyle  że  trochę
innych prezentów. Mimo że wzajemność sprawia, iż nikt nie wzbogacił się ani nikt nie zubożał,
cała  ceremonia  ma  sens  podobny  jak  krąg  „Kula".  Wzmacnia  więzi  rodzinne,  podkreśla
wzajemną  życzliwość,  integruje  zbiorowość  poprzez  skomplikowaną  sieć  ekwiwalentnych
wymian.

Amerykański socjolog Alvin Gouldner traktował zasadę wzajemności jako pewną uniwersalną
regułę  kulturową,  normę  społeczną  nakładającą  na  ludzi  powinność  rewanżowania  się  za
uzyskane  dobra,  powszechne  oczekiwanie,  że  gdy  coś  się  dostało,  zostaje  się  dłużnikiem
darczyńcy.  Stanowi ona, jego zdaniem, podstawę wszelkiego porządku społecznego. Duński
antropolog  Bent  Jensen  uważał  zasadę  wzajemności  za  fundamentalną  właściwość  natury
ludzkiej,  określając  człowieka już nie  jako  homo  economicus  czy  homo  politicus,  ale  jako  homo
reciprocus  (budując  brzmiący  łacińsko  neologizm  z  angielskiego  terminu  reciprocity,  czyli
właśnie wzajemność).

Przejdźmy  z  kolei  do  trzeciej  orientacji  teoretycznej,  która  jeszcze  szerzej  otwiera  „czarną
skrzynkę",  głębiej  analizując  treść  znaczeniową  -  psychologiczną  i  kulturową  -  interakcji.
Kierunek  symbolicznego  interakcjonizmu,  którego  twórcami  byli  klasycy  amerykańskiej
socjologii  Charles  H.  Cooley  i  George  H.  Mead,  powiada,  że  w  interakcji  wymiana  i
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wzajemność dotyczą nie tyle obiektów materialnych, co idei, symboli, znaczeń. Istotą interakcji
jest  więc  komunikacja.  Najważniejszy  w  tak  rozumianej  interakcji  jest  cały  złożony  proces
myślowy, który rozwija się po obu stronach, od momentu zetknięcia się partnerów ze sobą. W
procesie  tym występuje  kilka etapów.  Pierwszym jest  pojawienie  się  świadomości  partnera,
rozpoznanie go, „wskazanie sobie", wybranie spośród wielu innych osób obecnych na ogół w
każdej sytuacji, jako potencjalnego uczestnika interakcji. Podejdę do tego pana, spytać o drogę,
podejdę  do  tej  dziewczyny  na  balu,  żeby  ją  poprosić  do  tańca,  napadnę  i  obrabuję  tego
przechodnia. Drugim jest identyfikacja partnera jako kogoś ważnego dla mnie lub nieważnego
(„istotnego  innego"  lub „nieistotnego  innego")  z  punktu widzenia  tego,  co  chcę  osiągnąć,  a
także  określenie  jego  tożsamości  (kim  on  jest?).  Pytam  tego  pana  o  drogę,  bo  wygląda  na
tutejszego, proszę tę dziewczynę do tańca, bo mi się spodobała, obrabuję tego przechodnia, bo
robi  wrażenie  zagubionego,  bogatego  cudzoziemca.  Trzecim  etapem  procesu  jest  definicja
sytuacji,  w  jakiej  razem  z  partnerem  się  znajdujemy,  rozpoznanie  wszystkich  istotnych
okoliczności otoczenia, tła, w którym interakcja zachodzi. Inaczej  będziemy się zachowywać,
jeśli  jesteśmy  w dyskotece,  a  inaczej  w  kościele,  inaczej  na  meczu  piłkarskim,  a  inaczej  w
operze. Są takie warunki sytuacyjne, które sprzyjają nawiązywaniu i prowadzeniu interakcji, i
takie,  które  przeszkadzają.  Rozmowa  w  kawiarni  jest  czymś  normalnym,  a  nawet
oczekiwanym,  rozmowa  na  wykładzie  uniwersyteckim  budzi  niezadowolenie  profesora.
Nawiązanie kontaktu z nieznajomą na wieczorku zapoznawczym czy intymna propozycja w
częstych np. w Nowym Jorku tzw. barach dla samotnych (single's bars) to zachowanie nie tylko
dopuszczalne, ale właściwe. To samo wywołałoby zdumienie kasjerki siedzącej za okienkiem w
banku. Rzucanie się na szyję nieznajomym kibicom po strzeleniu gola przez „naszych" nie jest
niczym  nadzwyczajnym,  ale  to  samo  byłoby  dziwne  na  odczycie  naukowym.  Fałszywa
definicja  sytuacji  sprawia,  że  interakcja  nie  może  się  rozwinąć.  Widzę  piękną  ekspozycję  z
egzotycznymi owocami przy alei w Hawanie, wchodzę i chcę kupić ananasy, ale okazuje się, że
to  doroczna  wystawa  rolnicza  i  żadnej  sprzedaży  nie  ma.  Mafioso  siedzi  w  pokoju  hotelu
Hilton,  ktoś puka, on myśli,  że to napad, więc ucieka przez okno, a to był kelner  z kolacją.
Przechodzień  widzi,  że  dwóch się  bije,  próbuje  ich  rozdzielić,  a to był  trening bokserski  w
plenerze.  Mnóstwa podobnych przykładów dostarczają komedie filmowe. Czwartym etapem
symbolicznej  interakcji  jest  interpretacja gestów, słów, „języka ciała",  fizjonomii  czy aparycji
partnera i rozszyfrowanie ich symbolicznej treści. Co oznaczają, co partner chce mi przekazać?
Czemu on się  uśmiecha,  zastanawia  się  dziewczyna,  czemu do mnie  macha  ręką,  o  co  mu
chodzi, gdy pyta -jak w piosence - „czy Pani mieszka sama?". Piąty wreszcie i kluczowy etap to
„postawienie się w roli  innego"  (taking the role ofthe other),  spojrzenie na sytuację, a także na
siebie samego z perspektywy partnera, wyobrażenie sobie, jak on mnie postrzega, jak definiuje,
kim  jestem,  jak  definiuje  sytuację,  w  której  się  znajdujemy.  Wreszcie  przypisuję  mu  cele,
intencje, motywacje, jakie chce zrealizować, podejmując czy kontynuując interakcje ze mną. To
jest  jakby  próba  generalna  interakcji  w  wyobraźni,  zanim  jeszcze  decyduję  się  interakcję
nawiązać. Ogromną rolę w takiej projekcji odgrywają zapisane w pamięci moje wcześniejsze
doświadczenia  z  interakcjami  podobnego  rodzaju,  a  także  ukształtowana  pod  wpływem
rozmaitych doświadczeń społecznych moja ogólna samoocena. Wróćmy do sceny w przedziale
kolejowym i zobaczmy dwie wersje wypadków. Jeden myśli tak: podoba mi się ta dziewczyna,
muszę się z nią umówić, ona na pewno widzi, że na nią patrzę, założę się, że ona tylko czeka, aż
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się odezwę, bo jestem taki przystojny i elegancki biznesmen, w butach Gucciego, z Rolexem na
ręce i ciągle dzwoniącą komórką w kieszeni, jak w piosence „ja jestem macho, mnie dziewczyny
nie wybaczą", no i rzeczywiście zawsze mi się podboje udają, więc czemu nie tym razem. I dość
obcesowo  zaczyna  rozmowę.  Wysoka  samoocena  prowadzi  do  zachowania  asertywnego,
gotowości do inicjowania interakcji. Kto inny myśli inaczej: podoba mi się ta dziewczyna, fajnie
by było się z nią umówić, ale ona na pewno śmieje się ze mnie w duchu, że tak się na nią gapię,
czeka tylko, żeby mi dać szkołę, jak się odezwę, bo cóż we mnie można widzieć atrakcyjnego z
tą łysiną, w sztruksowej marynareczce, zresztą zawsze, kiedy próbowałem nawiązać kontakt z
nieznajomą,  nic  mi nie  wychodziło,  nie  będę się  narażał  na śmieszność i  upokorzenie,  więc
sobie  tylko  pomarzę.  I  oddaje  się  lekturze  „Playboya".  Niska  samoocena  prowadzi  do
wycofania się, izolacji, unikania kontaktów, powstrzymywania się od nawiązywania interakcji.
* B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku (Dzieła, tom 3), Warszawa 1981: PWN.

Takie  złożone  procesy  myślowe  zachodzą  po  obu  stronach,  wzajemnie  in-terferują.  Do
interakcji dochodzi, kiedy spotykają się, uzgadniają, pokrywają ze sobą, a więc kiedy partnerzy
się  rozumieją,  kiedy się  dogadali.  Mówimy czasem przenośnie:  kiedy ludzie „nadają" na tej
samej częstotliwości czy na tej samej fali. Natomiast interakcja nie udaje się, ulega zerwaniu,
gdy procesy wzajemnej  orientacji  rozchodzą się,  biegną odmiennymi torami,  w inne strony.
Pomijam  tu  konkretne  ilustracje,  ponieważ  wszystkich  tych  kategorii  wywodzących  się  z
symbolicznego  interakcjonizmu  używałem  już  wcześniej,  kiedy  analizowałem  przejście  od
czynności  społecznych  do działań  społecznych,  od  działań  do kontaktów społecznych  i  od
kontaktów do interakcji. Kategorie te nie są dziś własnością jednej tylko orientacji teoretycznej,
weszły  do  powszechnie  używanego  kanonu  pojęć  socjologicznych  stosowanych  przy
opisywaniu wzajemnych oddziaływań ludzi na siebie.

Czwarty  kierunek,  w którym kategoria  interakcji  zajmuje  poczesne  miejsce,  bywa  niekiedy
nazywany teorią dramaturgiczną, a wiąże się głównie z twórczością amerykańskiego socjologa
Endnga  Goffmana.  Nazwa  bierze  się  stąd,  że  w  tle  prowadzonej  przez  Goffmana  bardzo
pomysłowej  i  wnikliwej  analizy  interakcji  leży  analogia  codziennego  życia  społecznego  do
teatru.  W  myśl  tej  koncepcji,  ludzie  kierują  się  w  swoich  działaniach  przede  wszystkim
dążeniem do zrobienia na partnerach czy audytoriach dobrego wrażenia. W tym celu posługują
się całym repertuarem „kontrolowania wrażeń" (impression management),  starając się emitować
pozytywne  sygnały  na  swój  temat.  Coś  nieustannie  grają  przed  drugimi,  starając  się
przedstawić  siebie  samych  w  dobrym  świetle.  Szczególnie  dbają  o  swój  „fronton":  wygląd
zewnętrzny,  postawę,  gesty,  bo  to  są  pierwsze  informacje,  jakie  otrzymują  na  ich  temat
partnerzy interakcji6.
6 E. Goffman, The Presentation ofSelfin Everyday Life, New York 1959: Doubleday.

Czemu ludzie tak czynią? Czasami po to, aby osiągnąć jakieś wymierne korzyści. Wykładając
dość często na Uniwersytecie w Los Angeles, obserwowałem, jak tamtejsi studenci, na co dzień
bardzo nieformalni  w ubiorze,  chodzący w szortach,  T-shirtach i  adidasach,  nagle  pewnego
dnia pojawiają się w kampusie w ciemnych garniturach, białych koszulach i krawatach. Strzygą
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się także i golą. Jest to ten dzień w roku, kiedy przyjeżdżają przedstawiciele wielkich korporacji
i  prowadzą wywiady z kandydatami do przyszłego zatrudnienia  i  specjalnych  stypendiów.
Chodzi więc o to, aby na potencjalnym pracodawcy zrobić wrażenie człowieka eleganckiego,
schludnego, zdyscyplinowanego, wzbudzić zaufanie i zdobyć posadę.

Nie  zawsze jednak chodzi  o taki  wymierny rezultat.  Ogólny mechanizm, który sprawia,  że
ludzie grają przed innymi,  starając się  trafić  w gusty partnerów, zaspokoić ich oczekiwania,
odkrył daleko wcześniej przed Goffmanem klasyk amerykańskiej socjologii Charles H. Cooley.
Opisał  on  mianowicie  efekt  tzw.  jaźni  odzwierciedlonej.  Otóż  Cooley  uważał,  że  ludzie
kształtują  swoją  jaźń,  czyli  wizję  samego  siebie  i  samoocenę,  w  oparciu  o  reakcje,  jakie
napotykają  ze  strony  partnerów  interakcji.  Jak  inaczej  mogliby  niejako  wyjść  poza  siebie  i
popatrzeć na siebie krytycznie z zewnątrz? Inni ludzie dostarczają im zwierciadła, w którym
mogą się przejrzeć. Kiedy traktują nas dobrze, z szacunkiem, uznaniem, sympatią, nagradzają i
chwalą - mamy prawo sądzić, że jesteśmy wiele warci. Kiedy z nas szydzą, unikają, krytykują,
atakują, karzą i ganią - nasza samoocena obniża się. Taki proces budowania samooceny nie jest
prosty, angażuje również myślowe interpretacje zachowań partnera. Musimy przecież odczytać
zachowanie  partnerów,  które  samo w sobie  nie  jest  oczywiste,  jako aprobatę  lub przyganę,
„postawić się w ich roli" i wyobrazić sobie, co o nas myślą.

Dodatkowa komplikacja  to fakt,  że  społeczeństwo dostarcza  nam wiele  zwierciadeł,  reakcje
różnych partnerów na to samo nasze zachowanie mogą bowiem być rozmaite. Gramy naraz
przed różnymi audytoriami, krążąc między rozmaitymi kontekstami życia społecznego. To, co
spodoba się kumplom z podwórka, może być potępione w szkole, to, czym zyskam uznanie w
pracy, może być mało istotne na boisku sportowym. Można oczywiście próbować każdorazowo
dostosowywać  działanie  do  spodziewanych  oczekiwań  partnerów  w  różnych  kontekstach
społecznych. Ale taka „orientacja radarowa" czy nieustanny kamuflaż nie zawsze są możliwe, a
poza tym nie zawsze dysponujemy umiejętnościami i predyspozycjami niezbędnymi do takiej
elastyczności.  Także w teatrze nie  każdy aktor potrafi  grać dzisiaj  Króla Leara, a jutro Pana
Jowialskiego,  dziś  Marię  Stuart,  a  jutro  Panią  Dulską.  Częściej  więc  konstruujemy  sobie
prywatną hierarchię „istotnych innych", na których nam bardziej

Od działań społecznych do interakcji

zależy, i mniej istotnych innych, z którymi liczymy się mniej. Chcemy dobrze wypaść w oczach
rodziny,  a  mniej  nam  zależy  na kolegach z podwórka,  albo odwrotnie,  szukamy uznania  w
drużynie  sportowej,  a  lekceważymy  pouczenia  dziadka,  że  powinniśmy  odrobić  lekcje.  I
dopiero w takim własnym, skonstruowanym przez nas zwierciadle społecznym przeglądamy
się, budując własną jaźń'.

Ludzie  starają  się  wyglądać  w  tym  społecznym  zwierciadle  dobrze,  ponieważ  wysoka
samoocena  przynosi  im satysfakcję,  a  niska przykrość.  I  dlatego taką wagę przywiązują  do
społecznego  odbioru  swojej  osoby  i  swoich  działań.  Dlatego  starają  się  to,  co  robią,
podporządkować oczekiwaniom widowni, tak jak te oczekiwania sobie wyobrażają. Starają się
kształtować swoje  działania,  wyczuwając,  co  inni,  a  zwłaszcza  „istotni  inni",  o nich  myślą.
Jedni są w tym lepsi, inni gorsi, tak jak aktorzy na scenie, gdzie jedni mają kontakt z widownią,
a inni grają w próżnię. Ale i jedni, i drudzy starają się widownię zadowolić, otrzymać oklaski i
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kwiaty.  Są autorzy,  którzy twierdzą,  że takie  dążenie  do zdobycia  wysokiej  samooceny jest
podstawową  motywacją,  jaka  kieruje  działaniami  ludzi.  Spotykamy  tu  jeszcze  jeden  model
człowieka: po homo economi-cus, homo socius, homo politicus, homo reciprocus - homo reflectans.

Raz ukształtowana jaźń odzwierciedlona uruchamia ciekawy mechanizm samorealizującej się
prognozy. Jeżeli mam o sobie bardzo dobre mniemanie, jestem pewny siebie, asertywny, łatwo
nawiązuję interakcje, mam szansę zyskania sympatii i uznania innych, co podwyższa jeszcze
moją samoocenę. Biznesmen z przedziału kolejowego z każdym udanym podbojem jest coraz
bardziej pewny swojej wartości. I tym łatwiej idą mu dalsze podboje. Oczywiście, do pewnej
granicy, gdy nadmierna, nierealistycznie wysoka samoocena przeradza się w zarozumialstwo,
bezczelność, agresywne chamstwo, brutalną butę i prędzej  czy później  wywołuje korygującą
„reakcję  bumerangową"  u  audytoriów  społecznych.  Odwrotnie,  ten  nieśmiały  urzędnik  z
magistratu, o niskiej samoocenie, zamknięty w sobie, każdą rezygnację z nawiązania kontaktu
traktuje już z góry jako kolejną porażkę,  odbiera tym samym sobie szansę miłej  znajomości,
która mogłaby poprawić jego wizerunek we własnych oczach, samym wyglądem, „językiem
ciała"  budzi  u  innych  politowanie  i  pogarsza  coraz  bardziej  swoją  jaźń  odzwierciedloną.
Przerwać  ten  łańcuch  może  nawet  pojedynczy  sygnał  uznania,  szacunku,  sympatii,  który
inicjuje proces rekonstrukcji jaźni.
7 C. H. Cooley, Human Naturę and the Social Order, New York 1964 [1902]: Schocken Books.

CHARLES H. COOLEY (1864-1929)

Jeden  z  twórców  socjologii  amerykańskiej,  reprezentujący  typowe  dla  niej  zainteresowania
mikrosocjologiczne,  na  pograniczu  psychologii  społecznej.  Pozostawił  trzy  ważne  dzieła:
Natura ludzka i porządek społeczny (1902), Organizacja społeczna (1909), Proces społeczny (1918),

Za centralny problem socjologii uważał relację jednostki i społeaeństwa. Oba rodzaje bytów są
nierozdzielne,  stanowią  aspekty  jednej  rzeczywistości.  „Jednostka  i  społeczeństwo  to
narodzone równocześnie bliźnięta" - pisze Cooley. Nie ma społeaeństwa poza wyobrażeniami
ludzi,  nie  ma  jednostek,  które  nie  byłyby  kształtowane  przez  społeczeństwo.  Ta  jedność
wytwarza się w procesach interakcji i komunikacji międzyludzkiej. Ewolucja form komunikacji,
od gestu i „języka dala", przez język mówiony, pismo, aż po druk - to najważniejszy aspekt
rozwoju społecznego.

Jednostka ludzka staje się w pełni człowiekiem, dopiero gdy ukształtuje swoją jaźń, refleksyjne
przekonanie  o  sobie  samym.  Jaźń  tworzy  się  przez  interpretację  opinii,  orientacji,  postaw
innych ludzi wyrażanych pod adresem jednostki. Jednostka przegląda się jakby w zwierciadle
innych,  obserwując  reakcje  innych  na  swoje  czyny.  Gdy  są  pozytywne  (a  dokładniej,  gdy
odczytuje je jako pozytywne), jej  samoocena poprawia się, gdy zaś są negatywne (lub lepiej:
postrzegane  jako  negatywne),  samoocena  ulega  obniżeniu.  Ukształtowana  jaźń
odzwierciedlona  jest  źródłem  konformistycznego  postępowania,  gdyż  spełnienie  oczekiwań
społecznych prowadzi do pozytywnych reakcji, a tym samym wysokiej samooceny. Jestem tym,
co sądzę, że ty sądzisz o mnie. A chcę, abyś sądził dobrze, więc staram się działać tak, jak byś
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pragnął. W tym tkwi tajemnica skutecznej socjalizacji i kontroli społecznej.

Nabywanie  jaźni  odzwierciedlonej,  a  także  procesy  socjalizacyjne  i  kontrolne  dokonują  się
najpełniej na terenie tzw. „grup pierwotnych", rodziny, grupy rówieśniczej i grupy sąsiedzkiej.
Stanowią one pierwsze agendy społeaeństwa, z którymi styka się dziecko, i które wpajają mu
społeczne  wzory.  Oddziałują  w  okresie  największej  plastyczności  psychiki.  Stają  się  dla
jednostki  grupami najważniejszymi,  z  którymi najbardziej  się  liczy i  na  których  oaekiwania
najmocniej  się  orientuje.  Ich niewielki rozmiar pozwala na szaególnie intensywne i intymne
interakcje „twarzą w twarz". Jednostka uaestniay w nich całą swoją osobą, a nie tylko w ramach
jednej  wyspecjalizowanej  roli.  Dobrze  funkcjonujące  grupy  pierwotne  to  najlepsza  szkoła
wartości i norm: miłości, solidarności, przyjaźni, zaufania, lojalności, pomocy, życzliwości.

LITERATURA
J. Mucha, Cooley, Warszawa 1992, Wiedza Powszechna
J. Mucha, „Cooley", w: Encyklopedia Socjologii, 1.1, Warszawa 1998, Oficyna Naukowa, s. 99-1
J. Szacki, Historia myśli socjologiczne], t. II, Warszawa 1981, PWN, s. 578-6l

Od interakcji prostych do sieci interakcji

Mówiliśmy dotąd o interakcjach między dwiema osobami.  Tę podstawową postać  interakcji
niemiecki  dziewiętnastowieczny socjolog Georg Simmel  określał  jako „diadę".  Ale interakcje
mogą się komplikować, włączać więcej partnerów. Simmel zastanawiał się, co się dzieje, kiedy
do diady dołącza jeszcze ktoś, gdy powstaje triada albo trójkąt. Otóż zmienia się wówczas, jego
zdaniem,  bardzo  zasadniczo  charakter  procesów,  które  toczą  się  w takim układzie.  Przede
wszystkim powstają jakościowo nowe „formy społeczne" niemożliwe w obrębie pary. Możliwa
jest więc koalicja, gdy dwóch partnerów łączy się przeciw trzeciemu - w debacie, konkurencji,
walce. Możliwa jest strategia „dziel i rządź", a więc próba skłócenia partnerów i dzięki temu
uzyskania  przewagi  nad  każdym  z  nich  z  osobna.  Możliwa  jest  mediacja,  gdy  jeden  z
partnerów  stara  się  zobiektywizować  i  rozładować  konflikt  pomiędzy  pozostałymi  dwoma.
Możliwe  jest  wreszcie  uzyskanie  zbiorowej  decyzji  przez  głosowanie,  odwołanie  się  do
większości.

Zwiększając liczbę uczestników we wspólnej sytuacji interakcyjnej,  dochodzimy do zjawiska,
które  George  H.  Mead  określał  jako  „działanie  łączne"  (joint  action),  Erving  Goffman  jako
„zgromadzenie"  (gathering),  a  dzisiaj  nazywamy  często  „siecią  interakcyjną"  (interaction
network).  Przykładem  z  kontekstu  rodzinnego  może  być  przyjęcie  ślubne,  z  kontekstu
zawodowego - zebranie pracowników. Mamy tu pewną liczbę współobecnych w przestrzeni i
czasie  osób,  które  podejmują  interakcje  z  wieloma  partnerami,  w  różnych  kierunkach,
rozmawiają przez stół, z sąsiadami z prawa, z lewa, uśmiechają się do siebie, robią różne gesty
pod adresem coraz to innych uczestników. Sieć interakcji jest niezmiernie płynna, chaotyczna,
fluktuuje i nieustannie się zmienia. Obserwując ją dokładnie, możemy jednak zauważyć pewne
prawidłowości.  Na przykład,  na  przyjęciu  ślubnym interakcje  najczęściej  adresowane  są  do
młodej  pary,  wszyscy  próbują  z  nimi  rozmawiać,  do  nich  kierowane  są  toasty  i  okrzyki
„gorzko, gorzko". Zauważamy również, że częściej nawiązywane są rozmowy z najbliższymi
sąsiadami,  z  prawa,  z  lewa  i  z  vis-a-vis,  a  rzadziej  z  siedzącymi  daleko.  Same  interakcje
przebiegają  dość  chaotycznie,  ludzie  mówią  równocześnie,  zagłuszają  się  nawzajem,
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przekrzykują.  Podobnie,  śledząc  zebranie  pracowników,  zauważymy,  że  jest  ktoś,  kto
najczęściej inicjuje interakcje i do kogo inni najczęściej się zwracają. Jest to zapewne dyrektor.
Uczestnicy zabierają jednak głos po kolei, a nie jak na weselu. Sieć interakcji jest więc mniej
chaotyczna i płynna. Jest jednak w obu przypadkach coś wspólnego, są to sieci zogniskowane -
na parze młodej  w pierwszym i na dyrekcji  czy prezydium w drugim. Sprzyja temu pewna
szczególna  lokalizacja  przestrzenna  uczestników;  siedzą  mianowicie  przy  długich  stołach,
weselnym  i  konferencyjnym,  których  wspólną  cechą  jest  to,  że  są tam miejsca  wyróżnione,
centralne  czy  prezydialne,  gdzie  siadają  państwo  młodzi  albo  dyrektor,  skupiając  na  sobie
interakcje pozostałych.

Dla  kontrastu  zobaczmy  dwa  inne  przykłady:  koktail  na  stojąco  w  ambasadzie  i  debatę
okrągłego  stołu.  Nazywamy  je  sieciami  niezogniskowanymi.  Sens  tych  dwóch  form
społecznych jest podobny: chodzi o to, aby nie było nikogo, kto jest wyróżniony. W dyplomacji
jest  ważne,  aby  wszyscy  mieli  równe  szansę  nawiązania  kontaktów,  aby  mogli  czynić  to
spontanicznie  i  aby  w  ciągu  przyjęcia  mogli  zmieniać  dowolnie  partnerów  interakcji.  Na
przyjęciu  weselnym  jesteśmy  czasem  przypisani  do  nudnego  wujka  z  lewej  i  jeszcze
nudniejszej  ciotki z prawej,  podczas gdy śliczna kuzynka siedzi na drugim krańcu stołu. Na
party na stojąco możemy podejść, do kogo mamy ochotę, i porzucić tych, którzy nas zanudzają.
Niezwykła kariera w polityce i w nauce mebla zwanego okrągłym stołem, wynika z podobnej
okoliczności. Otóż, przy okrągłym stole wszyscy mają dokładnie takie same szansę rozmowy z
każdym innym, widzą się nawzajem, nikt nikomu nie zasłania, ani nie odgradza od partnerów.
Sprzyja  to  otwartej,  nieskrępowanej  debacie  między  równymi.  Oba  przykłady  różnią  się
natomiast,  podobnie  jak poprzednio,  pod względem stopnia  chaotyczności  czy przeciwnie  -
pewnego  uporządkowania.  Debata  okrągłego  stołu  przebiega  w  sposób  bardziej
zorganizowany,  jest  tam  nawet  na  ogół  ktoś,  kogo  nazywamy  moderatorem.  Różni  się  od
prezesa  czy  przewodniczącego  tym,  że  nie  dominuje  nad  innymi,  nie  narzuca  swoich
poglądów, nie zabiera ciągle głosu, ale tylko rejestruje chętnych do dyskusji, pilnuje kolejności
wypowiedzi,  stara się zapewnić równy czas mówcom itp. Na przyjęciu na stojąco interakcje
rozwijają się spontanicznie, są bardzo płynne i zmienne. Jednakże niekiedy krystalizują się i
stabilizują,  przybierając  przynajmniej  przez  jakiś  czas  formy  bardziej  zorganizowane.  W
ramach niezogniskowanego pola interakcyjnego mogą pojawiać się mniejsze ogniska interakcji,
gdy na przykład ludzie otaczają jakąś ważną, ciekawą czy wpływową postać. Przed wielu laty,
w latach siedemdziesiątych, spóźniłem się kilka minut na przyjęcie zorganizowane w ogrodzie
rezydencji przez konsula amerykańskiego w Krakowie. I schodząc po schodach, zobaczyłem, że
stojące  towarzystwo  było  wyraźnie  spolaryzowane.  W  przeciwległych  krańcach  ogrodu
wyróżniały się wyraźnie dwie mniej więcej równoliczne grupy, skupione wokół dwóch osób,
na których ogniskowała  się  ich  uwaga i  konwersacje.  Jedna  grupa otaczała  Karola  Wojtyłę,
ówczesnego  biskupa  Krakowa.  A  druga  sekretarza  miejskiego  komitetu  partii,  którego
nazwiska już nawet nie pomnę. Historia miała pokazać, którzy „obstawili" lepiej.

Podobny luźny kontekst sytuacyjny, w którym wśród generalnie niezogni-skowanych interakcji
pojawiają  się  fragmentaryczne sieci  zogniskowane,  to włoska piazza w sobotę  po południu.
Teren  masowych  przechadzek,  kontaktów,  rozmów,  chaotyczny,  płynny,  o  nieustannie
zmiennych konfiguracjach uczestników. A równocześnie co kawałek widać wyraźnie większe
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lub  mniejsze  grupki  -  tu  młodzieży  z  walkmenami,  tam  żywo  gestykulujących  emerytów,
jeszcze  indziej  szykownych pań - intensywniej  dyskutujących,  skupionych wokół kogoś,  kto
przyciąga uwagę i dominuje.

Trzeba  na  koniec  zauważyć,  że  sieci  interakcji,  aczkolwiek  przeważnie  zlokalizowane  we
wspólnej przestrzeni i równoczesne w czasie, mogą również przybierać formy pośrednie, gdy
uczestnicy  są  odlegli  w  przestrzeni  lub  gdy  występują  znaczące  opóźnienia  między
poszczególnymi działaniami i reakcjami. Przykładem pierwszej sytuacji jest telekonferencja czy
dyskusja  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej.  Przykładem  drugiej,  wymiana
korespondencji  w  szerszym  gronie,  w  celu  uzyskania  wspólnego  stanowiska  czy  podjęcia
wspólnej decyzji.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

DYSTANS INTERAKCYJNY: oczekiwana odległość przestrzenna partnerów w toku interakcji,
zależna od ich ról społecznych, kontekstu sytuacyjnego, a także kultury, do której należą.

DZIAŁANIE ŁĄCZNE: sieć interakcji między kilkoma osobami znajdującymi się we wspólnej
sytuacji.

GRZECZNA NIEUWAGA: reguła kulturowa, która nakazuje udawać, że nie przyglądamy się
osobom nieznajomym.

INTERAKCJA:  dynamiczna,  zmienna  sekwencja  wzajemnie  zorientowanych  działań
partnerów, którzy modyfikują swoje działania w zależności  od tego,  co robi  (lub mówi)  ten
drugi.

ISTOTNI  INNI:  ci  partnerzy  naszych  interakcji  lub  te  audytoria,  przed  którymi  się
prezentujemy,  na których  najbardziej  nam zależy  i  których  oczekiwania  usilnie  staramy się
spełnić.

JAŹŃ ODZWIERCIEDLONA:  samoocena  jednostki  kształtowana przez interpretację  reakcji
innych ludzi w stosunku do jej osoby.

KONTAKT SPOŁECZNY: para wzajemnie zorientowanych działań społecznych o charakterze
jednorazowym, przelotnym.

KONTAKT  WZROKOWY:  elementarna  wymiana  spojrzeń,  która  wskazuje,  że  potencjalni
partnerzy interakcji dostrzegli się nawzajem.

ZASADA  WZAJEMNOŚCI:  powszechnie  spotykana  reguła  kulturowa  nakazująca
rewanżować się za doznane korzyści czy uzyskane dobra.

Książki godne uwagi

20, 41, 49, 98 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział 4

Od interakcji do stosunków społecznych

Interakcje powtarzalne i regularne

Rozważając  w poprzednim rozdziale  rozmaite  sieci  interakcyjne,  odeszliśmy już  od analizy
pojedynczej  interakcji  w  kierunku  badania  ich  wielości.  W  tym  przypadku  mieliśmy  do
czynienia z wielością interakcji podejmowanych przez partnerów różnych, lecz powiązanych
ze sobą przez wspólne uczestnictwo w tej samej sytuacji: przyjęciu, posiedzeniu, debacie, wiecu
itp. Ale jest możliwy i inny typ wielości, gdy ci sami partnerzy nie ograniczają się do jednej
interakcji,  lecz  powtarzają  ją  od czasu do czasu. Gdy wychodzę  wyprowadzić  psa,  czasami
spotykam sąsiada z pieskiem. Zamieniamy kilka zdań o pogodzie i idziemy każdy swoją drogą.
Inny  sąsiad,  którego  spotykam,  pasjonuje  się  narciarstwem,  ile  razy  więc  się  zatrzymuje,
rozmawiamy krótko o trasach, o lodowcu, skąd właśnie wrócił,  i  też udajemy się do swoich
spraw. W obu wypadkach zdarza się to bardzo nieregularnie, czasem spotykamy się co dzień
przez kilka dni, a potem mija parę tygodni do następnego spotkania. Interakcja zachodzi tu
między tymi samymi osobami, ma za każdym razem podobną treść i zdarza się nieregularnie,
co jakiś czas. Jest także spontaniczna, wynika tylko z chęci pogadania sobie na luźny, dowolny
temat. Taką interakcję nazwiemy powtarzalną. Zauważmy, że powtarzając się wiele razy, może
ona mieć dalsze konsekwencje, na przykład poznamy się lepiej, poszerzymy tematy rozmów,
sąsiad z pieskiem wciągnie mnie do towarzystwa kynologicznego, a sąsiad-narciarz zabierze na
wycieczkę w Alpy. Wtedy będziemy już mieli do czynienia z bardziej złożonym fenomenem
socjologicznym;  interakcja  dzięki  powtarzalności  przekształci  się  w  coś  więcej.  Ale  nie
wyprzedzajmy toku analizy.

Nieco odmienna od interakcji powtarzalnej jest interakcja regularna. Występuje ona wtedy, gdy
pojedyncze interakcje układają się w jakiś czasowy rytm, powtarzają w pewnych określonych
momentach,  dzielą je  stałe  interwały.  Kiedy idę do pracy,  po drodze kupuję  zawsze w tym
samym kiosku, u tej samej sprzedawczyni, gazetę. Dzieje się tak co dzień, z przerwą sobotnio-
niedzielną.  Co  sobotę  kupuję  bowiem  gazetę  u  innego  kioskarza,  w  miejscowości,  gdzie
spędzam weekend. W sobotni wieczór wpadam tam do lokalnego baru, gdzie spotykam kilku
miejscowych znajomych.  A na niedzielny obiad mam ulubioną restaurację,  gdzie  zazwyczaj
obsługuje mnie ten sam kelner.  Mam wykłady we wtorki i czwartki,  w te dni biorę więc od
portiera  klucz  do  sali  wykładowej.  Uczestniczę  zatem  w  najrozmaitszych,  regularnych
interakcjach.  Takie  interakcje  mają  jedną  dodatkową  konsekwencję  w  porównaniu  z
powtarzalnymi,  stwarzają  przyzwyczajenie,  oczekiwanie  po stronie  partnerów,  że w danym
dniu dojdzie do spotkania. Gdy z jakichś względów nie dochodzi, budzi to zdziwienie. Sąsiad z
pieskiem ani kolega-narciarz nie dziwią się, kiedy mnie nie spotkali przed domem danego dnia.
Portier natomiast pyta: „co się stało, że wczoraj Pan Profesor nie wziął klucza?", a kelner na wsi
przypuszcza, że pewno byłem chory, skoro nie pojawiłem się na obiedzie. Nie ma w tym nic
więcej  niż  zdziwienie,  nie  ma  tu  jeszcze  wyrzutu,  reprymendy,  bo  nie  ma  też  naruszenia
jakiegoś zobowiązania (nie mam przecież obowiązku wziąć klucz we wtorek, nie umawiałem
się też na obiad niedzielny). Jest to jedynie odejście od pewnej rutyny.
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Od interakcji regularnej do regulowanej

Może  być  jednak  tak,  że  niezrealizowanie  jakiejś  interakcji  wywołuje  poważniejsze
konsekwencje. Przypuśćmy, że nie przyszedłem we wtorek do pracy i nie odbyłem wykładu, a
więc nie spotkałem się ze studentami,  którzy na mnie czekali.  Nie pomogłem przyjacielowi,
który na to liczył, a do tego plotkowałem za jego plecami o jego kłopotach. Nie odprowadziłem
dziecka do szkoły i straciło cały dzień lekcji. Nie zapłaciłem alimentów byłej żonie i naraziłem
ją na trudności finansowe. We wszystkich tych przypadkach zaniechanie interakcji budzi nie
tylko zdziwienie,  ale  mocniejsze  negatywne  reakcje  ze  strony partnerów lub obserwatorów
sytuacji. Oburzeni są na mnie studenci, wzywa na rozmowę dziekan, otrzymuję upomnienie.
Koledzy  odsuwają  się  ode  mnie,  bo byłem  nielojalny  wobec  przyjaciela.  Mam awanturę  w
domu,  bo zaniedbałem  dziecko.  Była  żona  kieruje  sprawę  o  egzekucję  alimentów do sądu.
Dzieje się tak dlatego, że wszystkie te interakcje, których nie zrealizowałem, nie były dowolne,
spontaniczne, wynikające tylko z mojej dobrej woli i chęci, ale kryły się za nimi zobowiązania
wobec  partnerów:  studentów,  przyjaciela,  dziecka,  byłej  żony.  Interakcje  te  były  nie  tylko
powtarzalne,  nie  tylko  regularne,  ale  także  regulowane  normatywnie.  Istniała  powinność,
obowiązek,  zasadne oczekiwanie,  że je  odbędę,  a to z tego tytułu,  że  jestem odpowiednio -
wykładowcą, przyjacielem, ojcem i byłym mężem. Kiedy oczekiwane interakcje zaniedbałem,
spotkały mnie społeczne sankcje.

Stosunek społeczny

Wielość  interakcji  między  tymi  samymi  partnerami,  które  są  nie  tylko  powtarzalne  czy
regularne,  ale  regulowane,  nazywamy  w  socjologii  stosunkiem  społecznym.  Przykłady
stosunków  społecznych  występujących  w  rozmaitych  kontekstach  życia  społecznego  są
niezliczone: profesor-student, szef-pracownik, ojciec-dziecko, mąż-żona, kupujący-sprzedawca,
proboszcz-parafianin,  mi-nister-urzędnik,  trener-zawodnik,  lekarz-pacjent,  adwokat-klient,
policjant-kierowca,  przyjaciel-przyjaciel  itp.  Poddajmy  głębszej  analizie  jeden  wybrany
stosunek społeczny, np. małżeństwo.

Pierwsza cecha takiej relacji między dwojgiem partnerów, mężem i żoną, to występowanie w
jej  obrębie  wielości  interakcji.  Relacja  ta  stwarza  pewne  ramy,  schemat,  w obrębie  którego
odbywa się bardzo wiele wzajemnie zorientowanych działań. Ale po drugie, nie są to - jak w
interakcjach powtarzalnych i  regularnych -  interakcje  tego samego rodzaju,  lecz przeciwnie,
bardzo różnorodne, czy inaczej wielotematyczne. Dotyczą spraw finansowych, zawodowych,
kulinarnych,  gospodarstwa  domowego,  remontu  mieszkania,  wychowania  dzieci,  planów
wakacyjnych,  wspólnych  rozrywek  czy  lektur  i  wielu  innych  rzeczy.  Obejmują  rozmowy,
kłótnie, zabawy, wzajemną pomoc, rady, momenty intymne itp. Toczą się w salonie, w kuchni,
w sypialni, w łazience, na wczasach i przez telefon. Od razu zauważmy, że małżeństwo jest
zapewne  najbardziej  „pojemnym"  ze  stosunków  społecznych,  angażującym  wielostronną
aktywność  partnerów,  realizującym  się  przez  ogromną  różnorodność  interakcji.  W  takim
stosunku społecznym ludzie uczestniczą całymi sobą. Może dlatego mówi się o „współżyciu
małżeńskim", by wskazać, że chodzi tu o dzielenie z kimś drugim całego życia, w całym jego
bogactwie i różnorodności.

Na  przeciwnym  biegunie  odnajdziemy  natomiast  stosunki  społeczne  wyspecjalizowane,

Nu
mer



jednotematyczne,  włączające  tylko  niewiele  typów  interakcji  i  angażujące  partnerów  tylko
segmentami ich osobowości.  Przykładem może być stosunek pacjent-lekarz,  gdzie interakcje
obracają się wokół jednego tematu: choroby i terapii. Ale i tu występuje ich wielość i pewna
różnorodność:  tzw.  wywiad  lekarski,  poddanie  badaniu,  przepisanie  leków,  zastosowanie
procedur  terapeutycznych,  operacja  chirurgiczna  itp.  Interakcje  składające  się  na  ten  sam
stosunek społeczny toczą się w prywatnym gabinecie, na sali szpitalnej,  w ambulatorium, w
pracowni rentgenowskiej, na sali operacyjnej. Ale wróćmy do małżeństwa.

Trzecia  ważna  cecha  tego  stosunku  społecznego  to  jego  trwałość.  Na  ślubnym  kobiercu
przysięgamy: „Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Amen". I choć oczywiście nie zawsze to
się  sprawdza,  niewątpliwie  istnieje  po  stronie  partnerów  intencja  i  nadzieja  długotrwałego
współżycia, która niekiedy się również realizuje. Jedyny trwalszy stosunek społeczny, który jest
zawsze  dożywotni  i  którego  nie  można  się  pozbyć  przez  żaden  rozwód  ani  separację,  to
macierzyństwo  lub  ojcostwo.  Można  być  co  najwyżej  pozbawionym  przez  sąd  władzy
rodzicielskiej,  ale  to  tylko  niewielki  fragment  tego  szczególnego  stosunku.  Trwałość,  a  w
każdym  razie  spodziewana  trwałość  małżeństwa,  ma  ogromne  znaczenie  dla  kształtu  i
charakteru  toczących  się  interakcji,  stopnia  zaangażowania  i  odpowiedzialności  partnerów,
stylu i atmosfery życia rodzinnego, powagi wzajemnych zobowiązań. Wystarczy porównać z
małżeństwem przelotną wakacyjną „przygodę".

Czwarta istotna cecha interakcji, które realizują małżonkowie, to ich normatywna regulacja. W
znacznej  mierze  nie  są  to  interakcje  dowolne,  spontaniczne,  lecz  wyznaczone  przez  pewne
wiążące partnerów wzory. Nie postępujemy arbitralnie, jak nam się podoba, ale kierujemy się,
przynajmniej w pewnym stopniu, tym, jak postępować powinniśmy. Jedne reguły mówią, co
sami powinniśmy robić,  inne,  czego możemy żądać od partnera.  Są one powiązane w pary
reguł  wskazujących to, co muszę i  to, do czego mam prawo,  jako dwie strony tego samego
medalu.  W stosunku społecznym każdy (powiedzmy „A")  ma wobec drugiego (powiedzmy
„B") pewne obowiązki, którym odpowiadają pewne uprawnienia partnera („B"). A z kolei ten
drugi  („B")  rna  pewne  obowiązki  wobec  pierwszego  partnera,  którym  odpowiadają
uprawnienia  tamtego  („A").  Mówimy  tu  o  wzajemności  praw  i  obowiązków.  W  rodzinie
tradycyjnej,  do  niedawna  jeszcze  typowej,  mąż  miał  np.  obowiązek  dostarczenia  rodzinie
środków utrzymania,  czemu odpowiadało prawo żony do żądania  pieniędzy pierwszego.  Z
kolei żona miała obowiązek dbania o gospodarstwo domowe, czemu odpowiadało prawo męża
do otrzymania  obiadu po pracy.  Tak więc,  w stosunku społecznym każdy z partnerów ma
wyznaczony pewien wzór swojego postępowania, na który składa się to, co sam powinien robić
wobec drugiego i  czego sam może oczekiwać.  Mówiąc przenośnie,  „dźwiga" pewną wiązkę
uprawnień i obowiązków.

Oczywiście,  skład tej  puli  obowiązków  i  uprawnień,  ich  rozkład  pomiędzy  partnerów,  jest
bardzo różnorodny. W nowoczesnej rodzinie żona na przykład ma w drodze do pracy odwieźć
dziecko do szkoły, pracować zawodowo i dołożyć się istotnie do dochodów rodziny, urządzić
przyjęcie dla znajomych, dopilnować robotników przy remoncie. A mąż ma prawo tego od niej
wymagać. I z kolei mąż poza sukcesem zawodowym powinien zrobić zakupy, wyprowadzić
psa, zmyć naczynia, odrobić lekcje z dzieckiem. Tego może wymagać od niego żona. Istnieje
dzisiaj  silne  oczekiwanie,  aby łączna pula obowiązków była w swym ciężarze  gatunkowym
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podobna,  rozłożona  równo  między  małżonkami,  a  także  aby  mieli  oni  podobną  sumę
uprawnień. Staramy się o to, aby gdy jedna strona podejmuje jakieś obowiązki (np. zmywanie
naczyń),  druga  również  solidarnie  podejmowała  obowiązki  podobne  ciężarem  (np.
wyprowadzenie  psa).  I  gdy  jedna  rości  sobie  jakieś  prawa  (np.  do  spotkania  na  piwie  z
kolegami), aby było to kompensowane porównywalnymi prawami drugiej (np. do wyjścia na
plotki do przyjaciółki). Czasem mówimy w takim przypadku o symetrii stosunku społecznego
albo  o  stosunkach  partnerskich.  A  ogólniej,  gdy  w  stosunku  społecznym  występuje  taka
równowaga praw i obowiązków, powiemy,  że stosunek społeczny jest  zrównoważony.  Gdy
natomiast  suma  obowiązków  jest  zasadniczo  różna,  gdy  na  jednej  stronie  spoczywa  ich
znacznie więcej  niż na drugiej  i  odwrotnie,  gdy jedna strona cieszy się daleko większą pulą
praw, powiemy o stosunku niezrównoważonym.

W skrajnym przypadku spotykamy sytuację, gdy po jednej stronie występuje monopol praw, a
po drugiej  monopol obowiązków. Taka całkowicie  asymetryczna relacja występowała np. w
stosunku  społecznym  pana  i  niewolnika,  gdzie  właściciel  decydował  o  życiu  i  śmierci
niewolnika,  mógł  od  niego  wszystkiego  wymagać,  miał  więc  nieograniczone  prawa  bez
żadnych  obowiązków,  a  niewolnik  musiał  się  do  tego  bezwzględnie  stosować,  miał  więc
wyłącznie  obowiązki,  nie  mając  żadnych  uprawnień  wobec  pana.  Mówimy  w tym drugim
przypadku  o  stosunkach  eksploatatorskich.  Może  być  i  odwrotnie:  gdy  np.  siła  związków
zawodowych i terror strajkowy pozwala pracownikowi żądać od dyrektora przedsiębiorstwa
wysokiej  pensji,  osłon  socjalnych,  opieki  zdrowotnej,  darmowych  wczasów,  wysokiej
emerytury,  a  równocześnie  nie  poczuwać  się  do wydajnej  pracy,  dyscypliny,  oszczędności,
efektywności  itp.  W  tym  przypadku  mamy  tu  po  jego  stronie  same  uprawnienia  bez
obowiązków,  a  po  stronie  szefa  same  obowiązki  bez  jakichkolwiek  praw.  Taki  typ
asymetrycznego stosunku społecznego można nazwać roszczeniowym.

Regulacja normatywna stosunku małżeńskiego, podobnie jak innych stosunków społecznych,
wywodzi  się  z  różnych systemów norm społecznych.  Istotne  są tu pewne  uznane zwyczaje
społeczne,  np.  dotyczące  chrzcin,  świąt  rodzinnych,  wzajemnych  prezentów.  Ogromną  rolę
odgrywają  reguły  moralne:  nakazy  miłości,  wierności,  solidarności,  lojalności,  zaufania,
pomocy,  opieki  nad  dziećmi,  prawdomówności.  Bardzo  bogata  jest  też  regulacja  prawna,
zawarta  w  złożonych  systemach  prawa  rodzinnego,  opiekuńczego  czy  spadkowego.  W
zależności od tego, jaka reguła jest przez małżonków naruszona, występują odmienne formy
presji społecznej, czyli wymierzanych sankcji. Sankcje takie mogą być wymierzane albo przez
samych  partnerów,  albo  innych  członków  rodziny,  albo  szersze  zbiorowości  znajomych,
sąsiadów, przyjaciół, czy w końcu powołane do tego instytucje, np. sądy rodzinne i opiekuńcze,
a wreszcie sądy powszechne. Gdy mąż spóźni się na obiad, naruszył normę zwyczajową i może
się spodziewać reprymendy od żony. Gdy zdradza żonę z jej  przyjaciółką,  narusza moralne
nakazy wierności, lojalności, zaufania, prawdomówności i natrafi na potępienie całej rodziny i
środowiska. Gdy żona zaniedbuje dziecko, narusza ogromnie istotną normę moralną i może się
spodziewać ostrego potępienia ze strony męża, ale i innych członków szerszej rodziny, a nawet
bliskich osób spoza rodziny. Gdy porzuca dziecko, wchodzi już w konflikt z normą prawną i
może podlegać karze sądowej, utracić władzę rodzicielską, a nawet trafić do więzienia.

Piąta cecha stosunku społecznego jest ogromnie istotna, po raz pierwszy bowiem wyprowadza
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nas poza dyskurs konkretny, w którym mówimy ciągle o ludziach i ich działaniach, na teren
bardziej  abstrakcyjny,  gdzie pojawią się nowe pojęcia,  już ściśle i wyłącznie społeczne.  Otóż
zauważmy,  że  kiedy  mówimy  o  powinnościach,  oczekiwaniach  społecznych,  regułach,
prawach i obowiązkach, które wiążą partnerów stosunku społecznego, to nie są one nakładane
na konkretne osoby, z uwagi na jakieś ich cechy osobiste, indywidualne, unikalne, ale raczej na
typowe miejsca, jakie zajmują w szerszym społeczeństwie. Ojciec zobowiązany jest do opieki
nad dzieckiem niezależnie od tego, czy jest wysoki czy niski, czy jest blondynem czy brunetem,
czy jest wykształcony czy nie, czy mieszka w mieście czy na wsi itp. A tylko dlatego, że jest
ojcem. Podobnie dziecko ma prawo do opieki ojca niezależnie od tego, czy jest ono chłopcem
czy  dziewczynką,  a  tylko  dlatego,  że  jest  dzieckiem.  Od doktora  X  oczekujemy,  że  udzieli
pomocy pacjentowi dlatego, że jest lekarzem. Natomiast nie wymagamy tego od taksówkarza
Y,  który  przywiózł  chorego  do  szpitala.  Pan  Z  ma  prawo  domagać  się  pomocy  lekarskiej
dlatego,  że jest pacjentem. Natomiast pani  Q nie ma tego prawa, bo jest  zdrowa. Określone
obowiązki i uprawnienia nadaje każdej z tych osób zajmowanie określonej pozycji społecznej
(albo inaczej statusu społecznego). I uzyskują te obowiązki i uprawnienia niezależnie od swoich
cech  osobistych.  Inaczej,  na  każdym,  kto  taką  pozycję  społeczną  zajmuje,  spoczywają  takie
właśnie  obowiązki  i  cieszy  się  takimi  właśnie  uprawnieniami.  Powinnościowe  reguły
postępowania  związane  są  zatem  nie  z  osobami,  a  z  pozycjami  społecznymi,  które  mogą
zajmować różne osoby. Mąż, żona, pacjent, lekarz, ojciec, dziecko, dyrektor, pracownik, ksiądz,
parafianin,  trener,  zawodnik,  policjant,  kierowca  -  to  przykłady  ogromnej  liczby  pozycji
(statusów), jakie spotykamy w społeczeństwie. Konkretnych osób, które każdą z tych pozycji
obejmują, jest oczywiście nieskończenie więcej.

Z każdą pozycją wiąże się swoista pula oczekiwań normatywnych, reguł właściwego dla tej
pozycji  postępowania.  Nazywamy ją rolą społeczną.  Jest rola lekarza i policjanta,  i  oficera,  i
matki,  i  biskupa,  i  trenera,  i  profesora  i  jeszcze  tysiące  innych.  Każda  jest  jakby  otoczką
powinnościową poszczególnych wyróżnionych w społeczeństwie pozycji. Słynny amerykański
socjolog  połowy  XX  wieku  Talcott  Parsons  proponował  dla  określenia  tej  nierozdziel-nej
jedności pozycji i roli, zbitkę pojęciową „pozycjo-rola" (status-role).

Wróćmy  na  chwilę  do  działań  społecznych,  kontaktów  i  interakcji.  Kiedy  orientuję  swoje
działanie na oczekiwane reakcje  innego, to jedną z najważniejszych okoliczności,  jakie biorę
pod  uwagę,  jest  jego  domniemana  pozycja  społeczna.  Kim  jest?  Kluczowy  moment  takiej
orientacji, jakim jest wskazanie sobie innego, opiera się właśnie na rozpoznaniu jego pozycji. To
jest policjant, mówię sobie, widząc umundurowanego funkcjonariusza, i zwracam się do niego
o pomoc.  To jest  lekarz,  mówię  sobie,  widząc  mężczyznę  w białym kitlu  ze  stetoskopem,  i
pytam  go  o  stan  mojego  znajomego,  który  leży  w  szpitalu.  To  jest  sprzedawca,  to  jest
konduktor,  to  jest  profesor,  to  jest  adwokat,  to  jest  stewardesa  -  dokonuję  ciągle  takich
identyfikacji  poprzedzających  działanie,  nawiązanie  kontaktu  czy  interakcji.  Także  kiedy
przedstawiamy się innym, to na ogół pierwszą informacją,  jaką przekazujemy, jest,  zaraz po
nazwisku, nasza pozycja społeczna. Jestem socjologiem z Polski - mówię koledze spotkanemu
na konferencji międzynarodowej. A ja wykładam historię społeczną w Niemczech - odpowiada.
Dlaczego  to  jest  takie  ważne?  Właśnie  dlatego,  że  znając  pozycję  społeczną,  możemy  ze
znacznym prawdopodobieństwem przewidywać, jak ktoś się zachowa, bo możemy liczyć, że
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będzie stosował się do reguł swojej roli. Znajomość pozycji społecznej to klucz, który pozwala
nam sformułować wiele różnorodnych oczekiwań co do reakcji partnera.

Oczywiście  że  może  to  być  zawodne.  Po  pierwsze  dlatego,  że  ludzie  realizują  wymagania
swoich ról w różnym stopniu, a niekiedy nie realizują ich wcale. To, że ktoś jest policjantem, nie
musi znaczyć, że nam pomoże łapać złodzieja, bo może wzruszyć ramionami i pójść w drugą
stronę. To, że ktoś jest profesorem, nie musi znaczyć, że warto chodzić na jego wykłady, bo
może  czytać  z  zeszyciku  swoje  notatki  sprzed  dwudziestu  lat.  A  po  drugie,  pomylić  się
możemy  dlatego,  że  ludzie  mogą  pozorować  pewne  pozycje  społeczne.  Wiemy,  że
wyrafinowani  bandyci  potrafią  przebierać  się  za  policjantów,  wkładać  mundury,
przemalowywać  samochody  na  policyjne  barwy  po  to,  by  obrabować  zatrzymanych
kierowców. A kiedy indziej udają inkasentów czy monterów, by wejść do mieszkania i okraść
domowników.  W  każdym  razie  już  podczas  zupełnie  konkretnych  działań,  kontaktów  lub
interakcji często przechodzimy jakby na tę bardziej abstrakcyjną płaszczyznę, nie zastanawiając
się nad indywidualnymi, unikalnymi cechami partnera, lecz raczej dociekając, do jakiej ogólnej
kategorii społecznej należy.

Skoro  z  takiej  abstrakcyjnej  perspektywy  patrzymy  na  jednostki  nie  jako  pełne,
wielowymiarowe, konkretne osoby, lecz tylko jako nosicieli pewnych pozycjo-ról, to i stosunek
społeczny możemy teraz określić bardziej abstrakcyjnie jako relację nie tyle między osobami -
jak  było  w  przypadku  kontaktu  społecznego  czy  interakcji  -  ale  raczej  między  pozycjami
społecznymi  (statusami)  i  związanymi  z  nimi  rolami.  Ojciec-dziecko,  mąż-żona,  dyrektor-
pracow-nik,  profesor-student,  lekarz-pacjent  to  nazwy  niektórych  z  takich  typowych,
wzajemnych  powiązań  między  „pozycjo-rolami",  inaczej  -  nazwy  typowych  stosunków
społecznych. Stosunek społeczny okazuje się zatem szczególną, społecznie narzuconą, idealną
ramą^ibo inaczej - wyznaczonym torem, po którym poruszają się, realizując swoje role, różne
osoby zajmujące określone pozycje społeczne. Nie działają dowolnie i spontanicznie, lecz raczej
społeczeństwo  wskazuje  im  właściwe  scenariusze  działania.  Realizują  je  mniej  lub  bardziej
udatnie, przybliżając się lub oddalając od normatywnego ideału. Jak wie każdy pacjent, są lepsi
i gorsi lekarze, ale jak wie każdy lekarz, są też nieznośni, niezdyscyplinowani i przemądrzali
pacjenci. Jak wie każdy student, są lepsi i gorsi profesorowie, ale jak wie każdy profesor, tylko
niektórzy  studenci  zasługują  na  piątki  na  egzaminie.  Realizacja  stosunku  społecznego,
wypełnienie  tej  ramy  treścią,  dokonuje  się  poprzez  liczne  i  wielorakie  interakcje  osób
znajdujących się w odpowiednich pozycjach społecznych. Ale stosunek społeczny to nie jest po
prostu  suma  tych  interakcji.  To  raczej  normatywny  wzorzec,  jak  interakcje  między  takimi
osobami  zajmującymi  „pozycjo-role"  powinny  przebiegać.  Jest  to,  jak  powiedziałby  wielki
francuski  socjolog  końca  XIX  wieku  Emile  Durkheim,  fakt  par  excellence  społeczny,
nieredukowalny do swoich konkretnych przejawów jednostkowych. A co więcej  wpływający
przymuszające i ograniczająco na jednostkowe zachowania.

Typy stosunków społecznych

Wśród  ogromnej  różnorodności  stosunków  społecznych  -  na  co  wskazywały  choćby
przytaczane przykłady - trzeba wprowadzić  pewien porządek, podjąć próbę ich klasyfikacji.
Weźmiemy pod uwagę kilka kryteriów. Zacznijmy od pytania: w jaki sposób ludzie wchodzą w
stosunki społeczne z innymi, albo inaczej - jak obejmują te pozycje społeczne i przypisane im
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role,  które  czynią  ich  partnerami  innych.  Jak  zostaje  się  lekarzem,  mężczyzną,  profesorem,
staruszkiem, dzieckiem, mężem, Warszawiakiem, ojcem, Polakiem, urzędnikiem, kosmonautą,
więźniem,  zamiataczem  ulic?  Od  razu  widać,  że  w  bardzo  różny  sposób.  Niektóre  z  tych
pozycji są przypisane; nabywamy je niezależnie od naszej woli, bez możliwości wyboru, przez
sam fakt urodzenia, z biologicznej konieczności lub przez odebranie nam podmiotowości, czyli
prawa do decydowania  o sobie.  W naszej  przypadkowej  liście,  przez urodzenie  nabywamy
status mężczyzny, dziecka, Polaka (podobnie - kobiety, cherlaka, rudowłosego), z biologicznej
konieczności -  staruszka (podobnie -  nastolatka, człowieka w sile wieku),  a przez odebranie
nam  podmiotowości  -  więźnia  (podobnie  -niewolnika,  zakładnika,  ofiary  czystki  etnicznej,
deportacji czy eksterminacji). Pozostałe pozycje z naszej listy są osiągane; nabywamy je przez
własne  decyzje  i  starania.  Dotyczy  to  w  szczególności  pozycji  zawodowych:  zamiatacza,
urzędnika,  lekarza,  profesora,  kosmonauty. Oczywiście  są one osiągane łatwiej  lub trudniej,
albo są otwarte niemal dla każdego i wymagają niewielkiego przygotowania, jak zamiatacz na
jednym biegunie  tej  listy,  albo są bardziej  ekskluzywne,  obwarowane  trudnymi  barierami  i
wymagają  głębokiego  i  długotrwałego  przygotowania,  jak  kosmonauta  czy  profesor  -  na
drugim biegunie listy. Jak w każdej klasyfikacji, pojawiają się i tutaj kategorie pośrednie. Na
przykład:  Warszawiak,  ojciec,  więzień.  Można  urodzić  się  w  Warszawie,  ale  można  także
przeprowadzić  się  do Warszawy.  Można zostać  ojcem w wyniku świadomego pragnienia  i
decyzji, ale można i „przypadkiem", wbrew własnym chęciom, o czym świadczą liczne procesy
o ustalenie ojcostwa. Można  znaleźć  się w więzieniu niesłusznie, w wyniku pomyłki sądowej,
sfingowanego  procesu,  odpowiedzialności  zbiorowej,  a  więc  bez  własnej  winy.  Natomiast
kryminalista znajduje się w więzieniu przez własne „zasługi" i choć oczywiście nie ma na to
ochoty, ale popełniając zbrodnię,  musiał na taką ewentualność się godzić,  a zatem wybierał.
Także z przynależnością narodową, a jeszcze wyraźniej z obywatelstwem, pojawia się problem
z  uwagi  na  możliwość  tzw.  naturalizacji.  Nawet  płeć  może  w  wyniku  zdumiewających
postępów chirurgii stawać się sprawą wyboru. Ogólnie można zauważyć, że wraz z rozwojem
społecznym  zmienia  się  proporcja  pozycji  przypisanych  i  osiąganych.  W  społeczeństwie
tradycyjnym przypisane było i miejsce na ziemi, bo mało kto zmieniał miejsce zamieszkania, i
pozycja  klasowa,  bo  mało  kto  w  ciągu  życia  awansował,  i  pozycja  zawodowa  na  ogół
dziedziczona  po  ojcu,  i  status  małżeński,  bo  często  wynikał  z  uzgodnień  czy  kontraktów
między  rodzicami  małżonków.  W  społeczeństwie  nowoczesnym  wszystkie  te  pozycje
przechodzą  na  ogół  do  kategorii  osiąganych.  Akcent  na  indywidualizm,  podmiotowość,
autonomię  jednostki  otwiera  przed  każdym  ogromne  pole  opcji  życiowych,  edukacyjnych,
zawodowych,  wariantów  kariery,  dróg  awansu,  miejsc  zamieszkania,  kandydatów  do
małżeństwa, form rodziny. Stajemy się w coraz pełniejszym stopniu prawdziwymi „kowalami
naszych własnych losów".

Wśród  tych  dominujących  dzisiaj  w  społeczeństwie  pozycji  osiąganych  trzeba  jeszcze
wprowadzić  bardziej  subtelne  rozróżnienie.  Otóż  osiągamy  je  czasami  według  kryteriów
uniwersalistycznych, to znaczy dających równe szansę każdemu potencjalnemu kandydatowi,
o ile tylko spełni pewne warunki bezpośrednio związane z wykonywaniem tej pozycji, czyli z
realizowaniem związanej  z  nią  roli.  Sprawność  fizyczna to jeden  z warunków  sine  qua non
zostania piłkarzem, dobra  dykcja i  aparycja  są konieczne dla spikera telewizyjnego,  pewien
poziom wiedzy i umiejętności niezbędny jest dla studenta, a doskonała znajomość prawa dla
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adwokata.  Niektóre  z  tych  cech  mogą  być  wrodzone,  niektóre  wymagają  długotrwałego
kształcenia, edukacji, treningu. Wiadomo, że wielkim skrzypkiem nie zostanie każdy, kto długo
uczy się grać na skrzypcach, a tylko ten, kto ma wrodzony talent. Aby zostać koszykarzem w
NBA,  nie  wystarczy  długo  trenować,  ale  trzeba  także  być  wysokiego  wzrostu.  Ważne  jest
jednak to,  aby wszystkie  te  cechy,  zdolności,  talenty,  umiejętności,  wiedza itp.  były istotnie
związane z zajmowaniem określonej pozycjo-roli. Kiedy rekrutacja do danej pozycji bierze pod
uwagę tylko takie cechy, mówimy, że ma charakter uniwersalistyczny. Przyszły student zdaje
egzamin wstępny sprawdzający wiedzę,  umiejętność  myślenia,  inteligencję.  Przyszły piłkarz
odbywa  testy  sprawnościowe.  Spiker  telewizyjny  przechodzi  serię  zdjęć  próbnych.
Adwokatowi nie wystarczy dyplom prawa, musi jeszcze odbyć aplikację i przejść weryfikację
przed Radą Adwokacką, a lekarz staje przed komisją specjalizacyjną.

Zdarza się jednak i tak, że przy rekrutacji bierze się pod uwagę kryteria partykularystyczne, to
znaczy dające  z  góry  większe  szansę  albo przeciwnie,  eliminujące  niektórych  potencjalnych
kandydatów ze względu na jakieś okoliczności bezpośrednio niezwiązane z pozycją i rolą, do
których aspirują. Mierny absolwent prawa dostaje się do adwokatury, bo jest krewnym prezesa
Rady Adwokackiej. Kierowca autobusu wchodzi do rady nadzorczej banku, bo jest członkiem
wpływowej partii politycznej. Wybitny menadżer przegrywa konkurs na dyrektora firmy, bo
jest kobietą. Bierze się więc pod uwagę sprawy, które nie mają nic wspólnego z byciem dobrym
adwokatem,  dobrym  bankierem  czy  dyrektorem.  To  są  przykłady  oczywiście  naganne,
piętnujemy  je  mocno  pejoratywnymi  określeniami,  jako  nepotyzm,  korupcję,  frakcyjność,
dyskryminację.

* Malarz pejzażysta w Roviij, Chorwacja

Ale są sytuacje bardziej problematyczne, gdy za stosowaniem kryteriów partykularystycznych
przemawiają  jakieś  argumenty ideologiczne.  Na przykład do niedawna u nas,  a w dalszym
ciągu w wielu uniwersytetach amerykańskich, stosowana była praktyka uprzywilejowania przy
przyjmowaniu  na  studia  tych  kandydatów,  których  wcześniejsze  szansę  zdobycia  dobrego
wykształcenia czy tych kwalifikacji, które nazywamy szerzej „kapitałem kulturowym", były bez
ich winy mniejsze.  W Ameryce  pod nazwą  affirmative  action  chodzi  o wyrównywanie  szans
mniejszości etnicznych, środowisk nędzy, biedy, upośledzenia, marginesowości społecznej. U
nas  chodziło  o  młodzież  wiejską,  robotniczą  czy  zamieszkałą  w  małych,  odległych
miejscowościach. Przydzielało się im u nas tzw. punkty preferencyjne, a w Ameryce stosuje się
system kwotowy, tzn.  zarezerwowana jest  pewna pula miejsc na uczelniach dla Murzynów,
Meksykanów,  Porto-rykańczyków  itp.  W  rezultacie  takiej  polityki  musi  się  zdarzać  tak,  że
dostanie  się  na  uniwersytet  student  gorszy,  słabiej  przygotowany,  o  mniejszych
umiejętnościach,  niższej  inteligencji,  a  odpadnie  znakomity  i  utalentowany  kandydat.
Przeciwnicy  powołują  się  więc  na  zasadę  merytokratycznej  sprawiedliwości  i  domagają
stosowania  kryteriów  wyłącznie  uniwersalistycznych.  Takie  argumenty  doprowadziły  do
zniesienia  preferencji  u  nas,  a  także  w  niektórych  stanach  amerykańskich,  np.  w  wyniku
referendum obywateli w Kalifornii. Zwolennicy partykularystycznych preferencji powołują się
na zasadę równości  szans, wskazując na niesłuszne uprzywilejowanie młodzieży z bogatych
rodzin, uczącej  się w dobrych szkołach,  wynoszącej  i z domu, i z wielkich miast,  w których
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mieszka, ogromny kapitał kulturowy. Spór jest zapewne nie do rozstrzygnięcia, jak każdy, w
którym uwikłane są przeciwne wartości czy ideologie. Pewna próba zobiektywizowania sporu
mogłaby  polegać  na  prześledzeniu  faktycznych  konsekwencji  i  funkcji  społecznej  jednej  i
drugiej praktyki. Otóż, po zniesieniu preferencji procent dzieci murzyńskich i meksykańskich
w uniwersytetach  kalifornijskich  dramatycznie  spadł.  Podobnie  u nas,  proporcja  młodzieży
wiejskiej  na  studiach  uniwersyteckich  jest  obecnie  niezwykle  niska,  sięga  najwyżej  kilku
procent,  przy  ok.  27  procentach  ludności  wiejskiej  w  kraju.  I  tu  powstaje  pytanie,  czy  dla
integracji  społecznej,  mobilizacji  całego  społeczeństwa  do  działalności  zawodowej,
ekonomicznej,  politycznej,  zwiększenia  tempa  rozwoju  społecznego,  wykorzystania  pełnego
potencjału społecznego, nie jest  istotne podniesienie  poziomu edukacyjnego całej  ludności,  a
nie tylko jej  części.  Czy nie jest głęboko szkodliwe społecznie pozostawienie dużych enklaw
zacofania, prymitywizmu, braku kwalifikacji? To są pytania, które warto poważnie rozważyć,
konfrontując je z różnymi opcjami ideologicznymi.

Drugie kryterium pozwalające wyróżnić rozmaite rodzaje stosunków społecznych odwołuje się
do  typowych  motywacji  kierujących  jednostkami  wchodzącymi  w  trwałe,  regulowane
normatywnie  relacje  między  sobą.  Po  co  nawiązujemy  stosunki  społeczne?  Z  jednej  strony
spotykamy, ogromnie dziś częste, stosunki instrumentalne, gdzie uczestnictwo jest traktowane
jako sposób uzyskania jakichś korzyści czy dóbr,  a samo w sobie nie posiada dla partnerów
wartości.  Najczęściej  taki  charakter  mają  wszelkie  transakcje  ekonomiczne,  kupno-sprzedaż,
najem,  zatrudnienie  itp.  Jako  klient  wchodzę  w stosunek  kup-na-sprzedaży  ze  sprzedawcą
tylko po to, aby uzyskać pożądany towar. Podpisując umowę najmu z właścicielem domu, robię
to, aby wynająć mieszkanie. Zatrudniając się w firmie, traktuję stosunek pracy jako środek do
uzyskania  zarobków.  Są  jednak  i  odmienne  motywacje.  Zdarzają  się  stosunki,  które
nawiązujemy  dla  samej  satysfakcji  ich  realizowania,  nie  myśląc  o  żadnych  zyskach  czy
korzyściach. Miłość, przyjaźń, zabawa, gra, znajomości towarzyskie - to stosunki autoteliczne,
mające  cel  (telos)  same  w  sobie.  Spotykam  się  z  przyjaciółmi  na  piwie,  idę  do  kawiarni
poplotkować ze  znajomym,  umawiamy się  na partię  brydża,  gramy po pracy w siatkówkę.
Robimy  to  bezinteresownie,  tylko  dlatego,  że  lubimy  być  razem.  Wielu  socjologów
wskazywało, że takie autoteliczne stosunki społeczne są wyrazem pewnej głębokiej tendencji
natury  ludzkiej,  samej  istoty  homo  socius  jako  istoty  stadnej,  towarzyskiej,  współistniejącej  i
współżyjącej  z  innymi  ludźmi.  Ich  zdaniem,  w  takich  właśnie  stosunkach  społeczeństwo
ludzkie realizuje się w najczystszy, niezdeprawowany sposób. Klasyk XIX-wiecznej socjologii
niemieckiej  Ferdinand  Toennies  przeciwstawiał  „wolę  naturalną",  wyrażającą  się  w
spontanicznych  wspólnotach  (Gemeinschaft),  „woli  racjonalnej",  typowej  dla  nowoczesnego,
złożonego społeczeństwa (Gesellschaft), gdzie stosunki społeczne stają się przedmiotem celowej
konstrukcji  i  manipulacji  zmierzającej  wyłącznie  do odniesienia  własnych  korzyści.  Swoistą
perwersyjną formę tej drugiej sytuacji opisał prawie sto lat po Toenniesie amerykański socjolog
Robert  K.  Merton,  określając  ją  mianem  „pseudo-Gemeinschaft".  Chodzi  tu  o  pozorowanie
bezinteresowności  i  autote-licznego  charakteru  relacji,  po  to,  aby  przez  zmylenie  partnera
maksymalnie  go  wykorzystać,  a  więc  wejść  w  relację  par  excellence  instrumentalną.  Dobry
przykład to dealer samochodowy, który traktuje klienta jak przyjaciela, zaczyna mu mówić po
imieniu, interesuje się jego sprawami osobistymi, udziela rad pozornie wbrew interesom firmy
(np.  odradza kupno tego samochodu,  który ma ukryte wady, w odróżnieniu oczywiście  od
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innego,  który  stanowi  niebywałą  okazję,  choć  jest  trochę  droższy).  Na  rolę  stosunków
rzeczywiście  autote-licznych  w  życiu  społecznym  kładł  wielki  nacisk  inny  klasyczny  autor
niemiecki  Georg  Simmel,  dla  którego  kwintesencją  istoty  człowieka  jest  towarzyskość
(sociation),  najlepiej manifestowana w spontanicznej zabawie. Można by określić tę koncepcję
terminem  wziętym  od  późniejszego  filozofa  holenderskiego  Huizinga  -  homo  ludens.  Także
współczesny  myśliciel  społeczny  Erich  Fromm  dostrzega  autoteliczne  fundamenty
społeczeństwa  ludzkiego  w  stosunku  miłości,  którego  cechą  definicyjną  jest  kompletna
bezinteresowność i czysta radość płynąca z obcowania z drugim człowiekiem.

Podobnie  jak  w  przypadku  poprzednich  klasyfikacji,  także  i  ta  nie  jest  całkowicie  ostra  i
rozłączna.  Spotykamy  przypadki  mieszane,  gdzie  może  występować  i  jedna,  i  druga
motywacja. Gra w kasynie może być źródłem zarobku, ale także okazją towarzyską. Wyprawa
na zakupy realizować może potrzebę jakichś produktów, ale także autoteliczną przyjemność
kupowania i targowania się. Artysta może zatrudnić się w firmie graficznej,  aby zarobić, ale
także  mieć  możliwość  samorealizacji  twórczej.  I  odwrotnie,  pisarz  nawiązuje  kontakt  z
wydawcą, aby upowszechnić książkę pisaną z potrzeby serca i natchnienia, ale przy okazji nie
odrzuca honorarium. Kolacja z przyjaciółmi może być wykorzystana do zdobycia ważnych dla
interesów informacji czy wpływów. A szpieg może fingować romantyczną miłość, by skłonić
ukochaną do kopiowania tajnych dokumentów.

Kolejna  klasyfikacja  odwołuje  się  do  charakteru  normatywnej  regulacji,  obecnej  w każdym
stosunku społecznym. Jak wskazywaliśmy wcześniej,  reguły wyznaczające właściwe w danej
roli sposoby zachowania płyną z różnych porządków normatywnych, są ostrzejsze i słabsze,
obwarowane  rygorystycznymi lub bardziej  luźnymi sankcjami.  Najważniejsza  różnica  dzieli
stosunki  społeczne,  w  których  działania  partnerów  są  bardzo  szczegółowo  i  precyzyjnie
zdefiniowane oraz traktowane jako obligatoryjne, pod sankcją nieważności samego stosunku.
Mówimy potocznie, że stosunki takie muszą przestrzegać odpowiedniej  formy. Nazwijmy je
zatem formalnymi. Adwokat i sędzia muszą przestrzegać bardzo rygorystycznej i szczegółowej
procedury,  w której  przepisane  są nawet  pewne  słowa,  zwroty,  gesty,  jakie  stosują  w toku
procesu  sądowego.  Nieprawidłowości  w  tym  zakresie  mogą  prowadzić  do  apelacji  i
unieważnienia  całego  postępowania.  Kapłan  udzielający  ślubu  i  narzeczeni  przed  ołtarzem
muszą dochować precyzyjnie  przepisanych form obrzędowych, bo bez tego małżeństwo nie
zostanie zawarte. Policjant przesłuchujący podejrzanego ma nawet z góry ustalony formularz,
który  tylko  wypełnia,  pouczając  przed  tym  o  prawie  odmowy  zeznań.  Ogólniej  mówiąc,
najbardziej  formalne typy stosunków społecznych występują wtedy, gdy istnieją kodyfikacje,
procedury,  regulaminy  czy  formularze  określające  dokładnie,  jak  zamknięte  w  ramach
stosunku społecznego działania i interakcje muszą przebiegać.

Wiele  stosunków społecznych ma jednak charakter  nieformalny,  realizują  się  w ich ramach
działania  i  interakcje  o  różnym  kształcie  i  różnym  przebiegu,  w  znacznym  stopniu
spontanicznie. Przyjaźń czy miłość - jak mówi poeta -„niejedno mają imię". Władza rodzicielska
jest  realizowana w najrozmaitszy sposób. Wykłady uniwersyteckie  prowadzone są wieloma
metodami.  Nazwiemy  takie  stosunki  społeczne  nieformalnymi.  Oczywiście  w  wielu  z  nich
mogą wystąpić jakieś elementy formalne,  gdy pewne aspekty stosunku poddane są regulacji
prawnej czy statutowej.  Ojciec ma pewne prawne obowiązki i  pewne granice dowolności w
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postępowaniu wobec syna. Zbyt brutalne metody wychowawcze mogą być zdefiniowane jako
znęcanie się nad dzieckiem i prowadzić do ingerencji sądu. Profesor ma też granice statutowe,
np.  czas  wykładu,  w  których  mieści  się  pole  jego  autonomii  dydaktycznej.  Gdy  odwołuje
wykłady albo skraca je o połowę, może spotkać się z sankcjami dyscyplinarnymi.

Czwarte kryterium dotyczy zakresu działań i interakcji mieszczących się w ramach stosunku
społecznego. Czy są one liczne i różnorodne, czy też nieliczne i wyspecjalizowane? Już kiedy
wprowadzaliśmy  pojęcie  stosunku  społecznego,  mówiliśmy  o  jego  większej  lub  mniejszej
„pojemności",  przeciwstawiając  stosunki  rodzinne  relacjom  z  profesjonalnymi  specjalistami.
Przypominając  tutaj  to  rozróżnienie,  nazwijmy  stosunki  pojemne,  wielotematyczne  mianem
rozproszonych,  a  ograniczone,  jednotematyczne  mianem  zogniskowanych.  Przykłady  z
pierwszej kategorii to stosunek męża i żony, ojca i dziecka, wzajemne relacje kolegów w szkole,
przyjaciół  między  sobą.  A  przykłady  z  drugiej  kategorii  to  stosunek  lekarza  i  pacjenta,
adwokata  i  klienta,  policjanta  i  podejrzanego,  kierowcy  i  montera  samochodowego,
sprzedawcy i kupującego.

Wspominaliśmy także kryterium czasu. Sama idea stosunku społecznego implikuje już pewną
trwałość w porównaniu z pojedynczym działaniem czy nawet sekwencją interakcji. Ale także
wśród różnych stosunków społecznych występuje pod tym względem ogromne zróżnicowanie.
Nie  chodzi  tylko  o  to,  że  de  facto  przyjaźń  czy  miłość  może  być  dozgonna  albo  przelotna,
zatrudnienie  krótkie  lub  wieloletnie,  porada  u  lekarza  jednorazowa  lub  związana  z  długą
terapią. To jest oczywiste. Natomiast mniej oczywiste i dla socjologa ciekawsze jest to, że pewne
stosunki  społeczne  mają z samego swego charakteru założoną pewną większą lub mniejszą
trwałość.  Robert  Merton mówi tu o „strukturalnie  wbudowanych czasokresach"  (structurally
embedded dur-tions).  Odmienne oczekiwania co do czasu trwania prowadzą do innego rytmu,
tempa toczących się w obrębie tych stosunków społecznych działań czy interakcji. Przykładem
już  wcześniej  wskazanym  może  być  małżeństwo,  z  założeniem  wielkiej  trwałości,
przeciwstawne  przelotnemu  z  natury  romansowi.  Inny  przykład  to  instytucja  lekarza
domowego,  rodzinnego,  w  której  założona  jest  długotrwałość  stosunku  z  pacjentem  i  w
związku z tym oczekiwana inna,  bogatsza treść  interakcji  niż  w przypadku jednorazowego
konsultanta.  Zatrudnienie  profesora  przez  dożywotnią  nominację  różni  się  od  okresowego
kontraktu.  Tylko  to  pierwsze  zapewnia  całkowitą  autonomię  akademicką,  to  znaczy
niezależność działań naukowych, wolną od obaw o możliwość utraty pracy. Odwrotnie, idea
tzw. rotacji po pewnym czasie zajmowania pozycji akademickich - magistra czy doktora - ma
stymulować do maksymalnego wysiłku badawczego w tych wczesnych stadiach terminowania
naukowego. Podobne implikacje  ma kadencyjność w zajmowaniu pozycji  i  ról  politycznych,
gdzie chodzi  o stwarzanie poczucia odpowiedzialności  wobec obywateli  i  mobilizowanie do
aktywności w obliczu nadchodzącego kresu funkcji publicznej. Natomiast zupełnie przeciwne
konsekwencje  -  arbitralność,  brak odpowiedzialności,  bezkarność,  konserwatyzm działania  -
spotykamy w systemach dyktatorskich czy autorytarnych, gdzie „wódz", „generalissimus" czy
caudillo  rządzi dożywotnio. Stosunki społeczne o strukturalnie wbudowanym długim okresie
trwania  nazwiemy  ciągłymi,  a  stosunki  społeczne  zakładające  wyraźne  ramy  czasowe  -
terminowymi.

Szósty podział stosunków społecznych dotyczy tego, jak partnerzy sytuują się w porównaniu
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ze sobą na skali nierówności społecznej i innych społecznych zróżnicowań. Innymi słowy, czy z
zajmowanymi  przez  nich  pozycjami  wiąże  się  równy  czy  też  nierówny  zasób  społecznie
cenionych dóbr, takich jak majątek, władza, prestiż, wiedza itp. Gdy z pozycjami społecznymi
wiążą się takie same lub podobne prerogatywy i szansę dostępu do cenionych dóbr,  mówić
będziemy o stosunkach egalitarnych. Przykład to stosunki między przyjaciółmi, robotnikami w
jednej brygadzie, szeregowcami w pododdziale. Z zajmowania tych pozycji nie wynikają żadne
przewagi  czy  przywileje.  Oczywiście,  może  się  zdarzyć,  że  jeden  przyjaciel  jest  bogatszy,
bardziej  sławny,  lepiej  wykształcony  od  drugiego,  ale  te  różnice  wynikają  z  innych
zajmowanych przez partnerów pozycjo-ról,  a nie ze statusu przyjaciela.  Jeden może być np.
biznesmenem, a drugi nauczycielem, jeden może być sławnym muzykiem rockowym, a drugi
technikiem od nagłośnienia. W ich konkretnych relacjach znajdą odbicie te wszystkie stosunki,
które ich łączą i z których pewne są egalitarne (przyjaźń), a inne sytuują ich nierównorzędnie
(nierówności  majątkowe czy prestiżowe).  Takie stosunki społeczne,  które  z samego swojego
charakteru  stawiają  partnerów  w  nierównej  pozycji,  nazywamy  nieegalitarnymi.  Szef  i
pracownik,  oficer  i  szeregowiec,  lord  i  lokaj,  ojciec  i  syn,  to  pierwsze  z  brzegu  przykłady.
Interesującą  kategorię  tworzą  wśród  stosunków  nieegalitarnych  relacje  z  przedstawicielami
profesji  dysponujących  specjalistyczną  ekspertyzą,  np.  z  lekarzem,  adwokatem,  doradcą
inwestycyjnym, monterem samochodowym. Robert Mer-ton mówi tu o zawodach „niosących
pomoc"  (helpingprofessions).  Zwracamy się  do nich o pomoc, kiedy nie  potrafimy sobie  sami
poradzić,  przyznając się tym samym do niewiedzy, niekompetencji,  niezdolności zadbania o
własne sprawy. Rezygnujemy z części naszej samowystarczalności i autonomii, oddając się w
cudze ręce. Sami stawiamy się na pozycji niższej  od eksperta. To jest zawsze doświadczenie
frustrujące i stąd, według Mertona, w takich stosunkach społecznych występuje zawsze pewna
ambiwalencja  emocjonalna:  nadzieja  i  zaufanie,  a  z  drugiej  strony  pewna  niechęć  i
podejrzliwość; uległość, a z drugiej strony próby kontrolowania sytuacji.

Siódma  istotna  sprawa,  gdy  patrzymy  na  pozycje  połączone  stosunkiem  społecznym,  to
podobieństwa  lub  przeciwnie,  różnice  pod  względem  innych  społecznie  istotnych  cech,
nienarzucających  hierarchicznych  przewag  czy przywilejów,  a  mimo to  odbijających  się  na
charakterze toczących się w ramach stosunku społecznego interakcji. Mam na myśli takie np.
cechy jak wiek partnerów,  ich płeć,  przynależność  etniczna itp.  Stosunek dwóch kolegów z
klasy (stosunek rówieśniczy) różni się istotnie od stosunku dziadka i wnuczka. Pewne stosunki
nakładają  oczekiwania  zbliżonego  wieku parterów.  Tak jest  np.  z  małżeństwem,  co poznać
można  po  tym,  że  związek  siedemdziesięcioletniego  milionera  z  trzydziestoletnią  aktorką
stanowi sensację  i  budzi podejrzenia,  że przynajmniej  po jej  stronie  wchodzą tu w grę inne
motywacje  niż  miłość  romantyczna  (a  więc  że  w istocie  pod tą  samą nazwą kryje  się  inny
stosunek społeczny).  W normalnych warunkach stosunek męża i  żony (stosunek małżeński)
różni  się  od  stosunku  dwóch  braci  (stosunku  braterstwa),  zakłada  bowiem  związek  osób
odmiennej płci. I znów, odmienna sytuacja w małżeństwach homoseksualnych stanowi ciągle
marginalny wyjątek, który także każe się zastanawiać, czy pod tą samą nazwą nie mamy do
czynienia z zupełnie odmienną relacją partnerów. Istotnie różnią się stosunki między osobami
tej samej narodowości (mówimy o stosunkach z rodakami) w przeciwieństwie do stosunków z
obcymi.  W  pierwszym  przypadku  możemy  bowiem  zakładać  m.in.  znajomość  wspólnego
języka narodowego, wspólny zasób wiedzy o historii, tradycji, kulturze zbiorowości, wspólne
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sposoby bycia, nawyki kulturowe, uznawane wartości. To pozwala na inny przebieg interakcji
niż wtedy, gdy wszystko to może być problematyczne. Takie stosunki społeczne, w których z
natury zajmowanych pozycji partnerzy nie różnią się pod względem społecznie istotnych cech,
nazwiemy  homogamicznymi,  a  takie,  w  których  dzieli  ich  pod  takimi  względami  istotna
różnica - heterogamicznymi.

I  jeszcze  ostatnie,  ósme  kryterium  odmienności  stosunków  społecznych.  Chodzi  o  miejsce
motywacji  i  ekspresji  emocjonalnej  we wzajemnych relacjach partnerów. W pewnych typach
stosunków społecznych motywacja emocjonalna i wyrażanie uczuć jest nie tylko dopuszczalne,
ale  i  oczekiwane.  Nazwiemy  je  intymnymi  albo  „gorącymi".  Miłość,  przyjaźń,  małżeństwo,
stosunki  rodzicielskie,  braterstwo,  to  oczywiste  przykłady.  Ale  są  i  takie  stosunki,  gdzie
kierowanie  się  emocjami  czy  zdradzanie  się  z  emocjami  byłoby  uznane  za  niewłaściwe.
Nazwiemy je oficjalnymi albo „zimnymi". Przykład to przede wszystkim stosunki zawodowe:
relacja  przełożonego  i  podwładnego,  urzędnika  i  petenta,  także  eksperta  i  klienta.  W  tym
ostatnim typie relacji pojawia się jednak pewna ambiwalencja. Pacjent na przykład oczekuje od
lekarza  fachowości  i  znajomości  najlepszej  terapii,  ale  także  współczucia  i  osobistego
zainteresowania  jego  problemami.  Tę  szczególną  mieszankę  zimnej,  technicznej  fachowości,
wymagającej  traktowania  pacjenta  jako  anonimowego  „przypadku",  oraz  ludzkiego
współczucia,  sympatii  i  życzliwości,  wymagających  traktowania  go  jako  „osoby",  Robert
Merton określa jako „troskę z dystansu" (detached concern). Oczywiście, lekarz musi być przede
wszystkim fachowcem pozostawiającym emocje  na boku. Chirurg,  który płakałby na widok
krwi  i  cierpień  pacjenta,  nie  mógłby  przeprowadzić  operacji.  Ale  z  drugiej  strony,  to  co
wiadomo o tzw. efektach psychosomatycznych, czyli wpływie stanu psychicznego na procesy
fizjologiczne, każe zauważyć, że zaspokojenie typowej dla pacjentów potrzeby osobistej troski,
współczucia, życzliwości, może być nie tylko miłym dodatkiem do leczenia, ale mieć centralny
wpływ na skuteczność samej terapii.

Jak wskazywaliśmy już wcześniej, kwestia emocjonalności w stosunkach społecznych należy do
tych,  na  których  szczególne  piętno  odciskają  odrębności  kultur.  Są  kultury  „zimne",  gdzie
nawet w stosunkach intymnych, nie mówiąc już o oficjalnych, zalecana jest powściągliwość, a
już z pewnością dotyczy to publicznego manifestowania emocji,  co uważane jest za przejaw
„złego  wychowania".  Przykład:  kultura  anglosaska.  Ale  są  i  kultury  „gorące",  w  których
dopuszczalność ekspresji emocjonalnej rozciąga się nie tylko na stosunki intymne, ale także w
pewnym stopniu na stosunki oficjalne. Przykłady: kultura włoska, francuska, czy szerzej - tzw.
kultury łacińskie, kultury arabskie.

Omówione  osiem  kryteriów  różnicujących  stosunki  społeczne  miało  charakter  analityczny:
rozważaliśmy każdą cechę osobno, budowaliśmy więc klasyfikację. Ale spotykamy w socjologii
także syntetyczne typologie, grupujące pewne cechy najczęściej współwystępujące. Charles H.
Cooley  dostrzegał  zasadnicze  różnice  pomiędzy  stosunkami  społecznymi  występującymi  w
trzech zbiorowościach „pierwotnych" - w rodzinie, grupie rówieśniczej i grupie sąsiedzkiej, w
porównaniu z tymi,  które  napotykamy w grupach „wtórnych"  -środowiskach zawodowych,
dobrowolnych  stowarzyszeniach,  partiach  politycznych,  organizacjach  gospodarczych  itp.
Stosunki  pierwszego  rodzaju  przyjęto  nazywać  pierwotnymi.  Cechuje  je  intymność,
nieformalność, osobiste rozpoznawanie się przez partnerów, bezpośredniość interakcji (face-to-
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face),  auto-teliczność  motywacji,  szeroki  zakres  i  tematyczne  rozproszenie  podejmowanych
działań  i  interakcji,  spontaniczność  i  znaczna  permisywność  regulacji,  silna  identyfikacja  z
partnerami, dopuszczalność emocji. Stosunki drugiego rodzaju nazywamy wtórnymi. Cechuje
je  oficjalność,  formalność,  anonimowość,  instrumentalny  charakter  motywacji,  wysoka
specjalizacja  i  wąski  zakres  tematyczny  działań  i  interakcji,  rygorystyczna  regulacja
normatywna,  słabsza  identyfikacja  z  partnerami,  powściągliwość  emocjonalna.  Inna
terminologia  stosowana  na  oznaczenie  podobnego  przeciwstawienia  zaczerpnięta  jest  ze
słynnego XIX-wiecznego dzieła Ferdinanda Toenniesa. Mówi się mianowicie o stosunkach typu
Gemeinschaft,  a  więc  wspólnotowych,  i  stosunkach  typu  Gesellschaft,  a  więc  może  najlepiej
powiedzieć - stowarzyszeniowych czy organizacyjnych. Niektórzy autorzy traktują typologie
Cooleya i  Toenniesa  także jako wskazanie kierunku,  w jakim zmienia  się  dominująca cecha
życia  społecznego,  od pierwotnych,  wspólnotowych  stosunków przenikających  społeczności
pierwotne  czy  tradycyjne,  do  wtórnych,  organizacyjnych  relacji  charakterystycznych  dla
uprzemysłowionych,  zurbanizowanych,  kapitalistycznych  społeczeństw  nowoczesnych.  Jak
pamiętamy, podobną tezę historiozoficzną w odniesieniu do stale rosnącej  dominacji  działań
społecznych typu racjonalnego, w odróżnieniu od afektywnych i tradycjonalnych, formułował
Max Weber.

ERVING GOFFMAN (1922-1982)

Jeden z najbardziej  oryginalnych i wpływowych socjologów amerykańskich  XX  wieku, który
skierował  uwagę  dyscypliny  na  społeczne  mikrostruktury  poddawane  drobiazgowej  i
wnikliwej obserwacji i analizie jakościowej, quasi-etnograficznej. Najważniejsze książki to: The
Presentetion  ofSelfin  Everyday  Life  [tytuł  polski:  Człowiek  w  teatrze  żyda  codzienneg<Ą  (1959),
Asylums  [Instytucje zamknięte] (1961),  Stigma  [Stygmat] (1963),  Strategie Interaction  [Interakcja
strategiczna] (1969) i  Frame Analysis  [Analiza ram] (1974). Tematem twórczości Goffmana jest
„porządek interakcyjny", czyli siatka jawnych i ukrytych reguł kierujących interakcjami ludzi w
obrębie  „spotkań",  „zgromadzeń",  „sytuacji"  i  „okazji  społecznych".  Rekonstruuje  je  przy
pomocy kilku modeli. W myśl modelu dramaturgicznego, kontakt twarzą w twarz to swoiste
przedstawienie teatralne, w toku którego partnerzy odgrywają przed sobą swoje partie, mając
na  celu  wywarcie  pożądanego  wrażenia.  Za  publicznie  prezentowaną  jaźnią  („frontonem")
kryje  się  druga  („kulisy")  -jaźń  cynicznego  manipulatora,  który  ocenia  zimno  skuteczność
swoich działań. Ludzie stosują różne metody mające na celu przekazanie innym sygnałów czy
informacji  o  sobie,  na  przykład  „znaki  bliskości"  (trzymanie  się  za  ręce)  czy  „wyznaczniki
prywatnego  terytorium"  (serwetka  na  stole  w  stołówce).  Istotna  różnica  dzieli  inicjowanie
interakcji  między  osobami znajomymi  i  nieznajomymi.  Zachęta  do nawiązywania  interakcji
przez nieznajomych zawarta jest w rolach policjanta, lekarza, pielęgniarki, których rozpoznanie
ułatwiają uniformy czy mundury.

W  myśl  modelu  gry  taka  orientacja  obu  partnerów  sprawia,  że  pojawia  się  „interakcja
strategiczna",  w której  obaj  dopasowują kolejne  ruchy do ruchów partnera.  Blef,  ujawnienie
blefu,  kontrblef-to  przykłady  takich  strategicznych  posunięć.  Trzeci  model  to  interakcja  w
„instytucjach  totalnych"  (szpitalach  psychiatrycznych,  więzieniach,  klasztorach),  które
całkowicie kontrolują przestrzeń i czas pacjentów, więźniów czy zakonników. Pojawiają się tu
strategie obronne: „wycofanie się z sytuacji", „ustanowienie granicy poddania się", „kolonizacja
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przy  pomocy alternatywnego sposobu życia"  i  „konwersja",  czyli  pełny  konformizm wobec
instytucji. Instytucje totalne doprowadzają przeważnie do destrukcji tożsamości. Ostatni model
to definiowanie sytuacji interakcyjnej przez zastosowanie gotowych, normatywnie określonych
„ram",  które  dostarczają  „organizacji  doświadczeń"  i  narzucają  przepisane  z  góry  wzory
zachowań. Ramy mogą ulegać rewizji przez zastosowanie odpowiednich „kluczy" (np. to nie
jest walka, lecz mecz bokserski), mogą także być „fabrykowane" w egoistycznych, eksploatator-
skich celach (np. złodziej samochodów pozoruje kontrolę policyjną).
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Kontinuum przejawów aktywności ludzkiej

Spróbujmy podsumować sekwencję kategorii teoretycznych, które wprowadzaliśmy kolejno od
rozdziału drugiego, dla oznaczania fundamentalnej dla socjologii domeny aktywności ludzkiej.
Zaczęliśmy od  zachowania,  a więc zewnętrznie obserwowalnych ruchów fizycznych.  Potem
mówiliśmy  o  działaniach,  a  więc  zachowaniach  wyposażonych  w  znaczenie.  Potem  o
czynnościach społecznych,  a więc działaniach adresowanych ku innym ludziom. Następnie o
działaniach społecznych, zorientowanych na potencjalne reakcje innych. Z kolei rozważaliśmy
kontakty społeczne,  a więc jednorazową, wzajemną wymianę reakcji  na działania społeczne
partnera.  Prowadziło to do pojęcia  interakcji,  a więc sekwencji wzajemnie zorientowanych i
wzajemnie  modyfikowanych  działań  społecznych,  zamkniętych  w  jednym  epizodzie.
Interakcja powtarzalna rozumiana była jako wielość przypadkowych epizodów interakcyjnych
między tymi samymi partnerami. Interakcja regularna - jako wielość epizodów interakcyjnych
nieprzypadkowych,  przebiegających  według  pewnego  rytmu  czasowego.  Interakcja
regulowana  to taka, której cały przebieg jest wyznaczony normatywnie, wiążącymi regułami
społecznymi.  Doszliśmy w ten  sposób  do pojęcia  stosunku  społecznego,  jako  abstrakcyjnej
relacji  między pozycjami  społecznymi,  realizującej  się  w wielości  interakcji  polegających  na
wykonywaniu wzajemnie zorientowanych, normatywnie przepisanych ról społecznych.

Te  dziesięć  pojęć  tworzy  pewien  swoisty  język,  który  socjologia  stosuje  do  opisania  tej
fundamentalnej  materii  społecznej,  jaką  jest  aktywność  ludzi,  ale  podejmowana  nie  w
pojedynkę czy w izolacji, lecz raczej w „przestrzeni międzyludzkiej", w otoczeniu i w ciągłym
odniesieniu do innych ludzi. Język ten jest w pewnym stopniu bogatszy i w pewnym stopniu
inny niż język potoczny.  Pozwala  dostrzec nieco więcej  i  zrozumieć nieco więcej  z tego,  co
toczy  się  wokół  nas,  w  naszym  codziennym,  ludzkim  życiu.  Pozwala  odróżnić  to,  co  na
pierwszy rzut oka podobne, i odkryć podobieństwa w tym, co pozornie odmienne. Zrobiliśmy
więc pierwszy krok w stronę rozwikłania niezwykłego bogactwa i ogromnej złożoności życia
społecznego.

Proponowany zbiór kategorii ma swoją logikę polegającą na tym, że każda kolejna kategoria
jest  nieco  bogatsza  od  poprzedniej,  wprowadza  jedną  cechę  więcej.  Przypomnijmy  to,
posługując się schematem zamieszczonym na sąsiedniej stronie.

Schemat ten można potraktować jako prezentację  dystynkcji analitycznych. Ale można także
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inaczej,  jako  opis  typowej  dynamiki  międzyludzkich  relacji.  Każda  pojedyncza,  konkretna
relacja międzyludzka nie rodzi się znikąd, lecz pojawia jako etap pewnego procesu. Każda ma
swoją historię - etapy wcześniejsze, przez które przeszła, i swoją przyszłość - etapy późniejsze,
które  dopiero  mogą  nastąpić.  Pomiędzy  poszczególnymi  odmianami  aktywności
międzyludzkiej występują stopniowe przejścia, jedne przenikają gradualnie w drugie. Celowo
sygnalizowaliśmy to w tytułach dotychczasowych rozdziałów:  najpierw „od zachowania  do
działania społecznego", potem od „działania społecznego do interakcji" i wreszcie „od interakcji
do stosunku społecznego".  Ten  kierunek komplikowania  się  aktywności  ludzkiej  nazwiemy
„instytucjonalizacją stosunku społecznego". Oznacza go strzałka od lewej do prawej, w górze
naszego schematu i od góry do dołu na jego lewym marginesie. Ale proces może przebiegać i w
przeciwnym kierunku: od bardziej złożonych działań i relacji, ku działaniom i relacjom mniej
skomplikowanym.  A  więc  na  przykład  poprzez  zanik  regulacji  normatywnej,  od  stosunku
społecznego  do  powtarzalnej  co  najwyżej  interakcji,  a  potem  do  jednostronnej  czynności
społecznej  i  dalej  -  do  zatraty  znaczenia  działań  i  nawykowego  jedynie  zachowania.  Ten
kierunek upraszczania się aktywności ludzkiej nazwiemy „rozpadem stosunku społecznego".
Oznacza go strzałka od prawej do lewej, w górze naszego schematu i od dołu do góry na jego
lewym marginesie.

Wróćmy  do  omawianego  szeroko  w  tym  rozdziale  przykładu  małżeństwa.  Taki  stosunek
społeczny  nie  rodzi  się  nagle,  lecz  poprzedza  go  cała  sekwencja  wcześniejszych  etapów.
Amerykański psycholog społeczny Morton Davis opisuje taki typowy proces instytucjonalizacji
stosunku małżeńskiego,  wskazując kilka faz.  Pierwszą  nazywa „fazą podrywu".  Pojawia się
najprzód zainteresowanie drugą osobą, zwrócenie na nią uwagi ze względu na jakieś ważne
oznaki  -  urodę,  ubiór,  rodzaj  samochodu,  zawód.  Potem próbujemy ustalić,  czy potencjalny
partner jest wolny - szukamy obrączki na palcu, obserwujemy, czy pojawia się w czyimś stałym
towarzystwie,  czy  wyjeżdża  na  spacer  z  dziećmi.  Następnie  używamy  jakiegoś  pretekstu,
nawiązując pierwszy kontakt i zwracając na siebie uwagę partnera. Już przy tym pierwszym
kontakcie  usiłujemy  trafić  w  jakieś  wspólne  zainteresowanie.  Jeśli  spotykamy  się  na  ulicy,
wyprowadzając psy, to pytamy o rasę, karmienie itp. Jeśli spotykamy się na stoku alpejskim, to
zagadujemy o sprzęt albo nowe techniki jazdy. Kontakt przeradza się w interakcję. Cały czas
gramy rolę  kogoś spontanicznego,  nieformalnego,  otwartego na kontynuowanie  znajomości.
Na koniec  pierwszego epizodu inter-akcyjnego usiłujemy przejść  do interakcji  powtarzalnej,
sugerując następne spotkanie.  To kończy fazę podrywu. Faza druga to „chodzenie ze sobą".
Spotykamy się najpierw sporadycznie, ale z czasem interakcja powtarzalna przekształca się w
regularną rutynę - widzimy się na przykład w soboty na kawie, w niedzielę idziemy razem do
kina. Fazę trzecią Davis określa jako „powiedz, że mnie kochasz". Pojawia się tu coraz więcej
symbolicznych  i  realnych  oznak  intymności:  słowa,  gesty  i  zachowania  wskazujące  na
szczególną treść interakcji. Wobec innych partnerzy manifestują bliskość i ekskluzywność ich
relacji  poprzez  gesty,  które  Erving  Goffman  określa  jako  „znaki  związania"  (tie-signś),  np.
trzymając się  za ręce,  obejmując,  całując.  Faza czwarta to „weź mnie takiego,  jakim jestem".
Partnerzy dowiadują się coraz więcej o sobie, już nie tylko o swoich zaletach, ale i o słabościach
czy ułomnościach.  Na dłuższą metę trudno bowiem grać,  a rosnąca  intensywność interakcji
stwarza  coraz  więcej  okazji  do  odkrywania  się  przed  drugim.  Ta  wzajemna  wiedza
przekształca się w szczególne zobowiązanie do zachowania tajemnicy, lojalności, tworzy coraz
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mocniejszą więź, opartą na wzajemnej tolerancji. Faza piąta to „zrób mi przysługę". Partnerzy
pomagają sobie nawzajem w różnych sytuacjach, solidarnie występują przeciw kłopotom czy
zagrożeniom  płynącym  z  zewnątrz,  biorą  na  siebie  coraz  więcej  wzajemnych  zobowiązań.
Wreszcie faza szósta to „stanowimy jedność", powstanie „trwałej pary", a więc sformalizowanie
i zalegalizowanie wzajemnych zobowiązań poprzez małżeństwo.

Oczywiście opisu tego nie należy traktować zbyt serio i dosłownie. Nie do każdego małżeństwa
dochodzi się w taki sam sposób. A poza tym zmiany obyczajowości, szczególnie szybkie w tym
obszarze, mogą sprawić, że uogólnienia Davisa, czynione w połowie poprzedniego już stulecia,
mogą być dziś anachroniczne, a wskazana przez niego sekwencja - zupełnie nietypowa. Niech
to ma więc tylko walor ilustracji.

Można popatrzyć w podobny sposób i na proces odwrotny: rozpad stosunku społecznego. I
znów  sięgnijmy  do  najbardziej  oczywistego  przykładu  -  małżeństwa.  Czymże  innym  jest
rozwód, jak nie zdjęciem zobowiązań z małżonków, rezygnacją z regulacji  normatywnej  ich
związku. Może się zdarzyć, że byli małżonkowie jeszcze jakiś czas się spotykają, by załatwić
sprawy majątkowe, mieszkaniowe itp., albo kontaktują się nawet regularnie, gdy sąd orzeknie
okresowe  prawo  widzenia  się  z  dziećmi.  Z  czasem  te  rutynowe  interakcje  mogą  zanikać  i
przekształcić  się  w  sporadyczne  jedynie  spotkanie  na  ulicy  czy  na  przyjęciu  u  wspólnych
kiedyś  znajomych.  Aż  w  końcu  dochodzi  do  kompletnego  rozejścia  się  dróg  dawnych
partnerów, którzy nie śledzą już nawet swoich dalszych losów.

Aktywność  ludzi  w  przestrzeni  międzyludzkiej  przybiera  więc  nie  tylko  różne  formy,  ale
nieustannie  dynamicznie  fluktuuje  i  ewoluuje,  przechodząc  od  jednej  formy  do  drugiej,
komplikując  się  i  upraszczając,  krystalizując  i  rozpraszając,  instytucjonalizując  i  rozpadając.
Potwierdza  się  nasza  teza,  że  najodpowiedniejsza  metafora,  kiedy  badamy  społeczeństwo
ludzkie, to „życie społeczne", a nie „organizm", „mechanizm" czy „system".

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

AUTOTELICZNE  STOSUNKI  SPOŁECZNE:  takie,  których  sens  i  cel  leży  w  samym
obcowaniu partnerów ze sobą, bez względu na jakiekolwiek inne korzyści.

EGALITARNOŚĆ  STOSUNKU  SPOŁECZNEGO:  równość  lub  podobieństwo  miejsca
partnerów w hierarchiach bogactwa, władzy, prestiżu, wykształcenia.

HETEROGAMICZNOŚĆ  STOSUNKU  SPOŁECZNEGO:  odmienność  partnerów  pod
względem cech istotnych dla przebiegu interakcji: wieku, płci, narodowości, rasy itp.

HOMOGAMICZNOŚĆ  STOSUNKU  SPOŁECZNEGO:  podobieństwo  partnerów  pod
względem cech istotnych dla przebiegu interakcji: wieku, płci, narodowości, rasy itp.

INSTRUMENTALNE STOSUNKI SPOŁECZNE:  takie,  które  służą realizacji  potrzeb,  celów
czy aspiracji partnerów w innej dziedzinie niż ta, której dotyczy stosunek.

INSTYTUCJONALIZACJA  STOSUNKU  SPOŁECZNEGO:  proces  krystalizowania  się  i
artykułowania  normatywnej  regulacji,  dotyczącej  interakcji  między  osobami  zajmującymi
typowe, wy-różnialne pozycje w społeczeństwie.

INTERAKCJA POWTARZALNA: wielość wzajemnych działań tych samych partnerów, które
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zdarzają się sporadycznie, przypadkowo, bez określonych terminów czy interwatów.

INTERAKCJA  REGULARNA:  wielość  wzajemnych  działań  tych  samych  partnerów,  które
zdarzają się w stałych terminach lub w wyraźnych odstępach czasu, mają więc określony rytm.

MERYTOKRATYCZNA  SPRAWIEDLIWOŚĆ:  nierówny  dostęp  do  szans  życiowych  czy
przywilejów, wynikający jednak wyłącznie ze szczególnego wysiłku i osobistych zasług.

OSIĄGANE STOSUNKI SPOŁECZNE: takie, które nawiązuje się na mocy własnej decyzji, w
wyniku własnych starań.

PARTYKULARYSTYCZNE KRYTERIA REKRUTACJI: takie cechy kandydatów do określonej
pozycji  społecznej,  które  nie  mają  żadnego  bezpośredniego  związku  z  kompetentnym
wykonywaniem związanej z tą pozycją roli.

PIERWOTNE  STOSUNKI  SPOŁECZNE:  nieformalne,  spontaniczne,  bezpośrednie,
rozproszone, autoteliczne, „gorące" emocjonalnie, intymne (przykład: przyjaźń).

POZYCJA SPOŁECZNA (STATUS):  wyróżnione i nazwane w danej kulturze typowe miejsce
w społeczeństwie, które zajmować może wiele różnych osób (np. zawód).

PRZYPISANE STOSUNKI SPOŁECZNE:  takie, które nawiązuje się bez własnej decyzji i bez
możliwości wyboru, a więc w które wchodzi się albo przez urodzenie, albo na mocy decyzji
innych.

ROLA SPOŁECZNA: zbiór praw i obowiązków wiążących każdego, kto zajmuje daną pozycję
społeczną, bez względu na cechy osobiste.

ROZPROSZONE  (POJEMNE)  STOSUNKI  SPOŁECZNE:  takie,  które  obejmują  wiele
różnorodnych treściowo interakcji.

STOSUNEK SPOŁECZNY:  normatywnie określony schemat oczekiwanych interakcji między
partnerami zajmującymi pewne pozycje społeczne i pełniącymi związane z nimi role.

STRUKTURALNIE  WBUDOWANY  CZASOKRES:  przepisany  z  góry,  normatywnie
określony i egzekwowany czas trwania stosunku społecznego.

SYMETRIA STOSUNKU SPOŁECZNEGO (INACZEJ: PARTNERSTWO):  sytuacja, w której
pula praw i obowiązków obu partnerów jest jakościowo podobna, zrównoważona.

UNIWERSALISTYCZNE KRYTERIA REKRUTACJI:  takie  cechy kandydatów do określonej
pozycji społecznej, które są bezpośrednio istotne dla kompetentnego wykonywania związanej z
tą pozycją roli.

WTÓRNE  STOSUNKI  SPOŁECZNE:  sformalizowane,  zogniskowane,  instrumentalne,
„zimne" emocjonalnie, oficjalne (przykład: zatrudnienie).

WZAJEMNOŚĆ  STOSUNKU  SPOŁECZNEGO:  fakt,  iż  w  każdym  stosunku  społecznym
określone są uprawnienia i obowiązki partnerów wobec siebie: to, co jeden musi czynić wobec
drugiego,  jest  tym, czego drugi  może oczekiwać,  i  to,  czego pierwszy może oczekiwać,  jest
powinnością drugiego.

ZOGNISKOWANE STOSUNKI SPOŁECZNE: takie, które mają charakter wyspecjalizowany,
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jed-notematyczny, obejmują jeden tylko rodzaj interakcji.

Książki godne uwagi

23, 24, 75 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział 5

Od stosunków społecznych do organizacji

W  dotychczasowych  rozważaniach  ograniczaliśmy  się  do  analizy  pojedynczego  stosunku
społecznego,  a  więc  relacji  pomiędzy dwiema pozycjami  społecznymi  i  związanymi  z  nimi
rolami.  Ale  przecież  w  „przestrzeni  międzyludzkiej"  występuje  wiele  pozycjo-ról,  w
rozmaitych konfiguracjach i powiązaniach. W tym rozdziale omówimy główne rodzaje takich
konfiguracji i powiązań.

Środowisko społeczne

Najprostszy przypadek polega na tym, że ludzie zajmują takie same pozycje i pełnią takie same
role. Patrząc z takiej perspektywy na zbiorowość sportowców, lekarzy, artystów, profesorów,
górników, księży itp., zauważymy, że ich pozycje zawodowe i role, jakie pełnią, są w istotnym
stopniu jednakowe. Niezależnie od tego, kto konkretnie te pozycjo-role zajmuje, można mówić
o  ich  jednorodnej  wielości.  Taki  jednorodny  zbiór  takich  samych  lub  przynajmniej  istotnie
podobnych pozycji i ról nazwiemy środowiskiem społecznym, w tym sensie, w jakim potocznie
mówimy o środowisku artystycznym,  lekarskim,  adwokackim,  politycznym,  kościelnym lub
robotniczym.

Jakie relacje  wiążą takie same pozycje  w obrębie  środowiska społecznego? Francuski  klasyk
socjologii Emile Durkheim wyróżniał swoistą formę integracji zbiorowości, którą określał jako
solidarność mechaniczną. Rozumiał przez to poczucie wspólnoty oparte na podobieństwie ról,
funkcji,  sytuacji życiowej,  wykonywanego zawodu, a jako jej  przykład podawał społeczności
prymitywne z minimalnie  rozwiniętym podziałem pracy,  gdzie wszyscy członkowie  żyją w
zasadzie  tak  samo.  Durkheim  myślał,  jak  się  wydaje,  w kategoriach  konkretnych,  traktując
solidarność raczej jako więzi między osobami niż stosunki między pozycjami. Czyli podobnie
jak wiele lat później angielski socjolog David Lockwood, gdy mówił o integracji społecznej w
odróżnieniu od integracji  systemowej.  Ale koncepcję  Durkheima da się przenieść wprost  na
wyższy szczebel abstrakcji, mianowicie ową integrację systemową w terminologii Lockwo-oda,
gdzie podobieństwo dotyczy nie osób, lecz pozycji (statusów).

Otóż,  owa  solidarność  środowiskowa  między  takimi  samymi  pozycjami  wynika  z
podobieństwa trzech atrybutów pozycji. Po pierwsze, oczywiście związanych z pozycjami ról,
to znaczy właściwych sposobów zachowania.  Charakterystyczny dla środowisk społecznych
sposób i  styl  postępowania,  inny np. wśród wojskowych,  inny wśród artystów, inny wśród
naukowców, wynika z realizowania takich samych reguł zawartych w odpowiednich dla nich
rolach. Po drugie, z pozycjami społecznymi związane są także typowe kompleksy przekonań,
poglądów,  swoisty  zasób  wiedzy.  Mówimy  o  mentalności  środowiskowej  czy  ideologiach
środowiskowych, w tym sensie że ludzie zajmujący takie same pozycje są jakby nosicielami i
realizatorami  podobnych  koncepcji,  ideologii,  światopoglądu.  Środowisko  dziennikarskie,
akademickie, polityczne ma - mimo wielu różnic między poglądami osobistymi jego członków -
pewne  jądro  wspólnych  przekonań wynikających  z podobieństwa  zajmowanych przez  nich
pozycji.  Po trzecie,  atrybutem pozycji  społecznej  są także charakterystyczne dla niej  interesy
albo,  używając  terminu Maxa Webera,  „szansę  życiowe".  Mówimy o standardzie  życiowym
pewnego  środowiska  albo  o  prestiżu  środowiskowym,  albo  o  „sile  przebicia"  pewnego
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środowiska, albo o typowym dla niego poziomie intelektualnym, mając na myśli wynikający z
podobieństwa  pozycji  podobny  dostęp  do  społecznie  cenionych  dóbr  i  wartości,  takich  jak
bogactwo,  prestiż,  władza  czy  wykształcenie.  Oczywiście,  konkretni  przedstawiciele  tych
środowisk  mogą  pod  tymi  względami  istotnie  się  różnić,  ale  niezależnie  od  miary  ich
osobistego  sukcesu  można  mówić  o  typowych  interesach  czy  szansach  środowiskowych.
Środowisko biznesu jest na ogół bogatsze od środowiska akademickiego, środowisko polityków
jest z definicji bliższe władzy i wpływów niż owa, jak pisał Weber, „bezsilna elita" profesorów
uniwersyteckich,  środowisko artystyczne cieszy się  na ogół  większym prestiżem i sławą niż
środowisko policjantów, a środowisko nauczycielskie  dysponuje  większym zasobem wiedzy
niż środowisko barmanów.

Na solidarność środowiskową składa się kilka elementów. Jednym jest pewna doza zaufania a
priori,  którym  darzymy innych  tylko z  tego  tytułu,  że  są  podobni  do nas  swoim  statusem
społecznym.  Kiedy  ktoś  mi  się  przedstawia,  mówiąc,  że  jest  profesorem  uniwersytetu,
udzielam  mu od razu,  sam będąc  profesorem,  kredytu  zaufania  większego,  niż  gdyby  był
urzędnikiem, nawet jeśli nie wiem jeszcze nic o jego indywidualnych walorach. Kiedy słyszę,
że ktoś jest z Krakowa, ufam mu łatwiej,  niż gdy dowiaduję się, że jest warszawiakiem albo
pochodzi  z  Lagos.  Innym  składnikiem  solidarności  jest  lojalność  środowiskowa.  Unikam
działania  wbrew  interesom  mojego  środowiska,  powstrzymuję  się  od  krytyki,  a  nawet
aktywnie występuję w obronie środowiska, także wtedy gdy dostrzegam w zarzutach ziarno
prawdy. Regułę taką ujmuje mądrość ludowa: „Zły to ptak, co własne gniazdo kala". Wreszcie
środowiska  cechują  intensywne  kontakty  wewnątrzśrodowiskowe.  Z  samego  podobieństwa
pozycji  społecznych  wynika  częstsze  inicjowanie  wzajemnych  interakcji  niż  z
przedstawicielami  pozycji  odmiennych,  interakcje  są  też  łatwiejsze,  przebiegają  bardziej
bezproblemowo. Nastolatki częściej obcują z nastolatkami, studenci ze studentami, emeryci z
emerytami. I łatwiej im „dogadać się ze sobą", mają bowiem wspólny język, podobne sytuacje
życiowe,  problemy,  kłopoty,  wyzwania.  To  samo dotyczy  pozycji  zawodowych.  Naukowcy
mają  więcej  znajomych  i  przyjaciół  wśród  naukowców,  częściej  rozmawiają  o  sprawach
naukowych czy problemach środowiska, górnicy częściej spotykają się i dogadują z górnikami,
wojskowi z wojskowymi, lekarze z lekarzami. Na ogół występuje też pewien stopień endogamii
środowiskowej, to znaczy tendencja do zawierania małżeństw z partnerami o podobnej pozycji
społecznej.

Krąg społeczny

Oczywiście  ludzie wchodzą w interakcje  nie  tylko z przedstawicielami tych samych pozycji
społecznych, ale także z zajmującymi pozycje odmienne. To banalne spostrzeżenie prowadzi
nas  do  drugiego  typu  konfiguracji  pomiędzy  pozycjami.  Otóż,  jeśli  weźmiemy  dowolną
pozycję,  to jej  atrybutem - czwartym w kolejności,  po roli,  otoczce ideologicznej  i typowych
interesach - jest zestaw typowych innych pozycji, z którymi jest powiązana, a zatem typowych
kierunków interakcji i typowych partnerów, z którymi nawiązuje kontakt każdy, kto pozycję tę
zajmuje.  Lekarz,  z  racji  swojego  statusu,  kontaktuje  się  i  wchodzi  w interakcje  nie  tylko  z
innymi  lekarzami,  ale  z  pacjentami,  pielęgniarkami,  rejestratorkami,  laborantami,
rehabilitantami, technikami rentgenowskimi, dyrekcją szpitala, agentami ubezpieczeniowymi,
urzędnikami  kas  chorych  itp.  Profesor  uniwersytetu,  z  racji  bycia  profesorem,  wchodzi  w
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stosunki  społeczne  nie  tylko  z  innymi  profesorami,  ale  także  ze  studentami,  doktorantami,
asystentami,  sekretarkami,  kwestorem,  dziekanami,  rektorami  itp.  Można  by  obrazowo
powiedzieć,  że  każdą  osobę  zajmującą  daną  pozycję  społeczną  otacza  krąg  typowych
partnerów.  A  bardziej  abstrakcyjnie,  że  niezależnie  od  konkretnych  osób,  każdą  pozycję
społeczną  otacza  krąg  innych  pozycji  powiązanych  z  nią  typowymi  dla  niej  stosunkami
społecznymi.  Proponuję,  aby  dla  opisania  tej  konfiguracji  pozycji  przyjąć  nazwę  krąg
społeczny, a każdą pozycję w obrębie kręgu społecznego nazywać pozycją perymetryczną.

Ważna konsekwencja istnienia kręgów społecznych wynika z tego, że - jak pamiętamy - każdy
stosunek społeczny zakłada pewną wiązkę wzajemnych oczekiwań partnerów wobec siebie,
mieszczących się w przypisanej pozycji roli. Otóż, często zdarza się, że oczekiwania rozmaitych
partnerów zajmujących  pozycje  perymetryczne  są  odmienne,  a  nawet  sprzeczne.  Zobaczmy
przykład profesora medycyny. Studenci oczekują od profesora pełnego oddania się dydaktyce,
doskonale  przygotowanych  wykładów,  wnikliwych  konsultacji,  łagodnego  oceniania  na
egzaminach.  Organy  nadzorujące  dydaktykę  żądają  rygoryzmu  na  egzaminach,  licząc  na
niezbędny  odsiew  studentów.  Koledzy  naukowcy  kładą  większy  nacisk  na  prowadzenie
nowatorskich  badań,  liczne  publikacje,  udział  w  konferencjach  i  sympozjach.  Liczą  też  na
wnikliwe  i  szybkie  recenzje  ich  dorobku,  wspieranie  wniosków  awansowych,  opiniowanie
grantów.  Pacjenci  oczekują  częstych  wizyt  na  oddziale  szpitalnym,  głębokiej  analizy  ich
przypadku,  dokonanych  ręką  profesorską  operacji,  nowoczesnej  terapii,  osobistej  troski  i
współczucia.  Kierownictwo  szpitala  chciałoby,  aby  profesor  konsultował  jak  najwięcej
pacjentów, bo to przynosi efekty finansowe. Władze uniwersyteckie żądają udzielania się w
rozmaitego  rodzaju  komisjach,  członkostwa  w  radach  wydziału  czy  posiedzeniach  senatu,
pełnienia funkcji dziekańskich czy rektorskich. Dyrekcja szpitala powierza funkcję ordynatora.
Asystenci czy doktoranci liczą na łagodnego i wyrozumiałego mistrza, który zdobędzie dla nich
stypendia  i  granty  badawcze,  a  dyrekcja  instytutu  na  twarde  wymuszanie  postępów
naukowych  i  ustrzeżenie  pracowników  od  rotacji.  Mówiąc  przenośnie,  profesor  medycyny
musi  tańczyć  równocześnie  do  taktu  różnych  orkiestr  albo  grać  naraz  kilka  różnych
scenariuszy. A precyzyjniej - w jego roli związanej z pozycją profesorską mieści się w istocie
cały  kompleks  różnych  segmentów  roli  dyktujących  pożądane  relacje  z  różnymi  pozycjami
perymetrycznymi. Gdy wymagania różnych segmentów są niespójne, rozbieżne lub sprzeczne,
mamy  do  czynienia  z  konfliktem  w  ramach  pozycji  społecznej,  albo  inaczej  -  konfliktem
pomiędzy segmentami roli. Tworzy to u zajmującego taką złożoną pozycję poważne napięcie
albo  dlatego,  że  przy  ograniczonym  czasie,  energii  i  motywacji  musi  sprzeniewierzyć  się
niektórym  oczekiwaniom,  nie  dopełnić  niektórych  powinności,  albo  dlatego,  że  nie  sposób
równocześnie  wywiązać  się  z  oczekiwań  wzajemnie  sprzecznych  i  sprawienie  zawodu
niektórym partnerom jest logicznie nieuniknione.

Istnieją różne strategie radzenia sobie z taką sytuacją. Czasami pomocne są pewne ogólniejsze
reguły  kulturowe,  można  powiedzieć  „meta-reguły",  wprowadzające  porządek  preferencji
wśród różnych partnerów pozycji, czy inaczej wśród pozycji perymetrycznych. Określają one,
czyje oczekiwania powinny mieć pierwszeństwo. W czołowych uniwersytetach amerykańskich,
nie bez powodu określanych jako „uniwersytety badawcze"  (research unwersities),  akcent pada
przede  wszystkim  na  badania  naukowe  i  publikacje.  Potem  na  kształcenie  doktorantów,  a
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dopiero  na  końcu  na  dydaktykę  podstawową  dla  magistrantów.  Najważniejsi  są  „równi"
(peers),  czyli środowisko innych badaczy. Ułatwia to rozwiązywanie konfliktów, ale zarazem
prowadzi  do  obniżenia  zaangażowania  dydaktycznego  i  gorszych  wyników  kształcenia.
Odwrotnie  było  na  przykład  w  uczelniach  radzieckich,  oddzielonych  od  instytutów
badawczych.  Tam  chodziło  przede  wszystkim  o  odpowiednią  indoktrynację  studentów.
Podobnie  do  dzisiaj  u  nas  w  uczelniach  niższej  rangi  kładzie  się  nacisk  na  kształcenie  na
poziomie  elementarnym,  ciągłe  zwiększanie  liczby  studentów  i  obciążeń  wykładowców.
Prowadzi  to  do  zmniejszenia  lub  nawet  zaniku  aktywności  badawczej  i  w  efekcie  zmienia
uniwersytet  w  placówkę  szkolną,  w  której  przekazuje  się  studentom  zastaną,  często  już
zdezaktualizowaną  i  powierzchowną,  sumę  informacji.  Inna  strategia  ma  charakter
subiektywny.  Każdy  ustala  sobie  swoją  prywatną  hierarchię  „istotnych  innych"  wśród
partnerów swojej  pozycji  i  stara się najlepiej  realizować ten segment roli,  który ich dotyczy.
Mówiąc przenośnie,  wybiera orkiestrę,  do której  rytmu tańczy. Są profesorowie,  dla których
najważniejsze  są odkrycia badawcze i  publikacje,  oraz inni,  których  pasją jest  kształtowanie
młodych  umysłów.  Jeszcze  inni  samorealizują  się  w  funkcjach  administracyjnych.  Bardziej
radykalna strategia polega nie tylko na subiektywnej identyfikacji z pewnymi segmentami roli,
ale  na  realnym  odcięciu  pewnych  segmentów,  przez  zerwanie  stosunków  społecznych  z
niektórymi partnerami, czy inaczej pozycjami perymetrycznymi. Tak postępuje badacz, który
bierze urlop dydaktyczny albo podejmuje pracę tylko na etacie badawczym. Albo przeciwnie,
zapalony dydaktyk, który obejmuje etat starszego wykładowcy, uwalniając się od obowiązku
własnej  pracy  badawczej.  Podobnie  czyni  funkcjonariusz  administracji  uniwersyteckiej  -
dziekan  czy  rektor  -  który  na  czas  kadencji  uzyskuje  zwolnienie  od  dydaktyki.  Ma  też
wymówkę wobec siebie samego, gdy wstrzymuje prace badawcze, bo obowiązki oficjalne są
niezwykle czasochłonne.

Konglomerat pozycji

Trzecia konfiguracja pozycji społecznych związana jest z równie oczywistym faktem, że każda
konkretna  jednostka  zajmuje  równocześnie  nie  tylko  jedną,  lecz  wiele  pozycji  społecznych.
Doktor Kowalski jest nie tylko lekarzem, ale także ojcem, mężem, czyimś synem, dyrektorem
szpitala,  krakowianinem,  Polakiem,  katolikiem,  myśliwym  i  tenisistą,  kierowcą,  bywa  też
pacjentem.  Tutaj  wokół  jednej  osoby skupione  jest  wiele  pełnionych przez  nią  pozycji  i  ról
społecznych.  Proponuję,  aby  mówić  w tym przypadku o konglomeracie  pozycji,  a  każdą z
pozycji  składowych  określać  jako  pozycję  cząstkową.  Rzuca  się  w  oczy,  że  wśród  pozycji
społecznych zajmowanych w naszym przykładzie przez doktora Kowalskiego nie wszystkie są
równorzędne. Niektóre są ważniejsze od innych, a o tym które, decydować mogą dwa rodzaje
kryteriów:  kulturowe  i  subiektywne.  Dana  kultura,  w ramach  której  żyje  doktor  Kowalski,
może  akcentować  ważność  pewnego  typu  pozycji,  na  przykład  zawodowej,  żądając,  aby
wymagania  roli  lekarza  miały  pierwszeństwo  przed  obowiązkami  rodzinnymi.  W
społeczeństwach nowoczesnych - uprzemysłowionych, zurbanizowanych, kapitalistycznych -
taki nacisk kulturowy na pracę jest dosyć typowy, choć występują tu także różnice pomiędzy
kulturami narodowymi (porównajmy np. społeczeństwo japońskie i włoskie), a także pomiędzy
kulturami środowiskowymi (porównajmy np. środowisko ludzi biznesu i środowisko artystów
plastyków). W społeczeństwach tradycyjnych, pre-nowoczesnych, preferencje kulturowe mogą
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być  rozłożone  odmiennie.  Na  czele  stać  mogą  na  przykład  pozycje  rodzinne  (jak  w
społecznościach prymitywnych, badanych przez antropologów społecznych) czy zajmowane w
życiu religijnym lub organizacji wojskowej (jak w średniowieczu), czy w strukturze władzy i
administracji  (jak  w  wielkich  imperiach).  Podobnie  jak  wszystkie  składniki  kultury  takie
preferencje są dość stabilne, cechują się inercją i utrzymują przez pewien czas nawet w zupełnie
zmienionych warunkach społecznych. Dziedzictwem kulturowym systemu autokratycznego w
naszym kraju jest na przykład silny ciągle nacisk na wagę pozycji „kierowniczych". Dla doktora
Kowalskiego  w  społecznym  odbiorze  może  liczyć  się  ciągle  bardziej,  że  jest  dyrektorem
szpitala,  niż  to,  że  jest  znakomitym  chirurgiem,  a  dla  profesora  uniwersytetu  to,  że  jest
dziekanem,  niż  to,  ile  napisał  książek.  Społeczeństwo  odpowiada  na  takie  kulturowe
zapotrzebowania, kreując wielką liczbę stanowisk „kierowniczych". Jest u nas rzeczą zabawną,
jak chyba co drugi urzędnik jest  kierownikiem czy dyrektorem, nawet kiedy „kieruje"  tylko
jednym czy dwoma pracownikami. Taką pozycję społeczną, którą dana kultura desygnuje na
najważniejszą,  nazywać  będziemy  pozycją  naczelną.  Natomiast  pozycje  o  mniejszej  wadze
kulturowej nazwiemy podrzędnymi.

O  wyróżnieniu  pewnej  pozycji  jako  najważniejszej  w  konglomeracie  pozycji  danej  osoby
decydują nie  tylko względy kulturowe,  ale  także subiektywne.  Każdy ma własną hierarchię
preferencji.  W  jej  ukształtowaniu  wielką  rolę  odgrywa  kultura,  często  więc  hierarchia  taka
stanowi indywidualną, uwewnętrznioną replikę preferencji kulturowych. Ale może być i tak,
że jednostka ze szczególnych powodów osobistych rozkłada akcenty inaczej, kładzie nacisk na
inny typ pozycji, niż dyktuje kultura (czyli niż pozycja naczelna). Pamiętam wywiad z wielkim
tenisistą czeskim Ivanem Lendlem, który będąc u szczytu kariery zawodowej, wycofał się na
jakiś czas z turniejów, bo - jak tłumaczył -urodziło mu się dziecko i jego wychowanie było dla
niego  ważniejsze  niż  kolejne  sukcesy  zawodowe  i  kolejne  miliony  dolarów.  Dla  każdej
jednostki jest ogromnie istotne, jaką pozycję uważa dla siebie za najważniejszą, bo stanowi to
wskazówkę,  jak postąpić  w przypadku konfliktu  obowiązków czy oczekiwań związanych z
wielością zajmowanych pozycji. Taką pozycję społeczną, którą jednostka wskazuje sobie jako
najważniejszą, z którą się najbardziej identyfikuje, obojętne, czy jest to zgodne, czy rozbieżne z
preferencjami  kulturowymi,  nazywać  będziemy  pozycją  centralną.  Natomiast  inne,  o
mniejszym subiektywnym znaczeniu, nazwiemy peryferycznymi.

Kiedy  subiektywne  rozróżnienie  pozycji  centralnej  i  peryferycznych  nie  pokrywa  się  z
kulturowo dyktowanym rozróżnieniem pozycji dominującej i drugorzędnych, staje się to dla
jednostki  źródłem napięcia,  a  może także  wyzwalać  presję  społeczną (wyrażoną w różnych
sankcjach) w kierunku podporządkowania się preferencjom kulturowym. Wyobraźmy sobie, że
w społeczeństwie średniowiecznym, przenikniętym etosem rycerskim i wysuwającym na plan
pierwszy służbę wojenną, ktoś uchyla się od tych powinności i dba tylko o własną zagrodę i
rodzinę. Niechybnie potraktowany będzie co najmniej jako dziwak, czasem nawet jako zdrajca,
i  może to przypłacić  głową. Podobnie  dzisiaj  prawnik niedługo zagrzeje  miejsce  we wziętej
firmie  adwokackiej,  jeżeli  odmawiać  będzie  udziału  w  rozprawach,  przedkładając  ponad
obowiązki zawodowe grę w golfa albo działalność w Klubie Rotariańskim.

Fakt występowania złożonego i zróżnicowanego pod względem wagi konglomeratu pozycji,
jakie  nosi  -  mówiąc  przenośnie  -  na  ramionach  każdy  członek  społeczeństwa,  ma  bardzo
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doniosłe  implikacje.  Najważniejszą  jest  możliwość  wystąpienia  konfliktu  między  pozycjami
(krócej:  konfliktu  pozycji),  albo  inaczej  -  konfliktu  między  rolami  (krócej:  konfliktu  ról)
przypisanymi do tych pozycji. Jak pamiętamy, pozycja społeczna dyktuje - poprzez właściwą
sobie rolę - pewne powinności i uprawnienia każdemu, kto pozycję tę zajmuje. Ponieważ każda
jednostka zajmuje kilka pozycji, może się zdarzyć, że to, czego wymaga od niej jedna z nich,
utrudnia lub uniemożliwia wywiązanie się z obowiązków nakładanych przez drugą. Albo że
niemożliwe  jest  równoczesne  zrealizowanie  uprawnień  płynących  z  każdej  z  zajmowanych
pozycji,  wykorzystanie jednej  przekreśla bowiem szansę skorzystania z drugiej.  Klasycznym
przykładem konfliktu obowiązków jest  w społeczeństwie  nowoczesnym niemożność  równie
dobrego  wywiązania  się  z  powinności  zawodowych  i  rodzinnych.  Skończona  pula  czasu,
energii,  motywacji  sprawia,  że  albo  zaniedbujemy  w  pewnym  stopniu  jedno,  albo  drugie.
Badania  wskazują,  że  wynikające  stąd napięcie  jest  jedną  z  przyczyn coraz  częstszych  dziś
rozwodów  czy  ogólniej  -  kryzysu  rodziny.  Podobne  napięcie  odczuwać  musiał  rycerz
średniowieczny  żegnający  się  ze  swoją  niewiastą  i  potomkami,  udając  się  na  wojnę
trzydziestoletnią.  Tyle że wybór miał znacznie  bardziej  ograniczony niż dzisiaj.  Przykładem
konfliktu uprawnień, których nie można zrealizować równocześnie, może być sytuacja znanego
uczonego, który może albo skorzystać z atrakcyjnego zaproszenia na fascynującą konferencję,
albo  z racji  swoich  pasji  sportowych  wziąć  udział  w wiosennych  zawodach  narciarskich  w
Alpach. Nie da się tego pogodzić, bo czas jest nierozciągły, a obie okazje zdarzają się w tym
samym terminie.  Pozycja zawodowa i pozycja w klubie narciarskim dają tu szansę,  spośród
których trzeba wybierać. To jest sytuacja stwarzająca napięcie, które opisuje Fredrowska bajka:
„Osiołkowi w żłoby dano. W jeden owies, w drugi siano"1. Bardziej malowniczy przykład to
bogata,  udzielająca  się  towarzysko  dama,  która  musi  wybrać  spośród  kilku  zaproszeń  na
przyjęcia,  organizowane równocześnie  przez kilka organizacji  kulturalnych, filantropijnych i
sąsiedzkich, do których należy. Napięcie tego rodzaju opisuje francuskie określenie embarras de
richesse.

Konflikt  między  pozycjami  zajmowanymi  przez  jedną  osobę  może  polegać  nie  tylko  na
sprzecznościach ról (oczekiwań normatywnych), ale także na niemożności pogodzenia innych
atrybutów  różnych  pozycji.  Wystąpić  może,  po  drugie,  dysonans  pomiędzy  poglądami  i
przekonaniami narzucanymi przez każdą z nich (jest to społeczne źródło stanu psychicznego,
który psychologowie określają jako dysonans poznawczy).  Zobaczmy przykłady. Naukowiec
uznający teorię ewolucji  czuje się nieswojo w lansującej  kreacjonizm sekcie religijnej.  Bogaty
biznesmen  odczuwa  pewien  dyskomfort  w  radykalnej  partii  politycznej  wzywającej  do
obalenia  kapitalizmu.  Socjolog,  dla  którego  elementem  credo  zawodowego  jest  tolerancja,
wstydzi się swego członkostwa w szowinistycznym ruchu społecznym. Artysta wcielony do
armii  nie  potrafi  pogodzić  się  ze  swoistą  mentalnością  wojskową.  Po  trzecie,  sprzeczność
dotyczyć może charakterystycznych dla różnych pozycji interesów. Poseł, który winien służyć
sprawom publicznym, wchodzi do rady nadzorczej prywatnej firmy. Minister jest właścicielem
przedsiębiorstwa, któremu wydaje koncesję. Prokurator okazuje się członkiem gangu. Sędzina
jest kuzynką oskarżonego. Mówimy w takich przypadkach o konflikcie interesów. Wreszcie, po
czwarte, różne pozycje narzucają różne kierunki kontaktów społecznych i interakcji. Wskazują,
z  kim  wypada  się  zadawać,  jakie  przyjaźnie  i  znajomości  zawierać,  w  jakich  kręgach  się
obracać. Znanym przykładem konfliktu w tym obszarze, który zyskał nawet osobną nazwę, jest
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mezalians. Zobaczmy przykłady. Biały plantator z południowych Stanów żeni się z Murzynką i
wchodzi do rodziny dawnych niewolników. Subtelny arystokrata zakochuje się w prostytutce.
Naukowiec wpada w środowisko alkoholików.

Również  w  odniesieniu  do  takich  konfliktów  między  pozycjami  ludzie  stosują  podobne
strategie  zaradcze  jak  te,  które  omawialiśmy  przy  okazji  konfliktów  w  ramach  pozycji,
pomiędzy  segmentami  roli.  Przede  wszystkim  pomocne  są  reguły  kulturowe  wskazujące
pozycję naczelną,  której  nakazy winny być przede wszystkim przestrzegane,  nawet kosztem
pozycji  podrzędnych.  „Najbardziej  liczy się  praca",  „Najważniejsza jest  rodzina" -  tak różne
kultury pomagają swoim członkom rozstrzygać dylemat między powinnościami zawodowymi i
rodzinnymi.  W  przypadku  dysonansu  przekonań  i  poglądów  mogą  się  również  pojawiać
formuły kulturowe ułatwiające ich segregację i tym samym zamaskowanie sprzeczności. Taki
charakter ma na przykład rozróżnienie nauki i wiary oraz przyjęcie, że nie można przenosić
argumentacji z jednej do drugiej. Pozwala to np. astronomowi, który jest katolikiem, pogodzić
uznawaną teorię wielkiego wybuchu (w domenie nauki) z wyznawaną wizją boskiej kreacji (w
domenie  wiary).  W  przypadku konfliktu  interesów  kultura  wprowadzać  może  explicite,  za
pośrednictwem  norm  moralnych  czy  nawet  przepisów  prawnych,  zakaz  łączenia  pewnych
pozycji,  prewencyjnie  uwalniając  od  pokus  i  przeciwdziałając  ewentualnym  nadużyciom.
Sędzia  ma  na  przykład  obowiązek  wyłączenia  się  z  rozprawy,  gdy  stosunki  osobiste  ze
stronami zagrażają jego neutralności. Wreszcie w przypadku niezgodności oczekiwań interak-
cyjnych mogą pojawiać się reguły kulturowe legitymizujące wychodzenie poza środowiskowe
ograniczenia  czy łamanie  reguł  endogamii.  Taki  charakter  miała  np. ideologia  „wchodzenia
między lud" („chłopofilstwo") w okresie Młodej Polski czy wzory osobowe w rodzaju Siłaczki
czy doktora Judyma.

Obok łagodzącego konflikty wpływu kultury, każdy ma też własne subiektywne preferencje,
identyfikuje się bardziej z pewnymi pozycjami niż z innymi: jeden z pracą, inny z rodziną, inny
ze sportem, inny z życiem towarzyskim. Definiując dla siebie pozycję centralną, legitymizuje
niejako  zaniedbywanie  pozycji  peryferycznych.  Bardziej  radykalna  strategia  to  eliminacja
pewnych fragmentów konglomeratu pozycji i ról. Na przykład obsesyjnie pochłonięty pracą i
karierą  biznesmen  rezygnuje  z  założenia  rodziny.  Zawodowy  tenisista,  nie  mogąc  sprostać
presji  ze  strony  rodziny  odciągającej  go  od  treningu  i  nie  godzącej  się  z  nieustannymi
podróżami  -  rozwodzi  się.  Podobnie  uniknąć  można  dysonansu  przekonań  i  poglądów.
Fabrykant występuje z partii radykalnej, a biolog ewolucjonista zostaje ateistą. W przypadku
konfliktu interesów parlamentarzysta  sprzedaje  swoją  firmę,  sędzia  prosi  o wyznaczenie  do
rozprawy kolegi. A w przypadku konfliktu pożądanych kontaktów dziecko z dobrego domu
zostaje siłą zabrane z gangu ulicznego, a bogata rodzina przeprowadza się do innej dzielnicy z
powodu napływu mniejszości etnicznych.

Sekwencja pozycji

Dotychczas  patrzyliśmy na konglomerat  pozycji  z  perspektywy statycznej,  jako układ stały.
Wypada  obecnie  obraz  ożywić,  wprowadzić  zmienność  i  czynnik  czasu.  Otóż,  oczywiście
wszystkich pozycji i związanych z nimi ról z indywidualnego konglomeratu nie realizuje się
równocześnie.  W  perspektywie  czasu  codziennego  jednostka  zmienia  wielokrotnie  swoją
pozycję,  aktywizuje  jedną,  zawiesza  drugą.  Wychodzi  z  domu  do  pracy  i  aktywizuje  rolę
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zawodową,  zawieszając  rodzinną;  staje  się  lekarzem,  a nie  mężem czy ojcem.  Wychodzi  ze
szpitala i jedzie na kort, gdzie przestaje być lekarzem, a staje się tenisistą. Po drodze jest jeszcze
kierowcą. Jest to odpowiednik tego samego zjawiska, które opisywaliśmy wcześniej w innym
języku, mówiąc o krążeniu jednostki między różnymi kontekstami społecznymi: rodziną, pracą,
rekreacją,  religią  itp.  W  różnych  kontekstach  społecznych,  aktywizując  różne  ze  swojego
konglomeratu pozycji, człowiek jawi się jako ktoś inny. W pracy jest lekarzem, którego nikt nie
podejrzewa  nawet  o  pasje  sportowe,  na  korcie  jest  tenisistą,  o  którego  zawodzie  nic  nie
wiadomo, w domu jest  mężem czy ojcem, w kościele  anonimowym wiernym. Otóż pozycję
zaktywizowaną  w  danym  kontekście  społecznym,  najważniejszą  dla  działań  i  interakcji
podejmowanych tam właśnie, nazwiemy pozycją widoczną. Natomiast wszelkie pozycje danej
osoby nieaktywne w danym momencie  nazwiemy utajonymi.  To poprzez pozycję  widoczną
inni identyfikują jednostkę, wskazują ją sobie jako partnera, nawiązują interakcje. Łatwiejszemu
rozpoznaniu  służy  wspomaganie  takiej  widoczności  pewnymi  atrybutami  zewnętrznymi.
Lekarz zdejmuje marynarkę i wkłada biały kitel. Policjant ubiera się w mundur. Pływak wkłada
slipy i czepek. Kucharz nosi wielką białą czapkę.

Zmienność pozycji może występować nie tylko w czasie codziennym, ale także w dłuższych
przedziałach czasowych, a wreszcie w całym okresie życia ludzkiego, w czasie biograficznym.
Życiorys  każdego  człowieka  składa  się  z  listy  pozycji  społecznych,  które  zajmował  nie
równocześnie, lecz kolejno. Był najpierw niemowlęciem, potem dzieckiem, potem nastolatkiem,
człowiekiem dojrzałym, wreszcie starym. Był uczniem, studentem, pracownikiem i emerytem.
Był gońcem, a potem urzędnikiem, a potem kierownikiem, a potem dyrektorem działu, a potem
prezesem  firmy.  Był  wolontariuszem,  a  potem  lekarzem,  a  potem  ordynatorem,  a  potem
dyrektorem szpitala. Mówimy tu o pewnej sekwencji  po/ycji typowo następujących po sobie.
Gdy  obracamy  się  w  kontekście  zawodowym,  taka  sekwencja  to  inaczej  kariera,  a  zmiana
pozycji to awans zawodowy.

Szczeble  kariery  bywają  wyznaczane  mniej  lub  bardziej  rygorystycznie.  Dla  systemów
biurokratycznych  charakterystyczny  jest  znaczny  rygoryzm  i  sformalizowanie  następstwa
pozycji  (urzędów),  jakie  się  zajmuje.  Nie można tu przeskoczyć żadnego szczebla,  a objęcie
kolejnej pozycji jest obwarowane wyraźnymi i ostrymi kryteriami. U nas taki sformalizowany
charakter  ma  na  przykład  kariera  naukowa,  gdzie  trochę  podobnie  jak  w  cechach
średniowiecznych wyznaczone są wyraźne szczeble „terminowania" (asystent, starszy asystent,
adiunkt),  „samodzielności"  (doktor  habilitowany,  docent)  i  „mistrzostwa"  (profesor
nadzwyczajny, profesor zwyczajny). W innych krajach, np. w USA, sekwencja jest luźniejsza i
zależy bardziej od osiągnięć niż kolejności szczebli czy „wysługi lat". Ale są i takie, gdzie jest
jeszcze  bardziej  sformalizowana niż  u nas.  Tu przytoczę  prawdziwą i  pouczającą  anegdotę.
Otóż, po ukończeniu u mnie studiów doktoranckich mój uczeń z Japonii wrócił do siebie i starał
się  o pracę  na uniwersytecie.  Poprosił  mnie  o opinię.  Napisałem mu same superlatywy,  bo
rzeczywiście  był  zdolny i  pracowity.  W odpowiedzi  przychodzi  list:  „Panie  profesorze,  czy
mógłby Pan napisać mi opinię  o 50% gorszą.  Bo ta,  którą dostałem, byłaby u nas dobra na
stanowisko profesora, a staram się tylko o asystenta. Gdybym tak wspaniałą opinię pokazał,
komisja by mnie odrzuciła, bo opinia nie jest adekwatna do stanowiska". Napisałem mu więc
opinię  średnią,  został  asystentem,  a  dziś,  po  latach  i  przejściu  odpowiednich  szczebli,  z
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właściwymi dla nich kolejnymi opiniami (!), jest już profesorem.

Otóż w aktualnym konglomeracie  pozycji  każdej  osoby są takie,  które  są istotne  dla zajęcia
kolejnej  pozycji w sekwencji,  inaczej  - które zwiększają lub zmniejszają szansę jej  uzyskania.
Oczywiście  dotyczy  to  tylko  pozycji  osiąganych,  a  nie  przypisanych.  Sekwencja  pozycji
związanych z wiekiem zależy przecież tylko od upływu czasu i wyroków biologii.  Ale przy
pozycjach osiąganych, o które trzeba się ubiegać, ich objęcie zależeć może od pozycji, jaką już
zajmujemy,  z  której,  mówiąc  przenośnie,  „startujemy".  Gdy jestem doktorem filozofii,  mam
szansę zostać adiunktem, gdy się habilitowałem, otwiera mi to drogę do profesury. Gdy jestem
referentem, zwiększa to szansę zostania szefem działu, potem kierownikiem biura. Gdy jestem
konduktorem,  będę  pewno  kiedyś  rewizorem,  a  potem  kierownikiem  pociągu.  Może  być
również i  tak,  że  swoistą  „trampoliną" do objęcia  jakiejś  wyższej  pozycji  mogą być pozycje
treściowo odległe, nie z tej samej sekwencji albo nawet z odmiennego kontekstu społecznego.
Nazywamy je wtedy pozycjami zewnętrznymi, w odróżnieniu od tych, które mieszczą się w
obrębie sekwencji czy kontekstu i które nazwiemy wewnętrznymi. W badaniach nad małymi
grupami zauważono na przykład, że zostać przywódcą jest łatwiej komuś, kto niezależnie od
pozycji w grupie i awansu wewnętrznego zajmuje już wcześniej poza grupą pozycję o wysokim
prestiżu albo przynoszącą wysokie dochody, albo dającą znaczny stopień władzy. Taka osoba
wnosi niejako te atrybuty swoich zewnętrznych pozycji jako „posag" do grupy, która je uznaje i
bierze  pod  uwagę  przy  wyłanianiu  przywódcy.  Podobnie  o  zdobyciu  intratnych  posad
decyduje czasami przynależność partyjna kandydata. Może to być nawet sformalizowane, jak w
systemie tzw. nomenklatury w krajach realnego socjalizmu, gdzie istniała cała lista stanowisk,
które zająć mogli tylko członkowie partii komunistycznej. Pewne sekwencje kariery mogą być
zwyczajowo zastrzeżone dla określonej  rasy czy grupy etnicznej.  W USA pierwszy Murzyn
pojawił się w lidze baseballa dopiero w latach trzydziestych XX wieku, a pierwszy murzyński
mistrz golfa (Tiger Woods) dopiero pod koniec stulecia. Szansę zostania laureatem Nagrody
Nobla, uzyskania wysokiego stanowiska w rządzie czy prezesury w korporacji przemysłowej
są ciągle - mimo sukcesów ruchu feministycznego - nieporównanie większe dla mężczyzn niż
dla kobiet. Takie pozycje, które zwiększają szansę zajęcia innej pozycji w sekwencji pozycji czy
karierze  zawodowej,  nazwiemy  pozycjami  predestynującymi.  I  odwrotnie,  takie,  które
utrudniają albo nawet zamykają dalszy krok kariery, nazwiemy pozycjami dyskryminującymi.

TALCOTT PARSONS (1902-1979)

Czołowa postać socjologii amerykańskiej po II  wojnie światowej,  aż  do lat siedemdziesiątych.
Usiłował  dokonać  syntezy  dwóch  wielkich  nurtów  teorii  socjologicznej:  analizy  działań
ludzkich i analizy całości społecznych. Sławę przyniosło mu już pierwsze, dwutomowe dzieło
The Structure  of  Social  Action  [Struktura działania  społecznego]  (1937),  a później  tom pt.  The
Social System [System społeczny] (1951).

Działanie  ludzkie  rekonstruuje  w  ramach  tzw.  modelu  woluntarystycznego.  Działające
podmioty stawiają sobie i usiłują zrealizować cele. Dysponują określonymi środkami i dokonują
wyboru sposobu postępowania w świetle:  a) okoliczności  sytuacyjnych,  jakie  postrzegają,  b)
wartości,  norm  i  idei,  jakie  wyznają.  Działania  odbywają  się  w  kontekście  społecznym,  w
którym podmioty zajmują określone pozycje i realizują przepisane role normatywne. Pozycje-

Nu
mer



role tworzą złożone i powiązane wzajemnie całości, systemy społeczne.

Systemy  społeczne  mają  tendencję  do  trwałości  i  utrzymywania  się  w  stanie  równowagi
(aequilibrium}.  Jest  to  możliwe  dzięki  realizowaniu  przez  odpowiednie  instytucje  czterech
wymogów funkcjonalnych  (potrzeb)  każdego systemu:  a)  potrzeby adaptacji  do środowiska
przez  produkcję  i  dystrybucję  dóbr,  co  zapewniają  instytucje  ekonomiczne,  b)  potrzeby
mobilizowania  i  koordynowania  działań  prowadzących  do  realizacji  celów  wspólnych,  co
zapewniają  instytucje  polityczne,  c)  potrzeby  integrowania  działań  wielu  członków
społeczeństwa, wytwarzania więzi społecznej i poczucia tożsamości, co jest domeną kultury czy
prawa,  oraz  d)  potrzeby  wpajania  i  egzekwowania  wzorów  społecznych,  co  zapewniają
instytucje  socjalizacji  i  kontroli  społecznej  operujące  najlepiej  za  pośrednictwem  rodziny  i
Kościoła.

Systemy społeczne mogą być charakteryzowane abstrakcyjnie,  w oderwaniu od konkretnych
działających  w  ich  ramach  osób.  Typowe  różnice  między  systemami  społecznymi  dotyczą
piędu dychotomicznych przeciwstawień: uniwersalizm-partykularyzm rekrutacji  do pozycji  i
ról, osiąganie-przypisanie jako metoda zdobywania statusu, indywidualizm-kolektywizm jako
dominująca baza identyfikacji działającego, afektywność-neutralność jako dopuszczalność lub
zakaz emocji, oraz całościowość-segmentalność jako orientacja ku pełnym osobom lub tylko ich
pojedynczym rolom. Obok systemu społecznego można jeszcze wyróżnić dwa systemy wobec
niego  parametryczne:  organizm  biologiczny  związany  z  naturalnymi  imperatywami  i
potrzebami  człowieka  oraz  osobowość  jako  zintegrowany  kompleks  postaw,  motywacji  i
orientacji przyjmowanych w działaniu.

Systemy  społeczne  ulegają  stopniowej,  ewolucyjnej  zmianie,  adaptując  się  coraz  lepiej  do
otoczenia  dzięki  postępującemu  wewnętrznemu  różnicowaniu,  a  zarazem  coraz
doskonalszemu  koordynowaniu  i  integrowaniu  różnicujących  się  elementów.  Ewolucyjną
przewagę daje coraz bardziej złożona i coraz lepiej funkcjonująca organizacja.
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Dotychczas skupialiśmy się na konfiguracjach takich samych pozycji zajmowanych przez różne
osoby (środowisko  społeczne)  albo  różnych  pozycji,  ale  zajmowanych  przez  tę  samą osobę
(krąg  społeczny,  konglomerat  pozycji  i  sekwencja  pozycji).  Obecnie  zajmiemy  się  trzecią
możliwością, a mianowicie powiązaniem różnych pozycji zajmowanych przez różne osoby w
swoiste, wyróżniające się społeczne całości.

Zacznijmy od przykładów: prezes, dyrektor, zastępcy dyrektora, księgowy, sekretarka, majster,
brygadzista,  monter,  ładowacz  -  to  typowe  pozycje  w  jakiejś  fabryce.  Rektor,  prorektor,
dziekan, prodziekan, dyrektor administracyjny, kwestor, dyrektor instytutu, profesor, docent,
adiunkt,  asystent,  wykładowca,  laborant,  doktorant,  student  -  to  typowe  pozycje  na
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uniwersytecie.  Prezes,  kierownik  sekcji,  trener,  lekarz,  masażysta,  zawodnik  -  to  typowe
pozycje  w  klubie  sportowym.  Bramkarz,  obrońca,  łącznik,  pomocnik,  „libero",  napastnik,
rezerwowy  -  to  typowe  pozycje  w  drużynie  piłkarskiej.  Dyrektor,  kierownik  artystyczny,
dyrygent, pierwszy skrzypek, kierownik chóru, rozmaici instrumentaliści - to typowe pozycje
w orkiestrze symfonicznej.  W każdym z tych przypadków pozycje takie powiązane są siecią
swoistych stosunków społecznych. Przebiegają one w różnych kierunkach, łącząc rozmaitych
partnerów:  w  uniwersytecie  na  przykład  rektora  z  profesorem,  profesora  z  asystentem,
doktoranta ze studentem, studenta z adiunktem, dziekana z sekretarką itp. Każdy taki stosunek
społeczny ma oczywiście nieco inną treść, ale wszystkie razem w obrębie jednej sieci mają coś
treściowo wspólnego, dotyczą podobnych spraw, odróżniając się zarazem od treści stosunków
w innej sieci, dotyczących innych spraw. W fabryce osią różnych stosunków jest produkcja, na
uniwersytecie - badania i nauczanie, w klubie sportowym - rekreacja i wyczyn, w orkiestrze
symfonicznej  -  odtwór-czość  muzyczna.  Podobnie  różni  się  styl  prowadzonych  w  różnych
sieciach interakcji: bardzo np. formalny w wojsku, daleko luźniejszy w instytucie badawczym,
bardzo spontaniczny w stowarzyszeniu artystycznym. Istnienie sieci takich powiązań między
typowymi pozycjami, a także swoistość ich treści sprawiają, że mamy do czynienia nie z luźną
listą  pozycji,  ale  z  czymś  więcej  -  ze  zintegrowaną,  zorganizowaną  całością.  Całość  taką
nazywamy  organizacją  społeczną.  Powtórzmy:  organizacja  społeczna  to  dla  socjologa
zintegrowany zbiór pozycji społecznych i stosunków społecznych, realizujący wspólnie jakieś
istotne społecznie funkcje, tworzący swoistą całość odróżnialną od innych podobnych całości.

Odmienna  treść  i  styl  funkcjonowania  rozmaitych  organizacji  są  zbieżne  z  wprowadzonym
wcześniej  rozróżnieniem  kontekstów  społecznych.  Dla  rozmaitych  kontekstów  społecznych
wskazać  można  charakterystyczne  dla  nich  organizacje.  Dla  kontekstu  rodzinnego  taką
organizacją  jest  oczywiście  rodzina.  Dla  kontekstu  zawodowego  -  firma,  przedsiębiorstwo,
zakład pracy,  korporacja.  Dla  kontekstu  edukacyjnego  -  szkoła,  uniwersytet,  biblioteka.  Dla
kontekstu administracyjno-politycznego  -  rząd,  parlament,  samorząd lokalny.  Dla  kontekstu
medycznego - szpital, sanatorium, przychodnia. Dla kontekstu rekreacyjnego - klub sportowy,
orkiestra rockowa, dyskoteka. Dla kontekstu artystycznego - filharmonia, muzeum, teatr. Dla
kontekstu religijnego - kościół. Można by tę listę kontynuować.

Niektórzy  socjologowie  określają  społeczeństwo  współczesne  mianem  „społeczeństwa
organizacji".  Rzeczywiście  przestrzeń  społeczną  nowoczesnych,  zin-dustrializowanych,
zurbanizowanych,  rynkowych  społeczeństw  wypełnia  wielka  mnogość  organizacji
najrozmaitszego rodzaju. W toku rozwoju społeczeństw przejęły one rozmaite funkcje, które w
społeczeństwach  prymitywnych  czy  tradycyjnych  spełniała  przeważnie  rodzina.  Dzisiejszy
człowiek  jest  w ogromnej  mierze  zdany na rozmaite  organizacje,  a  jakość jego  życia  jest  w
dużym  stopniu  zależna  od  ich  sprawnego  funkcjonowania.  Życie  społeczne  nawet  w  skali
codziennej  polega  na  przemieszczaniu  się  ludzi  między  rozmaitymi  organizacjami:
wychodzimy rano z domu i opuszczamy organizację rodzinną, zaglądamy do kościoła, idziemy
do  biura,  potem  wychodzimy  na  pocztę,  stamtąd  udajemy  się  do  banku,  odwiedzamy
przychodnię dentystyczną, zachodzimy do supermarketu, wpadamy na pływalnię, wieczorem
idziemy do filharmonii,  potem na kolację  do restauracji,  by wrócić na noc do domu. A i  tu
korzystamy jeszcze - w bardziej pośredni sposób - z usług kolejnych, bardzo skomplikowanych
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organizacji, gdy włączamy telewizor, zaglądamy do Inter-netu czy telefonujemy do przyjaciela.
Nawet sobie nie uświadamiamy, jak bardzo złożone dalsze organizacje czuwają, abyśmy mieli
ciepłą  wodę  w  łazience  i  światło  w  pokoju.  Przemieszczamy  się  też  między  rozmaitymi
organizacjami  w  skali  roku,  gdy  na  przykład  w  lecie  jedziemy  na  urlop  i  trafiamy  do
sanatorium  czy  domu  wczasowego,  a  po  drodze  nocujemy  w  hotelu.  A  podczas  podróży
wchodzimy w obręb działania kolei państwowych, linii lotniczych i dystrybutorów benzyny.
Różne  zmieniające  się  organizacje  towarzyszą  nam  także  kolejno  w  toku  całego  życia:
przedszkole, szkoła, uniwersytet, zakład pracy, dom starców, hospicjum, zakład pogrzebowy.
Jesteśmy rzeczywiście „ludźmi organizacji" w tym sensie, że bez nich nie potrafilibyśmy już
przeżyć, a nawet nie potrafimy bez nich umrzeć.

Obok  ogromnego  pomnożenia  i  zróżnicowania  organizacji  w  toku  rozwoju  społecznego
socjologowie zauważają też inną tendencję. Max Weber twierdził, że organizacje stają się coraz
bardziej  racjonalne,  to  znaczy  podporządkowują  swoją  działalność  instrumentalnej
efektywności:  dążeniu  do  uzyskania  jak  największych  rezultatów  w  możliwie  najmniej
kosztowny sposób. Służy temu odpowiednie konstruowanie pozycji społecznych i związanych
z  nimi  ról,  a  także  odpowiednie  kształtowanie  stosunków  społecznych  między  pozycjami.
Organizacje nieustannie się też reformują, odchodząc od tradycji, zrywając z zakorzenionymi
wzorami  czy  emocjonalnymi  nawykami,  ulegają  ciągłemu  -  jak  powiadał  Weber  -
„odczarowaniu". W społeczeństwie nowoczesnym, gdzie instrumentalna racjonalność staje się,
zdaniem  Webera,  dominującym  motywem  całego  życia  społecznego,  organizacje  społeczne
przybierają  coraz  częściej  szczególną  postać,  którą  określił  jako  biurokrację.  Żyjemy  dziś  w
świecie organizacji biurokratycznych.

Zauważmy od razu,  że termin „biurokracja" pojawia się tutaj w sensie nieco odbiegającym od
potocznego.  Pozbawiony jest  bowiem  tego odcienia  pejoratywnego,  który  często  występuje,
gdy  powszechnie  narzekamy  na  biurokrację  czy  krytykujemy  jej  wady.  Jest  stosowany  w
znaczeniu czysto opisowym, dla zidentyfikowania pewnej szczególnie dziś rozpowszechnionej
formy  organizacji,  realizującej  najpełniej  postulat  instrumentalnej  racjonalności  przenikający
współczesną  kulturę.  Weber  konstruuje  „typ  idealny"  organizacji  biurokratycznej,  czysty
model, który w rzeczywistości nigdy w takiej postaci nie występuje. Powszechne odstępstwa
od modelu prowadzą właśnie do nieskuteczności, dysfunkcjonalności i wadliwości działania,
które są źródłem potocznego potępiania biurokracji. Tym więc, co jest w istocie krytykowane,
jest nie tyle sama biurokracja, ile patologia biurokracji.

Na biurokrację natomiast w czystej, idealnej formie (traktowanej w terminologii Webera jako
„typ idealny") składa się siedem właściwości. Po pierwsze, „urzędy" czy „stanowiska", a więc te
szczególne  pozycje  społeczne  spotykane  w  organizacji  biurokratycznej  są  rozlokowane
hierarchicznie, a hierarchia ma charakter wieloszczeblowy. Występuje, jak mówimy potocznie,
„drabina  biurokratyczna".  Każdy  wyższy  urząd  ma  w  stosunku  do  niższego  istotne
prerogatywy i przywileje.  W szczególności,  zajmujący go urzędnik może wydawać decyzje i
polecenia wiążące dla urzędników z niższych urzędów oraz kontrolować ich wykonanie. Ma
też  w porównaniu  z  niższym urzędem większy  prestiż  i  wyższe  zarobki.  A  urzędy  niższe
wymagają  od  swoich  urzędników  podporządkowania  się  ustaleniom  i  decyzjom  wyższych,
dysponują też  oni mniejszym prestiżem i  niższymi zarobkami.  Po drugie,  występuje daleko
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posunięta  specjalizacja  i  podział  funkcji.  Każdy  urząd  ma  wyraźnie  określony  zakres
kompetencji  w  stosunku  do  dwóch  potencjalnych  adresatów  swoich  decyzji:  niższych
urzędników i  petentów.  Są to kompetencje  ograniczone  podmiotowo -zakresem osób,  które
urzędowi podlegają,  oraz przedmiotowo - zakresem spraw, których dotyczyć mogą decyzje.
Ograniczenia podmiotowe sprawiają, że oficer może wydać rozkaz kapralowi, ale nie może nic
polecić  cywilom.  Czy  podobnie:  wójt  może  wydać  zarządzenie  ewakuacji  przed  powodzią
mieszkańcom  jego  gminy,  ale  nie  może  nic  nakazać  obywatelom  pobliskiego  miasta.  Dzięki
ograniczeniom  przedmiotowym  minister  transportu  może  wydać  rozporządzenie  o  ruchu
drogowym,  ale  nie  może  wyznaczyć  programów  nauczania  w  szkole.  A  z  kolei  minister
szkolnictwa  może  regulować  liczbę  studentów  na  uczelniach,  ale  nie  może  ustalić  liczby
poborowych.  Trzecia,  ogromnie  doniosła  cecha  organizacji  biurokratycznej  to  całkowita
depersonalizacja  stosunków  pomiędzy  urzędnikami  i  pomiędzy  urzędnikami  a  petentami.
Stosunki te mają być pozbawione wszelkich elementów osobistych, intymnych, emocjonalnych,
a koncentrować się wyłącznie na sprawie będącej przedmiotem postępowania. Nie ma miejsca
na  sympatie  i  antypatie,  współczucie,  troskę,  znajomości,  zależności.  Nie  wolno  brać  pod
uwagę  żadnych  okoliczności  partykularystycz-nych,  np.  cech  osobistych  petenta  ani  jego
pozycji  społecznych zewnętrznych  wobec  relacji  z  urzędem.  Dla  poborcy  podatkowego  nie
może się liczyć ani uroda podatniczki, ani to, że jest słynną piosenkarką. Obojętne być powinno,
że podatnik jest znanym politykiem często pokazującym się w telewizji. Wszystko powinno się
toczyć według kryteriów uniwersalistycznych, takich samych dla wszystkich obywateli, przez
rygorystyczne  przestrzeganie  litery  prawa  i  przepisanej  procedury.  Czwarta  właściwość
biurokracji  to wymóg, aby rekrutacja na pozycje  urzędnicze także prowadzona była według
kryteriów  uniwersalistycznych,  a  nie  partykularystycznych,  a  więc  brała  pod  uwagę  tylko
talenty,  umiejętności,  wiedzę  fachową  niezbędną  do  sprawnego  wykonywania  funkcji
służbowych. Wyszukaniu najlepszych z tego punktu widzenia kandydatów i meryto-kratycznej
selekcji wśród nich mają służyć np. otwarte konkursy. Piąta cecha biurokracji to regularne, z
góry ustalone kryteria i procedury awansowe, wolne od wszelkiej arbitralności. Urzędnik musi
nabywać  uprawnienie  do  awansu,  o  ile  posiada  określone  osiągnięcia  oraz  przepracował
określony  czas  (tzw.  „wysługa  lat").  Podobny  sens  ma  wymóg  szósty,  aby  urzędnicy
otrzymywali ustalone z góry wynagrodzenie, związane tylko z rodzajem urzędu, jaki pełnią (z
zajmowaną pozycją społeczną). Wszelkie gratyfikacje dodatkowe (premie, nagrody) muszą być
przyznawane zgodnie z ustalonymi z góry zasadami i kryteriami. Nie jest to sprawa widzimisię
przełożonego,  lecz  urzędnik  nabywa  uprawnienie  do  premii  czy  nagrody,  gdy  realizuje
dodatkowe,  nadzwyczajne  obowiązki  lub  w  nadzwyczajny  sposób  realizuje  obowiązki
rutynowe.  Wreszcie  ostatnia  swoistość  biurokracji  to,  jak  powiada  Weber,  pisemna  forma
wszelkich czynności, w tym zwłaszcza podejmowanych decyzji. Istota sprawy leży oczywiście
nie w użyciu pisma i papieru, może to być taśma magnetofonowa, dyskietka komputerowa,
nagranie video. Ważne jest to, aby wszystko, co dzieje się w stosunkach między urzędnikami
oraz między urzędnikami i  petentami,  zostało zarejestrowane,  udokumentowane.  Rejestracja
jest  niezbędna  do  kontroli,  a  możliwość  kontroli  to  z  kolei  warunek  odpowiedzialności
urzędników za wszelkie swoje działania. Nie bez powodu ci, którzy chcą odpowiedzialności
uniknąć,  palą  akta,  zawierają  kontrakty  ustnie,  wożą  dolary  w  walizkach  i  posługują  się
gotówką, a nie kontami bankowymi, podejmują decyzje „poza protokołem".
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Wszystkie  te  wymagania  cechujące  typ  idealny  są  w  rzeczywistości  spełniane  tylko  w
przybliżeniu.  Odchylenia  od  tych  wymagań  tworzą  ów  „typ  realny"  biurokracji,  który  jest
powszechnie spotykany i który wywołuje negatywne skojarzenia z samym terminem. Każda z
siedmiu cech  biurokracji  może być bowiem terenem nadużyć i  patologii.  Po pierwsze,  linie
zależności  pionowej  mogą  nie  być  ściśle  przestrzegane,  niektóre  szczeble  pomijane  w
decyzjach, niższe urzędy mogą nie podporządkowywać się wyższym. Po drugie, kompetencje
mogą być  wyznaczone  luźno  i  nieprecyzyjnie,  a  także  nadużywane.  Po  trzecie,  nepotyzm,
korupcja, frakcyjność - mogą podważać zasadę depersonalizacji i uniwersalności procedur. Po
czwarte,  rekrutacja  na  stanowiska  może  następować  także  na  niemerytokratycznych,
partykularnych zasadach. Po piąte i szóste - wynagradzanie i premiowanie urzędników może
być terenem znacznej arbitralności, zmieniając się w dowolnie rozdzielane przywileje zamiast
rutynowych uprawnień. No i  po siódme,  jak już wskazaliśmy, urzędnicy mogą maskować i
nadawać anonimowość swoim działaniom przez unikanie ich rejestracji i dokumentacji2.

To  są  najczęstsze  schorzenia  biurokracji,  przekształcające  model  Weberow-ski  w  jego
przeciwieństwo.  Ale  nawet  wtedy,  gdy  biurokracja  działa  zgodnie  z  założeniami,  może
wywoływać  dysfunkcjonalne  konsekwencje.  Wielu  socjologów  po  Weberze  wskazywało  na
takie  m.in.  problemy.  Po  pierwsze,  nadmierną  specjalizację,  zbyt  daleko  posunięty  podział
funkcji, co prowadzi do zawężenia perspektywy i niemożności ogarnięcia szerszych implikacji
podejmowanych  działań  czy  decyzji.  Po  drugie,  sztywność  procedur  uniemożliwiającą
uwzględnienie  przypadków  czy  sytuacji  nietypowych.  Po  trzecie,  inercję  procedur
uniemożliwiającą  adaptację  do  nowo  powstających  sytuacji  czy  szybko  zmieniających  się
warunków społecznych.  Po czwarte,  „wyuczoną bezradność"  i  pasywność w obliczu decyzji
ryzykownych  i  nierutynowych.  Po  piąte,  „przesunięcie  celów",  czyli  nadanie  samym
procedurom rangi wartości auto-telicznej, a nie tylko instrumentalnej, mierzonej skutecznością
w osiąganiu celów zasadniczych. Po szóste, fenomen „myślenia grupowego", czyli nadmierną
identyfikację  i  bezkrytyczną  lojalność  wobec  organizacji,  utwierdzaną  we  wzajemnych
interakcjach  i  wykluczającą  dostrzeżenie  i  naprawienie  błędów  i  wadliwości  w  jej
funkcjonowaniu. Po siódme, syndrom „Paragrafu 22" (w nawiązaniu do tytułu głośnej powieści
Hellera),  czyli  mnożenie  ponad  miarę  szczegółowych,  nieskoordynowanych,  a  nawet
wzajemnie sprzecznych przepisów, co sprawia, że stosując się do jednej reguły organizacyjnej,
z  konieczności  narusza  się  inną.  Po  ósme,  konserwatyzm,  rytualizm  i  opór  przeciwko
innowacjom.  Po  dziewiąte,  tendencję  do  oligarchizacji,  czyli  opanowywania  kontroli  nad
organizacją przez niewielkie, często nieformalne grono, kierujące się coraz bardziej własnymi
interesami, a nie interesami całej organizacji czy, tym bardziej, obywateli, którym organizacja
miała służyć.

Najbardziej radykalną krytykę organizacji biurokratycznej podejmują jednak ci autorzy, którzy
wskazują,  że  doprowadzona  do  skrajności  biurokracja  niesie  w  sobie  ogromne
antyhumanistyczne  zagrożenia.  Może  bowiem  doprowadzić  do  całkowitego
uprzedmiotowienia (reifikacji)  administrowanych zbiorowości ludzkich,  traktowania ich jako
biernych obiektów odgórnej manipulacji i w efekcie do ich zniewolenia. Taki wątek krytyczny
pojawia się u licznych badaczy systemów totalitarnych, w których dostrzegają ogromny rozrost
wie-loszczeblowej i wszechogarniającej  biurokracji  (Aldous Huxley, George Or-well,  Hannah
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Arendt).  Niedawno  podobną  argumentację  podjął  polski  socjolog  emigracyjny  Zygmunt
Bauman w głośnej książce: Modernity and tbe Holocaust (Nowoczesność i Zagłada). Twierdzi on, że
eksterminacja Żydów przez reżim nazistowski stała się możliwa wtedy, gdy doprowadzona do
perfekcji  machina  biurokratyczna  zaczęła  traktować  zabijanie  ludzi  całkowicie  bezosobowo,
jako  zadanie  czysto  techniczne,  którego  jedynymi  istotnymi  kryteriami  były  wydajność  i
szybkość realizacji. Zawieszenie wszelkich impulsów moralnych wobec ofiar stało się możliwe
dzięki  skrajnej  realizacji  tego  imperatywu  organizacji  biurokratycznej,  który  żąda  pełnej
depersonalizacji stosunków społecznych3.

Biurokracja to przykład organizacji formalnej, w której zarówno poszczególne pozycje (urzędy,
stanowiska),  jak  relacje  między  nimi  (pragmatyka  służbowa,  droga  służbowa,  struktura
dowodzenia)  są  bardzo  dokładnie  określone,  a  nawet  skodyfikowane  (w  regulaminach,
kodeksie  postępowania  administracyjnego  itp.).  W  organizacjach  formalnych  dominują
stosunki  społeczne  tego  typu,  który  określiliśmy wcześniej  jako wtórny.  Ale  ogólne  pojęcie
organizacji  obejmuje  także  mniej  sformalizowane  konfiguracje  pozycji  społecznych.
Organizacją  jest  przecież  również  nieporównanie  mniej  sformalizowana  rodzina,  a  nawet
zupełnie nieformalne grono przyjaciół,  w którym wyróżniają się odrębne pozycje społeczne,
np. przywódcy, eksperta, animatora („duszy towarzystwa"). Pozycje te i związane z nimi role
są jednak zdefiniowane bardzo luźno, a wzajemne relacje określone jedynie ramowo (lojalność,
zaufanie,  pomoc  w  potrzebie).  Stosunki  społeczne  w  organizacjach  nieformalnych  mają
przeważnie charakter pierwotny.

Oba typy organizacji  -  formalna  i  nieformalna  -  mogą zachodzić  na siebie.  Ci  sami  ludzie,
którzy działają  w obrębie  organizacji  formalnej  i  powiązani  są stosunkami wtórnymi,  mogą
równocześnie wchodzić do organizacji nieformalnej i nawiązywać stosunki pierwotne, osobiste.
W  modelowej  organizacji  biurokratycznej  taka  sytuacja  jest  z  założenia  niedopuszczalna,
sprzeniewierza  się  bowiem fundamentalnej  regule  depersonalizacji  wzajemnych stosunków.
Zakaz relacji  osobistych dyktowany jest obawą o pojawienie się patologii  organizacyjnych w
rodzaju  nepotyzmu,  klikowości,  frakcyjności  wśród  urzędników.  Wiemy  również,  jak
patologiczne konsekwencje może mieć nakładanie się organizacji nieformalnej na formalną w
więzieniach  (tzw.  „drugie  życie  więzienne")  czy  w  wojsku  (słynna  „fala").  Ale  niekiedy
wytwarzanie  się  organizacji  nieformalnej  w  obrębie  organizacji  formalnej  może  sprzyjać
realizacji jej celów czy sprawniejszemu funkcjonowaniu, a także zwiększać poziom satysfakcji
jej  uczestników.  Zauważono to po raz  pierwszy jeszcze  w latach  trzydziestych  XX  wieku w
prowadzonych  przez  Eltona  Mayo  badaniach  brygad  roboczych  w  fabryce  centralek
telefonicznych  koło  Chicago.  Okazało  się,  że  te  brygady,  w  których  pracownicy  znają  się
osobiście,  lubią,  nawiązują  stosunki  przyjacielskie,  spotykają  po  pracy  -  pracują  daleko
wydajniej niż inne, w których pracownicy są anonimowi i wykonują tylko „obok siebie", a nie
„razem" swoje zadania produkcyjne. Potem podobne wyniki uzyskano w prowadzonych przez
Samuela  Stouffera  badaniach  amerykańskich  oddziałów  wojskowych  na  frontach  II  wojny
światowej. Stwierdzono, że tzw. efektywność bojowa zależy w znacznym stopniu od tego, czy
żołnierze pochodzą z jednego stanu i reprezentują tę samą zbiorowość etniczną bądź rasową, to
bowiem ułatwia nawiązywanie osobistych stosunków przyjaźni i solidarności. Po wojnie Aaron
Wildavsky badał nakładanie się organizacji nieformalnej  na formalną w szpitalach, szkołach,
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uniwersytetach, także i tu dokumentując pozytywne funkcje tego zjawiska.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

BIUROKRACJA: szczególnie dziś rozpowszechniona forma organizacji, mająca realizować naj-
petniej  postulaty  instrumentalnej  racjonalności,  efektywności,  bezosobowości  -  przenikające
kulturę nowoczesną.

DRABINA  BIUROKRATYCZNA:  typowa  dla  organizacji  biurokratycznej  wieloszczeblowa
hierarchia pozycji (urzędów, stanowisk) ułożona według zakresu posiadanej władzy.

ENDOGAMIA  ŚRODOWISKOWA:  tendencja  do  zawierania  małżeństw  z  partnerami  o
podobnej pozycji społecznej.

INSTRUMENTALNA  EFEKTYWNOŚĆ:  uzyskiwanie  jak  największych  rezultatów  w
możliwie najmniej kosztowny sposób (przy najmniejszych nakładach).

KOMPETENCJE PODMIOTOWE:  zakres  osób,  wobec  których  urząd podjąć  może  wiążące
decyzje.

KOMPETENCJE  PRZEDMIOTOWE:  zakres  spraw,  co  do  których  urząd  może  wiążąco
decydować.

KONFLIKT  MIĘDZY  POZYCJAMI  SPOŁECZNYMI  (inaczej  konflikt  ról):  niezgodność
oczekiwań  związanych  z  rozmaitymi  pozycjami  zajmowanymi  równocześnie  przez  jedną
osobę.

KONFLIKT  W  OBRĘBIE  POZYCJI  SPOŁECZNEJ:  niezgodność  oczekiwań  ze  strony
rozmaitych partnerów, z którymi ma typowo do czynienia każdy, kto zajmuje jakąś pojedynczą
pozycję społeczną. Inaczej: konflikt między segmentami jego roli społecznej.

KONGLOMERAT POZYCJI  (ang.  status set):  zbiór pozycji, które zajmuje równocześnie dana
osoba.

KRĄG SPOŁECZNY: zestaw typowych innych pozycji, z którymi dana pozycja jest powiązana,
wyznaczający  typowe  kierunki  interakcji  i  selekcjonujący  typowych  partnerów,  z  którymi
nawiązuje kontakt każdy, kto pozycję tę zajmuje.

MENTALNOŚĆ  ŚRODOWISKOWA:  wspólnota  lub  podobieństwo  koncepcji,  ideologii,
światopoglądów, jakie wyznają ludzie zajmujący takie same pozycje społeczne.

MYŚLENIE GRUPOWE:  nadmierna identyfikacja i bezkrytyczna lojalność wobec organizacji,
utwierdzana we wzajemnych interakcjach i wykluczająca dostrzeżenie i naprawienie błędów i
wadliwości w jej funkcjonowaniu.

OLIGARCHIZACJA:  opanowywanie  kontroli  nad  organizacją  przez  niewielkie,  często
nieformalne  grono,  kierujące  się  coraz  bardziej  własnymi,  egoistycznymi  interesami
grupowymi czy frakcyjnymi.

ORGANIZAGA SPOŁECZNA:  zintegrowany  zbiór  pozycji  społecznych i  sieć  wiążących  je
stosunków społecznych, realizujący wspólnie jakieś istotne społecznie funkcje.

POZYCJA  CENTRALNA:  taka  pozycja  społeczna,  którą  jednostka  wskazuje  sobie  za
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najważniejszą  i  z  którą  się  najbardziej  identyfikuje  w  obrębie  konglomeratu  pozycji,  jakie
równocześnie zajmuje w społeczeństwie.

POZYGA  NACZELNA:  taka,  na  którą  dana  kultura  kładzie  największy  nacisk  jako
najważniejszą.

POZYCJA  PERYMETRYCZNA:  każda  z  pozycji  wchodzących  do  kręgu  społecznego,
usytuowana  na  „perymetrze"  kontaktów i  interakcji,  jakie  najczęściej  nawiązuje  każdy,  kto
zajmuje jakąś pozycję społeczną.

POZYCJA  WIDOCZNA:  pozycja  zaktywizowana  w  danym  kontekście  społecznym,
najważniejsza  dla  działań  i  interakcji  podejmowanych  tam  właśnie,  wobec  której  reagują
partnerzy czy obserwatorzy.

POZYCJE DYSKRYMINUJĄCE:  takie, które utrudniają, albo nawet zamykają dalszy krok w
sekwencji pozycji (karierze, awansie).

POZYCJE PREDESTYNUJĄCE: takie pozycje, które zwiększają szansę zajęcia innej pozycji w
sekwencji pozycji (karierze zawodowej, awansie itp.).

POZYCJE UTAJONE:  takie,  które nie  są realizowane przez jednostkę w danej  chwili  i  stąd
bezpośrednio niewidoczne dla partnerów czy obserwatorów.

REIFIKACJA  (UPRZEDMIOTOWIENIE):  traktowanie  podwładnych  czy  obywateli  jak
bezwolne,  bierne  przedmioty,  niezdolne  do  własnego  wyboru  i  podjęcia  decyzji  (inaczej:
odmowa ludziom ich podmiotowości).

SEKWENCJA POZYCJI:  zbiór pozycji zajmowanych kolejno, typowo następujących po sobie
(kariera zawodowa, biografia).

SOLIDARNOŚĆ MECHANICZNA: poczucie wspólnoty oparte na podobieństwie ról, funkcji,
sytuacji życiowej, wykonywanego zawodu.

SOLIDARNOŚĆ ŚRODOWISKOWA:  więź  społeczna,  poczucie  tożsamości  zbiorowej  typu
„my", pomiędzy ludźmi o podobnej pozycji społecznej, zwłaszcza zawodowej.

SPOŁECZEŃSTWO  ORGANIZACJI:  jedno  z  określeń  społeczeństwa  nowoczesnego,
wskazujące na wielką mnogość organizacji, do których należy każdy członek społeczeństwa, od
których jest on zależny i które go otaczają.

ŚRODOWISKO  SPOŁECZNE:  jednorodny  zbiór  takich  samych  lub  przynajmniej  istotnie
podobnych pozycji i ról.

Książki godne uwagi

22,47, 85 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział 6

Od organizacji do struktury społecznej

Musimy obecnie  postawić  ostatni  krok na drodze budowania  coraz bardziej  abstrakcyjnych
kategorii służących do analizy życia społecznego. Wprowadzimy mianowicie pojęcie struktury
społecznej,  oderwane już ostatecznie od konkretnych ludzi, a charakteryzujące jedynie to, co
metaforycznie  nazywaliśmy  „przestrzenią  międzyludzką",  a  co  stanowi  najbardziej
fundamentalną i swoistą właściwość społeczeństwa.

GEORG SIMMEL (1858-1918)

Intelektualista  niemiecki,  który  w  formule  eseju,  artykułu  publicystycznego,  wykładu
publicznego ujął wiele oryginalnych spostrzeżeń i idei na temat życia społecznego. Zebrał je w
tomie  pt.  Socjologia  (1908),  a  wcześniej  w  książce  pt.  Filozofia  pieniądza  (1900).  Pośmiertnie
ukazało się wiele zbiorów artykułów Simmla pod redakcją jego uczniów i zwolenników.

Simmel  poszukiwał  specyficznego  obszaru  dla  badań  socjologii,  który  odróżniałby  tę
dyscyplinę od historii, psychologii i innych nauk o człowieku i społeczeństwie. Taka dziedzina
swoista to czyste formy życia społecznego, które analizować można niezależnie od konkretnych
kontekstów,  w których występują,  czy treści,  którymi są wypełnione.  Konflikt,  konkurencja,
kooperacja,  dominacja,  podległość,  zażyłość,  obcość,  dystans  społeczny  itp.  mają  pewne
właściwości i prawidłowości niezależnie od tego, kiedy, gdzie, między kim a kim pojawiają się.
Podobnie jak linie, kwadraty, trójkąty czy koła mogą być badane w geometrii w oderwaniu od
ich materialnego substratu. Idea taka prowadzi do postulatu abstrakcyjnej geometrii społecznej
czy inaczej - socjologii formalnej jako właściwego sposobu uprawiania socjologii.

Formy  społeczne  nie  są  czymś  danym,  lecz  raczej  są  nadane  życiu  społecznemu  przez
działające jednostki. Ulegają też nieustannej fluktuacji w wyniku działań jednostek. Wyłanianie
się  i  zmienianie  form  społecznych  wynika  z  naturalnej  dla  ludzi  orientacji  prospołecznej,
impulsu do nawiązywania kontaktów z innymi. Najczystszymi przejawami takiego impulsu są:
zabawa,  rozmowa,  spotkanie  towarzyskie  i  sztuka.  Takim  bezinteresownym,  autotelicznym
kontaktom  przeciwstawiają  się  kontakty  instrumentalne:  walka  konkurencyjna,  kontrakty
handlowe,  władza  polityczna.  Najprostszy  kontakt  dwóch  osób  to  „diada".  Kiedy  liczba
partnerów się zwiększa, zmienia się charakter kontaktów, niezależnie od dziedziny i sprawy, o
którą chodzi. W „triadzie" na przykład zupełnie nowe fenomeny to: możliwość koalicji dwóch
przeciw trzeciemu, możliwość mediacji  w sporze,  możliwość umocnienia swej  pozycji  przez
strategię „dziel i rządź", a także możliwość rozstrzygnięcia przez większość.

Simmel  analizował  kontakty  międzyludzkie  jako  subiektywnie  ekwiwalentną  wymianę
pewnych wartości. Najwięcej uwagi poświęcił konfliktowi międzyludzkiemu, wskazując, że ma
on  nie  tylko  skutki  destrukcyjne,  ale  i  pozytywne,  na  przykład  konflikt  z  grupami
zewnętrznymi umacnia wewnętrzną spoistość i integrację grupy.

LITERATURA
G. Simmel, Socjologia, Warszawa 1975, PWN
G. Simmel, Filozofia pieniądza, Poznań 1997, Wydawnictwo Fundacji Humaniora
S. Magala, Simmel, Warszawa 1980, wiedza Powszechna
J.  Szczepański,  Socjologia:  rozwój  problematyki  i  metod,  Warszawa  1969,  PWN,  s.  393-4J.  Szacki,  Historia  myśli
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socjologicznej, t. H, Warszawa 1981, PWN, s. 505-5Struktura jako forma społeczna

W  pojęciu  organizacji  społecznej  ludzie  byli  jeszcze  obecni,  aczkolwiek  pozbawieni  swojej
indywidualnej  tożsamości.  Występowali  bowiem  jako  typowi  przedstawiciele  pozycji
społecznych czy wykonawcy ról społecznych. W pojęciu struktury społecznej znikają jednostki,
pozycje społeczne czy role, a pozostaje jedynie czysta sieć relacji między nimi, sam kształt czy
forma organizacji, a nie organizacja w jej pełnej treści.

Prekursorem  nowoczesnego,  abstrakcyjnego  pojęcia  struktury  był  w  XIX  wieku  niemiecki
myśliciel Georg Simmel. Nawiązując do starożytnego filozoficznego rozróżnienia formy i treści,
wprowadza on do socjologii kategorię form społecznych. Socjologię postuluje traktować jako
swoistą „geometrię społeczną". Tak jak geometria bada pewne typowe kształty czy konfiguracje
-okręgi, kwadraty, kąty, linie, bryły - szukając ich cech i prawidłowości zupełnie niezależnie od
tego, jakie uzyskują realne, materialne wcielenia - na papierze, blacie stołu, ścianie budynku -
tak  samo socjologia  badać  powinna  czyste  formy  społeczne,  formułować  ich  właściwości  i
prawa, abstrahując od tego, gdzie w realnym życiu społecznym występują.

Taką formą stosunku społecznego jest np. dla Simmla konflikt, niezależnie od tego, czy jest to
konflikt małżeński czy kłótnia pracownika z szefem, czy bójka dwóch uczniów, czy potyczka na
wojnie.  Inną formą jest  współzawodnictwo i  znów można je  badać niezależnie  od tego,  czy
realizuje  się  między badaczami na uniwersytecie,  handlarzami na rynku czy biegaczami  na
stadionie.  Jeszcze  inną  formą  jest  władza,  czy  to  będzie  władza  ojca  nad dzieckiem,  lidera
gangu nad jego członkiem czy biskupa nad proboszczem. W bardziej złożonej sieci stosunków
społecznych  taką  formą  może  być  np.  kooperacja,  niezależnie  od  tego,  czy  występuje  w
brygadzie  roboczej,  oddziale  wojskowym  czy  mafii.  A  jeszcze  inną  formą  -  hierarchia,
niezależnie od tego czy spotykamy ją w fabryce, wojsku czy na uniwersytecie.

Idąc tropem wskazanym przez Simmla, można rozważać samą formę, konfigurację czy kształt
stosunków społecznych  zawartych  w obrębie  organizacji  społecznej,  w oderwaniu od tego,
kogo stosunki te wiążą (między jakimi pozycjami czy rolami występują) i jaka jest treść tych
stosunków (rodzaj wzajemnych działań normatywnie wyznaczonych w odpowiednich rolach).
Można  na  przykład  zauważyć,  że  konfiguracja  taka  jest  scentralizowana,  bo  stosunki
koncentrują się na jednej pozycji. I odnajdziemy taką formę zarówno w rządzie, jak w mafii, jak
i w orkiestrze symfonicznej.  Albo kiedy indziej  poszczególne pozycje ułożone są liniowo, na
przykład w tym sensie, że komunikujemy się zazwyczaj tylko z tymi, którzy zajmują pozycję
sąsiednią, a niewłaściwe jest przeskoczenie tej kolejności czy pominięcie jakiegoś ogniwa i to
znów niezależnie od tego, czy jest to „droga służbowa" w biurze, czy „łańcuch dowodzenia" w
wojsku,  czy  rozmowa  między  siedzącymi  obok  siebie  współbiesiadnikami  przy  stole
weselnym.

Otóż  taką  czystą  konfigurację  stosunków  społecznych,  niezależnie  od  tego,  między  kim
występują i  czego dotyczą, nazywamy w dzisiejszej  socjologii  strukturą społeczną.  Niekiedy
mówimy w tym przypadku o „atrybutywnym pojęciu struktury", ponieważ jest ona traktowana
jako cecha, atrybut przysługujący organizacjom społecznym. Takie pojęcie jest nieco odmienne,
właśnie bardziej abstrakcyjne, od stosowanego czasami w myśleniu potocznym, gdzie uzyskuje
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znaczenie bardziej konkretne, przedmiotowe (mówimy tu o „realistycznym pojęciu struktury").
W  sensie  naukowym  powiadamy  najczęściej,  że  jakiś  obiekt  „posiada",  „ma"  określoną
strukturę, potocznie zaś stwierdzamy, że jakiś obiekt „jest" strukturą, „stanowi" strukturę. Żeby
odwołać się do przykładów z dziedziny pozaspołecznej, takie konkretne zastosowanie pojęcia
wystąpi, gdy mówimy,  że  ten dom albo ten kościół,  albo ten stół jest  strukturą.  Sugerujemy
przez to tylko,  że  są to wszystko jakieś  złożone  konstrukcje,  składające  się  z  różnorodnych
elementów. Kiedy natomiast mówimy w sposób bardziej abstrakcyjny, że ten dom ma strukturę
wieżowca, ten kościół ma strukturę gotycką, a ten stół jest owalny, to wskazujemy nie tylko, że
są  to  konstrukcje  złożone,  ale  głównie  jak  są  skonstruowane,  jakie  powiązania  między
elementami - cegłami, belkami, stropami, oknami, deskami, blatami - upodabniają je do siebie i
odróżniają je od innych budowli czy mebli.  Tak rozumiana struktura realizować się może w
wielu, indywidualnie i konkretnie zróżnicowanych wcieleniach. Wieżowce na Manhattanie i w
Poznaniu,  Uniwersytet  Łomonosowa w Moskwie  i  Pałac  Kultury  w Warszawie,  Katedra  w
Kolonii i Kościół Mariacki w Krakowie, okrągły stół w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i stolik w
paryskiej  kawiarni  -  to  wszystko  pary  strukturalnie  podobnych  obiektów,  które  zarazem  są
strukturalnie  odmienne  od  domków  jednorodzinnych,  świątyń  barokowych  czy  biurek  w
urzędach. Czysta struktura to to, co rysuje na desce kreślarskiej architekt albo szkicuje na kartce
stolarz. To przecież nie są ani domy, ani stoły, a tylko ich formy. Podobnie, wracając na teren
społeczny, schemat organizacyjny wiszący na ścianie w gabinecie dyrektora firmy to nie firma,
a tylko jej struktura. A schemat dowodzenia zdobiący salę odpraw w sztabie to oczywiście nie
armia, a tylko struktura armii.

Powszechnie  odróżnia  się  w  socjologii  tzw.  mikrostruktury  (małe  struktury  społeczne)  i
makrostruktury (wielkie  struktury społeczne).  Niektórzy socjologowie stosują te kategorie  w
sensie  bliskim  myśleniu  potocznemu,  tak  jakby  chodziło  tu  o  rozmiar,  wielkość  pewnych
obiektów  społecznych  (np.  rodzina  czy  krąg  przyjaciół  to  dla  nich  mikrostruktury,  a  klasa
społeczna czy naród to makrostruktury).  Może warto  by mówić tutaj  po prostu o małych i
wielkich  zbiorowościach  (grupach),  a  pojęcie  struktur  zachować  w  jego  specyficznym,
atrybutywnym sensie czystej formy.

Tak czyni właśnie nowoczesna socjologia. W jej ujęciu mikrostruktura to sieć powiązań między
elementarnymi składnikami życia społecznego, czyli takimi, które z punktu widzenia socjologii
są traktowane jako ostateczne i dalej nierozkładalne (np. struktura grupowa jako sieć powiązań
między  jednostkami  -  członkami  grupy;  struktura  organizacji  jako  sieć  powiązań  między
pozycjami czy rolami społecznymi). Zastrzeżenie „z punktu widzenia socjologii" jest konieczne,
ponieważ dla jakiejś innej dyscypliny nauki jednostka ludzka może nie być wcale ostatecznym
elementem,  a  raczę]  złożonym  systemem  o  wewnętrznej  strukturze.  Dla  medycyny  takim
ostatecznym elementem może być np. komórka czy tkanka, dla chemii - molekuła, dla fizyki -
atom.  Dla  socjologa  jednak  najmniejszym  z  rozpatrywanych  obiektów,  dalej  już
nierozkładalnym,  jest  po  prostu  człowiek  działający.  Natomiast  makrostruktura  to  jakby
struktura  drugiego  rzędu,  sieć  powiązań między  złożonymi  obiektami  społecznymi,  a  więc
takimi, które same są wyposażone w strukturę (np. struktura polityczna jako sieć powiązań
między  partiami  politycznymi,  parlamentem,  rządem,  grupami  nacisku,  samorządami
lokalnymi;  struktura gospodarcza jako sieć  powiązań między przedsiębiorstwami,  resortami,
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bankami, sklepami, hurtowniami itp.).

Najbardziej znane zastosowania takiego strukturalnego punktu widzenia w socjologii dotyczą
trzech  rodzajów organizacji.  W badaniach  nad rodzinami  w społecznościach  prymitywnych
antropologowie  społeczni  wskazali  na  rozmaite  odmiany  struktur  pokrewieństwa,  a  więc
swoistych układów relacji  w obrębie  węższych czy szerszych rodzin.  Odróżnili  na przykład
struktury bilateralne, w których dzieci uważa się za spokrewnione zarówno z krewnymi ojca,
jak i matki, oraz struktury unilinearne, gdzie pokrewieństwo liczy się tylko w linii ojca (zasada
patrylinearna)  lub  tylko  w  linii  matki  (zasada  matrylinearna).  Fakt,  że  w  dwóch  trzecich
znanych społeczności występuje jakaś postać struktury unilinearnej,  interpretowany jest jako
efekt  ewolucyjnej  adaptacji,  taka  struktura  daje  bowiem  większą  jednoznaczność  pozycji
dziecka i zapobiega konfliktom, napięciom, dylematom lojalności w przypadku sprzeczności
interesów  między  krewnymi  ojca  i  krewnymi  matki.  W  badaniach  nad  organizacjami
przemysłowymi  czy administracyjnymi  szkoła  tzw.  dynamiki  grupowej  wyróżniła  rozmaite
struktury komunikacyjne, czyli typowe układy „kanałów porozumiewania się", wzdłuż których
toczą się rozmowy, biegną informacje czy polecenia. Pisaliśmy wcześniej o różnicach szans w
nawiązywaniu interakcji czy partnerskich kontaktów między osobami przy tradycyjnym stole
biesiadnym w porównaniu z tak modnym w dyplomacji okrągłym stołem czy jeszcze bardziej
otwartym dostępem i dowolnym przemieszczaniem się uczestników na  stan-ding party czy  w
dyskotece.  Amerykański  psycholog  społeczny  Harold  Leayitt  dowiódł  w  badaniach
eksperymentalnych,  jak  na  przebieg  interakcji  wpływają  cztery  odmienne  struktury
komunikacyjne: „okrąg", „koło", „linia" czy „igrek" (patrz diagram na stronie obok).

Wreszcie  w  badaniach  nieformalnych  zbiorowości  przyjacielskich  czy  towarzyskich  w
zakładach  pracy  włoski  socjolog  Jakob  Moreno  wykrył  występowanie  tzw.  struktur
socjometrycznych,  czyli  typowych układów wzajemnych sympatii,  antypatii  czy obojętności,
jakie  występują  pomiędzy  ich  uczestnikami.  Pokazał,  jak  bardzo  różni  się  klimat
funkcjonowania grupy, w której wszyscy członkowie darzą się uznaniem i przyjaźnią, od takiej,
w której uczucia te ograniczone są tylko do wybranych osób. W tym drugim wypadku tworzą
się  wyraźne  podgrupy,  kliki  czy  frakcje,  co  otwiera  możliwość  napięć  i  konfliktów.
Przykładowe struktury tych dwóch typów można zilustrować na socjo-gramach (patrz diagram
na następnej stronie).

Determinacja strukturalna

Co  daje  wykrycie,  zidentyfikowanie  rozmaitych  typów  struktur  występujących  w
organizacjach?  Czy  nie  jest  to  tylko  intelektualna  zabawa?  Otóż,  główny  sens  analiz  tego
rodzaju  polega  na  tym,  że  sama  struktura,  niezależnie  od  wszelkich  innych  czynników
istotnych dla funkcjonowania  organizacji  społecznych,  w bardzo dużym stopniu decyduje  o
tym, co się w organizacji  dzieje,  jak ona funkcjonuje,  jak realizuje swoje cele.  Mówimy tu o
determinacji  strukturalnej,  w  odróżnieniu  od  genetycznej,  przyczynowej,  funkcjonalnej  itp.
Doświadczenie  organizacji  przemysłowych  i  nieustanne  próby  reformowania  struktur
organizacyjnych  (restrukturalizacji),  co  ma  prowadzić  do  zwiększania  efektywności,
poprawiania jakości produktów, ale także zwiększania satysfakcji pracowników, podwyższania
morale  załogi,  doskonalenia  stylu  pracy  itp.  -  przynoszą  mocne,  ąuasi-eksperymentalne
dowody  na  to,  jak  bardzo  istotny  jest  czynnik  strukturalny.  Typowa  przez  długi  czas  dla
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organizacji  przemysłowych tzw. struktura liniowa,  polegająca  na wieloszczeblowym ścisłym
podporządkowaniu  hierarchicznym,  z  jednoosobowymi  decyzjami  i  jednoosobową
odpowiedzialnością na każdym szczeblu, ukazała swoje słabości w momencie szybkich zmian
technologii, sytuacji rynkowej, fluktuacji popytu. Niewystarczające kompetencje kierowników
niezdolnych  do  trafnych  i  szybkich  reakcji  na  nowe  warunki  miała  uzupełnić  struktura
sztabowa, włączająca specjalistyczne komórki doradcze. Dalszy krok to wprowadzanie struktur
coraz  bardziej  swobodnych,  nieformalnych,  spłaszczonych,  otwierających  pole  inicjatywy  i
inno-wacyjności dla wszystkich pracowników.

ROBERT K. MERTON (1910-)

Socjolog  amerykański,  emerytowany  profesor  Uniwersytetu  Columbia  w  Nowym  Jorku,
uznawany za jednego z najwybitniejszych uczonych XX wieku. Do jego najważniejszych dzieł
należą:  Social  theory and Social  Structure  [Teoria socjologiczna i  struktura społeczna]  (1949,  II
wydanie 1957, II11968), The Sociology of Science [Socjologia nauki] (1973), Sociological Ambivalence
(Ambiwalencja  socjologiczna)  (1976).  Wprowadził  wiele  pojęć,  które  należą  dziś  do
powszechnie uznanego kanonu myśli socjologicznej. Rozwija przede wszystkim ogólną teorię
społeczeństwa,  otwartą,  niedogmatyczną  wersję  tzw,  „funkcjonalizmu",  uwzględniającą
fenomeny konfliktu i  zmian społecznych.  Jest  również autorem wielu,  jak to określa,  „teorii
średniego  zasięgu",  czyli  teorii  oferujących  modele  i  uogólnienia  dotyczące  wyraźnie
określonego  pola  danych  empirycznych.  Należą  tu  jego  teorie  ról  społecznych,  grup
odniesienia,  dewiacji  i  anomii,  biurokracji,  samospełniających  się  i  samode-strukcyjnych
proroctw i inne.

Centralną  perspektywę  socjologii  definiował  jako poszukiwanie  niezamierzonych  następstw
(efektów  strukturalnych,  funkcji  ukrytych)  indywidualnych  i  zbiorowych  działań  ludzi.
Struktura społeczna to siatka norm i wartości skupiających się w postaci ról społecznych, wokół
wyróżnionych  pozycji  społecznych  (statusów),  oraz  w  postaci  instytucji,  wokół  istotnych
funkcji społecznych. W strukturze występują wewnętrzne sprzeczności i napięcia: konflikt ról,
konflikty  w obrębie  roli,  „ambiwalencje  socjologiczne"  i  antynomie  normatywne.  Taki  stan
struktury wymusza reakcje dewiacyjne rozmaitego typu: innowacje, rytualizm, wycofanie się
lub bunt.  Struktura  społeczna  ulega  nieustannym zmianom.  Najważniejsze  źródła  zmian to
innowacje normatywne oraz „zinstytucjonalizowane omijanie norm", wywołujące ich powolną
erozję i zanik.

Gałęzią socjologii szczegółowej, której Merton poświęcił najwięcej uwagi, jest socjologia nauki,
Jest uważany za jej twórcę. Już w pierwszej biążce analizował genezę nauki eksperymentalnej
w Anglii  XVII w., wiążąc jej  powstanie z rozpowszechnieniem się pietyzmu, drugiego obok
purytanizmu centralnego  składnika  religii  protestanckiej.  Refleksja  nad degradacją  nauki  w
Niemczech  hitlerowskich  doprowadziła  go  do  sformułowania  koncepcji  etosu  naukowego
stanowiącego fundament tej swoistej instytucji. Badał mechanizm karier naukowych, rozdziału
uznania  w  nauce,  funkcjonowania  społeczności  uczonych,  społeczne  warunki  odkryć  i
wynalazków,  zwłaszcza  fenomen  odkryć  równoczesnych,  a  także  rozmaite  zjawiska
patologiczne w nauce: plagiat, fałszerstwo, selekcję i upiększanie wyników eksperymentalnych.
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Definiując strukturę społeczną, mówiliśmy dotąd ogólnie, że jest to konfiguracja relacji między
pozycjami społecznymi. Ale warto przypomnieć sobie, że charakteryzując pozycje społeczne,
wskazywaliśmy  na  cztery  rodzaje  atrybutów,  jakie  są  z  nimi  związane.  Po  pierwsze  role
społeczne, a więc normatywnie określone powinności i uprawnienia każdego, kto daną pozycję
zajmuje.  Po  drugie,  typowe  dla  danej  pozycji  poglądy  i  przekonania.  Po  trzecie,
charakterystyczne  interesy  czy  szansę  życiowe.  I  po  czwarte,  typowe  kierunki  interakcji
podejmowanych przez osoby takie pozycje zajmujące.

Poprzez stosunki społeczne te  wszystkie  atrybuty jednej  pozycji  są powiązane z atrybutami
innych  pozycji.  W  swoisty  sposób  powiązane  są  role  społeczne,  stosunek  jest  na  przykład
zrównoważony,  gdy  uprawnienia  i  obowiązki  jednej  strony  są  podobne  do  uprawnień  i
obowiązków drugiej  strony, a eksplo-atatorski  w przypadku przeciwnym. W swoiste  relacje
wchodzą  poglądy  i  przekonania  charakteryzujące  poszczególne  pozycje.  Inny  jest  stosunek
społeczny  oparty  na  zgodności  poglądów,  konsensualny,  a  inny  gdy zachodzi  odmienność
poglądów,  łatwo  wyzwalająca  spory.  Podobnie  rzecz  się  ma  z  interesami  czy  szansami
życiowymi. Zgodność interesów nadaje inny, kooperacyjny, charakter stosunkowi społecznemu
niż rozbieżność interesów, prowadząca do napięć i konfliktów. Wreszcie i kierunki typowych
interakcji  prowadzą  do  nakładania  się  i  kumulowania  kręgów  społecznych  typowych  dla
różnych  pozycji  (np.  krąg  znajomych  socjologa  i  historyka  pracujących  na  tym  samym
uniwersytecie), albo przeciwnie, do izolacji takich kręgów (np. krąg przyjaciół duchownego i
dealera  samochodowego).  Inna  cecha  czysto  formalna  polega  na  tym,  czy  poszukujemy
partnerów interakcji  wśród sobie podobnych (homofi-lia) czy też wśród od nas odmiennych
(heterofilia).

Pokazuje  to,  że  sama forma pojedynczych  stosunków społecznych  pozwala  się  rozłożyć  na
cztery formalne charakterystyki dotyczące relacji między normami, przekonaniami, interesami
i  kanałami  interakcyjnymi.  Przenosząc  to na organizację  społeczną  i  właściwą jej  strukturę,
można  również  rozróżnić  cztery  wymiary  struktur.  Nazwijmy  je:  strukturą  normatywną,
strukturą idealną, strukturą interesów i strukturą interakcyjną. Struktura normatywna to sieć
relacji  między  występującymi  w  obrębie  organizacji  regułami  działania  różnych  osób
zajmujących  różne  pozycje.  Pod  tym  względem  całościowa  charakterystyka  struktury
organizacyjnej  to na przykład zgodność,  wzajemna komplementar-ność,  symetryczność  tych
reguł, precyzyjne rozgraniczenie kompetencji, sensowny podział pracy. Powiemy, że struktura
normatywna jest  harmonijna.  Przeciwnie,  reguły  działania  mogą być  wzajemnie  niezgodne,
nieprzystające  do  siebie,  blokujące  się  nawzajem,  kompetencje  mogą  zachodzić  na  siebie.
Powiemy,  że  struktura  normatywna  jest  chaotyczna.  Podkreślmy,  że  opisujemy  tu  czysto
formalne cechy struktury, niezależne od tego, o jakie konkretne reguły chodzi.

Struktura idealna to sieć relacji pomiędzy występującymi w obrębie organizacji przekonaniami
i  poglądami  osób  zajmujących  różne  pozycje.  Tutaj  znów  wystąpi  istotna  różnica  między
strukturami  homogenicznymi  pod  względem  przekonań,  niezależnie  od  ich  treści,  oraz
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organizacjami  heterogenicznymi  pod  tym  względem.  O  pierwszych  powiemy,  że
charakteryzuje je konsensus (przykład: organizacja kościelna uznająca wspólne prawdy wiary),
o drugich, że cechuje je pluralizm poglądów (przykład: instytut naukowy, parlament). Istotna
różnica  polega  także  na  tym,  czy  poglądy  i  przekonania  charakterystyczne  dla  innych
partnerów w organizacji  są nam znane,  czy też  nie.  W pierwszym przypadku powiemy,  że
struktura jest przejrzysta, a w drugim, że jest sekretna (Gordon Allport opisywał występujący
w takiej sytuacji istotny fenomen psychologiczny „pluralistycznej ignorancji").

Struktura  interesów  (szans  dostępu  do  społecznie  cenionych  dóbr,  a  więc  przywilejów  lub
upośledzenia) może również przybierać charakterystyczne kształty niezależnie od tego, o jakie
interesy chodzi. Gdy interesy są podobne, będzie ona radykalnie różna od sytuacji, gdy interesy
są odmienne. Bliska pierwszego bieguna będzie rodzina, w której  znaczna  pula interesów jest
wspólna, dzielona przez wszystkich członków. Natomiast przykładem przeciwnym może być
rząd, gdzie każdy resort usiłuje przeforsować własne postulaty i uzyskać większe środki na ich
realizację.  Gdy interesy i szansę życiowe związane z pozycjami w obrębie organizacji  są nie
tylko  inne,  ale  nierówne,  powiemy  o  strukturze  nieegalitarnej.  Ralf  Dahrendorf,  w  duchu
wcześniejszych analiz struktur klasowych przedstawionych przez Karola Marksa, wprowadza
pojęcie  „impe-ratywnie  skoordynowanych  zbiorowości"  na  opisanie  takich  organizacji,  w
których występuje nieuchronna sprzeczność interesów między przełożonymi i podwładnymi,
zarządzającymi  i  pracownikami.  Przykładem  jest  dla  niego  organizacja  przemysłowa  czy
administracyjna struktura biurokratyczna.

Wreszcie struktury interakcyjne, czyli typowe formy komunikacji między osobami zajmującymi
różne  pozycje  w  organizacji,  mogą  charakteryzować  się  otwartością,  a  więc  łatwością
nawiązania  i  kontynuowania kontaktów, albo przeciwnie,  przeszkodami i  ograniczeniami w
tym zakresie. Grono przyjaciół czy rodzina to przykłady struktur otwartych, natomiast firma,
urząd  to  struktury,  w  których  występują  pozycje  zamknięte  dla  bezpośrednich  kontaktów
(dyrektorzy, prezesi korporacji, ministrowie). Ważny jest też kształt kanałów komunikacyjnych
(omawiane wcześniej) czy konfiguracji socjometrycznych.

Każda z tych odrębnych, wyróżnialnych w ramach organizacji struktur ma swoisty wpływ na
jej funkcjonowanie, klimat wzajemnych stosunków, osiąganie celów organizacyjnych.

Dynamika struktur

Dotychczas rozważaliśmy struktury organizacyjne w perspektywie statycznej. Tymczasem, jak
wszystko w życiu społecznym, także i  te  kształty,  formy „przestrzeni  międzyludzkiej"  same
ulegają  nieustannym  przekształceniom,  są  płynne  i  zmienne.  Prekursorem  dynamicznego
spojrzenia  na  struktury  społeczne  był  Norbert  Elias.  Wprowadził  on  pojęcie  figuracji  jako
struktur w nieustannym procesie krystalizowania się i rozpadu. A przykładem był dla niego
taniec. Patrząc na tańczących partnerów czy na całą salę balową dostrzegamy nieustanny ruch,
płynną zmienność układów, pozycji. A przecież kryją się za tym pewne formy, które pozwalają
nam powiedzieć, że widzimy tańczących walca albo foxtrota, albo rock and roiła. W świecie
społecznym też jak gdyby tańczymy na społecznej scenie, działamy, wchodzimy w interakcje,
stosunki  społeczne,  a  formy  tych  stosunków wyłaniają  się  dopiero  z  naszych  nieustannych
akcji,  reakcji,  są przez nasze  działania produkowane i  reprodukowane1.  Do koncepcji  Eliasa
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nawiązuje wprost wprowadzone przez Anthony Giddensa pojęcie strukturacji, którego samo
brzmienie ma sugerować tę immanentną dynamicz-ność wszelkich społecznych form.
1 N. Elias, What is Sociology?, London 1978: Hutchinson.

Istniejące  struktury  tworzą  ramy,  w  których  przebiegają  ludzkie  działania.  W  tym  sensie
istotnie wpływają na przebieg działań, stanowią czynnik współ-determinujący działania. Taka
determinacja  strukturalna ma dwojaki  charakter:  z jednej  strony negatywny - ograniczający,
gdy struktury  stwarzają  bariery,  poza  które  działania  nie  mogą  wyjść,  zamykają  repertuar
możliwych działań; z drugiej strony pozytywny - wyzwalający, wspomagający, stymulujący do
działań pewnego rodzaju.

Najczęściej  w życiu codziennym zdajemy sobie sprawę ze strukturalnych ograniczeń. Każdy
odczuwa  jakiś  społeczny  nacisk,  jakieś  ustanowione  z  góry  bariery  dla  swojej  wolności.
Chciałby spać do południa, a tu trzeba wstawać do pracy; wolałby pójść do kina, a tu trzeba iść
na seminarium; chętnie  umówiłby się  na randkę z Halinką Młynkową,  ale  nie  ma szans jej
poznać; myśli sobie, że Murzyni są naprawdę głupi i leniwi, ale wstyd mu się do tego przyznać;
dobrze by się na pewno bawił na Sylwestrze w hotelu Forum, ale brakuje tych dwóch tysięcy
złotych.  Nasze  dążenia,  marzenia,  przekonania,  aspiracje  ciągle  zderzają  się  z  jakimiś
zewnętrznymi  przeszkodami.  Przeważnie  są  one właśnie  społecznej  natury,  zakodowane  w
restryktywnych strukturach.

Daleko rządzie)  dostrzegamy pozytywne znaczenie struktur; to, że umożliwiają one, ułatwiają,
stymulują  pewne  nasze  działania.  Struktury  nas  otaczające  są  tu  trochę  jak  powietrze,
niezbędne do życia,  ale  niezauważalne,  przezroczyste.  Jak byśmy pozdrowili  znajomego na
ulicy, gdyby nie wiedział on, że taki właśnie sens ma zdjęcie kapelusza (a to regulują normy
zwyczajowe naszej kultury zawarte w strukturze normatywnej);  jak poszlibyśmy na wykład,
gdybyśmy nie  wiedzieli,  kto  wykłada,  na  jaki  temat,  o  której  godzinie  i  w  jakiej  sali  (a  to
właśnie  wyznacza  struktura  interakcyjna);  skąd  wiedzielibyśmy,  o  której  wzejdzie  słońce,
gdyby nie wiedza astronomiczna (zawarta w strukturze idealnej); co by nam przyszło z naszej
władzy, gdyby nikt nas nie słuchał (a o tym decyduje hierarchiczne zróżnicowanie w strukturze
interesów).

Podsumujmy te dwustronne - ograniczające i ułatwiające - funkcje struktur społecznych nieco
bardziej  systematycznie.  Struktura  interakcyjna  zamyka  pewne  kanały  komunikacyjne,
uniemożliwiając kontakt między niektórymi osobami lub niektórymi pozycjami społecznymi
(poddany nie ma bezpośredniego dostępu do króla,  zwykły petent  do ministra,  żołnierz  do
marszałka,  przy stole  bankietowym można rozmawiać  tylko z sąsiadami z prawa i  z lewa),
otwiera natomiast inne kanały, stymulując lub ułatwiając interakcje (profesor ogłasza dyżury,
aby  spotykać  się  ze  studentami,  na  wczasach  organizuje  się  wieczorek  zapoznawczy,  w
miasteczkach  włoskich  wychodzi  się  wieczorami  na  rynek,  aby  pogadać  ze  znajomymi,  w
Nowym Jorku samotne osoby mogą pójść do licznych  singles bars,  żeby nawiązać znajomości,
artyści spotykają się w kawiarniach, biznesmeni w ekskluzywnych klubach).

Struktura interesów ogranicza środki niezbędne do pewnych działań (człowiek ubogi odmawia
sobie  zjedzenia  obiadu  w  luksusowej  restauracji,  ktoś  mało  znany  ma  niewielkie  szansę
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wystąpienia  w telewizji,  ktoś pozbawiony autorytetu nie  może niczego nakazać innym),  ale
może również sprzyjać określonym działaniom, dostarczając niezbędnych środków (człowiek
wysoko wykształcony ma szansę ubiegać się o odpowiedzialne stanowisko zawodowe, sławny
artysta  ma  otwarte  wszystkie  drzwi,  milioner  może  sobie  pozwolić  na  najbardziej
wyrafinowane rozrywki).

Struktura normatywna zakazuje pewnych działań lub stara się do nich zniechęcić (nie zabijaj,
nie  cudzołóż,  nie  kradnij),  ale  także  nakazuje  określone  działania  lub  skłania  do  ich
podejmowania (ubieraj się modnie, postępuj szlachetnie, bądź lojalny, pomagaj bliźnim).

Struktura idealna sugeruje  odrzucenie  pewnych przekonań (zabobonów, mitów,  przesądów,
doktryn  szowinistycznych),  ale  zarazem  wymaga  uznawania  innych  (naukowych,
racjonalnych, demokratycznych).

W ten wieloraki sposób, negatywny i pozytywny, budując bariery i otwierając szansę, struktury
wyznaczają pole, na którym ludzie podejmują działania i interakcje. Stanowią utrwalone ramy
aktywności ludzkiej.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

FIGURACJA: struktura widziana dynamicznie, w jej nieustannej, płynnej zmienności, procesie
krystalizowania się i rozpadu.

MIKROSTRUKTURA:  sieć powiązań między elementarnymi składnikami życia społecznego
-działającymi jednostkami.

SOCJOGRAM: graficzne odtworzenie struktury socjometrycznej.

STRUKTURA  IDEALNA:  konfiguracja  występujących  w  obrębie  organizacji  przekonań  i
poglądów osób zajmujących różne pozycje.

STRUKTURA  INTERAKCYJNA:  typowe  kierunki  inicjowania  interakcji,  a  także  dostępne
kanały komunikacyjne między osobami zajmującymi różne pozycje w organizacji czy grupie.

STRUKTURA  INTERESÓW:  charakterystyczny  dla  grupy  czy  organizacji  rozkład  szans
dostępu jej członków do społecznie cenionych dóbr.

STRUKTURA  NORMATYWNA:  konfiguracja  występujących  w  obrębie  organizacji  reguł
działania różnych osób zajmujących odmienne pozycje.

STRUKTURA  POKREWIEŃSTWA:  swoisty  układ  relacji  między  członkami  węższych  czy
szerszych  rodzin,  wytwarzający  się  przez  urodzenie  lub  akt  małżeństwa  (w  tym  drugim
przypadku potocznie mówimy o powinowactwie).

STRUKTURA SOCJOMETRYCZNA:  układ wzajemnych sympatii,  antypatii czy obojętności,
jakie występują pomiędzy członkami grupy.

STRUKTURA  SPOŁECZNA:  czysta  konfiguracja,  forma  wielokierunkowych  stosunków
społecznych, niezależnie od tego, między kim występują i czego dotyczą.

STRUKTURACJA:  proces  wytwarzania  się,  reprodukowania  i  wykorzystywania  struktur  w
działaniach członków społeczeństwa.
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Książki godne uwagi

22, 47 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział 7

Od działań masowych do ruchów społecznych

W  poprzednich  rozdziałach  wprowadziliśmy  zbiór  pojęć  socjologicznych  służących  do
opisywania aktywności ludzi, podejmowanej w otoczeniu innych ludzi. Wychodzimy bowiem
z założenia, że życie społeczne to nic innego jak tylko to, co robią poszczególne jednostki, kiedy
znajdą  się  w  przestrzeni  międzyludzkiej.  Od  ludzkich  zachowań,  czynności,  działań,
kontaktów, interakcji,  odniesienia do innych przez stosunki społeczne,  powiązania z innymi
przez  organizację  czy  strukturę  -  wychodzić  musimy  w  każdej  sensownej  analizie
społeczeństwa.  Cały  czas  skupialiśmy  jednak  uwagę  na  jednostce,  patrzyliśmy  na
społeczeństwo  z  perspektywy  pojedynczego  człowieka,  zanurzonego  niejako  w  przestrzeni
międzyludzkiej:  podejmującego  działania  w  otoczeniu  innych,  biorącego  pod  uwagę  ich
obecność,  kierującego  swoje  działania  ku  innym  i  pozostającego  pod  wpływem  działań
podejmowanych przez innych.

Ale  ludzie  nie  działają  tylko  w  pojedynkę.  Często  działają  razem,  kolektywnie.  I  dlatego
następny krok w kierunku coraz pełniejszego, coraz bardziej  skomplikowanego obrazu życia
społecznego  polegać  musi  na  analizie  sytuacji,  w  której  ludzie  podejmują  różne  formy
aktywności zbiorowej.

Społeczeństwo masowe

Jedną z charakterystycznych cech społeczeństwa nowoczesnego jest  jego masowość:  fakt,  że
przeważnie działamy w otoczeniu wielkiej liczby innych ludzi, w ogromnych zbiorowościach.
Występuje to we wszystkich kontekstach życia społecznego. Na przykład urbanizacja  oznacza,
że  chodzimy  po  zatłoczonych  ulicach,  mieszkamy  w  „mrówkowcach"  razem  z  setkami
lokatorów, kupujemy wśród tłumów w supermarketach, jeździmy w kilometrowych korkach
ulicznych. Industrializacja  oznacza,  że pracujemy w wielkich fabrykach, urzędach, instytucjach
wśród  setek  innych  pracowników.  Powszechność  edukacji  sprawia,  że  uczymy  się  w
przepełnionych  klasach,  siedzimy  na  podłodze  w  salach  wykładowych,  tłoczymy  się  na
egzaminach.  Masowość  wypoczynku  oznacza,  że  opalamy  się  na  przepełnionych  plażach,
tłoczymy  w  kinowych  „multiplek-sach",  dusimy  w  dyskotekach  i  ekscytujemy  w  tłumie
kibiców  na  stadionach.  Nawet  modlimy  się  niekiedy  wśród  miliona  wiernych,  gdy  mszę
celebruje  Papież.  Masowe  formy  osiedlania  się,  masowa  produkcja,  masowa  konsumpcja,
masowa  edukacja,  masowa  rozrywka,  masowa  kultura,  masowa  komunikacja,  masowa
religijność  itp.  -  to  typowe  cechy  nowoczesności.  W  społeczeństwie  masowym  aktywność
zbiorowa staje się powszechną formą życia społecznego. Wyróżnimy trzy rodzaje aktywności
zbiorowej:  działania  masowe,  zachowania  zbiorowe  i  działania  zbiorowe,  ze  szczególnie
ważnym przejawem  tych  ostatnich,  jakim są  ruchy  społeczne.  Podstawowa  różnica  między
tymi trzema formami aktywności zbiorowej to stopień rzeczywistej wspólnoty działania. Są tu
trzy możliwości. Po pierwsze, ludzie działają tylko podobnie, choć niezależnie od siebie, bez
osobistego kontaktu, osobno. Po drugie, znajdują się w bezpośredniej bliskości i doświadczają
tych samych sytuacji, ale jeszcze działają jakby obok siebie, paralelnie raczej niż wspólnie. Po
trzecie,  ludzie  rzeczywiście  działają  razem,  w  powiązany  i  skoordynowany  sposób,  dla
realizacji wspólnych celów. Zanalizujmy te trzy przypadki kolejno.
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Działania masowe

W przypadku działań masowych ludzie działają jeszcze pojedynczo, każdy dla jakichś swoich
własnych prywatnych celów, kierując się indywidualnymi motywacjami, racjami i intencjami.
Ale novum to właśnie masowość takich działań. Z tego że podobne działania podejmuje bardzo
wielu  ludzi,  wynikają  dla  całego  społeczeństwa  jakieś  ważne  konsekwencje,  które  przez
poszczególne jednostki nie były ani zamierzone, ani nawet przewidywane. Kiedy idę do sklepu
na zakupy, to wybieram towary, które są mi potrzebne, które mi się podobają, na które mnie
stać.  Każda  decyzja  kupna  jest  uwarunkowana  różnymi  prywatnymi  okolicznościami.  Nie
zastanawiam się nad tym, że w tym samym momencie, w tysiącach różnych sklepów podobne
decyzje podejmują miliony innych kupujących. Ale złożonym efektem tych wszystkich decyzji
może być np. wzrost inflacji, który dotyka portfela wszystkich kupujących, choć żaden do tego
nie zmierzał, ani tego nie przewidywał. Kiedy odkładam oszczędności do banku, a czyni tak
także wielu innych, wszyscy razem kształtujemy wartość złotówki,  choć nie to było naszym
bezpośrednim celem, ograniczonym do uzyskania korzystnych odsetek.  Kiedy postanawiam
założyć prywatną firmę i zainwestować w to dochody i oszczędności, pragnę po prostu zarobić,
podnieść swój standard materialny,  odnieść indywidualny sukces.  Ale kiedy tak samo czyni
wielu,  złożonym efektem może być  np.  wzrost  gospodarczy,  który okaże  się  korzystny dla
każdego  przedsiębiorcy,  choć  żaden  bezpośrednio  do  tego  nie  zmierzał.  Słynny  niemiecki
socjolog Max Weber  twierdził,  że tak ogromnie złożony makrosystem, jakim jest kapitalizm,
powstał wtedy, gdy wielka liczba ludzi przeniknięta „duchem kapitalizmu", czyli  swoistymi
motywacjami  wywodzącymi  się  z  religijnej  doktryny  protestanckiej,  podjęła  działania
przedsiębiorcze,  organizując  firmy,  inwestując,  oszczędzając  i  rozwijając  produkcję1.  A  gdy
kapitalizm już istnieje i funkcjonuje, ekonomiści od czasów Adama Smitha wskazują na tzw.
„niewidzialną  rękę  rynku"  jako  mechanizm  zwrotnego  oddziaływania  makro-efektów
aktywności gospodarczej na samych nieświadomych i mimowolnych twórców tych tendencji, a
więc producentów i konsumentów.

Spójrzmy  na  inne  dziedziny  poza  gospodarką.  Kiedy  idę  głosować  w  wyborach,  mam  na
uwadze  własne  interesy,  przekonania  ideologiczne,  prywatne  nadzieje  związane  z  tym czy
innym kandydatem. Ale ponieważ równocześnie  głosują miliony innych,  złożonym efektem
tych  wszystkich  decyzji  może  być  np.  zasadniczy  zwrot  polityczny,  którego  poszczególni
wyborcy ani nie chcieli, ani nie przewidywali. Kiedy rodzina decyduje się mieć jedno dziecko
albo więcej dzieci, albo pozostać bezdzietną - istotne są czynniki emocjonalne, majątkowe, ale
nikt  chyba  nie  kieruje  się  tym,  że  od  tego  w  skali  masowej  zależą  istotne  tendencje
demograficzne: stagnacja czy wzrost ludnościowy, zerowa reprodukcja, starzenie się populacji
itp. I jeszcze jeden przykład: kiedy ktoś wymyśla jakieś nowe słowo czy zwrot językowy, robi to
z  potrzeby  lepszej  komunikacji,  dla  zamanifestowania  swojej  oryginalności,  dla  hecy  czy  z
innych jeszcze własnych pobudek. Ale w efekcie, kiedy taki neologizm czy zwrot się przyjmie i
upowszechni,  kiedy  zaczyna  go  powtarzać  wielu  innych,  modyfikacji  ulega  ten  niezwykle
złożony produkt społeczny, jakim jest język. Zobaczmy na przykład, jak szybko wchodzą w
powszechne użycie zwroty służące tylko do zapełniania pustych momentów w narracji:  „na
dzień  dzisiejszy",  „tak naprawdę"  itp.  Język naturalny  jest  zapisem niezliczonych innowacji
językowych,  efektem  skumulowanych  wysiłków  niezliczonych  pokoleń,  zmierzających  do
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znalezienia  najlepszych  sposobów  komunikowania  się.  Jeśli  dzisiejszy  język  polski  jest  tak
bardzo różny od języka Reja czy Kochanowskiego, to tylko dzięki innowacjom wprowadzanym
w  ciągu  stuleci  przez  masy  mówiących  po  polsku  ludzi.  Szczególnie  twórcza  jest  w  tym
zakresie młodzież. Język młodzieżowy - szkolny, studencki - jest zawsze pełen neologizmów,
egzotycznych  zwrotów,  nowych  form  gramatycznych  itp.  z  dwóch  chyba  powodów.  Po
pierwsze ze względu na typowy konflikt pokoleń i bunt wobec zastanego, rutynowego języka
starszych, a po drugie ze względu na to, że młodzież jest bardziej eksponowana na dokonujące
się  zmiany  techniczne,  cywilizacyjne,  kulturowe,  polityczne,  dla  których  poszukuje
odpowiedniej ekspresji językowej. Zobaczmy na przykład jak prozachodni przełom polityczny
w  Polsce  po  roku  1989  przyczynił  się  do  inwazji  anglicyzmów,  a  eksplozja  technologii
komputerowej - do pojawienia się swoistego slangu komputerowego czy internetowego.

Wszystkie  te  przykłady  wskazują  na  zjawiska,  stany  czy  procesy,  które  ujawniają  się  na
najwyższym,  całościowym poziomie  społecznym,  dotyczą  całego  społeczeństwa.  To właśnie
całe społeczeństwo charakteryzujemy, gdy mówimy o poziomie wzrostu gospodarczego, stopie
inflacji,  stopniu  rozrodczości,  reżimie  politycznym,  orientacji  ideologicznej,  kształcie  języka
narodowego itp. Te ogólnospołeczne atrybuty nie są jednak wytworzone przez nic innego jak
tylko masowe, ale osobne działania pojedynczych członków społeczeństwa, są skumulowanym
efektem tego,  co czynią  ze swoich i  sobie  tylko znanych powodów poszczególne  jednostki.
Działania  te  mogą  przebiegać  całkowicie  spontanicznie.  Ale  mogą  też  być  przedmiotem
interwencji  podejmowanych  przez  rządy,  zmierzające  do  ich  kształtowania  w  kierunku
uznanym  za  pożądany.  W  systemach  autokratycznych,  dyktatorskich  czy  totalitarnych
odwoływano się do bezpośredniego przymusu i kontroli. Dzisiaj, w dominujących w świecie
systemach  demokratycznych,  polityka  gospodarcza,  społeczna,  kulturalna  zmierza  tylko  do
takiego ukształtowania  kontekstu życia obywateli,  aby skłonić  ich,  zachęcić,  motywować do
podjęcia  działań  uważanych  za  społecznie  korzystne.  Na  przykład,  podnosząc  stopy
procentowe, zachęca się do oszczędzania, obniżając, do zaciągania kredytów i inwestowania.
Obniżając  podatki,  zwiększa  się  siłę  nabywczą  obywateli,  co  może  oznaczać  zwiększoną
konsumpcję,  ale  także  tworzenie  nowych  miejsc  pracy.  Podnosząc  cła,  zniechęca  się  do
importu.  A organizując  konkurs na polskie  nazwy firm,  opiera  natrętnej  amerykanizacji.  W
ostatecznym  rachunku  wszystko  zależy  jednak  od  podejmowanych  w  masowej  skali
indywidualnych  decyzji,  a  te  -  jak  już  wiemy  -  mogą  kierować  się  nie  tylko  racjonalnymi
kalkulacjami,  ale  także  tradycyjnymi,  rutynowymi  przyzwyczajeniami  czy  wręcz  stanami
emocjonalnymi.

Podsumowując,  w  przypadku  działań  masowych  jedyna  różnica  w  stosunku  do  działań
indywidualnych  to  ich  wielość  i  równoczesność.  Kiedy  wielu  ludzi  w  podobnym  czasie
podejmuje  podobne  działania,  pojawiają  się  ich  skutki  zagregowane  i  skumulowane,
wykraczające poza zakres prywatny i jednostkowy, a uzyskujące znaczenie ogólnospołeczne.

Zachowania zbiorowe

Wielość działań może jednak cechować się jeszcze dodatkowymi właściwościami.  Działający
ludzie mogą być mianowicie zgromadzeni w jednej przestrzeni, a także doświadczać tej samej
sytuacji. Ciągle jeszcze działają jednak w pojedynkę, na własną rękę: w bliskości przestrzennej,
w tych samych warunkach sytuacyjnych, ale niejako obok siebie, a nie wspólnie. Przyjęło się
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tego rodzaju aktywność określać mianem zachowania zbiorowego.

Klasyczna,  wzorcowa odmiana  zachowań  zbiorowych  występuje  w tłumie.  Tłum to  bardzo
wiele jednostek, które wzajemnie się nie znają, nie poczuwają do żadnej szczególnej  więzi, a
jedyne, co ich łączy, to zgromadzenie w jednej przestrzeni i ewentualnie taki sam powód, dla
którego znaleźli się razem: na przykład przyszli na wiec albo zrobić „zadymę", albo powitać
sportowego  idola.  Często  są  to  powody emocjonalne:  oburzenie,  gniew,  entuzjazm,  radość,
euforia.  Doskonałego przykładu dostarczają sceny wśród kibiców piłkarskich po wygranych
lub przegranych meczach. Ale to właśnie, że znajdują się razem z innymi, że sytuacja otaczająca
każde  z  działań  pojedynczych  ukonstytuowana  jest  przez  liczne,  bezpośrednio  widoczne,
czasem  wręcz  cieleśnie  odczuwalne  działania  innych,  ma  już  samo  w  sobie  poważne
konsekwencje  dla działania  każdego z osobna.  Tłum śpieszący ulicą,  tłum manifestujący na
placu  czy  protestujący  przed  Sejmem,  tłum  wiwatujący  na  cześć  zwycięstwa  drużyny
futbolowej  czy  tańczący  na  gruzach  muru  berlińskiego,  tłum  rabujący  sklepy,  niszczący
budynki i podpalający samochody, tłum kibiców ścierających się koło stadionu, tłum linczujący,
dokonujący  samosądu,  tłum  ulegający  panice,  gdy  ludzie  zaczynają  uciekać  przed  jakimś
zagrożeniem,  realnym  czy  wyimaginowanym  -  to  wszystko  zgromadzenia  znacznej  liczby
ludzi  zachowujących  się  podobnie,  podejmujących  działania  w  swojej  współobecności,
„równoległe"  do siebie.  Bliskość przestrzenna  i  tożsamość  sytuacji  działających  jednostek  to
czynniki, które wywierają istotny wpływ na ich działania.

Już w XIX wieku francuscy psychologowie społeczni Gustave Le Bon i Gabriel Tarde w swojej
koncepcji „psychologii tłumów" i „teorii imitacji" wskazywali, co się dzieje, gdy wielka liczba
ludzi znajdzie się razem we wspólnej  przestrzeni.  Otóż, w tłumie jednostki działają bardziej
emocjonalnie, bezkrytycznie, bezrefleksyjnie,  spontanicznie, zawieszając wszelkie kalkulacje i
myślenie  racjonalne.  Ludzie  nie  zastanawiają  się,  czy  ich  działanie  ma  sens,  poddając  się
nastrojowi  chwili.  Ich  działanie  ma  charakter  ekspresyjny,  a  nie  celowy.  Nie  zmierzają  do
czegoś,  nie  chcą  czegoś  osiągnąć,  lecz  dają  wyraz  temu,  co odczuwają.  Krzyczą,  śmieją  się,
gestykulują, przeklinają, rozpaczają daleko bardziej otwarcie i gwałtownie, niż czyniliby to w
samotności. Mam w oczach dwa obrazy zbiorowości, z odmiennych kultur i zgromadzonych z
odmiennych okazji. Jeden to euforia Niemców w momencie obalenia muru w Berlinie. Drugi to
rozpacz Irańczyków podczas pogrzebu bohaterów wojennych.  Widać tu wyraźnie,  jak tłum
wzmacnia emocje i wyzwala ich swobodną ekspresję. Po drugie - ludzie ulegają demoralizacji i
brutalizacji,  zawieszając  także  normalne  reguły  moralne  i  obyczajowe.  Gotowi  są  zabijać,
podpalać,  rabować,  niszczyć,  mimo że nigdy tego by nie uczynili  poza tłumem. Po trzecie  -
łatwo ulegają sugestiom i naciskom demagogów, pochopnie gotowi pójść za samo-zwańczym
przywódcą. Po czwarte - naśladują działania innych, co prowadzi do uniformizacji  i  falowej
eskalacji zachowań. Mówimy czasami o zachowaniach stadnych lub „zaraźliwości społecznej"
działania w tłumie. Na przykład, gdy ktoś rzuci kamieniem, inni szybko sięgają po kamienie.
Gdy ktoś zacznie uciekać, do ucieczki rzucają się inni. Gdy ktoś zainicjuje jakieś hasło, zaraz
pojawia się chór skandujący to samo2.

Odmienny charakter ma działanie ludzi zebranych razem, aby brać udział w przedstawieniu
teatralnym, koncercie, seansie filmowym, meczu piłkarskim itp. Mówimy tu o audytorium czy
widowni. Sytuacja, w której znajduje się taka zbiorowość, jest swoista. Każdy przybył osobno,
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każdy miał nieco inne motywacje: jeden chciał zapełnić wolny czas, inny przeczytał doskonałą
recenzję,  inny  chce  się  pokazać  w  snobistycznym  towarzystwie,  inny  musi  obejrzeć
przedstawienie  przed  egzaminem  z  literatury.  Ale  teraz  są  w  jednej  sali  czy  na  jednym
stadionie i skupieni są na tym samym wydarzeniu. Obserwują je równocześnie, ale niezależnie
od siebie, równolegle, ale nie wspólnie. Na seansie filmowym często w ogóle nie zauważamy,
kto siedzi obok. Jesteśmy anonimowi dla sąsiadów, a oni dla nas. Na koncercie, zwłaszcza po
jego zakończeniu,  zdarza nam się  już naśladować sąsiadów, rytmicznie oklaskując artystów,
wstawać z miejsc,  gdy ktoś wstał pierwszy, przyłączać się do owacji,  gdy ktoś zaczął wołać
„bis". Na meczu piłkarskim przy każdym lepszym zagraniu lokalnej drużyny krzyczymy jak
szaleni,  poddajemy się obiegającej  stadion „fali",  rzucamy petardy na boisko,  ściskamy się z
nieznajomymi  kibicami  „naszych"  i  jesteśmy  gotowi  pobić  kibiców  drużyny  „obcych"
(eufemistycznie  zwanych  „gośćmi").  Wszystko  to  są  jednak  najwyżej  kontakty  chwilowe,
przelotne,  pozbawione głębszej  treści.  Za chwilę  wyjdziemy z sali  czy stadionu znów sami,
znów anonimowi.

Trzecia  odmiana  zachowania  zbiorowego,  to  publiczność.  Tutaj  istotne  jest  podobieństwo
działań i sytuacji, w której działania są podejmowane, a także świadomość po stronie każdego
działającego,  że wielu innych działa  podobnie.  Brak tu natomiast  bliskości  w przestrzeni,  a
nawet  w pewnych  przypadkach  równoczesności  działań.  Widzowie  tego  samego  serialu  w
telewizji  czy  słuchacze  tej  samej  audycji  radiowej  siedzą  w  tym  samym  momencie  przed
odbiornikami w swoich domach i skupiają uwagę na tych samych zdarzeniach, obrazach czy
dźwiękach.  W  przypadku  publiczności  telewizyjnej  czy  radiowej  nie  ma  współobecności
przestrzennej, jest natomiast równoczesne identyczne działanie. W tym samym czasie miliony
ludzi  oglądają  Olimpiadę,  koncert  Rolling  Stonesów,  mszę  Jana  Pawła  II  czy  orędzie
prezydenta.  Zachowują  się  przy  tym  podobnie,  koncentrują  uwagę  na  tym  samym,  mają
podobne  przeżycia,  doznają  podobnych  emocji.  Inaczej  jest  z  czytelnikami  jednej  książki,
fanami jednej płyty czy miłośnikami jednego malarza. Brakuje tu równoczesności działania, bo
każdy sięga po książkę w innym momencie, nastawia płytę o różnej porze, odwiedza muzeum
czy  galerię  innego  dnia.  Samo  podobieństwo  licznych  działań,  skupienie  ich  na  jednym
obiekcie,  nadaje  jednak  sens  pojęciu  publiczności  czytelniczej,  muzycznej,  muzealnej  czy
wernisażowej. Każde spośród działań jest bowiem pod pewnym wpływem tego, co robią inni.
Świadomość, że moja ulubiona książka stała się bestsellerem, że mój idol muzyczny dostał złotą
płytę, a do muzeum na wystawę mojego ulubionego malarza walą tłumy, nie jest obojętna dla
mojego  prywatnego  zainteresowania  czy  zaangażowania.  Pomiędzy  ludźmi  o  podobnych
zainteresowaniach,  gustach, pasjach, smaku artystycznym pojawia się też pewna pośrednia i
dosyć  luźna więź,  która  pozwala  mówić  o wspólnotach  upodobań.  Może to wyrazić  się  na
przykład  w  dyskusjach  na  temat  oglądanego  serialu,  opiniach  o  nowym  nagraniu  zespołu
rockowego, narzekaniach na formę zawodników w czasie wczorajszego meczu.

Proponuję,  aby do kategorii  zachowań  zbiorowych włączyć  także  fenomen  pokolenia.  Otóż
pokolenie  to  zbiorowość  ludzi,  którzy  doświadczyli  takich  samych,  ważnych  wydarzeń
historycznych, przeżyli  te same sytuacje,  reagowali  na te same wyzwania.  Ale doświadczali
tego wszystkiego osobno, każdy nieco inaczej. Na przykład przeżyli wojnę, rewolucję, przełom
ustrojowy, kryzys gospodarczy, odzyskanie niepodległości. Zachowywali się w tych sytuacjach
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indywidualnie, ale zachowywało się ich wielu. W tym sensie było to zachowanie zbiorowe. Dla
każdego istotnym elementem jego świadomości - pociechy, nadziei, mobilizacji - był fakt, że nie
jest sam, lecz wśród wielu innych. To podobieństwo biografii, ten paralelizm przeżyć, mimo że
doznawanych w różnych miejscach, różnych momentach i z różną intensywnością, są ważne
także  dlatego,  że  trwale  kształtują  mentalność,  postawy,  hierarchię  wartości  uczestników.
Wytwarzają  też  między  nimi  trwałe  więzi  solidarności  zbiorowej  czy,  jak  powiadamy  -
wspólnotę pokoleniową opartą na pamięci przeżytych wydarzeń.

Działania zbiorowe

Aktywność ludzi w zbiorowościach przebiega nie tylko „obok siebie", nolegle" z aktywnością
innych - jak w przypadku tłumu, audytorium, publiczności,  pokolenia - ale  także wspólnie.
Taka wspólna aktywność pojawia się  wtedy, gdy ludzie zdają sobie  sprawę,  że celów,  jakie
sobie postawili,  nie  da się  zrealizować w pojedynkę,  a jedynie  razem z innymi,  z udziałem
innych, przy pomocy innych. Działająca wspólnie zbiorowość staje się wówczas instrumentem
niezbędnym do realizacji celów poszczególnych członków. Aby takie działania były skuteczne,
konieczna  jest,  po  pierwsze,  wyraźna  artykulacja  celów  działania,  po  drugie,  określenie
strategii  postępowania,  po  trzecie,  podział  funkcji  między  uczestników,  po  czwarte,
koordynacja różnych funkcji. Najczęściej spełnieniu tych wymogów służy, po piąte, wyłonienie
się  przywództwa.  Kiedy  zbiorowość  działa  w  celu  realizacji  wyraźnie  określonych  celów,
przyjmując określone strategie działania, dzieląc między siebie zadania i koordynując je między
sobą,  a  także  poddając  się  wyłonionemu  spontanicznie  przywódcy,  mamy  coś  więcej  niż
zachowania zbiorowe. Na ogół wiąże się z tym także większa trwałość tego rodzaju działań. O
ile zachowania zbiorowe są często przelotne, chwilowe, o tyle ukierunkowane na cel zbiorowe
przedsięwzięcia wymagają na ogół więcej czasu. I wreszcie, o ile w zachowaniach zbiorowych
obserwowaliśmy  wielką  dozę  spontaniczności,  emocjonalności,  ekspresyjności,  o  tyle  do
realizacji  zbiorowych  celów  niezbędna  jest  większa  racjonalność,  myślenie  strategiczne,
planowanie działań. Kontrast tych dwóch rodzajów wystąpień zbiorowych jest wyraźny, jeśli
porównamy  zamieszki  i  akty  wandalizmu  kibiców  po  przegranym  meczu  piłkarskim  z
gwałtownymi  manifestacjami  przeciwników  globalizacji,  które  towarzyszyły  na  przykład
szczytowi  ekonomicznemu  w  Quebecu  czy  Genui.  Choć  sposoby  działania  są  zewnętrznie
podobne,  to  istota  obu  zdarzeń  różni  się  zasadniczo.  W  pierwszym  przypadku  mamy  do
czynienia  z  „bezinteresowną"  ekspresją  złości,  wrogości,  agresji.  Tu  o  nic  nie  chodzi,  bo
przecież wyniku meczu zmienić się już nie da. Natomiast w drugim wypadku - niezależnie od
tego,  jak  oceniamy  racjonalność  takich  działań  -chodzi  o  pewne  cele  ideologiczne:  obronę
społeczeństw  biednych  przed  eksploatacją  ze  strony  ponadnarodowych  korporacji,  ochronę
wyniszczanej przyrody. Manifestacje mają przynieść realny skutek: zmienić polityczne decyzje,
powstrzymać podpisanie umów międzynarodowych itp.

Tak więc tę bardziej złożoną formę aktywności zbiorowej cechuje to, że jest wspólna, bardziej
trwała  i  celowo,  strategicznie  motywowana.  Przez  analogię  do  rozróżnienia,  jakie
wprowadziliśmy  wcześniej  między  zachowaniami  a  działaniami  indywidualnymi,  mówimy
tutaj już nie o zachowaniach zbiorowych, ale o działaniach zbiorowych. Choć i tu, i tu rzuca się
kamieniami i demoluje samochody, to rozróby kibiców piłkarskich są przykładem zachowania
zbiorowego, a demonstracje antyglobalizacyjne przykładem działań zbiorowych.
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Działania tego rodzaju mogą być ukierunkowane na najrozmaitsze cele.  Działania  zbiorowe
podejmuje ekspedycja himalaistów, by osiągnąć szczyt, drużyna piłkarska, by zdobyć puchar,
oddział komandosów, by odbić zakładników, strajkująca załoga, by uzyskać podwyżkę płac,
grupa  uczonych,  by  dokonać  odkrycia,  gang przestępczy,  by  ograbić  bank.  Takie  działania
występują  w  obrębie  różnych  obiektów  społecznych,  stanowią  treść  aktywności  ludzi
prowadzonej  w ramach  bardziej  lub  mniej  skrystalizowanych,  zinstytucjonalizowanych  czy
sformalizowanych całości: w zakładzie pracy, instytucie naukowym, klubie sportowym, armii,
mafii itp.

Bardzo interesująca dziedzina, w której występują zjawiska z wszystkich trzech omówionych
dotąd  kategorii  -  działania  masowe,  zachowania  zbiorowe  i  działania  zbiorowe  -  to  tzw.
ruchliwość pozioma. Pojęcie ruchliwości poziomej albo przestrzennej oznacza przemieszczanie
się  ludzi  w  przestrzeni  geograficznej.  Odróżniamy  je  od  pojęcia  ruchliwości  pionowej,  np.
awansu, który  oznacza  przechodzenie na wyższe szczeble społecznych hierarchii.  Ruchliwość
tego drugiego rodzaju będzie przedmiotem analizy w późniejszych rozdziałach.

Ograniczając się do ruchliwości poziomej, trzeba odróżnić trzy najważniejsze formy, w jakich
występuje: migracje,  turystykę, dojazdy do pracy. Niezależnie od powodów, jakie popychają
ludzi do decyzji o emigracji - zarobkowych, politycznych, religijnych - mogą to być działania
całkowicie indywidualne, które dopiero dzięki swojej masowości uzyskują wymiar społeczny,
na przykład oznaczają pojawienie się w kraju docelowym wielkiej zbiorowości poszukujących
pracy albo miejsca osiedlenia,  lub odwrotnie,  wyludnienie  i drenaż zasobów pracowniczych
kraju, z którego emigranci pochodzą. Ale emigracja może często przeradzać się w zachowania
zbiorowe, na przykład masowe ucieczki uchodźców w wyniku brutalnych czystek etnicznych,
tłumne obozy przesiedleńców, zbiorowe akty rozpaczy czy protestu przeciwko swojej sytuacji.
Wreszcie może też przybierać charakter działań zbiorowych, gdy ludzie podejmują decyzje o
emigracji  wspólnie,  w  grupie  czy  szerszej  wspólnocie,  wyznaczają  cel,  organizują  się,
mobilizują  zasoby, przygotowują środki transportu lub nielegalnego przerzutu.  Pojawiać się
mogą  całe  organizacje,  legalne  i  nielegalne,  wspomagające  emigracje  tego  rodzaju,  np.
współorganizowane przez Floriana Znanieckiego Stowarzyszenie dla Ochrony Emigrantów w
Polsce  międzywojennej  czy  chińskie  grupy  mafijne  organizujące  dzisiaj  nielegalny  przerzut
uchodźców z Azji do Europy Zachodniej.

Inna  forma  ruchliwości  poziomej,  turystyka,  stanowi  dzisiaj  dzięki  rozwojowi  środków
transportu,  otwarciu granic  politycznych i  uzyskaniu przez  znaczne  segmenty społeczeństwa
pewnych rezerw zasobów finansowych niezwykle  popularny i  masowy sposób okresowego
przemieszczania  się.  I  tutaj  zauważamy  trzy  możliwe  odmiany  działań.  Kiedy  ludzie
indywidualnie  decydują  się  odwiedzać  odwieczne  centra  światowej  turystyki  czy  jakieś
szczególnie  modne  w  danym  momencie  miejsca,  pojawiają  się  działania  masowe  turystów
podróżujących  jakby obok  siebie,  ale  nie  razem,  które  mają  oczywiście  swoje  zagregowane
skutki dla ekonomiki krajów przyjmujących, firm transportowych, organizacji turystycznych, a
także  życia  codziennego  lokalnych  mieszkańców.  Masowe  nagromadzenie  turystów  w
pewnych  popularnych  miejscach,  np.  miejscowościach  uzdrowiskowych,  rodzi  rozmaite
zjawiska z kręgu zachowań zbiorowych - tłok, tłum, kolejki, korki komunikacyjne, konkurencję
o miejsca  parkingowe,  stoliki  w restauracjach,  skrawek  piasku na  plażach  -  notabene  często
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odbierające  wartość  samym  przeżyciom  turystycznym.  Wreszcie,  turystyka  przybiera  także
coraz  powszechniej  charakter  zorganizowany,  grupowy,  z  wyraźnym  celem,  programem,
kierownictwem, a więc staje się przejawem działań zbiorowych.

To  samo  można  powiedzieć  o  powszechnych  dzisiaj,  zwłaszcza  w  okolicach  wielkich
zurbanizowanych aglomeracji, dojazdach do pracy. I tutaj występuje troistość: masowych, ale
podobnych  i  występujących  nawet  o  tych  samych  godzinach  indywidualnych  działań
pracowników,  towarzyszących  temu  nieuchronnie  zagęszczeń  działań  w  przestrzeni,
prowadzących  do  zachowań  zbiorowych,  oraz  zorganizowanych  działań  zbiorowych,  od
używania  na przemian,  rotacyjnie,  swoich  samochodów przez dojeżdżającą  do pracy grupę
sąsiadów (popularny w Ameryce car pool) po autobusy pracownicze przysyłane przez firmę.

Ruchy społeczne

Spośród  tej  różnorodności  działań  zbiorowych  wyodrębnia  się  jedna  ich  postać  szczególnie
istotna, która poddana została w socjologii drobiazgowej i wnikliwej analizie. Określamy ją jako
ruchy  społeczne.  Wyróżniają  je  dwie  właściwości.  Po  pierwsze,  są  one  ukierunkowane  na
szczególny  cel,  jakim  jest  zrealizowanie  jakiegoś  rodzaju  zmiany  społecznej.  A  po  drugie,
przebiegają w ramach niezinstytucjonalizowanych i niesformalizowanych (a w każdym razie
nie w pełni zinstytucjonalizowanych i sformalizowanych). W tym sensie są czymś pośrednim
między zachowaniami zbiorowymi (np. w tłumie), a działalnością zawodową (np. w urzędzie).

Ruchy  społeczne  są  w  dzisiejszym  świecie  bardzo  liczne  i  widoczne.  Wystarczy  włączyć
wiadomości  telewizyjne  lub  przeczytać  gazetę,  aby  napotkać  aktywność  jakichś  ruchów
społecznych.  Ruch  antyaborcyjny  czy  proaborcyjny,  ruch  ekologiczny,  ruch  konsumentów,
ruchy  feministyczne,  ruchy  polityczne,  ruchy  religijne,  ruchy  nacjonalistyczne,  ruchy
antywojenne,  ruchy  antynuklearne,  ruchy  reformatorskie,  ruchy  rewolucyjne,  ruch  praw
człowieka  -  to tylko niektóre  przykłady.  Określając  za amerykańskim socjologiem Meyerem
Zaldem ten obszar życia społecznego, w którym występują takie zjawiska, mianem „sektora
ruchów społecznych", zauważymy, że jest on dzisiaj szczególnie bogaty. Niektórzy powiadają
wręcz, że nasze czasy to „era ruchów społecznych" albo nawet że współczesne społeczeństwa
stają się coraz wyraźniej „społeczeństwami ruchów społecznych".

Fakt ten wiąże się z pewnymi fundamentalnymi właściwościami społeczeństwa nowoczesnego.
Stworzyło  ono  sprzyjające  warunki  formowania  się,  mobilizowania  i  rozwijania  ruchów
społecznych.  Po  pierwsze,  proces  urbanizacji  doprowadził  do  powstania  wielkich  skupisk
ludności  na  stosunkowo  niewielkiej  przestrzeni.  Miasta  stały  się  terenem  intensywnych
kontaktów,  interakcji  i  komunikacji  pomiędzy  licznymi  jednostkami.  Dzięki  temu  ułatwiły
formułowanie  się  zbiorowych  poglądów,  artykułowanie  wspólnych  wartości  i  ideologii.
Stworzyły  też  naturalną  bazę  rekrutacyjną  dla  zachowań  i  działań  zbiorowych.  W  bliskiej
odległości  mieszkało  bowiem  wielu  potencjalnych  uczestników  ruchów  społecznych.  Tylko
tutaj  możliwe  było  łatwe  „skrzyknięcie  się",  „wyjście  ludzi  na  ulicę"  i  prowadzenie  przez
gwałtowne demonstracje „polityki ulicy", przeradzającej się w trwalsze ruchy społeczne. Nie
bez powodu ruchy społeczne były przeważnie inicjowane w miastach.

Po drugie, w podobnym kierunku działał proces industrializacji, gromadzący w fabrykach czy
przyfabrycznych osiedlach wielkie  masy pracowników. Stykając się  przez cały czas pracy,  a
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więc przeważnie większość dnia, z wieloma ludźmi o podobnej sytuacji życiowej, podobnych
problemach i podobnych aspiracjach, łatwo było o sformułowanie wspólnej opinii, uzgodnienie
strategii  walki i podjęcie  zbiorowych protestów. Istotne było także poczucie siły, jaką dawał
naoczny  wprost  ogląd  zgromadzonych  mas  robotniczych.  Na  terenie  przedsiębiorstw
przemysłowych tworzyły się liczne ruchy społeczne, nie tylko o charakterze rewindykacyjnym,
wysuwające  roszczenia  materialne,  ale  także  polityczne  czy  moralne,  np.  ruchy
prodemokratyczne, ruch emancypacji kobiet czy niektóre ruchy religijne.

Po trzecie, umasowienie edukacji dawało efekt podwójny. Z jednej  strony gromadziło razem
wielkie masy uczniów lub studentów, z natury młodości gotowych do wspólnej mobilizacji i
aktywności kolektywnej. Nie bez powodu wiele ważnych ruchów społecznych koncentrowało
się  na  uniwersytetach.  Wystarczy  wspomnieć  paryską  „wiosnę  barykad"  1968  roku,  falę
kontestacji studenckich i ruchów kontrkulturowych w USA mniej więcej w tym samym czasie,
masowe wystąpienia polityczne studentów w Chinach, Korei Południowej czy na Filipinach w
latach  osiemdziesiątych  i  dziewięćdziesiątych.  Równocześnie  edukacja  pozwala  na  lepsze
dostrzeganie  i  definiowanie  spraw  publicznych,  rozwija  wrażliwość  na  krzywdę  i
niesprawiedliwość,  a  także  poszerza  wyobraźnię  na  temat  możliwych  strategii  wspólnego
działania.

Po  czwarte,  ułatwienie  rekrutacji  i  mobilizacji  do  ruchów  społecznych  przynosi  rozwój
nowoczesnych  technologii.  Z  jednej  strony  środki  masowego  przekazu  pozwalają  na
kształtowanie opinii publicznej i wytwarzanie poczucia wspólnoty w skali ponadlokalnej, a z
drugiej  strony  telekomunikacja,  a  także  sieci  komputerowe  pozwalają  na  błyskawiczną
komunikację  niezależnie  od  fizycznej  bliskości.  W  celu  propagowania  swoich  programów
ruchy  społeczne  sięgają  dzisiaj  do  Internetu.  Bogate  materiały  publikuje  w  sieci  ruch
ekologiczny  czy  antyglobalizacyjny.  Ale  i  bardziej  tradycyjne  ruchy  chłopskie  lub
nacjonalistyczne  korzystają  z  tych  nowych  szans  upowszechniania  swoich  idei.  Kiedy  w
prowincji Chiapas w Meksyku wybuchło w latach dziewięćdziesiątych powstanie ludowe, jego
przywódca Subcomandante Marcos rozesłał natychmiast w świat przez Internet manifest ruchu
Zapatystów,  mobilizując  w  ten  sposób  poparcie  dla  swoich  żądań  i  podejmowanej  walki
zbrojnej.

Po  piąte,  nowoczesne  społeczeństwo  miejskie  i  przemysłowe  stwarza  warunki  nie  tylko
sprzyjające rekrutacji  i  mobilizacji  do ruchów społecznych, ale istotnie wzmacnia motywacje
potencjalnych  uczestników.  Przede  wszystkim  rośnie  pula  niezadowolenia,  populacja
upośledzonych (zarówno bezwzględnie,  w sensie  biedy czy bezrobocia,  jak i  relatywnie,  w
sensie  niedościgania  elit  bogactwa  i  sukcesu).  Formułują  oni  różnego  rodzaju  zarzuty,
roszczenia i żądania. Desperacja popycha ich do organizowania się i wspólnej walki o poprawę
warunków życia. Stanowią naturalnych uczestników i zwolenników ruchów kontestatorskich,
reformatorskich  i  rewolucyjnych.  Obok  tego,  sam  fakt  ato-mizacji  społecznej,  poczucie
wykorzenienia, wyobcowania czy owej „samotności w tłumie", o której pisał David Riesman,
skłania  do  poszukiwania  utraconej  wspólnoty,  jakiegoś  wspólnego  terenu  działania.  Wielu
odnajduje  to  właśnie  w ruchach  społecznych.  Wreszcie  rozchwianie  tradycyjnych  wartości,
chaos  normatywny  czy,  jak  to  określał  Emile  Durkheim,  stan  „anomii"  wyzwala  potrzebę
poszukiwania  sensu  życia,  drogowskazów  postępowania,  godnych  celów.  Na  takie
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zapotrzebowanie odpowiadają np. ruchy religijne, ruchy odnowy moralnej, samodoskonalenia
itp.

Po  szóste,  motywacje  tego  rodzaju  umacnia  powszechna  w  społeczeństwie  nowoczesnym
ideologia  aktywistyczna  i  progresywistyczna,  podkreślająca  wagę  i  potrzebę  zmian,  a  także
zależność zmian od podmiotowej aktywności ludzi. Społeczeństwo nie jest dane raz na zawsze,
jego los nie jest przesądzony, a co więcej to, jakie jest i jakim się staje, stanowi efekt ludzkich
działań.  Takie  credo  oznacza  odrzucenie  fatalizmu  i  determinizmu,  nakłaniając  wprost  do
podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz zmian postępowych. Akcent na podmiotowość,
tworzenie historii, wielość możliwych scenariuszy rozwoju, rolę ludzkich decyzji i wyborów -
czyni ludzi bardziej skłonnymi brać losy społeczne we własne ręce, także przez przyłączanie się
do ruchów społecznych.

Po  siódme,  w  obszarze  polityki  większość  społeczeństw  nowoczesnych  odchodzi  od  form
dyktatorskich,  autokratycznych  czy  totalitarnych  w  stronę  reżimu  demokratycznego.  A
demokracja  stwarza  dla  ruchów  społecznych  szczególnie  dogodną  „strukturę  szans
politycznych". Typowe dla niej, konstytucyj-nie zagwarantowane wolności - słowa, zrzeszania
się,  zgromadzeń  -  umożliwiają  ruchom  społecznym  swobodną  rekrutację,  mobilizację,
rozpowszechnianie  programu  czy  ideologii,  wyłanianie  przywódców,  tworzenie  form
organizacyjnych - bez obawy ograniczeń i represji. Pewien stopień liberalizacji politycznej jest
w  szczególności  niezbędnym  warunkiem  powstania  ruchów  kontestator-skich  czy
rewolucyjnych.  Nie  przypadkiem  opozycja  demokratyczna  w  Polsce  skrystalizowała  się  i
skonsolidowała  w  drugiej  połowie  lat  siedemdziesiątych.  Okres  po  dramacie  grudnia  1970
przyniósł  bowiem  wyraźne  rozluźnienie  represyjności  systemu,  zmniejszając  koszty
organizowania  się  przeciwko  systemowi  i  związane  z  tym  ryzyko.  Historia  rewolucji
potwierdza tę  prawidłowość:  rewolucje  wybuchają  mianowicie  na ogół  wtedy,  kiedy  ancien
regime  z różnych powodów słabnie  i  idzie  na koncesje.  Nie  wtedy,  gdy władza  jest  silna  i
stanowcza,  lecz  gdy  się  cofa,  rozluźnia  rygory  i  ograniczenia,  zmniejsza  ostrość  kar  za
niesubordynację.

Wreszcie,  po ósme,  aktywność  w ramach ruchu społecznego wymaga pewnej  puli  wolnego
czasu i energii uczestników, a także innych zasobów niezbędnych do skutecznej  działalności
(środków technicznych, lokali, maszyn drukarskich, megafonów, papieru na ulotki, radiostacji
itp.). Otóż taka „mobilizacja zasobów" ludzkich i materialnych jest łatwiejsza w społeczeństwie
nowoczesnym, gdzie poszerza się margines wolnego czasu, gdzie praca traci charakter fizycznie
eksploatujący  i  gdzie  pewna  pula  wolnego,  niezagospodarowanego  kapitału  może  być
przyciągnięta  dla potrzeb ruchu przez dotacje,  darowizny,  subwencje  itp.  W rezultacie  tych
wszystkich  okoliczności  ruchy  społeczne  stanowią  centralny  aspekt  tego,  co  nazywamy
nowoczesnością.

Wielka różnorodność ruchów społecznych występujących współcześnie wymaga klasyfikacji.
Ruchy  społeczne  zmierzają  do  zmian  społecznych,  ale  zmiany,  o  które  chodzi,  mogą  mieć
bardzo różny charakter. Przede wszystkim różny może być ich zakres. Ruchy reformatorskie
czy,  jak  to  określa  Neil  Smel-ser,  „zorientowane  na  normy"  pragną  dokonać  modyfikacji
zastanych  sposobów  postępowania,  w  szczególności  przez  zmianę  norm  regulujących
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postępowanie właściwe czy pożądane. Przeważnie chodzi o normy prawne: np. zmianę prawa
pracy  w  kierunku  większych  przywilejów  pracowniczych,  zmianę  prawa  lokalowego  w
kierunku większych uprawnień właścicieli domów, zmianę prawa ochrony środowiska, zmianę
kodeksu drogowego, wprowadzenie zakazu aborcji itp. Może też chodzić o normy obyczajowe
czy moralne. Takie cele stawia sobie np. ruch przeciwko eksperymentom na zwierzętach, ruch
na rzecz zakazu pornografii czy penalizacji prostytucji itp. Ruchy radykalne, rewolucyjne lub, w
terminologii  Smelsera,  „zorientowane  na  wartości"  zmierzają  do  zmian  najbardziej
fundamentalnych,  dotyczących  podstawowych  zasad  porządku  społecznego,  a  także  zmian
wielostronnych,  obejmujących  różne  obszary  życia  społecznego.  Taki  charakter  miał  bez
wątpienia  ruch  Solidarność,  żądający  całkowitej  i  wszechstronnej  zmiany  systemu
politycznego,  ekonomicznego  i  kulturalnego.  Podobnie,  centralnych  wartości  społeczeństwa
dotyczył inny wielki ruch polityczny XX wieku, ruch praw obywatelskich w USA domagający
się równouprawnienia ludności murzyńskiej.

Inne  rozróżnienie  dotyczy  tego,  czy  ruch  jest  nastawiony  na  innowacje,  a  więc  zmierza  do
wprowadzenia nowych norm i wartości, nowych rozwiązań organizacyjnych i ustrojowych, czy
też przeciwnie - zachowawczy, a więc sprzeciwia się zmianom i dąży do powstrzymania zmian
już wprowadzonych. W tym ostatnim przypadku chodzić może o zmiany przynoszone przez
procesy  toczące  się  niezależnie  od  jakichkolwiek  ruchów  społecznych,  np.  wprowadzenie
nowych  technologii  w  wyniku  postępu  naukowego  i  technicznego,  ekspansywny  rozwój
produkcji przemysłowej czy ogarniający dziś świat proces globa-lizacji. We wczesnych fazach
uprzemysłowienia  to  przeciwko  maszynom  kierował  się  w  Anglii  ruch  luddystów.  Dzisiaj
protesty  kierują  się  przeciw  elektrowniom  atomowym,  klonowaniu  zwierząt,  inżynierii
genetycznej.  Potężne  ruchy  społeczne  występują  przeciwko  negatywnym  skutkom  rozwoju
przemysłu:  postępującemu  zatruciu  środowiska,  wyczerpaniu  zasobów  naturalnych  czy
wytrzebieniu  niektórych  gatunków  zwierzęcych.  A  przeciwko  gwałtownie  nasilającemu się
procesowi  globalizacji  ekonomicznej  i  kulturalnej  walczą  pojawiające  się  z  początkiem  XXI
wieku  ruchy  antyglobalizacyjne.  Ale  ruchy  protestować  także  mogą  przeciwko  zmianom
wprowadzonym  pod  naciskiem  ruchów  przeciwnych.  Są  takie  kwestie  społeczne,  które
mobilizują  w  równej  mierze  ruchy  za  i  przeciw.  Wówczas  pojawiają  się  pary  „ruchów  i
kontrruchów"  pozostające  w  nieustannym  konflikcie  i  aktywizujące  się  na  przemian  w
zależności  od  aktualnego  rozwiązania  tych  kwestii  w  obowiązującym  systemie  prawnym.
Doskonałych przykładów dostarczają ruchy antyaborcyjne i proaborcyjne, ruchy występujące
przeciwko karze śmierci i ruchy domagające się kary śmierci, ruchy obrony lokatorów i ruchy
praw właścicieli nieruchomości, itp.

Z kolei  różnić  się  może  domena,  w której  ruch  pragnie  osiągnąć  zmiany,  na  której  przede
wszystkim koncentruje swoje wysiłki. Wiele ruchów żąda reform społecznych, a więc zmian
organizacyjnych,  strukturalnych  w dziedzinie  gospodarki,  polityki,  kultury.  Ale  są  i  ruchy,
które  zmierzają  do  doskonalenia  jednostek,  ich  naprawy  moralnej,  obrony  godności,
podniesienia poziomu edukacyjnego, odrodzenia religijnego. W tym przypadku liczy się na to,
że  odmienieni  przez  ruch  moralizatorski  czy  religijny  ludzie  zmienią  także  na  lepsze  całe
społeczeństwo.  Odwrotna  logika  obowiązywała  w  przypadku  ruchów  reform  społecznych.
Tam  zmienione  warunki  organizacyjne  lub  strukturalne  miały  ukształtować  w  przyszłości
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lepszych ludzi.

Blisko wiąże się z tym różnica przyjmowanej przez ruch strategii działania. Są ruchy, które w
celu wprowadzenia pożądanych zmian organizacyjnych czy strukturalnych dążą do zdobycia
władzy  politycznej  i  kontroli  legislacji.  Wówczas  w  systemie  demokratycznym  naturalny
kierunek ich ewolucji prowadzi do przekształcenia się w partie polityczne. Taką genezę mają
np.  partie  „zielonych"  w  parlamentach  zachodnioeuropejskich.  Podobnie  przebiega  rozwój
ruchu Solidarność  po przełomie  roku 1989,  wyraźnie  zmierzający  przez  etap  AWS i  Klubu
Parlamentarnego  do  stworzenia  prawicowej  partii  politycznej.  Inne  ruchy  zadowalają  się
wywieraniem  nacisku  na  władzę  państwową  i  na  kierunki  legislacji.  Starają  się  uzyskać
wpływy w elicie władzy, odwołując do lobbingu. Jeszcze inaczej postępują ruchy zmierzające
do zreformowania  jednostek:  moralizatorskie,  religijne  itp.  Nie  mają  one  zazwyczaj  ambicji
politycznych,  nie  chodzi  im  o  reformy  ustrojowe,  lecz  o  doskonalenie  swoich  własnych
członków,  wzmocnienie  ich  tożsamości,  reafirmację  wartości.  Nie  sięgają  więc  po władzę,  a
raczej  podejmują  kampanie  ideologiczne skierowane  bezpośrednio do swoich  zwolenników,
dążąc do uzyskania dostępu do mass mediów: pozyskania własnych organów prasowych, stacji
radiowych i  telewizyjnych.  Inicjują  też  działania  edukacyjne,  samokształceniowe,  organizują
niewielkie zwarte wspólnoty, w których kultywowane i lansowane mają być typowe dla ruchu
wartości. Przykładem jest Radio Maryja i skupione wokół rozgłośni „Rodziny Radia Maryja".

Istotne różnice  między ruchami społecznymi dotyczą także akceptowanych metod działania
czy, jak to określa Charles Tilly, „repertuarów kontestacji". Są ruchy, które z zasady wykluczają
działania  gwałtowne,  terrorystyczne,  oparte  na  przemocy.  Nakazują  akcje  pokojowe,
perswazyjne,  utrzymane  w  ramach  porządku  prawnego.  Znanym  przykładem  jest  ruch
nacjonalistyczny Mahat-my Gandhiego  w Indiach.  Ruch Solidarność  stawiał  sobie  za  punkt
honoru, aby w walce z reżimem nie rozbito nawet szyby. Podobne idee wysuwał przywódca
ruchu praw obywatelskich w USA Martin Luther King. Ale są też liczne ruchy nacjonalistyczne,
separatystyczne,  fundamentalistyczne  czy  rewolucyjne  akceptujące  przemoc  w  najbardziej
brutalnych formach, jako jedyne skuteczne narzędzie walki. Skrajnym przypadkiem są ruchy
wspierające  terroryzm,  a  więc  przemoc  skierowaną  przeciwko  przypadkowym  ofiarom  i
służącą zastraszeniu całych zbiorowości  oraz spektakularnemu zaakcentowaniu własnej  siły.
Przykładami mogą być ruch Hezbollah w Palestynie, islamski Dżihad, ETA w kraju Basków lub
IRA w Irlandii.

Perspektywę historyczną przyjmuje podział ruchów społecznych na „stare" i „nowe". Zwraca
się  uwagę,  że  w  wieku  XIX  dominowały  ruchy  reprezentujące  wyraźnie  wyodrębnione
segmenty  struktury  społecznej:  klasy,  warstwy  czy  kategorie  zawodowe.  Rekrutowały  one
swoich uczestników i zwolenników spośród członków tych partykularnych zbiorowości. Taki
charakter  miał  ruch  robotniczy,  ruchy  chłopskie,  ruchy  związkowe.  Treść  zmian,  o  które
walczyły,  była  również partykularnie  określona.  Mobilizowały się  one  w obronie  interesów
tych  konkretnych  klas  czy  grup,  przy  czym  w  centrum  ich  uwagi  znajdowały  się  interesy
materialne, ekonomiczne, związane z zakresem własności, poziomem zarobków, standardem
życia  itp.  Cechowały  się  także  hierarchiczną  strukturą  wewnętrzną  i  stosunkowo  dużym
stopniem  zorganizowania,  wyłaniając  z  siebie  łatwo  czy  to  partie  polityczne,  czy  związki
zawodowe. W wieku  XX,  a zwłaszcza  II  połowie  XX wieku, pojawia się nowy rodzaj ruchów
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społecznych.  „Nowe ruchy  społeczne",  takie  jak ruch ekologiczny,  ruch feministyczny,  ruch
antynuklearny, ruch pokojowy, ruch antyaborcyjny, ruch przeciwko karze śmierci, ruch praw
człowieka itp., rekrutują swoich członków i zwolenników w poprzek normalnych podziałów
klasowych, warstwowych czy zawodowych. Nie mają więc charakteru partykularystycznego,
lecz  uni-wersalistyczny.  Spotykają  się  tu  ludzie  o  najrozmaitszym  statusie  społecznym,
powiązani tylko wspólną ideą: młodzi i starzy, bogaci i biedni, robotnicy i menażerowie, artyści
i gospodynie domowe, naukowcy i księża. Wartości,  wokół których skupiają się takie ruchy,
mają,  jak  to  określa  Ronald  Inglehart,  charakter  „postmaterialistyczny".  Dotyczą  np.  jakości
życia w niezniszczonej przyrodzie, godności i uprawnień jednostki, afirmacji życia poczętego,
samorealizacji, tożsamości, wolności, pokoju. Są to wartości nie partykularne, lecz uniwersalne,
odnoszące się nie do pewnych tylko segmentów społeczeństwa,  ale  aktualne dla wszystkich
ludzi, słowem ogólnoludzkie3. Wreszcie, nowe ruchy społeczne cechują się daleko luźniejszymi
formami organizacyjnymi, są bardziej egalitarne, zdecentralizowane, oparte na dobrowolnym
akcesie i ochotniczych formach aktywności.

Fenomen przełomu XX i XXI wieku to pojawienie się najnowszej formy ruchów społecznych, a
mianowicie ruchów antyglobalizacyjnych. Gwałtowne protesty z okazji konferencji czy spotkań
przywódców  najbogatszych  krajów  świata,  a  także  sesji  międzynarodowych  organizacji
finansowych  czy  gospodarczych  -  Międzynarodowego  Funduszu  Walutowego,  Banku
Światowego,  Światowej  Organizacji  Handlu  -  których  byliśmy  świadkami  w  Seattle,
Waszyngtonie, Pradze, Quebecu, Goteborgu, Genui, stanowią formę pośrednią między ruchami
starego  i  nowego  typu.  Z  ruchami  starymi  zbliża  je  skupienie  się  na  problemach
ekonomicznych,  ideologia  antykapitalistyczna,  skierowana  głównie  przeciwko  wielkim
multinarodowym  korporacjom.  Jest  tu  jednak  istotne  novum  upodabniające  protesty
antyglobalizacyjne  do  nowych  ruchów  społecznych.  O  ile  bowiem  dawne  ruchy  społeczne
broniły partykularnych interesów konkretnych klas, warstw, grup zawodowych, o tyle obecnie
ruchy antyglobalizacyjne traktują swoje cele w kategoriach bardziej uniwersalnych, występując
w imieniu wszystkich „zwykłych ludzi" przeciw zdemonizowane-mu światu wielkiego biznesu
i  finansów.  Walczą  nie  z  biedą,  eksploatacją  czy  uzależnieniem  pewnych  grup,  ale  z
podporządkowaniem  całej  ludzkości  rządom  pieniądza  i  światowego  kapitału.  Wartości
materialistyczne,  dawniej  niejako  z  definicji  partykularne,  zostały  tu  podniesione  do  rangi
wartości  uniwersalnych.  Taka ideologia  przyciąga do ruchu przedstawicieli  najrozmaitszych
klas, warstw, środowisk zawodowych, choć, jak w większości ruchów społecznych, dominuje
młodzież. Przekrojowa rekrutacja, przebiegająca w poprzek tradycyjnych podziałów, to kolejna
cecha, która upodabnia ruchy antyglobalizacyjne do nowych ruchów społecznych. Nowe ruchy
społeczne i ta ich najnowsza, mieszana wersja nadają coraz wyraźniej ton całemu „sektorowi
ruchów społecznych" we współczesnym świecie.

Nie  oznacza to,  że stare  ruchy społeczne  się  dezaktualizują.  Głębokie  różnice  ekonomiczne,
jaskrawe bieguny bogactwa i biedy, endemiczne bezrobocie, wielorakie formy dyskryminacji,
nierówności i niesprawiedliwości społecznej, jakie przynosi nie tylko w skali globalnej, ale w
obrębie każdego społeczeństwa współczesny kapitalizm, sprawiają, że walka o partykularne,
klasowe  czy  grupowe  interesy  ekonomiczne  jest  tak  samo intensywna  jak  dawniej.  Novum
polega  jednak  na  tym,  że  wraz  z  rosnącą  stale  dominacją  ustrojów  demokratycznych,
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reprezentacje  klas,  warstw,  grup  zawodowych  zyskały  swoje  miejsce  w  normalnym
zinstytucjonalizowanym  mechanizmie  politycznym:  jako  partie  polityczne,  frakcje
parlamentarne, związki zawodowe, grupy nacisku itp., tracąc charakter niesformalizowanych i
niezinstytucjonalizowanych  ruchów  społecznych  tradycyjnego  typu.  Stare  ruchy  społeczne
zostały  wchłonięte  przez  demokratyczną  politykę,  a  na  poziomie  pozainstytucjonalnym
pozostały głównie ruchy nowego typu.

Dynamika ruchów społecznych

Ruchy społeczne rodzą się, rozwijają, odnoszą sukcesy lub porażki, ale w końcu rozpadają się i
zanikają.  Każdy  ruch  społeczny  przechodzi,  w  krótszym  lub  dłuższym  okresie,  pewną
„karierę". Można w niej wyróżnić charakterystyczne stadia. Amerykański socjolog Neil Smelser
skupił uwagę na okresie wyłaniania się ruchu społecznego, wskazując na cztery warunki, które
muszą  kolejno,  kumula-tywnie  wystąpić,  aby  ruch  mógł  powstać4.  Przede  wszystkim  w
społeczeństwie wytworzyć się musi „sprzyjający kontekst strukturalny". Pisaliśmy wcześniej o
tych warunkach ogólnych, jakie stwarza dla ruchów społecznych społeczeństwo nowoczesne,
ze  swoją  masowością,  łatwością  komunikacji,  aktywistyczną  ideologią,  wolnościami
demokratycznymi  itp.  Ale  są  także  warunki  szczególne,  historycznie  specyficzne  dla
konkretnych  społeczeństw.  Należy  tu  zakorzeniona  w  kulturze  i  mentalności  zbiorowej,
przekazywana  przez  wieki,  tradycja  kontestacji.  Jeden  z  aspektów  dziedzictwa  Wielkiej
Rewolucji  Francuskiej  to  wyraźna  w  społeczeństwie  francuskim  tendencja  do  buntów
zbiorowych, masowych wystąpień, organizowania się w celu obrony grupowych interesów. A
zupełnie  inaczej  np.  w  Rosji,  gdzie  zakorzeniła  się  mocno  od  czasów  carskich  tradycja
oportunistycznego  posłuszeństwa  i  pasywizmu.  Są  społeczeństwa,  którym  szczęśliwe  losy
historyczne wpoiły przekonanie  o  skuteczności podejmowanych wysiłków i wiarę w sukces.
Ale są i takie, które odziedziczyły po zawikłanej historii „kulturę klęski", poczucie niemożności,
beznadziejności wszelkich zrywów. Czynnikiem, który tworzy kontekst sprzyjający dla ruchów
społecznych, a w różnych krajach i w różnych czasach występuje w różnym stopniu, jest także
niepewność  co  do  przyszłości  społeczeństwa,  nieprzejrzystość  jego  funkcjonowania,
rozchwianie systemu norm i wartości (w terminologii Emile'a Durk-heima: anomia społeczna).
Wiązać  się  to  może  z  głębokimi  zmianami  społecznymi  -  organizacyjnymi,  kulturowymi,
obyczajowymi -  niesionymi przez postęp techniki,  produkcji,  ale także z nagłymi kryzysami
gospodarczymi czy politycznymi, przełomami ustrojowymi itp.

Sprzyjający kontekst strukturalny tworzy dopiero pewne ogólne tło, na którym ruchy społeczne
mogą powstać, ale oczywiście nie przesądza o ich powstaniu. Stanowi warunki niezbędne, ale
niewystarczające genezy ruchów społecznych. Kolejny warunek niezbędny, ale też sam w sobie
niewystarczający  to,  według  Smelsera,  pojawienie  się  „strukturalnego  napięcia".  W
społeczeństwie pojawić się muszą sprzeczności  interesów i wartości pomiędzy jego różnymi
segmentami oraz związane z tym antagonizmy i  konflikty.  W przypadku „starych"  ruchów
społecznych  istotne  były  przede  wszystkim  rozbieżności  interesów  ekonomicznych,  szans
zaspokojenia  podstawowych  potrzeb  materialnych,  dzielące  klasy  upośledzone  i
uprzywilejowane,  elity  i  masy,  warstwy  społeczne,  kategorie  zawodowe,  grupy  wiekowe,
regiony czy formy osiedlenia (wieś-mia-sto). W przypadku „nowych" ruchów społecznych są to
przede  wszystkim  rozbieżności  wyznawanych  wartości  dzielące  wspólnoty  moralne,
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społeczności o podobnym stylu życia, wspólnoty gustów itp.

Na to, aby sprzeczności tego rodzaju stały się siłą motywującą do wspólnych działań, muszą
wejść  do  obszaru  świadomości  zbiorowej.  W  terminologii  Smelsera,  pojawić  się  muszą
„uogólnione  przekonania".  Rozbieżność  interesów  czy  wartości  musi  zostać  dostrzeżona,
zdefiniowana,  zinterpretowana,  przeżyta  emocjonalnie.  W  tle  wielu  ruchów  społecznych
odnajdziemy trzy charakterystyczne doznania: nierówności,  niesprawiedliwości i deprywacji.
Opierają  się  one  zawsze  na  porównywaniu  własnej  sytuacji  z  sytuacją  innych  lub
porównywaniu  możliwości  z  aspiracjami.  Dlaczego  moje  potrzeby  są  zaspokajane  gorzej,  a
innych  lepiej?  Dlaczego  moje  wysiłki,  nakład  pracy,  są  wynagradzane  gorzej,  a  mniejsze
wysiłki i praca innych - lepiej? Kwestie nierówności i niesprawiedliwości są aspektem bardziej
złożonego doznania deprywacji. Amerykańscy badacze ruchów społecznych Ted Gurr i James
Davies  mówią  o  poczuciu  relatywnej  deprywacji,  jako  najważniejszym  czynniku
psychologicznym generującym gotowość do masowych kontestacji i buntów. Relatywna depry-
wacja pojawia się wtedy, gdy „krzywa osiągnięć", a więc rzeczywistych warunków życiowych,
rozchodzi  się  z  „krzywą aspiracji",  a  więc  wizją  takich warunków,  które  powinny nam być
dane,  tak  jak  dane  są  innym,  bo  nam  też  (albo  nawet  bardziej  niż  innym)  słusznie  i
sprawiedliwie się należą. Silne i rozpowszechnione poczucie relatywnej deprywacji pojawia się
w  trzech  typowych  sytuacjach.  Po  pierwsze  wtedy,  gdy  warunki  życiowe  ulegają  nagle
gwałtownemu pogorszeniu, rozchodząc się w ten sposób ze standardem życiowym, do którego
przyzwyczailiśmy się i którego kontynuację uważaliśmy za coś oczywistego. Tak dzieje się na
przykład w sytuacji kryzysu gospodarczego, gdy spadają realne dochody, albo w przypadku
fali  bezrobocia,  która  odbiera  zwolnionym pracownikom dotychczasową pewność  i  ciągłość
zarobków. Odmienna forma relatywnej deprywacji to nagły wzrost aspiracji przy niezmiennym
poziomie  realnych  warunków  życiowych.  Może  to  być  efektem  pojawienia  się  ideologii
podnoszącej hasła egalitaryzmu czy sprawiedliwości społecznej, która uświadamia ludziom, że
zasługują  na  więcej,  niż  mają.  Może  być  też  efektem  zwiększenia  się  przejrzystości  życia
społecznego,  lepszej  widoczności  dostat-niejszych,  szczęśliwszych  warunków,  w jakich  żyją
inne  społeczeństwa  czy  inne  grupy  w  naszym  społeczeństwie.  Nazywamy  to  „efektem
demonstracji".  Trzeci  przypadek  łączy  pewne  tendencje  występujące  w  obu  poprzednich.
Zdefiniowany został wtedy, gdy historycy rewolucji zauważyli ze zdziwieniem, że rewolucje
wybuchają zazwyczaj nie wtedy, kiedy ludziom jest najgorzej, ale wkrótce po okresach pewnej
poprawy: czy to wzrostu gospodarczego, czy liberalizacji politycznej. James Davies tłumaczy to
tym, że  w okresach  takich  krzywa osiągnięć  i  krzywa aspiracji  rosną równolegle  do siebie.
Poprawa  sytuacji  gospodarczej  czy  politycznej  rodzi  nadzieje  i  aspiracje  dalszej,  ciągłej
poprawy.  Kiedy  w  takiej  sytuacji  przychodzi  jakieś  załamanie  -  kryzys  gospodarczy  czy
zaostrzenie represyjności reżimu - obie krzywe rozchodzą się, potęgując poczucie relatywnej
deprywacji  do poziomu,  w którym motywuje  ono  do zbiorowej  walki  o  utracone  nadzieje.
Badacze  ruchów  społecznych  w  krajach  Ameryki  Łacińskiej  czy  Afryki,  wybuchających  po
okresach  względnej  prosperity  opartej  na  wątłych  podstawach  zagranicznych  kredytów,
określają je - w duchu teorii Daviesa - jako „rewolucje wybujałych aspiracji"5.

Rozpowszechnienie  się  „uogólnionych  przekonań",  to  stan  bliski  już  pojawienia  się  ruchu
społecznego.  Oznacza pełną gotowość i  strukturalną,  i  psychologiczną do podjęcia wspólnej
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akcji.  Ale  potrzebne  jest  na  ogół  jeszcze  to  ostatnie  pchnięcie,  które  Smelser  określa  jako
„zdarzenie  inicjujące".  Jest  to  jakieś  zdarzenie  indywidualne,  partykularne,  ale  o  takim
wydźwięku symbolicznym czy emocjonalnym, że stanowi wstrząs dla zbiorowości i, mówiąc
skrótowo, wyprowadza ludzi na ulicę. Czarna kobieta Rosa Parks, która siada w przeznaczonej
tylko dla białych części  autobusu w mieście  Montgomery w stanie Alabama, przechodzi  do
historii,  bo  ten  incydent  wyzwala  falę  ruchu  praw  obywatelskich,  który  doprowadza  do
pełnego  równouprawnienia  murzyńskiej  ludności  Ameryki.  Zwolnienie  z  pracy  działaczki
związkowej  Anny  Walenty-nowicz  jest  momentem  zawiązania  się  wielomilionowego  ruchu
społecznego  Solidarność,  który  w  ostatecznym  efekcie  doprowadza  do  obalenia  ustroju
komunistycznego  w Polsce,  a  pośrednio  i  w całej  Europie.  Awaria  elektrowni  atomowej  w
Three  Miles  Island to początek potężnego ruchu przeciwników energii  jądrowej,  a skażenie
chemiczne w Chopal w Indiach stanowi istotne wydarzenie  w historii  ruchu ekologicznego.
Takie zdarzenia są oczywiście najpierw postrzegane i przeżywane indywidualnie. Myślę sobie:
„dość tego", „tak dalej być nie może", „nie mogę się temu biernie przyglądać", „dłużej tego nie
wytrzymam", „coś z tym trzeba zrobić". Zaczynam o tym rozmawiać z innymi, dzielę się swoim
wzburzeniem,  incydent  podchwytuje  prasa,  telewizja,  staje  się  przedmiotem  dyskusji
publicznej. W tym momencie ludzie zdają sobie sprawę, że nie są w swych odczuciach i chęci
działania odosobnieni.  Na co dzień nie  wiemy,  co naprawdę myślą masy innych obywateli:
jakie  są  ich  wartości,  opinie,  przekonania.  Żyjemy  w  stanie,  który  amerykański  psycholog
Gordon All-port nazywał „pluralistyczną ignorancją". Niepewność czy, być może, nie jesteśmy
sami  w  naszym  niezadowoleniu,  proteście,  oburzeniu,  stanowi  czynnik  paraliżujący,
powstrzymujący od działania. Zdarzenie inicjujące doprowadza do przełamania „pluralistycznej
ignorancji". Nagle okazuje się, że tak jak ja, myślą i czują inni. Możemy więc działać razem.

Zdarzenie  inicjujące zamyka genezę ruchu społecznego. Zaczyna się właściwa „kariera" ruchu.
Jej  pierwszym  etapem  jest  rekrutacja  członków.  Już  w  tym  momencie  ruchy  społeczne
zaczynają się różnicować. Są takie, w których rekrutacja następuje spontanicznie, żywiołowo,
oddolnie. Odpowiada wówczas tej tradycji interpretowania ruchów społecznych, którą określa
się  jako  „model  wulkaniczny".  Ruch  „wybucha"  pod  presją  gromadzących  się,  masowych,
oddolnych  napięć.  Ludzie  przyłączają  się  lawinowo,  spontanicznie.  Często  występuje  to  w
ruchach  motywowanych rasowo,  klasowo,  religijnie,  narodowościowo.  Natomiast  w innych
ruchach  społecznych  decydującą  rolę  odgrywają  animatorzy  ruchu,  zachęcający  do
przystąpienia. W tradycji teoretycznej związanej z tzw. „modelem mobilizacji zasobów" mówi
się  nawet  o  profesjonalnych  „przedsiębiorcach  ruchów  społecznych".  Zjawisko  takiej
inspirowanej  czy  organizowanej  rekrutacji  występuje  w  niektórych  „nowych"  ruchach
społecznych,  gdzie  masowe  uczestnictwo  jest  poprzedzane  przez  powstanie  zwartej,  ąuasi-
profesjo-nalnej grupy działaczy podejmujących następnie akcje rekrutacyjne.

Podstawowy problem przy rekrutacji to przełożenie celów ruchu na własne, prywatne interesy
potencjalnych  członków.  Inaczej,  uruchomienie  racjonalnych  motywacji  do przyłączenia  się,
czyli  takie ukształtowanie rachunku prywatnych korzyści,  strat i  ryzyka, aby niezależnie od
emocji skłaniał do udziału. Jest to szczególnie trudne wtedy, gdy cele, do których ruch zmierza,
mają charakter tzw. „dóbr czy wartości publicznych". Są to takie dobra czy wartości, których
osiągnięcie  oznacza  korzyść  dla  wszystkich,  które  z  samej  swojej  natury  nie  mogą  być
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zarezerwowane  tylko  dla  niektórych.  Przykłady  to  wolność,  niepodległość,  demokracja,
nieskażona przyroda, pokój i bezpieczeństwo. W każdym społeczeństwie,  w którym zostaną
zrealizowane,  są  dobrodziejstwem  dla  wszystkich.  Otóż,  jeśli  ruch  społeczny  walczy  o
realizację takich właśnie dóbr czy wartości, pojawia się istotny hamulec rekrutacji, który określa
się jako „syndrom pasażera na gapę" (free rider syndrom). Każdy może sobie bowiem myśleć tak:
jeśli ruch wygra, odniosę i tak korzyści - będę żył w wolnym kraju, uczestniczył w demokracji,
pił  czystą  wodę,  oddychał  przejrzystym  powietrzem  itp.  Jeśli  natomiast  ruch  przegra,  nie
poniosę żadnych konsekwencji,  nie dotkną mnie represje,  a najwyżej  nic się nie zmieni. Dla
wielu  więc  ludzi  motywacja,  którą  Weber  -  jak  pamiętamy  -  nazywał  racjonalnością
instrumentalną,  nakazuje  powstrzymać  się  od  uczestnictwa  i  przyjąć  postawę  „poczekamy,
zobaczymy".  Pozostają biernymi pasażerami na gapę,  w nadziei  „załapania się" na wszelkie
korzyści  bez żadnych kosztów. Zjawisko to występuje tym mocniej,  im większe jest ryzyko,
nakłady czasu i  energii  czy inne koszty związane z uczestnictwem w ruchu. Jest  to jeden z
klasycznych  przykładów,  kiedy  krótkowzroczna  racjonalność  indywidualna  staje  w
sprzeczności z racjonalnością zbiorową. Jeżeli bowiem wszyscy ludzie myślą w ten sposób - z
egoistycznego  punktu  widzenia  racjonalnie  -  to  nikt  nie  podejmie  żadnej  akcji,  żaden ruch
społeczny nie  powstanie,  a  jego cele  nie  zrealizują  się.  Kolektywnie  społeczeństwo poniesie
straty, a to oczywiście obróci się także przeciwko każdemu z „pasażerów na gapę". Będą dalej
żyć  w  represyjnym  systemie,  podlegać  autokratycznej  władzy,  truć  się  zanieczyszczonym
powietrzem i wodą, bać widma wojny itp. Ale kiedy przychodzi do przeciwdziałania, każdy
pyta: „a czemu ja, niech to zrobi sąsiad".

Dlatego ruchy społeczne próbują neutralizować takie motywacje. Uwolnienie się od syndromu
motywacyjnego „poczekamy, zobaczymy" jest możliwe w dwojaki sposób. Po pierwsze wtedy,
gdy nie kierujemy się racjonalnością instrumentalną (Zweckrationalitat), a raczej tą, którą Weber
nazywał  racjonalnością  z  uwagi  na wartości  (Wertrationalitat).  A więc  gdy wartość  celu,  do
którego  zmierzamy,  przeważa  nad jakimikolwiek,  nawet  największymi,  kosztami  działania.
Mówimy o tej  sytuacji  potocznie:  „cel uświęca środki".  Otóż, taka motywacja towarzyszy na
ogół inicjatorom, ideologom, przywódcom ruchu, którzy stanowią później  jego trwały trzon.
Druga  możliwość  zmobilizowania  „pasażerów  na  gapę"  to  zmodyfikowanie  rachunku  ich
instrumentalnej  racjonalności  przez  dodanie  do  korzyści  płynących  z  uczestnictwa,  obok
przypadających wszystkim dóbr czy wartości publicznych, również pewnych dóbr czy wartości
prywatnych,  które  stają  się  udziałem  wyłącznie  członków  ruchu.  Chodzi  tu  po pierwsze  o
satysfakcje  autoteliczne,  jakie  płyną  z  samego  uczestnictwa.  Niektóre  ruchy  społeczne
podejmują wysiłki, aby zwiększyć atrakcyjność tego rodzaju; organizują spotkania towarzyskie,
kluby,  festyny,  imprezy  teatralne.  Członkowie  ruchu  rotariańskiego  spotykają  się  na
uroczystych kolacjach, ruchy ekologiczne propagują wspólne wyprawy czy wycieczki. Swoje
codzienne działania niektóre ruchy otaczają rytuałem i symboliką nadającą im ąuasi-sakralny
charakter,  a  także  apelują  do  snobizmu  przez  stwarzanie  wrażenia  ekskluzywności  i
sekretności.  Celował  w  tym  ruch  masoński,  a  dzisiaj  podobny  charakter  przybierają  ruchy
satanistyczne. Ale obok atrakcyjności uczestnictwa w rachunek racjonalności instrumentalnej
mogą być włączane bardziej wymierne, materialne zachęty do uczestnictwa. Na przykład ruch
polityczny może nieść obietnicę posad czy stanowisk, rozdzielać nagrody albo dawać dostęp do
funduszy jedynie swoim zaufanym członkom.
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W toku rekrutacji  wyróżniają się na ogół dwie kolejne fale.  Pierwsza,  którą określa  się jako
rekrutację pierwotną, obejmuje tych, którzy przyłączają się do ruchu z pobudek ideologicznych
czy moralnych. Ważne są dla nich cele, jakie ruch obiecuje osiągnąć. Takie traktowanie ruchu
oznacza wysoki stopień zaangażowania, gotowość do wyrzeczeń, ryzyka, ponoszenia kosztów
działalności  w  imię  wyższej  sprawy,  którą  ruch  realizuje.  Druga  fala  rekrutacji,  rekrutacja
wtórna, opiera się na zupełnie innej motywacji. Gdy ruch już istnieje i gdy, co więcej, odnosi
jakieś widoczne sukcesy, sama przynależność staje się atrakcyjna „autotelicznie", niezależnie od
instrumentalnych  celów ruchu.  Ruch  dostarcza  okazji  do kontaktów  społecznych,  ciekawej,
wspólnej aktywności, odzyskania poczucia wspólnoty i sensu życia, tak często nadwątlonych w
masowym,  zatomizowanym,  anonimowym  społeczeństwie  współczesnym.  Zawsze  przynosi
też satysfakcję udział w „drużynie" zwycięskiej, skorzystanie z cząstki sukcesu, prestiżu, sławy.
Oczywiście  członkostwo  oparte  na  takiej  podstawie  ma  jnny  charakter  niż  zaangażowanie
ideologiczne.  Jest  w  pewnym  sensie  warunkowe,  dopóty  dopóki  wszystko  idzie  dobrze.
Natomiast  pierwsze  niepowodzenie,  czy  tym  bardziej  klęska  ruchu,  prowadzi  do  masowej
ucieczki tych, którzy w ruchu szukali tylko satysfakcji towarzysko-prestiżowych.

W  rezultacie  wielofalowej  rekrutacji  skład  członkowski  ruchu  tworzy  koncentryczne  kręgi
rzeczywistego  zaangażowania.  Od  trzonu  ideologicznego  tych,  którzy  traktują  ruch  jako
powołanie i wiążą z nim znaczną część swojej życiowej aktywności, aż po obrzeża tych kibiców
czy  „towarzyszy  podróży",  którzy  mało  przejmują  się  celami  ruchu,  a  pragną  jedynie
przyłączyć się do jakiegoś ciekawego i ważnego przedsięwzięcia. To zróżnicowanie widoczne
jest  wyraźnie,  kiedy  ruch  podejmuje  jakąś  akcję  zbiorową.  Wówczas  ujawnia  się  trzon
najbardziej aktywnych i zdeterminowanych, którzy działają najbardziej gwałtownie, ponosząc
największe  ryzyko,  podlegając  aresztowaniom  itp.  To  ich  pokazuje  w  razie  zamieszek  czy
demonstracji  telewizja.  I są znacznie liczniejsze  masy daleko bardziej  biernych uczestników,
którzy  wspierają  ruch,  ale  nie  są  gotowi  do spektakularnych,  heroicznych  działań.  Podczas
manifestacji  anty-globalizacyjnych  w Quebecu  korespondent  BBC przyznawał,  że  ci,  którzy
walczą z policją i których pokazuje na ekranie, to jakieś sto osób, a zebrane w tle tłumy bardziej
biernych,  co  najwyżej  skandujących  zwolenników,  liczą  tysiące.  Warstwy  uczestnictwa
ujawniają się także w przypadku klęski ruchu. Kiedy dochodzi do demobilizacji ruchu, odbywa
się to tak jak w cebuli, z której odpadają kolejne warstwy, poczynając od zewnętrznej łupiny.

Gdy  ruch  społeczny  rozpoczyna  działalność,  otwiera  się  ważna  rola  mobilizująca,
koordynująca,  organizująca  dla  przywódcy  ruchu.  W  znacznej  liczbie  ruchów  społecznych
bardzo  wcześnie  pojawia  się  jakaś  postać  centralna:  przywódca  charyzmatyczny.  Pojęcie
charyzmy  oznacza  tutaj  jakieś  szczególne,  wyjątkowe  talenty,  umiejętności,  wiedzę,
konsekwencję, siłę moralną itp., które dostrzeżone zostają i zdefiniowane przez zwolenników
jako  niemal  ponad-ludzkie.  Postrzegając  w ten  sposób postać  przywódcy,  ludzie  gotowi  są
obdarzać go pełnym posłuszeństwem, zaufaniem, lojalnością. Trzeba podkreślić, że jak w wielu
innych sprawach społecznych, najbardziej istotne jest tu przypisanie jednostce charyzmy przez
zbiorowość. Parafrazując słynny „teoremat W. I. Thomasa", można powiedzieć, że jeśli ludzie
traktują kogoś jako wielkość, to jest on tym samym wielki. Charyzma jest więc pewną relacją
między  jednostką  a  jej  zwolennikami,  fanami,  poplecznikami.  Oznacza  takie  cechy
jednostkowe, na które istnieje jakby zapotrzebowanie społeczne, które spełniają oczekiwania,

Nu
mer



współgrają  z nastrojami.  Zdobyć charyzmę to znaczy trafić  w te społeczne oczekiwania.  Jak
sformułował to w postaci paradoksu pewien polityk: jestem ich przywódcą, a więc idę za nimi.
Konstruowanie charyzmy na zamówienie przez speców od  public relations  polega właśnie na
takim modelowaniu wizerunku,  sposobu mówienia,  zachowania,  a  także  treści  wypowiedzi
kandydata  w  wyborach,  aby  trafić  w  mozolnie  wykrywane  przez  sondaże  opinii  nastroje
elektoratu. Od strony zwolenników postaci charyzmatycznej pojawiają się szczególne emocje,
entuzjazm, kult. Ludzie współuczestniczą w charyzmie, odnajdując satysfakcję w poddaniu się,
uległości, bezrefleksyjnym poparciu. Jak gwałtowne formy może to przybierać, niech świadczą
sceny z koncertów idoli popkultury, meczów bokserskich, wieców dyktatorów.

W ruchu społecznym charyzma przywódcy ma potężną siłę  mobilizującą.  Ale  jedną z cech
charyzmy jest jej stosunkowa efemeryczność. Stan entuzjazmu ze strony członków ruchu nie
trwa zazwyczaj  długo, a sam przywódca traci  znamiona nadzwyczajności  i  niecodzienności,
gdy przechodzi do zwyczajnych, a niezbędnych funkcji kierowania ruchem. Zupełnie inaczej
wygląda na barykadzie, a inaczej za biurkiem. Za Weberem nazwiemy ten proces rutyni/acją
charyzmy.  Jest  to  sygnał  kolejnej  fazy,  jaką  przechodzą  zazwyczaj  ruchy  społeczne,  a
mianowicie  krystalizowania  się  ideologii,  wyłaniania  organizacji  i  powstawania  swoistego
etosu. Luźne ideały ruchu powoli przekształcają się w spoisty system. Jego typowy element to
wizje przyszłości, w której idee ruchu zostaną wprowadzone w życie. Często przybierają one
charakter  utopii.  W  ideologii  swoje  miejsce  znajduje  także  diagnoza,  często  skrajna  i
katastroficzna, tych problemów i zagrożeń, które ruch pragnie rozwiązać, a także wskazanie
przyczyn, źródeł, a zwłaszcza osób czy grup winnych temu stanowi rzeczy. Ruchy społeczne
często  ulegają  tej  formie  myślenia,  którą  Karl  Popper  nazywał  „konspiracyjną  teorią
społeczeństwa".  Równolegle z tym następuje  różnicowanie się  i  niekiedy biurokratyzowanie
struktur  organizacyjnych,  pojawiają  różne  szczeble  władzy,  wyspecjalizowane  funkcjonalnie
komórki.  W  ujęciu  amerykańskiego  specjalisty  od  zagadnień  ruchów  społecznych  Meyera
Zalda ruch w tym momencie przekształca się już w coś więcej, a mianowicie w „organizację
typu ruchu społecznego", a nawet w swoisty „przemysł ruchów społecznych". Niektóre ruchy
społeczne przekształcają się w partie polityczne, tracąc charakter spontanicznych przedsięwzięć
zbiorowych i wchodząc do zinstytucjonalizowanych struktur politycznych. Wreszcie w ruchu
społecznym wykształca się swoisty zespół reguł postępowania, etos normatywny. Ważną rolę
zajmuje  w  nim  kodyfikacja  dopuszczalnych  i  zalecanych,  ale  także  niedozwolonych,  metod
działania, używając terminologii Char-lesa Tilly'ego, „repertuarów kontestacji". Niektóre ruchy
wymagają powstrzymania się od przemocy, inne akceptują terroryzm. Inny istotny składnik
etosu  to  reguły  postępowania  wewnątrz  ruchu,  w  stosunku  do  współtowarzyszy,  a  także
reguły traktowania przeciwników czy wrogów. Te pierwsze tworzą swoisty etos solidarności,
te drugie - etos walki.

Każdy ruch społeczny w jakimś momencie  się  kończy.  Jego kres  może w naturalny  sposób
przynieść  zwycięstwo,  osiągnięcie  tych  zmian  społecznych,  reform  czy  rewolucyjnych
przekształceń,  o  które  ruch  walczył.  „Kryzys  wikto-rii"  oznacza  demobilizację  ruchu,
rozproszenie jego członków, rozpad struktur organizacyjnych, dezaktualizację ideologii. Próby
podtrzymywania  ruchu  ze  strony  ąuasi-profesjonalnych  działaczy,  dla  których  stanowi
podstawowy teren  aktywności,  z  którym wiążą  osobiste  interesy,  prowadzi  co najwyżej  do
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wytworzenia  jakichś  form  szczątkowych,  często  karykaturalnych.  Odwrotna  sytuacja
występuje wtedy, gdy ruch ponosi klęskę,  gdy nie udaje mu się zrealizować celów. „Kryzys
przegranej"  wyraża  się  narastającym  rozczarowaniem  członków  stopniową  demobilizacją,
zamieraniem aktywności, odpływem zwolenników. Podobny kres ruchu może też być efektem
silnych  represji,  jakie  ruch  reformatorski  czy  rewolucyjny  napotyka  ze  strony  władzy
państwowej,  albo przeciwdziałania ze strony kontrruchów mobilizujących się w celu obrony
status quo. Zmienia to zasadniczo rachunek kosztów i ryzyka dalszego pozostawania w ruchu,
co prowadzi do odejścia  słabiej  motywowanych mas zwolenników. Na ogół  pozostają tylko
najbardziej  zdeterminowani  ideolodzy,  którzy  w  jakichś  nowych,  bardziej  sprzyjających
okolicznościach  politycznych  i  przy  zmodyfikowanej  strategii  działania  mogą  stać  się
zalążkiem odrodzenia ruchu. Zamykając analizę różnych form aktywności zbiorowej, możemy
jej rezultaty podsumować w postaci diagramu.

Ruchy  społeczne  to  najbardziej  skomplikowany  przejaw  aktywności  zbiorowej.  Stanowią
kategorię  graniczną  pomiędzy  domeną  płynnych  działań  indywidualnych  i  zbiorowych,  a
bardziej  skrystalizowanymi  obiektami  społecznymi.  Ale  równocześnie  widzieliśmy,  jak  w
obrębie  ruchu wyłania  się  coraz  bardziej  złożona  i  utrwalona  organizacja,  a  także  jak ruch
wbudowuje się w trwałe, szersze struktury państwowe, przekształcając się w stowarzyszenia,
frakcje,  kluby  czy  partie  polityczne.  Analiza  ruchów  społecznych  jest  więc  naturalnym
ukoronowaniem  tego  działu  naszych  rozważań,  który  koncentrował  się  na  dynamicznym
„życiu społecznym", na świecie ludzkich zachowań, działań, kontaktów, interakcji, stosunków
społecznych,  działań  masowych,  zachowań  kolektywnych,  działań  wspólnych.  Aktywność
indywidualna i zbiorowa wytwarza pewne bardziej stabilne obiekty społeczne, które uzyskują
pewien stopień autonomii i trwałości,  wykraczający poza sferę działań. Co więcej,  wpływają
one zwrotnie na działania, stając się zastanymi ramami, w których toczy się wszelka aktywność
ludzka.  Przechodzimy  obecnie  do  analizy  całości  społecznych,  które  składają  się  na  to,  co
twórca socjologii August Comte nazywał metaforycznie anatomią społeczeństwa.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

CHARYZMA: szczególne, wyjątkowe talenty, umiejętności, wiedza, konsekwencja w działaniu,
siła moralna, moc perswazji itp., które dostrzeżone zostają i zdefiniowane przez zwolenników
przywódcy  jako  niemal  ponadludzkie  i  wymagające  pełnego  podporządkowania  się  jego
władzy.

DOBRA PUBLICZNE:  takie wartości,  które z natury mają charakter powszechny i nie mogą
być  przywilejem  niektórych  tylko  grup w społeczeństwie  (np.  demokracja,  sprawiedliwość,
suwerenność).

DZIAŁANIA  MASOWE:  gdy  wielu  ludzi,  w  podobnym  czasie,  ale  osobno  i  dla
indywidualnych  celów,  podejmuje  podobne  działania,  które  przynoszą  zagregowane  i
skumulowane  skutki  wykraczające  poza  zakres  prywatny  i  jednostkowy,  a  uzyskujące
znaczenie ogólnospołeczne.

KONTRRUCH  SPOŁECZNY:  mobilizacja  działań  zbiorowych  skierowanych  przeciwko
rozwijającemu  się  wcześniej  ruchowi  społecznemu,  mająca  na  celu  jego  demobilizację  lub
uniemożliwienie skutecznego działania.

Nu
mer



MODEL  MOBILIZACJI  ZASOBÓW:  przekonanie,  że  ruch  społeczny  jest  efektem
manipulator-skich zabiegów działaczy czy ideologów, którzy propagują ideologię kontestacji i
mobilizują bierne skądinąd i nieświadome masy społeczne do działań zbiorowych.

MODEL  WULKANICZNY  RUCHU  SPOŁECZNEGO:  przekonanie,  że  ruch  społeczny
wybucha  oddolnie,  na  skutek  nagromadzenia  napięcia  i  niezadowolenia  wśród  mas
społecznych.

NOWE  RUCHY  SPOŁECZNE:  ruchy  o  szerokim,  heterogenicznym  składzie  uczestników,
walczące  o  realizację  uniwersalnych,  postmaterialistycznych  wartości:  harmonii  z  przyrodą,
ochrony  środowiska,  pokoju,  emancypacji  kobiet,  zapewnienia  praw  mniejszości  i  grup
eksploatowanych, obrony życia poczętego itp.

PLURALISTYCZNA  IGNORANCJA:  nieświadomość  poglądów  i  postaw  innych  członków
zbiorowości czy całego społeczeństwa.

POKOLENIE:  zbiorowość  ludzi,  którzy  choć  osobno  i  niezależnie  od  siebie,  doświadczyli
takich samych, ważnych wydarzeń historycznych, przeżyli te same sytuacje i reagowali na te
same  wyzwania,  co  znalazło  wyraz  w  ich  przekonaniach,  regułach  i  wartościach,  oraz
wytworzyło poczucie wspólnego losu.

POLITYKA  ULICY:  wywieranie  nacisku  na  władze  państwowe  w  drodze  masowych
manifestacji ulicznych, w formach mniej lub bardziej gwałtownych.

PUBLICZNOŚĆ: zbiorowość obserwatorów, widzów lub słuchaczy, którzy równocześnie, choć
w  rozproszeniu  przestrzennym,  skupiają  uwagę  na  tym  samym  zdarzeniu,  programie
telewizyjnym czy radiowym, i doznają podobnych wrażeń i przeżyć.

REKRUTACJA PIERWOTNA: przystąpienie do ruchu społecznego z autentycznych pobudek
ideowych i chęci walki o realizację celów ruchu.

REKRUTAGA  WTÓRNA:  przystąpienie  do  ruchu  społecznego,  który  się  rozwija  i  odnosi
sukcesy,  w  poszukiwaniu  satysfakcji  wspólnotowych  i  towarzyskich,  a  także  spełnienia
własnych egoistycznych celów karierowych.

RELATYWNA  DEPRYWACJA:  odczuwana  jako  niesprawiedliwa  i  niesłuszna,  rozbieżność
między rzeczywistymi osiągnięciami a aspiracjami w dziedzinie  standardu życia, zarobków,
władzy czy prestiżu.

REPERTUAR KONTESTACJI: metody działania akceptowane przez dany ruch społeczny jako
właściwe dla realizacji jego celów.

RUCHLIWOŚĆ POZIOMA  albo  PRZESTRZENNA:  przemieszczanie się ludzi w przestrzeni
geograficznej: migracje, turystyka, podróże, dojazdy do pracy.

RUCHY ANTYGLOBALIZACYJNE: nowa fala ruchów społecznych o charakterze radykalnym
i  lewicowym,  która  pojawiła  się  na  przełomie  XX  i  XXI  stulecia  jako  protest  przeciwko
dominacji  wielkich  korporacji  i  centrów  finansowych,  konsumpcyjnemu  stylowi  życia,
uderzającym nierównościom społecznym i endemicznej biedzie w skali globalnej.

RUCHY RADYKALNE:  akcje zbiorowe, których celem jest zmiana fundamentów panującego
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ustroju, a w szczególności dominujących wartości.

RUCHY REFORMATORSKIE:  akcje zbiorowe o celach ograniczonych do modyfikacji zasad,
reguł  czy norm (np.  prawnych) przy zachowaniu nienaruszonych podstaw ustrojowych czy
organizacyjnych.

RUCHY SPOŁECZNE: akcje zbiorowe zmierzające do wywołania lub powstrzymania zmiany
społecznej.

RUTYNIZACJA CHARYZMY:  utrata charyzmy przez przywódcę na skutek włączenia go w
rutynowe, codzienne działania administracyjne czy organizatorskie, w których ujawnia swoje
słabości, popełnia błędy i okazuje się zastępowalny przez innych.

SEKTOR RUCHÓW SPOŁECZNYCH: suma występujących w danym społeczeństwie ruchów
społecznych różnych typów.

STARE RUCHY SPOŁECZNE: ruchy społeczne występujące w imię interesów ekonomicznych
lub  politycznych  wyraźnie  wyodrębnionych  segmentów  społeczeństwa  -  klas  społecznych,
grup zawodowych, etnicznych, rasowych.

SYNDROM PASAŻERA NA GAPĘ: powstrzymywanie się od wspierania działań zbiorowych
zmierzających do zdobycia dóbr publicznych, oparte na egoistycznie racjonalnej kalkulacji, w
myśl której ryzyko działania jest nieopłacalne, gdy wywalczenie tych dóbr przez innych i tak
przyniesie równe korzyści także biernym.

TŁUM: duża zbiorowość ludzi, którzy znaleźli się w bezpośrednim kontakcie przestrzennym i
reagują spontanicznie,  bezrefleksyjnie  i naśladowcze na wspólne bodźce i na współobecność
innych.

WARTOŚCI POSTMATERIALISTYCZNE:  akcent na jakość życia,  samorealizację,  harmonię
ze środowiskiem, godność i prawa podmiotowe człowieka.

ZACHOWANIE ZBIOROWE:  gdy wielu  ludzi  działa  w pojedynkę,  na  własną  rękę,  ale  w
bliskości  przestrzennej  z  innymi,  w tych  samych warunkach  sytuacyjnych,  co  prowadzi  do
modyfikacji zachowania każdego z nich w kierunku opisywanym przez „psychologię tłumów".

ZDARZENIE INICJUJĄCE: zdarzenie indywidualne, partykularne, a nawet przypadkowe, ale
o takim wydźwięku symbolicznym czy emocjonalnym, że stanowi wstrząs dla zbiorowości i
prowadzi do mobilizacji ruchu społecznego.

Książki godne uwagi

37, 57, 63 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Część II

CAŁOŚCI SPOŁECZNE

Rozdział 8

Od wielości jednostek do grupy społecznej

Zamknęliśmy  ten  dział  naszych  rozważań,  w  którym  skupialiśmy  uwagę  na  aktywności
ludzkiej - indywidualnej i zbiorowej - w jej rozlicznych formach, kombinacjach, permutacjach,
fluktuacjach,  od  najprostszych  ruchów  fizycznych  do  niezwykle  złożonych  ruchów
społecznych.

Przechodząc  do  analizy  stabilnych  i  skrystalizowanych  całości  społecznych,  przyjmujemy
odmienną  perspektywę  niż  ta,  którą  stosowaliśmy  przy  omawianiu  dynamicznego  „życia
społecznego". O ile dotychczas naszą ostateczną, elementarną jednostką analizy były działania
ujmowane w oderwaniu od konkretnych osób, które je podejmowały, o tyle teraz stajemy na
gruncie  bardziej  realistycznym,  traktując  jako  podstawowy  składnik  społeczeństwa
pojedynczego  człowieka.  W  perspektywie  dotąd  stosowanej  społeczeństwo  składało  się  z
ludzkich  działań.  W perspektywie,  jaką  wprowadzimy  obecnie,  społeczeństwo  składa  się  z
ludzi, jest zbiorem osób. Taka perspektywa, ze względu właśnie na jej realizm i narzucającą się,
naoczną  oczywistość,  była  w  socjologii  chronologicznie  wcześniejsza  niż  bardziej
wyrafinowane ujęcia akcentujące działania. Niektórzy sądzili, że wprowadzenie abstrakcyjnej,
dynamicznej  koncepcji  działań  i  ich  kombinacji  -  indywidualnych  i  zbiorowych  -  ten
wcześniejszy  punkt  widzenia,  zwany  niekiedy  grupowym,  przezwycięża  i  unieważnia.
Tymczasem jest on niezbędnym uzupełnieniem analizy społeczeństwa, komplementarnym w
stosunku do badania  dynamicznego  „życia  społecznego",  ukonstytuowanego z  działań.  Nie
możemy zapominać, że choć są to perspektywy różne, to jednak na to samo. Społeczeństwo jest
jedno,  takie  jakie  jest,  a to tylko socjolog w analizie  społeczeństwa przyjmować może różną
optykę, patrzeć pod różnym kątem, przez różne - żeby tak rzec - „socjologiczne okulary". Niech
nas więc nie dziwi, kiedy okaże się niebawem, że mówimy ciągle o tym samym. Bo mówiąc w
innym  języku,  wzbogacamy  obraz,  przybliżamy  się  nieco  do  uchwycenia  w  pełniejszej
złożoności tego niebywale skomplikowanego świata, jakim jest społeczeństwo ludzkie.

Cechy grupotwórcze

Punktem  wyjścia  perspektywy  grupowej  jest  banalne  spostrzeżenie,  że  społeczeństwo  to
wielość  jednostek  albo  inaczej  -  pewna  populacja.  Jest  oczywiste,  że  w  społeczeństwie
występują  rozmaite  zbiorowości  jednostek.  Wielością  jednostek  jest  rodzina,  ale  i  naród,
drużyna piłkarska i oddział wojskowy, klasa szkolna i grono przyjaciół, mieszkańcy Krakowa i
członkowie  mafii,  klub  rota-riański  i  parlament,  partia  polityczna  i  gang  młodzieżowy.
Wszystko to - a przykłady można by mnożyć bez końca - to jakieś zbiorowości ludzi.

Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek zbiorowości ludzi, to jej podstawową charakterystyką jest skład:
kto do niej należy, kim są te jednostki, które do niej zaliczamy? Trzeba zapytać o charakter cech,
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jakie im przysługują. Amerykański antropolog społeczny Clyde Kluckhohn zauważył, że wśród
ogółu cech ludzkich są takie, które właściwe są wszystkim ludziom, takie, które właściwe są
tylko  pojedynczej  osobie,  i  takie,  które  właściwe  są  niektórym  ludziom,  a  tym  samym
odróżniają  ich  od  wszystkich  innych,  którzy  owych  cech  nie  posiadają.  Wszyscy  ludzie  są
podobni  pod  względem  pewnych  cech  biologicznych  i  psychicznych,  które  tworzą  to,  co
nazywamy czasem „gatunkową naturą człowieka".  Zdefiniować naturę człowieka usiłują od
czasów  starożytnych  filoz\ofo-wie,  formułując  najrozmaitsze  koncepcje:  homo  sapiens,  homo
socius, homo politicus, homo economicus, homo ludens, homo reciprocus i wiele innych. Jest to także
teren  zainteresowania  takich  nauk  jak  anatomia,  fizjologia,  medycyna,  psychologia
eksperymentalna, antropologia fizyczna itp. Natomiast w zasadzie takie uniwersalne aspekty
człowieka nie  są ważne dla socjologa.  Piszę „w zasadzie",  ponieważ wpływowa dziś szkoła
„socjobiologii"  wskazuje,  że  pewne  fundamentalne  biologiczne,  „zwierzęce",  instynktowne,
popędowe cechy ludzi, bardzo istotnie wpływają na ich działania, a zatem na cały tok życia
społecznego  i  kształt  społeczeństwa.  Choć  trudno  się  z  tym  nie  zgodzić,  to  jednak  można
traktować biologię człowieka jako pewien substrat społeczeństwa, parametr wszystkiego, co się
w społeczeństwie dzieje, podobnie jak inny parametr - fizyczne otoczenie, w którym wszyscy
żyjemy - i abstrahować od obu dziedzin w poszukiwaniu swoistych społecznych cech ludzi.

Na drugim  biegunie  znajdują  się  takie  cechy,  które  przysługują  wyłącznie  danej  jednostce,
których z nikim nie dzieli, które tworzą jej niepowtarzalną indywidualną tożsamość. Należą tu
swoiste właściwości ciała i umysłu: wygląd, uroda, dziedziczony i unikalny kod genetyczny,
osobowość  będąca  zapisem  niepowtarzalnych  doświadczeń  życiowych,  wiedza,  jaką
posiadamy,  nasze  poglądy,  przekonania,  wartości,  jakie  wyznajemy,  to  w co  wierzymy,  to
czego się boimy i czym się cieszymy, kogo kochamy, a kogo nienawidzimy itp. Każdy jest pod
tymi względami inny. Nie ma dwóch całkowicie jednakowych jednostek, bo nawet bliźnięta,
jak  wiemy,  dadzą  się  z  czasem  od siebie  odróżnić.  Cechami  tego  rodzaju  interesuje  się  np.
psychologia różnic  indywidualnych,  psychologia osobowości.  Są ważne też dla policji,  która
identyfikuje  przestępcę  po liniach  papilarnych  czy kodzie  genetycznym,  a także  rozpoznaje
zwłoki po układzie uzębienia czy znamionach na skórze. Takie cechy całkowicie partykularne
również nie są istotne dla socjologa.

Ale jest jeszcze trzeci typ cech: takie mianowicie, które dzielimy z niektórymi tylko ludźmi, a
które tym samym różnią nas  razem z  nimi od innych ludzi. Jesteśmy podobni do niektórych
innych ludzi,  ale  tylko do niektórych,  a więc  tym samym jesteśmy odmienni od innych.  Te
cechy leżą w centrum zainteresowania socjologii.  Popatrzmy na salę uniwersytecką podczas
wykładu.  Na  sali  wykładowej  siedzą  dziewczyny,  oczywiście  odmienne  od  chłopców;  są
wysocy, oczywiście różniący się od niskich; są blondyni, bruneci, rudzi i łysi; są grubi i chudzi;
są krakowianie,  ale  także  Ślązacy czy Podhalanie;  są  w większości  Polacy,  ale  jest  i  dwóch
cudzoziemców;  niektórzy  pochodzą  ze  środowisk  wiejskich,  a  inni  z  miast;  są  studenci
socjologii,  ale  są  i  tak zwani  „dwukierunkowi",  studiujący  coś  jeszcze;  a  wszyscy razem to
studenci, różniący się tym samym od pracowników; to także studenci socjologii, różniący się
tym samym od studentów chemii  czy matematyki;  a  także  ludzie  młodzi,  różniący się  tym
samym od staruszków czy emerytów. To są cechy nie całkowicie uniwersalne, bo nie wszyscy
są dziewczynami, krakowianami, studentami itp. I to są cechy nie całkowicie partykularne, bo
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jest  wiele  dziewczyn,  krakowian,  studentów  itp.  To  właśnie  takie  cechy  pośredniej  natury
konstytuują zbiorowości ludzkie: kobiet i mężczyzn, krakowian i warszawiaków, studentów i
emerytów.

Cechy  uniwersalne  natury  ludzkiej,  wspólne  wszystkim  ludziom,  konstytuują  ludzkość,
mieszkańców planety  Ziemia,  niezróżnicowane społeczeństwo globalne. Cechy indywidualne,
niepowtarzalne, prywatne, nie konstytuują żadnej całości, lecz tylko luźny zbiór odrębnych i
osobnych jednostek. Natomiast dzięki cechom pośredniej  natury, podobieństwom i różnicom
cząstkowym, wielość ludzi, populacja, dzieli się na mniejsze całości, czyli inaczej - struktura-
lizuje się wewnętrznie.

Ale  zwróćmy  od  razu  uwagę,  że  każdą  jednostkę  cechuje  równocześnie  wiele  takich  cech
cząstkowych. Wybierzmy jedną osobę na naszej sali wykładowej. Panna Marta jest studentką,
więc ma coś wspólnego z wszystkimi studentami, a różni się od rencistów. To jest dziewczyna,
a więc  ma coś wspólnego  z  wszystkimi  kobietami,  a  różni  się  od mężczyzn.  To jest  młoda
dziewczyna,  a więc  ma coś wspólnego z wszystkimi  młodymi ludźmi,  a  różni  się  od ludzi
starych. To jest Polka, a więc ma coś wspólnego z wszystkimi Polakami, a różni się od Włoszek.
To jest zakopianka, a więc ma coś wspólnego z wszystkimi góralkami, a różni się od Ślązaczek.
To  jest  blondynka,  a  więc  ma  coś  wspólnego  z  wszystkimi  blondynkami,  a  różni  się  od
brunetek. Jest szczupła, a więc ma coś wspólnego z wszystkimi chudzielcami, a różni się od
otyłych. Ma psa, a więc ma coś wspólnego z wszystkimi właścicielami psów, a różni się od
miłośników  kotów.  Urodziła  się  we  wtorek,  a  więc  ma,  obiektywnie  rzecz  biorąc,  coś
wspólnego z wszystkimi urodzonymi we wtorek, a różni się od urodzonych w sobotę. Można
by tę listę ciągnąć dalej. Tu na sali wykładowej najistotniejsze jest to, że jest studentką, w tym
momencie ta cecha decyduje o jej przynależności do zbiorowości, aktualizuje się w kontekście
edukacyjnym.  Ale  w  zawieszeniu  niejako,  potencjalnie  obecne  są  te  wszystkie  inne  cechy
cząstkowe, które w odmiennych kontekstach zaktualizować się mogą w postaci odmiennych
zbiorowości, do których ta sama osoba będzie należeć. Równoczesna przynależność do różnych
zbiorowości,  aktualizująca  się  kolejno  w  zależności  od  kontekstu,  w  jakim  jednostka  się
znajduje,  to jedna z najważniejszych właściwości społeczeństwa ludzkiego. Mówiliśmy już o
niej w trochę innym języku typowym dla perspektywy „działaniowej", a nie „grupowej", gdy
analizowaliśmy  zjawisko  konglomeratu  pozycji  społecznych  (statusów),  pluralizmu  ról  i
rozmaitych form napięć i konfliktów, jakie z tego mogą wynikać.

Odmiany zbiorowości ludzkich

Zbiorowości  ludzkie,  konstytuowane  przez  cechy  tego  pośredniego  rodzaju  -cząstkowo
upodabniające  i  różniące  -  mogą  występować  w  różnych  postaciach.  Zbiór  jednostek
podobnych pod jakimś względem i różniących się pod tym względem od innych nazwiemy
kategorią  statystyczną  albo  inaczej  zbiorem  statystycznym.  Kobiety,  studenci,  robotnicy,
emeryci,  blondyni,  Polacy,  mieszkańcy  Krakowa  itp.  -  to  wszystko  kategorie  statystyczne.
Można wskazać ich liczebność w obrębie danej populacji, stwierdzić, czy liczebność ta rośnie
czy maleje,  jak rozkłada się  terytorialnie  -  i  dokonać jeszcze  wielu innych kalkulacji.  Jest  w
Polsce tylu a tylu studentów, ich liczba w ostatnim dziesięcioleciu się podwoiła, jest wśród nich
tylu a tylu studentów socjologii, tylu a tylu studentów uczy się w Krakowie - to typowe dane
statystyczne. Cech, które można brać jako podstawę takich grupowań czy przekroi populacji
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jest  ogromnie  wiele.  Dlatego znajdujemy tak wiele  rozmaitych tabelek i  rubryk w  Roczniku
Statystycznym. Jak wskazywaliśmy, każdy człowiek ma wiele cech i dlatego może być zaliczony
równocześnie do różnych kategorii statystycznych. Ten fakt nie stwarza jednak jeszcze żadnych
problemów dla jednostki, może być co najwyżej komplikacją dla statystyków.

Ale  intuicyjnie  czujemy,  że  waga tych rozmaitych  cech,  które  przysługują  jednej  i  tej  samej
osobie, jest nierówna. To, że Marta jest studentką, wydaje się oczywiście ważniejsze od tego, że
urodziła się we wtorek. To, że jest kobietą, jest ważniejsze niż to, że jest właścicielką psa. To, że
jest  Polką,  jest  ważniejsze  niż  to,  że jest  szczupła.  W jakim sensie  ważniejsze?  W takim,  że
wywiera bardziej istotny wpływ na jej miejsce w społeczeństwie, na związane z tym interesy,
styl  i  sposób  życia,  szansę  i  perspektywy  życiowe,  zarobki,  prestiż,  charakter  przekonań,
ideałów  i  wartości,  jakie  wyznaje  itp.  A  także  i  w  takim  sensie,  że  cechy  te  są  w  danym
społeczeństwie  powszechnie  postrzegane  jako  podstawa  jakiegoś  istotnego  podobieństwa
między  ludźmi.  Są  więc  cechy  na  ogół  bardziej  i  na  ogół  mniej  istotne  dla  społecznego
usytuowania człowieka. Piszę „na ogół", ponieważ mogą być sytuacje szczególne, kiedy pewne
cechy,  zazwyczaj  nieistotne,  uzyskują społeczną doniosłość.  Wyobraźmy sobie,  że jakiś rząd
postanawia opodatkować łysych. W polityce wszystko jest możliwe. Wówczas sytuacja życiowa
łysych  się  zmienia,  brak  włosów  decyduje  o  istotnych  wspólnych  interesach,  oznacza
dyskryminację  wobec  brunetów  i  blondynów,  którzy  podatku  nie  płacą.  Kiedy  byłem
studentem, należałem do „Klubu ludzi  wysokich".  Otóż istnienie  takiej  elitarnej  organizacji,
podejmującej  różne  formy  atrakcyjnej,  rozrywkowej  działalności  (bale,  dyskoteki,  mecze
piłkarskie,  turnieje  brydżowe,  wycieczki  itp.)  i  wykluczającej  niższych  wzrostem  kolegów,
oznaczało,  że  wzrost  stawał  się  źródłem  przywilejów,  nowych  możliwości,  zwiększonego
prestiżu.  To,  jakie  cechy  są  bardziej  społecznie  doniosłe,  zmienia  się  też  historycznie.  W
średniowieczu  wielką  rolę  odgrywało  arystokratyczne  urodzenie,  w  PRL  przynależność
partyjna, w naszych czasach - poziom wykształcenia i wyuczony zawód. Kiedyś bycie kobietą
oznaczało  mniejsze  szansę  edukacyjne,  zawodowe,  zarobkowe;  dziś,  dzięki  sukcesom ruchu
emancypacyjnego  i  feministycznego,  wielowiekowa  dyskryminacja  ustępuje
równouprawnieniu i w tym przynajmniej sensie różnice płci stają się mniej istotne.

Zbiór ludzi podobnych pod względem cech społecznie doniosłych w danym miejscu i w danym
czasie stanowi już coś więcej niż zbiór statystyczny. Wspólnota nie wynika już tylko z operacji
liczbowych,  ale  z  realnego  podobieństwa  sytuacji  życiowej,  interesów,  szans*  Jest  także
powszechnie postrzegana jako istotne podobieństwo. W odróżnieniu od kategorii statystycznej
będziemy w tym przypadku mówić o kategorii socjologicznej. Studenci, robotnicy, młodzież,
krakowianie, Polacy - to przykłady takich kategorii, bo z przynależności do takich zbiorowości
coś bardzo istotnego dla ich członków wynika i powszechnie dostrzegamy, że mają oni ze sobą
coś wspólnego;  spontanicznie  klasyfikujemy ich razem.  Niekiedy w socjologii  używa się  na
określenie takiej obiektywnej wspólnoty sytuacji życiowej, która ma doniosłe konsekwencje dla
członków zbiorowości i jest powszechnie traktowana jako istotna, terminu „więź obiektywna".
A wśród czynników generujących taką więź wskazuje się płeć, wiek, rasę, obywatelstwo, teren
zamieszkania,  rodzaj  pracy  itp.  Klasyk  francuskiej  socjologii  Emile  Durkheim  używał  tu
terminu  „solidarność  mechaniczna".  Ilustrował  taką  więź  warunkami  społeczeństwa
plemiennego,  gdzie  podział  pracy  jest  dopiero  w  zarodku,  a  fakt,  że  wszyscy  członkowie
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zbiorowości  wykonują podobne funkcje:  polują,  łowią ryby,  zbierają leśne  owoce,  wytwarza
między nimi bardzo rudymentarne,  zalążkowe poczucie wspólnoty. Kilkadziesiąt lat później
Robert Merton i Paul Lazarsfeld, analizując fenomen przyjaźni, określali jedną z odmian więzi
występującej  między  przyjaciółmi  terminem  „hemofilia",  upodobanie  do  podobieństwa.
Rzeczywiście,  często  przyjaźnimy się  z tymi,  którzy są do nas podobni wiekiem, zawodem,
miejscem zamieszkania, wyznaniem, poglądami, wartościami, światopoglądem.

W dzisiejszym, złożonym społeczeństwie  jedna i  ta  sama jednostka należy,  rzecz  prosta,  do
kilku  kategorii  socjologicznych:  gdzieś  mieszka,  gdzieś  pracuje,  jest  w  jakimś  wieku,
reprezentuje jakąś płeć, ma jakieś obywatelstwo. Może się zdarzyć, że interesy, jakie wynikają z
przynależności do jednej z tych kategorii, są w sprzeczności z interesami związanymi  z  inną.
Na  przykład,  profesor  państwowego  uniwersytetu  jest  też  właścicielem  prywatnej  firmy,  a
interesy obu sektorów gospodarczych są rozbieżne. Ktoś mieszkający na wsi jest zatrudniony w
mieście,  a waży się  sprawa prowiejskiej  czy promiejskiej  polityki rządu. Ktoś ma podwójne
obywatelstwo krajów,  które znajdują się w stanie wojny. Powiemy w takich przypadkach o
konflikcie interesów.

Konsekwencje  podobieństwa pod względem takich czynników, jak zatrudnienie,  wiek,  płeć,
obywatelstwo itp., mają charakter obiektywny, występują niezależnie od tego, czy ludzie o nich
myślą, czy zdają sobie z nich sprawę czy też nie. Dlatego właśnie używam terminu „kategoria
socjologiczna".  Bo to z perspektywy zewnętrznej,  na przykład z punktu widzenia  socjologa,
dostrzegamy wśród pewnej zbiorowości wspólnotę interesów, szans życiowych, mentalności.
Ale  oczywiście  może  to  stawać  się  przedmiotem  refleksji  „od  wewnątrz",  tematem
samoświadomości  pojawiającej  się  wśród  samych  członków zbiorowości.  Mogą oni  zdawać
sobie  sprawę  ze  swoistości  własnej  sytuacji  życiowej  i  jej  odrębności  od  sytuacji  innych
zbiorowości. Już z tego wynika pewien stopień solidarności, lojalności, zaufania do „naszych", a
zarazem  dystansu i nieufności wobec „obcych". Co więcej, ludzie mogą interpretować własną
swoistość i odrębność jako efekt pewnych przyczyn czy okoliczności, a więc budować potoczną
„teorię" na temat własnej  sytuacji.  Jak wskazywał klasyczny włoski socjolog Yilfredo Pareto,
takie teorie przybierają często formę usprawiedliwień, uzasadnień, racjonalizacji, mijając się z
realiami. Określał je mianem „derywacji myślowych". Wreszcie członkowie zbiorowości mogą
też przeżywać pewne emocje: satysfakcji lub frustracji, dumy lubJ wstydu z własnej sytuacji, a
także sympatii lub wrogości, zawiści lub uznania, repulsji lub tolerancji wobec innych od siebie.
Często emocje  są źródłem stereotypów: jednostronnych,  upraszczających,  wyidealizowanych
koncepcji  na  temat  własnej  zbiorowości  (autostereotypów)  i  równie  jednostronnych,
upraszczających  i  negatywnych  wizji  zbiorowości  odmiennych  (w  skrajnym  przypadku
stereotypów wroga). Kiedy świadomość tego rodzaju -zarówno skierowana do wewnątrz, jak i
na zewnątrz - jest w pełni rozwinięta i powszechna wśród członków zbiorowości, powiemy o
pojawieniu  się  tożsamości  zbiorowej.  Jej  najprostszym  wskaźnikiem  jest  myślenie  w
kategoriach „swoi"  i  „obcy",  „nasi"  i  „tamci",  „my" i  „oni".  Gdy wspólnej  sytuacji  życiowej,
podobnemu  położeniu  społecznemu  danej  zbiorowości,  towarzyszy  rozwinięta
samoświadomość czy tożsamość zbiorowa, mamy coś więcej niż tylko kategorię socjologiczną.
To  już  nie  jest  wspólnota  zdefiniowana  przez  jakichś  zewnętrznych,  obiektywnych
obserwatorów  (np.  socjologów),  lecz  przeżyta  subiektywnie  od  wewnątrz  przez  samych
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członków zbiorowości. Dlatego nazwiemy taką zbiorowość kategorią społeczną. Mówi się także
w socjologii o pojawieniu się subiektywnej więzi społecznej. Taka subiektywna więź może być
odzwierciedleniem jakichś warunków obiektywnych, w których żyje zbiorowość,  lub jakichś
obiektywnych cech  jej  członków.  Na przykład może wynikać  z zamieszkania  w podobnych
warunkach (np. na wsi, na wybrzeżu, w górach), sytuacji ekonomicznej zbiorowości (np. bieda,
czy  przeciwnie  -  bogactwo),  wykonywanego  zawodu  (np.  lekarze,  adwokaci),  wieku  (np.
młodzież,  nastolatki,  emeryci).  Ale  więź  subiektywna  może  też  wynikać  z  postrzeganej
wspólnoty  przekonań,  wierzeń,  wartości,  światopoglądu.  Na  przykład  ludzie  podobnego
wyznania  czują  się  sobie  bliżsi  niż  wyznawcy odmiennych religii  (np.  katolicy,  protestanci,
wyznawcy  islamu).  W  polityce  liberałowie  odczuwają  pewną  bliskość  z  liberałami,
konserwatyści z konserwatystami, a radykałowie z radykałami. Przeciwników kary śmierci czy
aborcji wiąże apoteoza życia jako wartości najwyższej, aksjologicznego summum bonum.

Takie subiektywne poczucie wspólnoty może wyłaniać się i ewoluować stopniowo. Zobaczmy
dwa  przykłady.  Kobiety  to  oczywiście  kategoria  statystyczna  identyfikowalna  przez  cechy
biologiczne i  poddająca się  liczbowemu określeniu.  Ale  to także kategoria socjologiczna,  we
wszystkich  społeczeństwach  bowiem  bycie  kobietą  oznaczało  i  oznacza  swoiste  działania,
sposób bycia, styl życia, obowiązki, powinności, miary prestiżu, szansę zawodowe itp. To, że
ktoś  rodził  się  kobietą,  nie  było  nigdy  obojętne  dla  losów  życiowych,  miało  i  ma  istotne
konsekwencje  społeczne.  W  większości  społeczeństw  oznaczało  niestety  dyskryminację
edukacyjną,  zawodową,  zarobkową  itp.  Ale  świadomość  tej  swoistej  sytuacji  kobiety  jako
kobiety nie była ani odwieczna, ani powszechna. To wymaga pewnego poziomu autorefleksji,
samoidentyfikacji,  poczucia,  że  mamy  z  innymi  kobietami  wspólne  interesy  i  aspiracje,
konstatacji,  że  dotyka  nas  pewne  upośledzenie  czy  nawet  dyskryminacja.  Wymaga  też
„teoretycznego" objaśnienia powodów, dla których tak się dzieje, na przykład przez wskazanie
dominacji mężczyzn, „męskiego szowinizmu", konspiracji ze strony płci przeciwnej. I wreszcie
może wyrażać  się  silnymi emocjami  prowadzącymi do idealizacji  kobiecości  i  negatywnych
stereotypów na temat mężczyzn. Pełna tożsamość kobieca - w jej wymiarze pozytywnym, do
wewnątrz zbiorowości, i jej wymiarze negatywnym, na zewnątrz - wytworzyła się dopiero w
naszych czasach, głównie za sprawą ideologii emancypacyjnej  i ruchu feministycznego. Inny
przykład  dynamicznej  ewolucji  więzi  subiektywnej  zaczerpniemy  z  teorii  klas  społecznych
Karola  Marksa.  Otóż  robotnicy  byli  oczywiście  zawsze  pewną  kategorią  statystyczną.  Od
powstania społeczeństwa zindustrializowa-nego, kapitalistycznego było tylu a tylu najemnych
pracowników  przemysłu.  Marks  wskazywał,  że  byli  także  kategorią  socjologiczną  (jak
powiadał „klasą w sobie"), status robotnika przesądzał bowiem o alienacji, biedzie, degradacji
tej  zbiorowości,  a  więc  wspólnej  upośledzonej  sytuacji  życiowej  i  wspólnych  obiektywnych
interesach  vis-a-vis  burżuazji,  czyli  uprzywilejowanych  właścicieli  przedsiębiorstw.  Ale
robotnicy przez długi czas nie byli świadomi tej wspólnoty, traktowali swoje upośledzenie jako
indywidualny i  nieprzezwyciężalny wyrok losu.  Takie fatalistyczne myślenie  było wyrazem
„świadomości  fałszywej".  Dopiero w wyniku pojawienia  się  ideologii  socjalistycznej  i  ruchu
robotniczego  kształtuje  się  wśród  robotników  samoświadomość  i  zbiorowa  tożsamość,  ze
wszystkimi  jej  składnikami.  A  więc  po  pierwsze  solidarność  z  innymi,  po  drugie  „teorie"
potoczne wskazujące na eksploatację  i spisek burżuazji  jako źródło biedy i zniewolenia i po
trzecie antagonistyczne uczucia wobec właścicieli, wraz z czarnymi stereotypami całej wrogiej

Nu
mer



klasy. Pojawia się, używając terminologii Marksa, „świadomość klasowa". A w przyjętym przez
nas sensie robotnicy stają się w ten sposób samoświadomą kategorią społeczną1.

Jedną z najważniejszych odmian więzi subiektywnej jest więź moralna. Proponuję określić tym
terminem więź społeczną w jej aspekcie kulturowym. Wszak sam termin „moralność" zawiera
oba  tak  istotne  tu  składniki  znaczeniowe:  a)  relację  jednych  ludzi  do  drugich  oraz  b)
normatywną,  powinnościową  charakterystykę  tej  relacji.  Moralność  wskazuje  wymagany
sposób odnoszenia się do innych, określa pożądany kształt więzi. Twierdzę, że dopiero wtedy
gdy więź społeczna osiąga status więzi moralnej - a nie sprowadza się tylko do potencjalnych
kanałów interakcyjnych w ramach struktury organizacyjnej ani rozproszonych sentymentów w
obrębie  psychik  jednostkowych  -  staje  się  trwałym  składnikiem  tkanki  społecznej,  tego
swoistego  pola  strukturalno-indywi-dualnego,  od  którego  stanu  zależy  dynamika
społeczeństwa, jego zdolność do twórczego stawania się.

Więź  moralna  to  szczególna  relacja  do  innych  objętych  kategorią  „my".  Perymetr  kategorii
„my" wyznaczają trzy powinności moralne. „My" to ci, których obdarzamy zaufaniem, wobec
których  postępujemy  lojalnie,  których  sprawy  nas  solidarnie  obchodzą.  A  zatem,  w  tej
interpretacji,  trzy  podstawowe  składniki  więzi  moralnej  to:  a)  zaufanie,  czyli  oczekiwanie
godnego postępowania innych wobec nas, b) lojalność, czyli powinność nienaruszania zaufania,
jakim  jesteśmy  obdarzeni  przez  innych,  i  wywiązywania  się  z  podjętych  zobowiązań,  c)
solidarność, czyli troska o interesy innych i gotowość podjęcia działań na ich rzecz, nawet gdy
narusza to nasze własne interesy. Te trzy wektory wyznaczają swoistą „przestrzeń moralną", w
której  sytuuje się każda jednostka. Indywidualnym refleksem więzi moralnej  jest  tożsamość,
czyli autodefini-cja własnego miejsca w przestrzeni moralnej  i zakreślenie granic przestrzeni
moralnej,  w której  jednostka  poczuwa się  do powinności  zaufania,  lojalności  i  solidarności.
Inaczej - to wskazanie „my", do których zaliczam swoje „ja".

Granice kategorii „my", a tym samym przestrzeni moralnej, mogą być wyznaczone węziej lub
szerzej.  Można  zrekonstruować  całą  skalę  pomiędzy  biegunami  partykularyzmu  i
uniwersalizmu,  albo  inaczej  lokalizmu  i  kosmopolityzmu,  ekskluzywności  i  inkluzywności.
Charakter ekskluzywny ma więź prywatna (można by za Cooleyem powiedzieć „pierwotna")
wobec osób, które znamy osobiście, od rodziny, przez sąsiedztwo, grono kolegów, przyjaciół
czy  współpracowników.  Charakter  inkluzywny  ma  więź  publiczna  („wtórna"),  wobec
szerszych,  abstrakcyjnych  kategorii  osób,  których  osobiście  nie  znamy,  poczynając  od
zbiorowości  etnicznej,  rasowej,  narodu,  współwyznawców tej  samej  religii,  zwolenników tej
samej  partii,  współobywateli  tego  samego  państwa,  aż  po  mieszkańców  kontynentu,
przedstawicieli cywilizacji czy wreszcie całej ludzkości.

Zarówno intensywność, jak i zasięg więzi moralnej są zmienne. Istnieją sytuacje, w których oba
aspekty więzi ulegają wzmocnieniu i poszerzeniu. Można wskazać kilka przykładów. Wojna,
stan  zagrożenia,  obrona  przed  wrogiem,  działalność  opozycyjna,  kontestacja  rewolucyjna  -
prowadzą  do mobilizacji  i  większej  inkluzywności  więzi.  Podobny  efekt  wywoływać  mogą
ambitne, porywające wyobraźnię programy czy twórcze przedsięwzięcia zbiorowe. Sprzyjają
mobilizacji  i  inkluzywności  więzi  sytuacje  odświętne,  symboliczne,  np.  manifestacje
patriotyczne czy religijne.  Wreszcie  wzmocnienie  i  poszerzenie  więzi  towarzyszy sytuacjom
kryzysowym, katastrofom czy zagrożeniom ze strony sił przyrody.
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Patologia więzi moralnej

Bywa jednak i  odwrotnie.  Są sytuacje,  gdy więź moralna ulega osłabieniu i  zawężeniu.  Tak
dzieje się na przykład wtedy, gdy odczuwane zagrożenia mają charakter indywidualny, a nie
kolektywny,  gdy niepewność  dotyczy losu jednostkowego,  a nie  zbiorowego,  gdy realizacja
własnych  interesów  może  dokonywać  się  w  pojedynkę,  na  własny  rachunek,  bez  udziału
zbiorowości.  Tak  jest  w  sytuacji  anomii,  brutalnej  konkurencji,  wysokiego  ryzyka
podejmowanych działań. Jednostka prowadzi tu walkę o własne interesy przeciw wszystkim
abstrakcyjnym „innym". Blisko wtedy do czarnej  wizji  angielskiego filozofa Hobbesa:  bellum
omnium contra omnes (wojna wszystkich przeciwko wszystkim). Logiczną granicą patologii jest
kompletna  atrofia  więzi  moralnej.  W  wymiarze  treściowym  oznacza  to  zanik  wiążących
powinności wobec innych, w wymiarze zakresowym - skrajne zawężenie kategorii „my". Trzy
przejawy atrofii  to:  a)  antyteza zaufania,  jaką jest  kultura cynizmu,  czyli  rozpowszechniona
podejrzliwość,  nieufność,  przypisywanie  innym  najniższych  motywów,  doszukiwanie  się
wszechobecnych spisków, b) antyteza lojalności, jaką jest kultura manipulacji, czyli spotykające
się  z  przyzwoleniem  społecznym  wykorzystywanie  zaufania  innych,  ich  naiwności,
posługiwanie  się  oszustwem  i  kłamstwem,  c)  antyteza  solidarności,  jaką  jest  kultura
obojętności,  czyli  akceptowana  społecznie  skrajna  interesowność,  egoizm,  indyferentyzm
wobec szkód czy cierpień innych.

Doskonałym  wskaźnikiem  zaniku  więzi  moralnej  jest  rozpowszechnienie  się  działań
antyspołecznych, wzrost przestępczości. Zbrodnia stanowi działanie, które zaprzecza na ogół
wszystkim trzem powinnościom więzi  moralnej:  zaufaniu,  lojalności  i  solidarności.  Ale  pod
tym  względem  zbrodnia  zbrodni  nierówna.  Na  jednym  biegunie  skali  mieszczą  się
przestępstwa  pospolite,  dokonywane  dla  doraźnej  korzyści  z  zawieszeniem  odruchu
moralnego, ale tylko w tej konkretnej  sytuacji i wobec tej  konkretnej  ofiary (np. rabunek czy
kradzież).  Gorzej,  gdy  przestępstwo  ma  charakter  ideologiczny,  wobec  abstrakcyjnie
zdefiniowanej  kolektywnej  ofiary,  która  wyjęta  zostaje  spod  ochrony  moralnej.  Odruch
moralny przestaje tu obowiązywać wobec całej kategorii ludzi - Żydów w ideologii nazizmu,
kułaków w ideologii Stalina czy ludzi wykształconych w koncepcji Poi Pota. Jeszcze bardziej
kategoria ludzi wyjętych spod ochrony moralnej poszerza się w przypadku terroryzmu. Tutaj
obejmuje  już wszystkich,  z  wyjątkiem członków własnej  grupy;  zbrodnia  kierowana jest  ku
komukolwiek,  a  legitymowana  efektem  propagandowym  czy  politycznym,  korzystnym  dla
własnej  zbiorowości.  Wreszcie  całkowity  zanik  więzi  moralnej  towarzyszy  zbrodniom
bezinteresownym,  w  jakimś  paradoksalnym  sensie  „autotelicznym",  pozbawionym
jakiejkolwiek motywacji zewnętrznej, a będącym tylko ekspresją czystej przemocy (bulwersują
nas dziś coraz liczniejsze przypadki zabójstw dla samej nieludzkiej  satysfakcji  zabijania).  Tu
dotykamy jakiejś granicy zła absolutnego.

W  wymiarze  zakresowym  atrofia  więzi  moralnej  przejawia  się  w  nadmiernym  zawężaniu
wspólnoty  moralnej,  ekskluzywnym  definiowaniu  kategorii  „my".  Wyłączność  wspólnot
prywatnych  o  najwęższym  zasięgu  -  rodzinnych,  mafijnych,  koteryjnych,  sekciarskich,
przenikniętych  obronnym  odruchem  wrogości  i  nieufności  wobec  wszelkich  szerszych
zbiorowości,  zasługuje  na  słynne  miano  „amoralnego  familizmu",  nadane  przez  Edwarda
Banfielda. Logicznie graniczny przypadek to pełna egoistyczna atomizacja i indywidualizacja,
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całkowita  destrukcja  jakiejkolwiek  wspólnoty  moralnej  na  rzecz  bezwzględnej  afirmacji
własnych  interesów  jednostki,  dla  których  realizacji  wszyscy  inni  mają  służyć  tylko  jako
dogodne instrumenty.

Ludzie są członkami wielu kategorii społecznych. Gdy interesy tych kategorii są odmienne lub
sprzeczne,  a  lojalności  nie  pokrywają  się,  doświadczają  konfliktu  tożsamości.  Przykładów
można wskazać wiele.  Polak,  który zatrudniony jest  w korporacji  międzynarodowej  i  służy
interesom  nie  zawsze  zgodnym  z  polskimi.  Kobieta  zatrudniona  w  zdominowanej  przez
mężczyzn  policji.  Historyk,  który  unika  badania  faktów  zawstydzających  dla  jego  narodu.
Poseł, który faworyzuje interesy miasteczka, z którego pochodzi. Arystokrata, który z pobudek
oportunistycznych  należy  do partii  lewicowej.  Obywatel  polski  narodowości  żydowskiej,  w
obliczu ujawnienia zbrodni w Jedwabnem.

Z  poczucia  tożsamości  zbiorowej  i  równocześnie  odrębności  od  innych  zbiorowości  może
wynikać coś więcej, a mianowicie częstsze wchodzenie w kontakty z „naszymi" niż z „obcymi",
częstsze inicjowanie interakcji z członkami naszej kategorii społecznej niż z przedstawicielami
innych  kategorii,  a  rzadsze  na  zewnątrz,  poprzez  jej  granice.  Także  i  jakość  kontaktów,
interakcji  i  stosunków  społecznych  wewnątrz  kategorii  społecznych  może  przybierać
szczególny  charakter,  cechować  się  większą  intensywnością,  bezpośredniością,  niekiedy
intymnością. W nawiązaniu do pojęcia więzi obiektywnej i subiektywnej można wprowadzić tu
pojęcie  więzi  behawioralnej,  wyrażającej  się  już  nie  tylko  w  postawach,  ale  w  realnych
zachowaniach.  Gdy  obiektywna  wspólnota  pewnych  cech  doniosłych  dla  członków
zbiorowości  wyraża  się  w  tożsamości  zbiorowej  i  towarzyszą  temu  kontakty,  interakcje  i
stosunki  społeczne  w  jej  obrębie,  mówimy  o  pojawieniu  się  grupy  społecznej.  W  innym
sformułowaniu, nawiązując do pojęcia więzi społecznej, można powiedzieć, że grupa społeczna
to  zbiorowość  ludzi,  pomiędzy  którymi  występuje  więź  obiektywna,  subiektywna  i
behawioralna.

Zjawisko równoczesnej partycypacji

Ludzie  należą  równocześnie  do  wielu  grup.  Jedni  uczestniczą  w  większej  ich  liczbie,  inni
mniejszej, ale nie ma takich, którzy zamykaliby swoje życie w kręgu jednej tylko grupy. Każdy
jest  członkiem  jakiejś  rodziny,  jakiejś  wspólnoty  terytorialnej,  jakiegoś  sąsiedztwa,  jakiegoś
kręgu  przyjaciół,  jakiejś  grupy  pracowniczej.  Wielu  należy  do  jakiegoś  Kościoła  czy  sekty
religijnej, jakiejś klasy szkolnej, jakiegoś stowarzyszenia, jakiegoś klubu, kółka zainteresowań,
jakiejś  drużyny  sportowej,  oddziału  wojskowego  itp.  Niektórym  zdarza  się  trafić  do  celi
więziennej,  innym  do  klasztoru.  Każdy  kontekst  społeczny,  w  którym  przebiega  ludzka
aktywność, ma charakterystyczne dla siebie grupy, a ludzie przemieszczają się między nimi w
toku każdego dnia, w dłuższym okresie lat czy najdłuższym czasie całego życia. Każdy ma jakiś
własny, partykularny zestaw grup, do których należy.

Można  też  wskazać  tendencję  historyczną,  która  polega  na  stopniowym  mnożeniu  tego
wachlarza grup, jaki jest dostępny dla jednostek. Jest to jeden z aspektów szerszego procesu
różnicowania się społeczeństwa, który, jak wskazywał już Emile Durkheim, jest najważniejszą
tendencją  ewolucyjną  w  zbioro-wościach  ludzkich.  I  rzeczywiście,  w  społeczeństwach
pierwotnych każdy należał do rodziny, wspólnoty terytorialnej i jeszcze jakiejś grupy religijnej.
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I  tyle.  Dzisiaj  ilość  grup,  do  których  można  przystąpić,  jest  ogromna.  W  samym  obszarze
zawodowym mamy tysiące różnych grup pracowniczych, w obszarze politycznym setki partii,
stronnictw, frakcji,  w sferze  religijnej  wiele  Kościołów, sekt,  w sferze  rekreacyjnej  dziesiątki
klubów  sportowych,  stowarzyszeń  kolekcjonerskich,  artystycznych  itp.  itp.  Co  też
charakterystyczne  dla  społeczeństw  współczesnych,  to  otwartość  wyborów  pomiędzy  tymi
grupami. Niebywale zwiększyła się liczba grup, do których przynależność jest dobrowolna, a
nie przypisana, do których przystępujemy, zapisujemy się, przyłączamy.

Jeżeli  typowe  dla  tych  grup interesy  czy lojalności  są  niezgodne,  albo wchodzą  ze  sobą  w
sprzeczność,  a  uczestnictwo  w  jednych  wymaga  zaniedbania  innych,  ludzie  doświadczają
konfliktu  partycypacji.  Najbardziej  typowym  konfliktem  tego  rodzaju  jest  dziś  niemożność
równoczesnego  poświęcenia  się  rodzinie  i  pracy.  Inny  przykład  to  profesor  prawa,  który
prowadzi  kancelarię  adwokacką  i  nie  może  w  równym  stopniu  zadowolić  i  studentów,  i
klientów.

Grupy zorganizowane

Musimy  dokonać  jeszcze  jednego  kroku  na  drodze  ku  coraz  bardziej  skomplikowanym
całościom  społecznym.  Otóż  kontakty  i  interakcje  między  członkami  grupy,  gdy  stają  się
powtarzalne i regularne, mogą przerodzić się w regulowane normatywnie. Wtedy pojawiają się
między  członkami  grupy  stosunki  społeczne  wskazujące  na  ich  wzajemne  powinności  i
uprawnienia,  zdefiniowane  zostają  pozycje  społeczne,  które  zajmują  członkowie  grupy,  a  z
tymi pozycjami wiążą się właściwe dla nich role. Oznacza to, jak pamiętamy, że w zbiorowości
pojawiła  się  organizacja  społeczna.  Wprowadziliśmy  wcześniej  to  pojęcie  w  sensie
abstrakcyjnym,  atrybutywnym,  mówiąc  w  konwencji  „działaniowej",  że  pewna  zbiorowość
posiada organizację, cechuje się organizacją. Obecnie możemy pojęcie organizacji zastosować w
sensie konkretnym, realistycznym, powiadając w konwencji „grupowej", że pewna zbiorowość
jest organizacją społeczną,  albo inaczej  - grupą zorganizowaną. Takie pojęcie  organizacji  jest
bliższe  potocznemu,  jak  wszystkie  zresztą  pojęcia  formułowane  z  perspektywy  grupowej.
Typowe grupy zorganizowane to w tym ujęciu zakład pracy, korporacja przemysłowa, urząd,
szkoła,  uniwersytet,  sąd,  szpital,  partia  polityczna,  orkiestra  symfoniczna  itp.  W  tych
przypadkach  regulacja  normatywna  jest  bardzo  wyraźna,  rozróżnienie  pozycji  (statusów)
klarowne, siatka obowiązków i uprawnień (ról) jednoznaczna, sposoby ich egzekucji formalnie
określone. Ale są również grupy, w których organizacja co prawda występuje, ale w formach
daleko luźniejszych, określona jest nieostro i realizuje się bardziej spontanicznie. Przykładem z
drugiego bieguna grup zorganizowanych jest rodzina.  Improwizujący kwintet jazzowy różni
się też istotnie stopniem zorganizowania od orkiestry symfonicznej. Można więc powiedzieć, że
organizacja  stanowi  cechę  stopniowalną,  przebiegającą  całą  skalę  od  wysokiego  do
minimalnego  stopnia  artykulacji  i  sformalizowania.  Niekiedy  wprowadza  się  według  tego
kryterium rozróżnienie grup formalnych i nieformalnych.

Do grup zorganizowanych można również zastosować pojęcie więzi społecznej. Dochodzimy
tu do końca sekwencji  coraz silniejszej  więzi:  obiektywnej,  subiektywnej,  behawioralnej  i  w
końcu  tej  występującej  w  organizacji.  W  tym  ostatnim  przypadku  powiemy  o  więzi
kooperacyjnej,  jej  istotą  jest  bowiem  podział  funkcji  (ról)  między  pozycjami  społecznymi
(statusami)  i  fakt,  że  są one  sobie  nawzajem potrzebne,  ze sobą komplementarne  i  dopiero
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wszystkie  razem  zapewniają  normalne  funkcjonowanie  całej  organizacji.  Mąż  i  żona  w
rodzinie,  profesor  i  studenci  na  uniwersytecie,  dyrektor  i  pracownicy  w  firmie,  lekarz,
pielęgniarki  i  pacjenci  w  szpitalu  -  to  przykłady  takiej  wzajemnej  niezbędności  ról
organizacyjnych. Nie można wyobrazić sobie wykonywania jednej  bez drugiej.  Czy profesor
mógłby  prowadzić  wykład  uniwersytecki  bez  studentów?  Co  prawda,  podczas  strajków
studenckich  w USA pod koniec  lat  siedemdziesiątych  niektórzy profesorowie  Uniwersytetu
Columbia  w Nowym Jorku przychodzili  do sal  wykładowych  i  wygłaszali  demonstracyjnie
pełny dwugodzinny wykład do pustych ławek i ścian, ale było to już w istocie coś innego niż
wykład; raczej symboliczny protest przeciwko strajkom i zamanifestowanie, że studenci mogą
co prawda na wykład nie przyjść, ale nie mogą odebrać profesorom ich podstawowego prawa
do wykładania, lex legendi. Emile Durkheim określał więź tego rodzaju między dopełniającymi
się,  komplementarnymi  pozycjami  mianem  „solidarności  organicznej",  wskazując,  że  w
odróżnieniu od prymitywnej „solidarności mechanicznej" opiera się ona nie na podobieństwie
między ludźmi, lecz właśnie na różnicach między nimi. Ale tylko takich różnicach, które nadają
wzajemnie  sens  działaniom  i  które  pozwalają  wszystkim  razem  lepiej  osiągnąć  swoje  cele.
Klasyczną sytuacją, która rodzi tego rodzaju „solidarność różnych" jest dla Durkheima głęboki
podział  pracy,  typowy  dla  społeczeństw  nowoczesnych.  Ludzie  wykonujący  swoje
wyspecjalizowane zawody nie są samowystarczalni, nie mogliby zrealizować swoich celów, a i
całe  społeczeństwo  przestałoby  funkcjonować,  gdyby  inni  nie  wykonywali  swoich
partykularnych  zadań.  Przypomina  mi  się  z  przedszkola  taki  wierszyk  Tuwima,  który
doskonale  ilustruje  tę  wzajemną  niezbędność  różnych  zawodów:  „Murarz  domy  buduje,
krawiec szyje ubrania, ale gdzieżby co uszył, gdyby nie miał mieszkania? A i murarz by przecie
na  robotę  nie  ruszył,  gdyby  krawiec  mu spodni  i  fartucha  nie  uszył".  Kilkadziesiąt  lat  po
Durkheimie  podobną  ideę  formułowali  Merton i  Lazarsfeld,  badając  formy przyjaźni.  Otóż,
obok  wcześniej  wspomnianej  „homofilii",  czyli  przyjaźni  między  podobnymi,  wyróżniali
„heterofilię", czyli przyjaźń zakorzenioną w dopełniających się różnicach; atrakcyjnej dla obu
partnerów odmienności upodobań, poglądów, sfer pracy zawodowej, kręgów towarzyskich2.

Ludzie  należą  często  do  wielu  grup  zorganizowanych.  Problemy,  jakie  wtedy  napotykają,
polegają  na dysonansach regulacji  normatywnej  narzucanej  przez  każdą z nich.  Organizacje
mogą od nich wymagać realizacji  niezgodnych ze sobą celów przy pomocy nie  dających się
pogodzić sposobów postępowania. W języku „działaniowym" mówiliśmy o tym wcześniej jako
o konflikcie pozycji  i związanych z nimi ról.  Przykładem z niedalekiej  przeszłości może być
dylemat katolika (członka Kościoła katolickiego), który zapisywał się do partii komunistycznej.
Inny przykład to sytuacja sędziego,  który równocześnie  należy do mafii.  Oba te  przypadki,
traktowane tu jako konflikt przynależności organizacyjnych, można tak samo traktować jako
konflikt  pozycji  społecznych  (statusów).  Widzimy  raz  jeszcze,  jak  oba  języki  analizy
socjologicznej,  „działaniowy" i „grupowy", są wzajemnie przekładalne, jak się dopełniają. Bo
oczywiście  mówią  o tym samym, tyle  że  pod innym nieco  kątem widzenia,  bogacąc  w ten
sposób pełny obraz.

Sekwencja typów zbiorowości i dynamika ich krystalizacji

Opisane dotychczas sześć odmian zbiorowości ludzkich można ująć na diagramie, który pokaże
wyraźnie, jak każda kolejna odmiana jest bogatsza treściowo, spełnia więcej kryteriów, wyraża
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bardziej skomplikowany przejaw rzeczywistości społecznej.
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Cecha definicyjna

Pojęcie socjologiczne

POPULACJA
ZBIÓR STATYSTYCZNY
KATEGORIA SOCJOLOGICZNA
KATEGORIA SPOŁECZNA
GRUPA SPOŁECZNA
ORGANIZACJA SPOŁECZNA
PODSTAWY INTEGRACJI

- Diagram 7: Formy zbiorowości -

Diagram ten można odczytywać dwojako. Z jednej strony, po prostu jako narzędzie typologii
różnych,  prostszych  i  bardziej  złożonych  zjawisk  społecznych.  Ale  z  drugiej  strony,  jako
schemat  pewnego  procesu  krystalizowania  się,  komplikowania  zbiorowości  ludzkich,
przechodzącego kolejne stadia od populacji, przez zbiór statystyczny, kategorię socjologiczną,
kategorię  społeczną,  do grupy społecznej  i  organizacji  społecznej.  I  odwrotnie,  jako procesu
dekon-strukcji,  rozpadu  grup  czy  organizacji,  rozpływających  się  niejako  w  kategorie
społeczne,  socjologiczne,  statystyczne i znikających w populacji.  Opisywaliśmy wcześniej,  za
Marksem,  przejście  od „klasy w sobie",  a  więc  tylko obiektywnej  kategorii  socjologicznej  o
wspólnych  interesach,  do  klasy  wyposażonej  w  „świadomość  klasową",  a  więc  kategorii
społecznej.  Teraz możemy pójść dalej i zobaczyć, jak nawiązywanie realnej  łączności między
robotnikami tworzy z nich grupę społeczną zdolną do kolektywnego działania, a jak, z kolei, w
jej  ramach  wyłania  się  organizacja,  różnicują  funkcje,  pojawia  przywództwo,  rodzi
reprezentacja polityczna.  W tym momencie  klasa staje  się  w terminologii  Marksa „klasą dla
siebie". Tak przebiega pełny cykl krystalizacji klas społecznych.

Zobaczmy inny przykład krystalizacji grupy o zupełnie odmiennym charakterze i innej skali.
Przed laty opisywano katastrofę lotniczą, która zdarzyła się w Andach. Prześledźmy etapy tej
historii.  Najpierw  jacyś  ludzie,  zupełnie  niezależnie  od  siebie,  kierując  się  różnymi
motywacjami  i  mając różne cele,  kupili  bilety  na pewien  rejs.  Z populacji  wyłonił  się  zbiór
statystyczny pasażerów, zwany „listą pasażerów" tego właśnie lotu: łącznie tylu a tylu, tylu
mężczyzn,  tyle  kobiet,  tylu  dorosłych,  tyle  dzieci,  tylu  cudzoziemców,  tylu  krajowców  itp.
Kiedy  znaleźli  się razem na pokładzie, pojawiło się podobieństwo sytuacji:  wszystkim razem
zaczęło zagrażać pewne potencjalne  niebezpieczeństwo, uświadomione im przez stewardesę
prezentującą  procedury  awaryjne,  we  wspólnym interesie  wszystkich  był  odtąd spokojny  i
terminowy  przebieg  lotu,  wszyscy  mieli  takie  same  szansę,  że  tak  będzie.  Stali  się  więc
kategorią  socjologiczną.  Świadomość  tej  wspólnoty  była  jeszcze  zupełnie  rudymentarna,
niewyartykułowana;  każdy  zagłębił  się  na  własną  rękę  w  lekturze  czasopism  czy  wyjął
przenośny  komputer.  Ale  w  pewnej  chwili  samolotem  zaczęło  gwałtownie  rzucać,  pilot
zapowiedział  ostrą  „turbulencję".  Pojawia  się  poczucie  zagrożenia,  świadomość,  że  wszyscy
razem zamknięci jesteśmy w tym metalowym pudle, że dzielimy ten sam los. Krystalizuje się,
choć  jeszcze  w  stopniu  minimalnym,  więź  subiektywna:  zbiorowa  solidarność  i  wspólna
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tożsamość.  Pasażerowie  stają  się  kategorią  społeczną.  Co  więcej,  zawiązują  się  kontakty  i
interakcje:  zaczynają  wymieniać  opinie,  dzielą  się  z  sąsiadami  niepokojem,  opowiadają  o
jakichś zasłyszanych przypadkach katastrof, wspominają rodziny. Tymczasem samolot spada i
rozbija się w górach. Cudem większość pasażerów przeżywa katastrofę. Interakcje nasilają się:
pomagają sobie wyjść z samolotu, wynoszą rannych, pytają załogę, co się stało, co robić dalej.
Pojawiła się więź behawioralna, stali się więc już grupą społeczną. Znajdują się gdzieś wysoko
w  ośnieżonych  górach,  w  zupełnym  pustkowiu.  Trzeba  opatrzyć  rannych,  sklecić  jakieś
schronienie przed zimnem, znaleźć coś do jedzenia, próbować uruchomić radiostację i wezwać
pomoc, ewentualnie wysłać kogoś w poszukiwaniu najbliższych osad ludzkich. Ujawnia się i
aktywizuje  nieistotne  do  tej  pory  zróżnicowanie  zawodowe  anonimowych  dotychczas
pasażerów. Znajduje się jakiś lekarz, jakiś cieśla, jakiś kucharz, jakiś meteorolog, jakiś amator
alpinista.  Dzielą  między  sobą  zadania.  Pojawia  się  też  ktoś  szczególnie  opanowany,
zdecydowany, aktywny, kto zaczyna kierować działaniami, mobilizować biernych, piętnować
tych, którzy uchylają się od obowiązków czy wpadają w panikę. Wyłania się prosta organizacja,
a grupa przeistacza się  w grupę zorganizowaną.  I  zapewne dzięki  temu historia kończy się
happy endem. Grupa zdołała przetrwać dwa tygodnie, sprowadzić pomoc i uratować się.

Przykładem  procesu  przeciwnego  mogą  być  losy  klasy  szkolnej  po  maturze  czy  członków
oddziału wojskowego po wojnie. Regulacja normatywna przestaje ich obowiązywać, bo nie są
już uczniami ani żołnierzami, słowem wychodzą z organizacji. Kontakty i interakcje stają się
sporadyczne lub zanikają w ogóle.  Grupa jako taka przestaje  istnieć.  Jakiś czas trwa jeszcze
tożsamość „absol-wencka" czy „kombatancka" w ramach kategorii  społecznej:  „my z liceum
Sobieskiego", „my Kościuszkowcy". Mogą pozostać czas jakiś pewne wspólne interesy typowe
dla  ludzi  średnio  wykształconych  lub  byłych  żołnierzy,  ale  już  nie  specyficzne  dla  tych
konkretnych  licealistów  czy  wojskowych,  lecz  wchłonięte  przez  daleko  szersze  kategorie
socjologiczne. A w końcu byli przyjaciele pozostaną już tylko w statystykach szkolnictwa czy
armii. Podobny proces dotknął zapewne pasażerów rozbitego samolotu. Gdy ich odnaleziono,
traci sens i rozpada się stworzona spontanicznie organizacja. Jakiś czas trwają jeszcze wspólne
interakcje,  spotkania  rodziny,  nagrody i  medale  wręczane  przez  władze  i  firmę  lotniczą  za
odwagę  i  determinację.  Potem jest  jeszcze  pewna świadomość  wspólnoty,  podsycana przez
szerokie  relacje  w mediach,  popularność,  status bohaterów.  W końcu i  to zanika,  pozostają
najwyżej  wspólne  interesy  związane  ze  złożonymi  pozwami  o  odszkodowania  od  linii
lotniczych. I wreszcie także ta więź zanika, pozostaje już tylko statystyczna lista uratowanych
pasażerów, każdy idzie swoją drogą, powraca do normalnego życia, rozpływa się w populacji.

Opisane  przykładowe  sekwencje  mają  charakter  pełny,  obejmują  kolejno  wszystkie  etapy
grupowej złożoności: komplikowania się lub rozpadu. Ale w rzeczywistości możemy spotkać
rozmaite  odchylenia  od  takiego  schematu.  Nie  zawsze  jest  tak,  że  grupa  społeczna  ma  u
podstaw  i  realną,  obiektywną  wspólnotę  jakiejś  cechy,  i  subiektywną,  świadomościową
identyfikację czy poczucie tożsamości, i gęste, intensywne kontakty czy interakcje. Nie zawsze
też ewoluuje w stronę grupy zorganizowanej.  Może być i tak, że grupa powstaje w oparciu
tylko o silne wyobrażenie wspólnoty i tożsamości, bez rzeczywistego podobieństwa interesów
czy  identyczności  jakichś  warunków  obiektywnych.  W  dzisiejszej  socjologii  narodu  i  grup
etnicznych podkreśla się,  że te - bardzo silne przecież - wspólnoty, to w gruncie rzeczy,  jak
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powiada  brytyjski  historyk  B.  Anderson,  „wspólnoty  wyobrażone",  skonstruowane
ideologicznie, „wmówione ludziom" bez mocnych podstaw realnych3. Nie znaczy to, że są mało
istotne. W świecie ludzkim wiara we wspólnych przodków, wspólnotę krwi, boskie nadanie,
heroiczne dokonania, szczególne powołanie itp.,  nawet gdy całkowicie  mityczna,  ma bardzo
realne konsekwencje, bo motywuje ludzi do realnych działań, na przykład podbojów, czystek
etnicznych,  morderczych wojen,  eksterminacji  obcych.  Może być i  odwrotnie:  grupa istnieje
mimo  braku  poczucia  wspólnoty,  solidarności,  lojalności  czy  innych  więzi  subiektywnych.
Przykład:  grupa  więźniów  świeżo  osadzonych  w  jednej  celi.  Intensywnym  interakcjom  nie
towarzyszą żadne wzajemne emocje ani poczucie tożsamości zbiorowej. Mogą one oczywiście
rozwinąć się, dopełnić w trakcie odbywania kary i niejako „pod prąd" typowej sekwencji.
3 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone, Kraków 1997: Znak (oryg. Imagined Communities, London

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale 

DEKONSTRUKGA  GRUPY:  proces  rozpadu  grupy  przez  stopniowe  zanikanie  więzi
społecznych.

GATUNKOWA  NATURA  CZŁOWIEKA:  zespół  cech  fizycznych,  biologicznych  i
psychicznych wspólnych wszystkim ludziom.

GRUPA SPOŁECZNA:  zbiór  jednostek,  w którym wspólnota  pewnych istotnych społecznie
cech  wyraża  się  w tożsamości  zbiorowej  i  towarzyszą  temu kontakty,  interakcje  i  stosunki
społeczne  w  jej  obrębie  częstsze  i  bardziej  intensywne  niż  z  osobami  z  zewnątrz.  Inaczej:
zbiorowość ludzi, pomiędzy którymi występuje więź obiektywna, subiektywna i behawioralna.

HETEROFILIA:  przyjaźń  zakorzeniona  w dopełniających  się  różnicach:  atrakcyjnej  dla  obu
partnerów odmienności upodobań, poglądów, sfer pracy zawodowej, kręgów towarzyskich.

1991: Verso).

HOMOFILIA: upodobanie do podobieństwa, nakazujące przyjaźnić się z tymi, którzy są do nas
podobni  wiekiem,  zawodem,  miejscem  zamieszkania,  wyznaniem,  poglądami,  wartościami,
światopoglądem.

KATEGORIA SOCJOLOGICZNA:  zbiór ludzi podobnych pod względem istotnej społecznie
cechy, która implikuje realne podobieństwo sytuacji życiowej, interesów i szans.

KATEGORIA SPOŁECZNA: zbiór ludzi podobnych pod względem jakiejś istotnej społecznie
cechy, którzy są świadomi tego podobieństwa i swojej odrębności od innych.

KATEGORIA STATYSTYCZNA: zbiór jednostek podobnych pod względem jakiejś wybranej
cechy i różniących się pod tym względem od innych.

KONFLIKT PARTYCYPACJI:  sytuacja,  w której  uczestnictwo w jednej  z  grup,  do których
jednostka  należy,  wymaga zaniedbywania  innych,  albo  gdy interesy  czy  wymogi  lojalności
wynikające z członkostwa są wzajemnie niezgodne, a nawet sprzeczne.

KONFLIKT  TOŻSAMOŚCI:  rozdarcie  osobowościowe  wynikające  z  równoczesnej
przynależności  do  grup,  które  mają  odmienne,  a  nawet  sprzeczne  cele  i  interesy,  a
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równocześnie  wymagają  jednoznacznej  identyfikacji,  lojalności  i  zaangażowania  od  swoich
członków.

KRYSTALIZOWANIE  SIĘ  GRUPY:  proces  wyłaniania  się  coraz  bardziej  złożonej  więzi
społecznej,  od populacji, przez kategorię statystyczną, socjologiczną i społeczną, aż do grupy
społecznej w pełnym sensie.

KULTURA  CYNIZMU:  rozpowszechniony  syndrom  nieufności  i  podejrzliwości,  a  także
instrumentalne traktowanie innych jako obiektów manipulacji.

LOJALNOŚĆ: zobowiązanie, aby nie nadużyć zaufania kogoś, kto obdarza mnie zaufaniem.

PODZIAŁ  PRACY:  pojawianie  się  coraz  bardziej  zróżnicowanych  i  wyspecjalizowanych
funkcji  (przede  wszystkim  pozycji  i  ról  zawodowych)  realizowanych  przez  członków
społeczeństwa.

SOLIDARNOŚĆ:  życzliwość,  gotowość  do współpracy,  poparcia  i  niesienia  pomocy wobec
osób, które obejmujemy kategorią „my": członków naszej grupy czy kategorii społecznej.

STEREOTYP:  jednostronny,  upraszczający,  wyidealizowany  obraz  własnej  zbiorowości
(autoste-reotyp) i równie jednostronna, upraszczająca i negatywna wizji zbiorowości obcych (w
skrajnym przypadku traktowanych jako wrogie).

ŚWIADOMOŚĆ  KLASOWA:  poczucie  wspólnoty  interesów  z  członkami  własnej  klasy,
definicja wrogów zagrażających tym interesom i gotowość do walki o ich realizację.

TOŻSAMOŚĆ  ZBIOROWA:  poczucie  wspólnoty  i  identyfikacja  z  członkami  pewnej
zbiorowości wyrażane subiektywnie sformułowaniem „my", któremu towarzyszy świadomość
odrębności od osób z zewnątrz, określanych jako „oni".

WIĘŹ  BEHAWIORALNA:  podobne  lub  wspólne  działania  podejmowane  przez  członków
grupy.

WIĘŹ KOOPERACYJNA:  poczucie  wspólnoty  oparte  na  wzajemnej  niezbędności  członków
grupy do realizacji celów indywidualnych i zbiorowych.

WIĘŹ  MORALNA:  szczególna  relacja  powinnościowa  zakładająca  zaufanie,  lojalność  i
solidarność w stosunku do innych objętych kategorią „my".

WIĘŹ  OBIEKTYWNA:  poczucie  wspólnoty  wynikające  z  podobieństwa  sytuacji  życiowej:
miejsca zamieszkania, zawodu, wieku itp.

WIĘŹ SUBIEKTYWNA: poczucie wspólnoty z członkami grupy, do której należymy.

WSPÓLNOTY WYOBRAŻONE: zbiorowości, w których więź społeczna ma jedynie charakter
subiektywny, a brak więzi obiektywnej i behawioralnej.

ZAUFANIE:  oczekiwanie  korzystnych dla mnie działań partnerów interakcji  czy stosunków
społecznych.

Książki godne uwagi

64, 75, 85 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział 9

Odmiany grup społecznych

W efekcie  dotychczasowej  analizy widzimy już wyraźnie,  jak niezwykle  różnorodne całości
społeczne odnaleźć można wśród zbiorowości ludzkich, a w szczególności wśród tych całości
najbardziej  ważnych,  które  nazywamy  grupami  społecznymi.  Od  rodziny  do  narodu,  od
drużyny  sportowej  do  Kościoła,  od  kręgu  przyjaciół  do  partii  politycznej.  To  wszystko  są
grupy. W obliczu takiej  różnorodności  kolejny niezbędny krok badacza to wprowadzenie  w
chaosie  zjawisk  jakiegoś  porządku,  dzielącego  je  albo  według  pojedynczych  właściwości
(klasyfikacja),  albo  według  pewnych  syndromów  cech  występujących  we  wzajemnym
powiązaniu i  wyróżniających najczęściej  spotykane,  „typowe" odmiany zjawiska (typologia).
Podejmiemy  najpierw  analityczną  klasyfikację  grup  społecznych  według  kryteriów
obiektywnych  i  subiektywnych,  a  później  przedstawimy  pewne  wybrane,  syntetyczne
typologie.

Obiektywne kryteria klasyfikacji

Za podstawę, kryterium klasyfikacji służyć może ogromna liczba cech. Amerykański socjolog
Robert Merton sformułował listę właściwości grup, która obejmuje dwadzieścia sześć pozycji1.
Są jednak wśród nich cechy mniej lub bardziej istotne: takie różnice między grupami, które są
powszechnie  dostrzegalne  i  mają  rzeczywiste,  doniosłe  konsekwencje  dla  funkcjonowania
grup, oraz takie, które nie ważą szczególnie na tym, co się w grupach dzieje, i są powszechnie
ignorowane. Z takiego punktu widzenia wybieram osiem kryteriów klasyfikacyjnych.

Pierwsze, najbardziej oczywiste, które narzuca od razu wskazany wyżej przykład - rodzina i
naród - to wielkość, albo inaczej  liczebność grupy. Terminologia jest tu prosta: grupy małe i
wielkie,  oczywiście  jako  bieguny  pewnego  kontinuum  liczebności  z  częstymi  przypadkami
pośrednimi.  Obok  rodziny,  grupy  małe  to  krąg  znajomych  czy  sąsiadów,  dziecięca  grupa
zabawowa, młodzieżowy gang uliczny, mała wioska lub parafia, oddział wojskowy, brygada
robocza, komitet badawczy, komisja parlamentarna, drużyna sportowa, więźniowie w jednej
celi  itp.  A grupy wielkie,  obok narodu czy grup etnicznych,  to na przykład Kościół,  partia
polityczna,  armia,  więzienie,  rada miejska,  parlament itp. Najbardziej  banalna konsekwencja
liczebności to to, że w małych grupach ludzie się znają, potrafią się rozpoznać z wyglądu, a
nawet  nazwać  z  imienia  i  nazwiska.  Ich  interakcje  mają  charakter  bezpośredni,  najczęściej
polegający na rozmowie. Pozostają w bliskości przestrzennej i dzięki temu ich działania są dla
wszystkich widoczne.  W grupach większych natomiast  ludzie nie  potrafią już dokładnie się
rozpoznać,  znają  się  „tylko z widzenia",  jak mówi piosenka Czerwonych Gitar.  Mieszkańcy
wielkiego bloku albo studenci jednego wydziału to przykłady takiej sytuacji pośredniej. A stają
się  już  zupełnie  anonimowi  w  grupach  wielkich.  Mieszkańcy  Krakowa,  katolicy,  partia
polityczna, naród polski, to zbiorowości abstrakcyjne, których członków nie tylko nie znamy,
ale często nie  wiemy, ilu ich dokładnie  jest,  z którymi stykamy się  tylko za pośrednictwem
nielicznych  reprezentantów  należących  z  nami  razem  do  grup  innego  rodzaju,  i  które  są
przestrzennie  szeroko  rozproszone  i  niepod-dane  bezpośredniej  widoczności  dla  swoich
członków.  A  mimo  to  niewątpliwie  są  grupami,  bo  z  nimi  się  identyfikujemy,  silnie
odczuwamy naszą przynależność, solidarność czy tożsamość zbiorową.
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Na  bardziej  skomplikowane  konsekwencje  wielkości  grup  dla  ich  funkcjonowania  zwracał
uwagę  klasyk  XIX-wiecznej  socjologii  niemieckiej  Georg  Sim-mel.  Twierdził,  że  wraz  ze
zwiększaniem  liczebności  grupy  zmienia  się  zasadniczo  charakter  zjawisk,  które  w  grupie
zachodzą2.  W jego ujęciu najmniejsza i najprostsza grupa to była tzw. diada, czyli  po prostu
dwie osoby. To jest  już grupa, bo przecież występują tu interakcje,  partnerzy myślą o sobie
„my", odróżniają się wyraźnie od innych par. Gdy do takiej dwuosobowej grupy dojdzie osoba
trzecia, czyli inaczej - gdy przekształci się ona w triadę, pojawia się kilka zupełnie jakościowo
nowych fenomenów, nie występujących nigdy w diadzie. Po pierwsze, możliwy jest fenomen
koalicji,  gdy dwóch członków wiąże się bliżej,  izolując trzeciego, a nawet podejmując wobec
niego jakieś  wrogie  działania.  Po drugie,  możliwa jest  strategia  „dziel  i  rządź",  gdy jeden z
członków usiłuje skłócić czy podburzyć dwóch pozostałych, aby uzyskać przewagę i wpływ na
każdego z osobna. Po trzecie, możliwa jest mediacja, gdy jeden z członków przyjmuje neutralną
pozycję  wobec  konfliktu  dwóch  pozostałych,  starając  się  doprowadzić  do jego  rozwiązania,
uświadamiając skłóconym stronom koszty i straty, jakie ponoszą, minimalizując różnice między
ich  stanowiskami,  wskazując  płaszczyzny możliwego porozumienia  i  demonstrując  korzyści
ewentualnej  zgody. Po czwarte,  możliwa jest  reprezentacja,  gdy dwóch członków powierza
trzeciemu jakieś  zadanie do  wykonania w ich imieniu i na ich rachunek. I wreszcie,  po piąte,
możliwe jest uformowanie większości i w ten sposób dojście do wspólnej decyzji w przypadku
różnicy  stanowisk.  Dwóch  członków  może  bowiem  przegłosować  trzeciego.  Konkretne  i
malownicze  ilustracje  tych  wszystkich  zjawisk  występujących  często  w  tzw.  „trójkątach"
przynosi literatura piękna, film i dramat.

DIADA (1 RELACJA)

TRIADA (3 RELACJE)

KWADRAT (6 RELACJI)

PIĘCIOKĄT (9 RELACJI)

- Diagram 8: Komplikowanie struktury grupowej -

Simmel  wysuwał  również wiele  sugestii  na  temat  dalszego zwiększania  liczebności  grupy i
wpływu, jaki rosnąca wielkość wywiera na charakter grupy, jej styl działania, jakość toczących
się  w grupie  procesów. Uważał  na przykład, że istotna granica  przebiega gdzieś  w pobliżu
liczebności  dwudziestoosobowej.  Do tego  progu możliwa jest  znajomość  partnerów,  pewna
intymność,  bezpośredniość  kontaktów,  powyżej  natomiast  pojawia  się  anonimowość,
formalizm,  po-średniość  interakcji.  Wskazywał  także,  jakie  są  wielkości  optymalne  do
wykonania przez grupę pewnych zadań. Na przykład grupa typu komisji czy komitetu, mająca
zaproponować jakieś rozwiązanie, działa najlepiej, gdy ma siedmiu do dziewięciu członków. To
pozwala jeszcze na pełne zaangażowanie każdego, utrudnia bumelanctwo i uchylanie się od
aktywności czy odpowiedzialności,  pozwala na osiąganie kompromisu, a dzięki  nieparzystej
liczbie uczestników umożliwia w razie potrzeby sformułowanie stanowiska większości.
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Drugie  kryterium  istotnie  różniące  grupy  społeczne  to  ich  trwałość.  Są  oczywiście  grupy
istniejące  krótko,  oparte  na  przelotnych  kontaktach  czy  znajomościach.  Pasażerowie  w
przedziale kolejowym wciągają się w ciekawą rozmowę, spierają, plotkują, ale na stacji grupa
się rozprasza i jej żywot się kończy. Narciarze jadą razem na wycieczkę zorganizowaną przez
biuro podróży. Mieszkają razem w pensjonacie, uczą się razem jeździć na nartach, wieczorami
popijają razem piwo, grają w karty. Ale to wszystko trwa tydzień i grupa przestaje istnieć. A na
przeciwnym  biegunie  są  grupy  długotrwałe.  Przykładem  może  być  grupa  studentów
spotykająca  się  kilka lat,  do końca  studiów,  czy grupa pracowników,  którzy zatrudnieni  są
przez wiele lat w tej samej firmie. Na ogół znaczną trwałość posiadają wspólnoty lokalne czy
sąsiedzkie.  Z samej swojej  istoty dożywotnią trwałość ma rodzina. Naród czy Kościół trwają
przez stulecia.

W  przypadku  grup  najtrwalszych  spotykamy  się  z  interesującym  zjawiskiem:  trwają  one,
zachowują ciągłość i tożsamość, mimo że mają coraz to nowych członków, następuje nieustanna
wymiana ich składu. Naród trwa, choć umierają i rodzą się obywatele, Kościół istnieje przez
wieki,  dzięki  pojawiającym  się  nowym  pokoleniom  wiernych,  uniwersytet  świętuje
sześćsetlecie  istnienia,  mimo że  mnóstwo razy  zdążyli  zmienić  się  profesorowie  i  studenci.
Firma  ma długą  tradycję,  mimo że  ciągle  zatrudniają  się  i  odchodzą  pracownicy.  Drużyna
piłkarska pamięta czasy przedwojenne, mimo że zmienili się parę razy wszyscy zawodnicy i
trenerzy. Miasto ma kilka stuleci i kilkadziesiąt kolejnych pokoleń mieszkańców. Także rodzina
sięga  swoją  tradycją  kilka  pokoleń  wstecz,  a  czasami  odtwarza  drzewo  genealogiczne  w
dłuższym  jeszcze  okresie.  Jak  to  jest  możliwe,  aby  grupa  istniała,  choć  ma  ciągle  innych
członków?  Są  dwa  atrybuty  grupy  długotrwałej,  które  są  swoistymi  depozytariuszami  jej
tradycji, gwarantami jej ciągłości: organizacja i kultura. To one autonomizują się, odrywają od
konkretnych osób, i dlatego mogą poszczególne osoby przeżyć. Stanowią - jak to określał klasyk
socjologii  francuskiej  Emile  Durkheim  -  domenę  „faktów  par  excellence  społecznych",
wytworzonych  co  prawda  przez  ludzi,  ale  w  pewnym  sensie  odrywających  się  od  ludzi,
sytuujących się niejako ponad nimi. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że wszystkie grupy tego
rodzaju to grupy zorganizowane. Otóż to właśnie organizacja ma trwałość ponadjednostkową,
składa  się  wszak  z  pozycji  społecznych  (statusów)  i  siatki  stosunków  społecznych,  które
zajmować mogą i nawiązywać różni ludzie, także jedni po drugich. Uniwersytet trwa dzięki
zrodzonej jeszcze w Średniowieczu i utrwalonej przez wieki formie organizacyjnej (strukturze),
modyfikowanej  co  prawda,  ale  nie  na  tyle,  aby  naruszyć  jej  podstawowy  trzon.  Grupy
pozbawione organizacji  istnieją  natomiast  tylko tak długo, jak długo uczestniczą  w nich ich
członkowie. Krąg przyjaciół nie może istnieć dłużej niż przyjaciele. Sąsiedzi są sąsiadami, tylko
dopóki  wszyscy  blisko  siebie  mieszkają.  Ale  jest  jeszcze  drugi  obszar  ponadjed-nostkowej
ciągłości. To są właśnie te wartości i normy, które przepisane są w rolach organizacyjnych. To
są  także  typowe  dla  organizacji,  obowiązujące  w niej  poglądy,  przekonania,  wiara.  To  jest
wreszcie skodyfikowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie pamięć o przeszłości grupy.
Wprowadzimy  niebawem  do  naszej  analizy  kategorię  kultury,  która  zamyka  w  sobie  te
wszystkie  normatywne,  symboliczne  i  idealne  aspekty życia społecznego.  Uprzedzając  więc
dokładniejsze rozważania,  możemy powiedzieć,  że ciągłość zapewnia grupom także swoista
dla  nich  kultura.  Uniwersytet  istnieje  przez  wieki  nie  tylko  dzięki  niezmiennej  organizacji
(strukturze),  ale  także  dzięki  temu,  że  kultywuje  swoisty  etos,  afirmuje  pewien  typ wiedzy
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zwanej naukową, i chroni przed zapomnieniem swoje dawne osiągnięcia.

Jest jasne, że ludzie inaczej traktują swoje uczestnictwo w grupach przelotnych i trwałych. A
dokładniej  w  takich,  w  których  nie  przewidują  dłuższej  obecności,  i  takich,  które  w  ich
przekonaniu  będą  im towarzyszyć  długo.  Tych pierwszych  nie  traktują  zbyt  poważnie,  nie
angażują się w pełni, nie wiążą z nimi swoich aspiracji. Są też od takich krótkotrwałych grup
mniej uzależnieni, słabiej ulegają ich wpływowi. Ze współtowarzyszami wycieczki nie muszę
szczególnie się liczyć, mogę nawet ich ignorować czy od nich się izolować. Inaczej z kolegami
w pracy.  Oni  otaczają  mnie  niekiedy przez długie  lata,  wiedzą  o mnie  bardzo dużo,  nasze
stosunki są bliższe, bardziej intymne, spędzam w ich obecności sporą część dnia, ich opinia ma
znaczenie  dla  mojej  pozycji  w  firmie,  muszę  starać  się  spełnić  ich  oczekiwania,  bo  inaczej
trudno mi będzie zrealizować swoje cele zawodowe. Grupy długotrwałe to zatem teren silnego
zaangażowania,  identyfikacji,  lojalności,  obszar  realizowania  życiowych planów.  Oczywiście
najwyraźniej widać to w przypadku „grup dożywotnich", których nie da się opuścić, takich jak
rodzina i naród, czy którym ślubuje się wierność do śmierci, jak zakon religijny czy niegdyś
drużyna rycerska. Ale i tu trzeba odróżnić trwałość faktyczną i oczekiwaną przez członków w
momencie  przystępowania  do  grupy.  Gdy  ktoś  zakłada  nową  rodzinę  przez  zawarcie
małżeństwa, liczy na ogół na wielką trwałość grupy. I niezależnie od tego, jak potoczą się jej
późniejsze  losy,  oczekiwanie  takie  wpływa  na  zaangażowanie  partnerów  czy  stopień
identyfikacji z grupą. Oczekiwania takie kształtuje jednak nie tylko rodzaj grupy, o jaką chodzi,
ale także typowa w danym społeczeństwie czy w danym czasie trwałość grup tego rodzaju.
Jeżeli wiemy o tym, że w naszym społeczeństwie co czwarte małżeństwo kończy się rozwodem,
zasiewa to od początku pewną wątpliwość i niepewność co do jego trwałości.  Mniej  pewnie
wypowiadamy  formułę  „że  cię  nie  opuszczę  aż  do  śmierci".  Może  tu  pojawić  się  bardzo
charakterystyczny  w życiu  społecznym  mechanizm  sa-mowzmacniającego  się  procesu.  Gdy
wiem, jak wiele jest rozwodów, myślę mniej pewnie o swoim związku, mniej się angażuję, nie
do końca z nim identyfikuję,  zostawiam sobie - w wyobraźni - jakieś ścieżki odwrotu. Takie
słabsze,  jakby  warunkowe  zaangażowanie  partnerów,  to  najlepsza  recepta,  żeby  związek
rzeczywiście się rozpadł.

Trwałość grup pewnego rodzaju, np. pracowniczych czy sąsiedzkich, bywa  różna,  w różnych
krajach.  Porównania  potwierdzają  wskazane  tendencje  do  odmiennego  traktowania  grup
przelotnych i długotrwałych. Japończyk traktuje kolegów z pracy jako grupę niezwykle istotną,
niemal jak rodzinę.  Polak ma do załogi swojego zakładu daleko większy dystans,  uważając
współpracowników trochę za towarzyszy niedoli. Skąd ta różnica? Między innymi stąd, że w
Japonii zatrudnienie jest często dożywotnie, a w każdym razie bardzo długotrwałe. W Polsce
natomiast występuje duża fluktuacja zawodowa, częsta zmienność posad, a nawet charakteru
pracy. Piszę „między innymi", bo oczywiście wielką rolę odgrywa tu także łatwość uzyskania
pracy, satysfakcja z pracy, godziwe zarobki, poziom opieki socjalnej itp. Z kolei dla Polaka -
zwłaszcza,  ale  nie  tylko,  zamieszkałego-«a"wsi  -  bardzo  liczy  się  środowisko  zamieszkania,
wspólnota  lokalna  czy  sąsiedzka,  symbolem  trwałości  jest  dom  czy  mieszkanie.  Dla
Amerykanina  natomiast,  członka tego -  jak powiada amerykański  socjolog Vance  Packard -
„narodu nomadów", miejsce zamieszkania nie gra takiej roli,  zmieniają je bowiem dowolnie,
wielokrotnie w ciągu życia. Łatwo asymilują się i bez żalu opuszczają różne grupy sąsiedzkie,
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nawiązując  z  nimi  kontakty  pozornie  dość  intymne  i  wylewne,  a  w  istocie  bardzo
powierzchowne.  Nie  przeszkadza  im,  gdy  mieszkają  w  ogromnych  przyczepach
samochodowych, jakby na chwilę zatrzymani w nieustannym przemieszczaniu się. A dom czy
mieszkanie traktują jak pokój hotelowy, który się na jakiś czas wynajmuje, a potem opuszcza.
Nigdy  nie  mogłem  się  nadziwić,  że  amerykańscy  koledzy,  wyjeżdżając  na  wykłady  czy
stypendium za granicę, wynajmują komuś z ogłoszenia swój dom i nic im nie przeszkadza, że
przez rok na ich  dywanach bawią się  obce bachory,  w ich łóżku i  łazience  baraszkuje  obce
małżeństwo.

Trzecie,  bardzo  istotne  kryterium  klasyfikacji  grup  to  sposób  rekrutacji,  to,  jak  zostaje  się
członkiem grupy. Są grupy, do których jest się przypisanym, wchodzi do nich bez własnego
aktu woli:  albo przez urodzenie - jak do rodziny, grupy rasowej,  etnicznej  czy narodu, albo
przez przymus - jak do aresztu, więzienia, obozu zesłańców, oddziału rekrutów, gdzie jest się
„osadzonym", „zesłanym" czy,  jak się  powiada w żargonie  żołnierskim,  „przynależnionym".
Już  sama  forma  bierna  takich  zwrotów  pokazuje,  że  nie  są  to  działania  dobrowolne.  I  są,
przeciwnie, takie grupy, do których przystępujemy, zapisujemy się, w których się zatrudniamy,
słowem,  wybieramy w drodze  własnej,  dobrowolnej  decyzji  -  stowarzyszenia,  kluby,  partie
polityczne, drużyny sportowe, zakłady pracy, szkoły, kręgi przyjaciół itp.

Z kolei wśród tych drugich są takie, do których przystąpić łatwiej, i takie, do których przystąpić
trudniej.  Cóż  to  znaczy  „łatwiej  czy  trudniej"?  Mamy  tu  na  myśli  istnienie  szczególnych
warunków, kryteriów, które trzeba spełnić, a także specjalnych procedur, które trzeba przejść,
aby zostać w grupie akceptowanym. Żeby wejść do grupy studenckiej,  trzeba mieć najpierw
maturę,  a  następnie  zdać  egzaminy  wstępne.  To,  że  dostaje  się  tylko  jeden  na  dziesięciu
kandydatów, wskazuje, jak ciasno przymknięte są wrota do grupy tego rodzaju. Żeby wejść do
grona  pilotów Linii  Lotniczych  LOT,  trzeba  odbyć  odpowiednie  studia,  następnie  praktyki,
„wylatać"  wielką  liczbę  godzin  w  powietrzu,  przejść  rygorystyczne  testy  medyczne  i
sprawnościowe. Żeby znaleźć się w narodowej reprezentacji piłkarskiej,  trzeba  długo i dobrze
grać w lidze, strzelić dużo goli, wpaść w oko trenerowi, katorżnicze trenować, stawiać się na
zgrupowaniach itd. Podobnie niełatwo zostać przyjętym do klubu profesorów UJ czy wejść do
oddziału komandosów „Grom". Wiemy z filmów, a niestety i coraz częściej z prasy, jak grupy
przestępcze stawiają przed swoimi adeptami bardzo rygorystyczne testy: trzeba najpierw kogoś
okraść, napaść, czasem i  zabić,  żeby dowieść swoich zbrodniczych kompetencji.  Długi proces
sprawdzania  i  selekcji  stoi  przed  członkami  grup  konspiracyjnych  w  czasie  wojny.  Daleko
łatwiej zapisać się do partii politycznej czy stowarzyszenia miłośników Krakowa: wystarczy na
ogół podpisać deklarację. Nietrudno wejść do grupy sąsiedzkiej: wystarczy wynająć w pewnym
miejscu  mieszkanie.  Łatwo  także  znaleźć  się  w  grupie  wycieczkowej;  wystarczy  wykupić
voucher w biurze podróży. Grupy, w których przynależność jest obwarowana rygorystycznymi
warunkami  i  procedurami  nazywamy  ekskluzywnymi  lub  elitarnymi,  a  takie,  do  których
przystąpić może od razu każdy, nazywamy inkluzywnymi lub powszechnie dostępnymi.

Zapewne  studiując  ten  fragment,  czytelnik  doznaje  wrażenia  „deja  vu",  czyli  „już to  skądś
znam".  I  nic  dziwnego,  bo  jest  to  znowu  powtórzenie  w  języku  „grupowym"  spostrzeżeń
sformułowanych  wcześniej  w języku „działaniowym".  Otóż,  mówiliśmy bardzo  podobnie  o
sposobach  obsadzania  pozycji  (statusów)  społecznych:  przez  przypisanie  i  przez  osiąganie,
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wskazując,  że  to  drugie  dokonuje  się  albo  przy  pomocy  kryteriów  uniwersalistycznych,
dostępnych dla każdego, albo partykularystycznych,  preferujących tylko niektórych.  Zmiana
punktu widzenia pozwoliła jednak istotnie wzbogacić obraz.

Ekskluzywny lub przeciwnie - inkluzywny charakter grup ma oczywiście istotne konsekwencje
dla  członków.  Udział  w  grupie  ekskluzywnej,  z  którym  wiązały  się  szczególne  starania,
nakłady,  wyrzeczenia  -  np.  długotrwałe  studia  -  stanowi  dla  jednostki  większą  wartość.  Z
grupą taką silniej się ona identyfikuje, gotowa jest do pełniejszego zaangażowania, przejawia
większy konformizm w obawie  przed utratą akceptacji  ze  strony innych członków i  wobec
możliwości  wydalenia  z  grupy.  Na  ogół  grupy  te  cechują  się  też  większą  solidarnością  i
spoistością  niż  te,  do  których  każdy  może  wejść,  każdy  może  wyjść  i  skład  jest  dość
przypadkowy. Skrajna sytuacja polega na tym, że atrakcyjność grupy wynika wyłącznie z jej
ekskluzywności. Nie jest jednostce do niczego potrzebna, nie przynosi jej jakichś korzyści, nie
zapewnia  jakichś  szczególnie  sympatycznych  kontaktów  czy  interakcji.  Aspiracje  do
przystąpienia dyktowane są jedynie przez motywacje snobistyczne, a satysfakcje z uczestnictwa
wynikają z tego, że tylko nielicznym dane jest do grupy należeć.

Czwarte  kryterium  pozwalające  odróżnić  istotnie  odmienne  rodzaje  grup  dotyczy
intensywności uczestnictwa. Chodzi tu o trzy, nieco odmienne, sprawy. Najpierw o to, czy w
grupie  wykonujemy  różne  działania,  realizujemy  różne  cele.  Są  grupy  wyraźnie
wyspecjalizowane,  jednofunkcyjne,  w których  podejmujemy tylko jeden  rodzaj  działalności.
Taki charakter mają grupy zawodowe, grupy zadaniowe, grupy rekreacyjne,  stowarzyszenia
itp.  Są  jednak  i  takie,  wielofunkcyjne,  w  których  działamy  w  różny  sposób,  spełniając
różnorodne aspiracje. Przykładem jest rodzina lub grono znajomych. W rodzinie kochamy się i
kłócimy, opiekujemy dziećmi i stawiamy je do kąta, robimy zakupy i naprawiamy telewizor,
organizujemy  przyjęcie  i  zmywamy  naczynia,  dzielimy  domowy  budżet  i  wyjeżdżamy  na
wakacje.  Z gronem znajomych możemy dyskutować o polityce,  grać w piłkę,  pójść do kina,
wyjechać na narty,  robić interesy. Z zupełnie innej  kategorii  jako taką grupę wielofunkcyjną
można  wskazać  więzienie,  gdzie  przebiega  całość  aktywności  życiowej  przestępców,  albo
szpital, gdzie przez czas choroby zamyka się całe życie pacjentów. Pewnym aspektem tendencji
ewolucyjnej  do  rosnącego,  strukturalnego  i  funkcjonalnego  różnicowania  społeczeństwa,  o
której  pisał  już  w  XIX  wieku  klasyczny  socjolog  brytyjski  Herbert  Spencer,  jest  właśnie
zwiększanie się liczby grup wyspecjalizowanych. Tej tendencji ulegają też w pewnym stopniu
tradycyjne grupy wielofunkcyjne, jak na przykład rodzina. Niegdyś przebiegało tu całe życie jej
członków: tu odbywała się aktywność prokreacyjna, ale i produkcyjna, religijna i edukacyjna,
rekreacyjna i terapeutyczna. Z czasem wiele z tych funkcji  przejęły wyspecjalizowane grupy
czy  organizacje:  przedsiębiorstwo,  szkoła,  Kościół,  teatr,  szpital  itp.  Ale  i  tak  pozostała  w
rodzinie większa różnorodność funkcji niż w każdej z tych cząstkowych organizacji z osobna.

Inne,  pokrewne  rozróżnienie  dotyczy sumy czasu i  energii  -  fizycznej,  ale  i  zaangażowania
myślowego, jakich grupa wymaga od swoich członków. Są takie, które wymagają nieustannego
uczestnictwa,  pełnego  zaangażowania,  maksymalnego  poświęcenia,  niepodzielnej  lojalności.
Doskonałym  przykładem  jest  zakon  religijny  czy  -  z  zupełnie  innej  kategorii  -  mafia
przestępcza.  Ale  podobne  żądania  mogą  kierować  do  swoich  pracowników  nowoczesne
korporacje przemysłowe, kancelarie adwokackie, biura konsultingowe, laboratoria badawcze.
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Słynny  film  według  powieści  Roberta  Grishama  Firma  pokazuje,  jak  całość  życia  młodego
prawnika  w  Ameryce  jest  podporządkowana  pracy  zawodowej.  Podobnie,  pracownicy
korporacji  japońskich po wyjściu z pracy udają się z kolegami do barów, gdzie do późnego
wieczora dyskutują sposoby doskonalenia jakości produkcji. Profesjonalni piłkarze izolowani są
na zgrupowaniach od całego świata i poświęcają się tylko treningowi i oglądaniu przeciwników
na kasetach video.  Znany socjolog amerykański Louis Coser ukuł na określenie takich zjawisk
zabawny  termin  „grupy żarłoczne",  a  więc  takie,  które  w całości  pożerają,  pochłaniają  bez
reszty  swoich  członków.  Wiele  grup  ma  jednak  charakter  odmienny,  zadowalają  się
cząstkowym tylko uczestnictwem i zaangażowaniem.

I jeszcze jeden aspekt członkostwa w grupie to rygoryzm i zakres kontroli, jaką grupa rozciąga
nad  swoimi  członkami.  Chodzi  o  to,  mówiąc  inaczej,  jaki  jest  obszar  prywatności  i  luzu
pozostawiony  jednostce.  Są  grupy,  które  narzucają  bardzo  precyzyjnie  określone  reguły
postępowania  i  bezwzględnie  egzekwują  konformizm.  Charakterystyczne  jest  dla  nich
kodyfikowanie takich reguł w postaci sformalizowanych regulaminów, instrukcji itp. Oddział
wojskowy, grupa więźniów, załoga statku na morzu - to wyraźne przykłady. Kontrola może
także wykraczać poza aktywność w obrębie grupy, rozciągać się na inne pola aktywności,  a
niekiedy  obejmować  całość  życia  jednostki.  Szpieg  musi  relacjonować  przełożonym,  jak
przebiega  jego  życie  rodzinne,  z  kim  się  spotyka,  gdzie  wyjeżdża,  do  jakich  restauracji
uczęszcza.  Również  firmy czy korporacje  ingerują  niekiedy w życie  rodzinne  i  towarzyskie
pracowników,  organizując  wolny  czas,  rozrywkę,  opiekę  nad  dziećmi,  a  w  pewnych
przypadkach -znanych z filmów i powieści - dobierając partnerów, urządzając śluby, meblując
mieszkania  i  aranżując  także  życie  intymne.  Zapożyczając  termin  z  dziedziny  nauk
politycznych, określa się niekiedy ten typ grup mianem totalitarnych (bo tak jak w systemie
totalitarnym  państwo  ingeruje  i  podporządkowuje  sobie  w  pełni  życie  obywateli,  tak  tutaj
grupy różnego rodzaju przyjmują podobną postawę wobec swoich członków). I znów tendencja
historyczna zdaje się  prowadzić do rosnącej  i szerokiej  kontroli,  jakiej  podlegają członkowie
współczesnych  społeczeństw.  Wiąże  się  to  z  rozwojem  technicznych  możliwości
monitorowania różnych przejawów aktywności. Potężne bazy danych uzyskiwane przy okazji
operacji bankowych, wydawania kart kredytowych, rejestracji obywateli, pomocy medycznej,
zatrudnienia,  funduszy emerytalnych,  ubezpieczeń itp.,  będące w dyspozycji  współczesnych
korporacji czy biurokracji, stwarzają zagrożenia dla anonimowości i prywatności, co pozwala
niektórym socjologom mówić o pojawianiu się „społeczeństwa nadzorowanego"  (surveillance
society)3.  Ostrzegał  już  przed  tym  George  Orwell  w  swojej  czarnej  utopii  politycznej.
Świadomość tego zagrożenia rośnie i być może z tego między innymi wynika światowa kariera
programu telewizyjnego „Wielki Brat". Ludzie ciekawi są zobaczyć, jak to jest, kiedy wszystko
co się  robi  i  mówi,  jest  otwarte  na publiczną obserwację.  Bo czują,  że  do pewnego stopnia
wszyscy są już dzisiaj podobni do tych zamkniętych w domu „Wielkiego Brata" z kamerami
telewizyjnymi w ścianach.

Piąte  kryterium  klasyfikacyjne  dotyczy  charakteru  korzyści,  jakie  przynosi  jednostce
członkostwo w grupie. Niektóre grupy traktowane są przez jednostki instrumentalnie, a udział
w nich ma im przynieść jakieś  korzyści  poza samym udziałem. Grupy mają nam dopomóc,
żeby  zrealizować  jakieś  nasze  cele  zewnętrzne  wobec  uczestnictwa,  inne  niż  samo
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uczestnictwo. Na ogół wchodzimy do grupy studenckiej po to, by się czegoś nauczyć i zdobyć
dyplom, do grupy roboczej lub zadaniowej po to, aby zarobić, podnieść swój standard życiowy,
uzyskać wysoki prestiż. Natomiast kiedy siadamy z kolegami przy piwie albo idziemy pograć
w  piłkę  na  boisko  czy  idziemy  do  dyskoteki  -  to  mamy  motywacje  autoteliczne
(bezinteresowne), nie chodzi nam o nic więcej niż miłe spędzenie czasu z innymi. Kieruje nami
potrzeba  rozmowy,  bliskości,  towarzystwa.  Chodzi  o  to,  żeby  być  razem,  pobyć  z  innymi,
pośmiać  się,  poplotkować,  pobawić  się.  Motywacja  ta  ma  czysty  prospołeczny  charakter,
wyraża naturalną ludzką skłonność do uspołecznienia, towarzyskości. Trzeba tu przypomnieć
obserwację,  którą  czyniliśmy  wcześniej,  kiedy  rozróżnienie  motywów  instrumentalnych  i
autotelicznych było wprowadzone w języku „działaniowym". Otóż, podkreślaliśmy nieostrość
tego rozróżnienia i możliwość sytuacji pośrednich, łączących obie motywacje. Z jednej strony
trwałe w filozofii i socjologii jest marzenie o „pracy zdezalienowanej", która byłaby nie tylko
źródłem zarobku, ale polem twórczej  samorealizacji i satysfakcji.  Marzenie to realizuje się w
pewnych zawodach artystycznych, literackich, naukowych, duszpasterskich. Z drugiej strony
zauważa się,  jak pewne  grupy o charakterze  autotelicz-nym mogą być wykorzystywane  do
celów instrumentalnych. Znajomości, kontakty i przyjaźnie nawiązuje się coraz częściej po to,
aby  zyskać  wpływy,  informacje,  legitymować  się  „koneksjami"  itp.  W skrajnym przypadku
cynicznie pozoruje się intymność i bezinteresowność po to, by grupę wykorzystać do własnych
egoistycznych  celów.  Za  Mertonem  określaliśmy  to  jako  zjawisko  „pseudo-Gemeinschaft",
pozorowanej wspólnoty.

W nowoczesnym społeczeństwie coraz powszechniejszym zjawiskiem jest pojawianie się grup
zadaniowych, a więc celowo organizowanych po to, aby zrealizować jakiś projekt, rozwiązać
jakiś  problem,  osiągnąć  pewien  założony  rezultat.  Grupy  te  rekrutują  kompetentnych
specjalistów tylko na czas realizacji zadania, a potem się rozwiązują. Tutaj mamy do czynienia
nie  tylko  z  instrumentalnym  traktowaniem  istniejącej  już  grupy  przez  jej  członków,  ale  z
tworzeniem grupy od nowa, w całości, od początku do końca, podporządkowanej osiągnięciu
celu zewnętrznego. Przykładem są różne komitety, komisje, trusty mózgów, grupy ekspertów,
jury konkursów. Zadania, jakie stawiają sobie grupy tego rodzaju, dyktują sposób ich działania.
Wyobraźmy sobie działanie najprostsze: usuwanie śniegu z ulicy albo adresowanie kopert w
kampanii  wyborczej.  Są  to  czynności,  które  wykonać  można  tym  szybciej,  im  więcej
zaangażujemy ludzi. Grupa, która spontanicznie się tworzy, „skrzykuje" albo powołana zostaje
spośród ochotników do zrealizowania takiego celu, wykonuje czynności identyczne. Ale dzięki
temu,  że  pracuje  wielu,  ich  wysiłki  dodają  się  do  siebie.  Takie  zadania  nazywamy
addytywnymi, sumującymi się.

Są jednak inne zadania, gdzie pojawia się granica dodawania uczestników grupy. Przypuśćmy,
że trzeba popchnąć i rozpędzić samochód, który nie chce zapalić. Trzech, czterech ochotników
zrobi to łatwo. Gdy będzie ich dwudziestu, będą się wzajemnie przepychać i nic się nie uda.
Podobnie gdy trzeba ugotować obiad. Przysłowie ludowe doskonale chwyta problem: „Gdzie
kucharek sześć, tam nie ma co jeść". W obu wypadkach są to jeszcze zadania addytywne, ale o
pewnym limicie rozmiarów grupy. Ale może być też inaczej: dodawanie członków nic nie da.
Przypuśćmy,  że  grupa  ma  osiągnąć  konsensus,  sformułować  wspólne  stanowisko,  podjąć
wspólną decyzję. Działania są zupełnie inne niż w przypadku tych, którzy razem odśnieżali
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ulicę.  Najprzód  każdy  formułuje  odmienne  stanowisko,  wyraża  odmienne  opinie.  Potem
zaczyna się dyskusja, krzyżują się argumenty. Stanowisko ulega zbliżeniu. W razie potrzeby
dochodzi  do  głosowania.  Pamiętamy,  że  według  Simmla,  grupy  tego  rodzaju  nie  powinny
liczyć więcej niż 7-9 osób, bo inaczej zapanuje chaos i do uzgodnienia nie dojdzie.

Odmienny jest tryb postępowania w przypadku tzw.  zadań kompensacyjnych. Grupa sędziów
ocenia jazdę figurową na łyżwach czy skoki narciarskie. Każdy ocenia indywidualnie, sam, ale
ich oceny uśrednia się, eliminując oceny skrajne. A jeszcze inne jest  zadanie,  które nazywamy
kooperacyjnym: drużyna piłkarska,  którą można też potraktować jako grupę zadaniową, ma
strzelić  bramkę.  Gdyby  wszyscy  biegli  w  tym  samym  kierunku,  ku  linii  bramkowej
przeciwnika, czyli działali po prostu addytywnie, nigdy by gola nie strzelili. Konieczny jest tu
podział funkcji i pewna strategia kooperacji i koordynacji, którą przed meczem narzuca trener.
Każdy robi co innego, ale te zróżnicowane czynności w sensownym współdziałaniu przynoszą
zamierzony  efekt.  Inne  przykłady  to  kwintet  skrzypcowy,  brygada  remontująca  statek  czy
grupa  mechaników  wymieniająca  w  kilka  sekund  koła  podczas  zawodów  Formuły  Jeden.
Grupa zadaniowa o różnych, wymagających koordynacji  działaniach ma często lidera,  który
przejmuje  funkcje  koordynujące:  dyrygent  w  orkiestrze  symfonicznej,  przewodniczący  czy
moderator  na  sympozjum  naukowym,  kapitan  na  katamaranie  w  regatach  The  Race,  to
przykłady takich ról.

Są  takie  zadania,  do  których  wykonania  grupa  wybiera,  deleguje  jednego  członka,
reprezentanta,  który  działa  na  jej  rzecz  i  w jej  imieniu.  Protestujący  przed Sejmem  górnicy
wysyłają jednego z petycją do marszałka. Partia polityczna wyłania kandydata w wyborach.
Spór między gangami ulicznymi rozstrzyga bójka dwóch wybranych przedstawicieli.  Zadania
grupowe realizowane przez jednego z członków nazywamy dysjunktywnymi.

Jest jeszcze jeden ciekawy rodzaj  zadań,  gdy osiągnięcie celu wymaga nie tylko, aby wszyscy
wykonywali swoje cząstkowe  zadania,  ale aby intensywność czy tempo były dopasowane do
najsłabszych. W ekspedycji do bieguna czy na szczyt himalajski warunkiem sukcesu jest to, aby
doszedł najsłabszy z uczestników. Ten, który jest najmocniejszy i mógłby się łatwo wysforować
do przodu w pojedynkę, nic bowiem nie zdziała. Zabraknie mu zapasów, niezbędnej żywności,
wsparcia, którego dostarczyć może tylko cała grupa. Podobnie oddział wojskowy idący do akcji
musi równać do maruderów, czekać, mobilizować ich. Gdyby ich zostawić, to wszyscy, także
najsilniejsi,  ale  już osamotnieni  i  rozproszeni,  łatwo zostaliby zlikwidowani  przez wroga.  A
uciekająca z napadu grupa bandytów musi  poczekać na spóźnionego,  bo złapanie go przez
policję  zagraża  wszystkim. Takie  zadania,  dopasowywane niejako do najsłabszych, określamy
mianem koniunktywnych.

Już z  przykładów które  wymieniliśmy,  widać  jasno,  że  grupy zadaniowe bywają  ogromnie
różnorodne.  Ich struktura  i  funkcjonowanie  odzwierciedlają  stopień komplikacji  zadań,  jakie
sobie stawiają.  Niektóre zadania są bardzo proste technicznie,  np. adresowanie kopert.  Inne
mogą  być  technicznie  bardzo  trudne,  np.  opracowanie  nowego  leku.  Są  zadania,  które
wymagają wysokich kompetencji społecznych: otwartości, gotowości do dyskusji, tolerancji dla
odmiennych  poglądów,  podatności  na  argumentację,  dużego  autorytetu  i  standardów
moralnych, a także wzajemnej życzliwości, lojalności i zaufania. Przykład: komitet przyznający

Nu
mer



granty badawcze czy jury Konkursu Chopinowskiego.  I są takie,  gdzie przymioty społeczne
członków i spoistość grupy nie odgrywają większej roli. Przykład: odgarnianie śniegu z ulicy
czy pchanie uszkodzonego auta. Wymagania techniczne i społeczne nie zawsze idą w parze.
Sztafeta biegaczy i drużyna piłkarska podejmują zadania o dużych wymaganiach technicznych
nabywanych w długim treningu. Ale wymogi społeczne są w pierwszym wypadku znikome, a
w drugim bardzo  wysokie:  przejęcie  pałeczki  jest  bardzo  elementarną  interakcją  społeczną,
natomiast koordynacja zawodników grających na różnych pozycjach w jeden działający system
zdolny strzelać bramki wymaga wypracowania wysokiego stopnia integracji i morale grupy. I
odwrotnie,  ława przysięgłych i grupa wspinaczy w Himalajach narzucają swoim członkom i
całej  zbiorowości  podobnie  wysokie  kryteria  społeczne.  Natomiast  złożoność  techniczna
zadania  wydaje  się  wyższa  w  przypadku  skomplikowanego  procesu  sądowego  niż  w
przypadku ataku na szczyt.

Szóste  kryterium  dotyczy  stopnia  zorganizowania  grupy.  Jak  pamiętamy,  grupy
zorganizowane, formalne (albo w skrócie „organizacje społeczne" w sensie realistycznym, a nie
atrybutywnym)  to  konglomeraty  powiązanych  pozycji  społecznych  (statusów).  W  takich
grupach uczestniczymy więc jako trochę bezosobowy personel zajmujący pewne pozycje i tym
samym jako wykonawcy pewnych ról. Nasze osobiste walory czy wady, poza tymi które wiążą
się z wykonywaniem ról, nie mają dla grupy znaczenia. Kiedy lecę samolotem, jest mi zupełnie
obojętne, czy pilot jest żonaty, czy ma dzieci, czy chodzi do kościoła, czy zbiera znaczki, czy gra
w  golfa.  Ważne  jest  dla  mnie  wyłącznie,  żeby  dobrze  prowadził  samolot.  Dla  dyrygenta
orkiestry nie jest ważne, żeby oboista był miłośnikiem malarstwa, chodzi mu tylko o to, aby
dobrze grał na oboju. Organizacja ma poza tym tę właściwość, że zachowuje ciągłość, nawet
gdy zmieni się personel. Filharmonia Berlińska będzie istnieć, nawet gdy kilka razy zmieni się
oboista,  a Uniwersytet  Jagielloński  nawet  wtedy,  gdy na emeryturę  przejdą wszyscy obecni
profesorowie.  W  grupach  niezorganizowanych  (nieformalnych)  uczestniczymy  natomiast
inaczej, jako pełne, z krwi i kości osoby. Dla grona przyjaciół ważne są wszystkie moje słabości,
przywary i zalety. Kto inny nie mógłby mnie zastąpić, a sama grupa nie zachowuje trwałości
ponadjednostko-wej, przestaje istnieć, gdy umrą czy odejdą jej członkowie. I ten podział grup
nie  jest  rzecz  prosta  ostry  i  rozłączny.  W  grupach  zorganizowanych,  a  więc
zdepersonalizowanych,  anonimowych,  nawiązują  się  często  jakieś  stosunki  personalne,
nieformalne  między  członkami.  Przenikanie  się  organizacji  formalnej  i  sieci  kontaktów
nieformalnych  jest  bardzo  typowe  dla  wielu  organizacji  w  dzisiejszym  społeczeństwie.  W
zakładach przemysłowych stwierdzał  to empirycznie  już przed wojną Elton Mayo,  w armii
pokazywały to badania Sąmuela Stouffera podczas II wojny światowej, w szkołach wykrywał to
Martin Trow, w miastach William F.  Whyte,  w świecie  polityki  Sidney Verba,  w szpitalach
Harold Wilensky. Konsekwencje mogą tu być ambiwalentne. Na przykład w badaniach Eltona
Mayo, prowadzonych w zakładach koło Chicago produkujących centralki telefoniczne, okazało
się, że bliskie kontakty między pracownikami, wykraczające nawet poza obszar pracy, sprzyjają
atrakcyjności grupy roboczej, a także ogólnej wydajności produkcji. Podobnie badania w armii
amerykańskiej na frontach II wojny światowej, prowadzone przez Samuela Stouffera, pokazały,
że dobre samopoczucie żołnierzy i „efektywność bojowa" oddziałów zależą w dużej mierze od
homogeniczności  ich  składu (gdy są  rekrutowane  z  jednego  stanu,  jednolite  rasowo itp.),  a
także dobrych koleżeńskich kontaktów między żołnierzami. Ale z drugiej strony w urzędach,
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organach  administracyjnych  czy politycznych  takie  prywatne  kontakty  prowadzą  często  do
powstawania klik i innych zjawisk patologicznych: frakcyjności, korupcji, nepotyzmu.

FERDINAND TOENNIES (1855-1936)

Socjolog niemiecki,  współzałożyciel Niemieckiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Światowy
rozgłos przyniosła mu jedna książka: Gemeinschaft und Gesellschaft [Wspólnota i społeczeństwo]
(1887). W pracy tej Toennies zapoczątkował bardzo do dziś ważny wątek krytyki nowoczesnej
formacji społecznej, wskazujący na destrukcję międzyludzkich wspólnot i nadanie stosunkom
społecznym  coraz  bardziej  instrumentalnego,  wyrachowanego  charakteru.  Efektem  jest
pogorszenie  jakości  i  utrata  radości  życia.  Człowiek  bowiem  cechuje  się  „wolą  naturalną",
tendencją do emocjonalnych, spontanicznych, autote-licznych relacji z innymi, co wyraża się w
stosunkach rodzinnych, w pokrewieństwie, w przyjaźni, ale także w stosunkach sąsiedzkich w
obrębie  wspólnot  terytorialnych.  Takie  stosunki  mają  charakter  osobisty,  intymny,  realizują
wspólne wartości, tradycje, zwyczaje i obyczaje. Ludzi łączy wspólny obraz świata i współpraca
przy  realizacji  wspólnych  celów.  Pozostawanie  w  takich  relacjach  stanowi  ważną  ludzką
potrzebę.

Tymczasem w społeczeństwie nowoczesnym dominuje odmienna orientacja: „wola racjonalna",
zimna,  wyrachowana,  oparta  na  kalkulacji  korzyści.  Jej  wyrazem  są  stosunki  handlowe,
transakcje,  kontrakty,  a  także  anonimowe,  zachodzące  we  wzajemnej  izolacji,  z  dużym
dystansem  społecznym,  relacje  mieszkańców  wielkich  miast.  Takie  stosunki  mają  charakter
instrumentalny,  bezosobowy,  wyrażają  egoizm,  cynizm,  a  nawet  brutalność  partnerów,
patrzących na siebie tylko jako na wykonawców pewnych rot, którzy mogą być przedmiotem
manipulacji. Relacje międzyludzkie odrywają się od przestrzeni lokalnej, odbywają się w coraz
szerszym  wymiarze  globalnym,  wiążąc  odległych  i  nieznanych  sobie  kontrahentów.  W ten
sposób świat społeczny ulega postępującej dehumanizacji.

Ma to wszechstronne konsekwencje społeczne. Na przykład, dokonuje się degradacja moralna:
szerzy się  kłamstwo,  oszustwo,  panuje  reguła,  że cel  uświęca środki.  Prawo traci  naturalne
oparde  w  uznanych  tradycjach,  zwyczajach,  obyczajach  i  regułach  moralnych,  wymagając
nieustannego egzekwowania przy pomocy ostrych sankcji.  Omijanie prawa staje  się szeroko
akceptowaną cnotą, a cwaniacy, aferzyści i przestępcy - bohaterami masowej wyobraźni. Praca
przestaje  być  powołaniem,  dziedziną  samorealizacji  czy  źródłem  satysfakcji,  a  jest  tylko
biznesem,  o  tyle  sensownym,  o  ile  lukratywnym.  Głównym  celem  życia  staje  się  kariera  i
sukces finansowy. Ponieważ takie postawy stają się  powszechne,  każdy czuje się  zagrożony
przez  innych,  w  nieustannej  konkurencji  i  walce,  a  także  wszechobecnym  poczuciu
niepewności i ryzyka.

LITERATURA
F. Toennies, „Wspólnota i społeczeństwo jako typy więzi międzyludzkich", w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania,
J. Szatki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, PWN, s. 46-65 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, t. II,
Warszawa 1981, PWN, s. 496-5 Subiektywne kryteria klasyfikacji

Siódme kryterium klasyfikacji grup przenosi nas na płaszczyznę subiektywną, bierzemy tu pod
uwagę  psychologiczną  relację  jednostki  do  grupy.  Przynależność  do  grupy  jest  oczywiście
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faktem obiektywnym, którego wskaźnikiem w grupach zorganizowanych mogą być formalne
deklaracje przystąpienia, rejestry członków, a w grupach niezorganizowanych faktyczny udział
w aktywności grupy, kontakty i interakcje z innymi członkami. Grupy, do których jakaś osoba
obiektywnie  należy,  nazwiemy jej  grupami  członkowskimi.  Do takich  grup jednostka  może
odnosić  się  subiektywnie  w  różny  sposób.  Najczęściej  pozytywny,  zwłaszcza  wtedy,  gdy
przystąpienie  było  dobrowolne,  wynikało  z  atrakcyjności  grupy  dla  jednostki  -  czy  to
instrumentalnej,  bo  pomaga  jej  zrealizować  swoje  cele,  czy  to  autotelicznej,  bo  zaspokaja
potrzebę  uczestnictwa,  czy  to  aksjologicznej,  bo  potwierdza,  umacnia  ją  w  wyznawanych
wartościach przez kontakt z ludźmi wyznającymi wartości podobne. Z grupami atrakcyjnymi
jednostka  się  identyfikuje,  solidaryzuje,  obdarza  je  zaufaniem  i  lojalnością.  Dobrym
wskaźnikiem  takiej  postawy jest  gotowość  do myślenia  i  mówienia  o  grupie:  „my".  Często
występuje również pewna idealizacja grupy przez jej członków. Szowinizm grupowy polega na
tym, że autooceny swojej grupy przez członków lokują ją daleko wyżej na wszelkich skalach
doskonałości czy sukcesu niż oceny obiektywnych obserwatorów zewnętrznych, a tym bardziej
członków innych podobnych grup, którzy będą z kolei systematycznie zaniżać jej osiągnięcia w
porównaniu  z  własnymi.  Działa  to  oczywiście  w  obie  strony,  prowadząc  do  wyraźnego
skrzywienia wzajemnych ocen przez grupy wysoce spoiste i atrakcyjne dla swoich członków.
Subiektywna identyfikacja z grupą, do której  się  obiektywnie  należy,  to sytuacja najbardziej
naturalna.  Grupę  taką  nazwiemy  akceptowaną  grupą  członkowską.  Gdy  tego  rodzaju
identyfikacja jest  wśród członków grupy powszechna, gdy dla wszystkich,  lub przynajmniej
większości,  jest  ona ich  akceptowaną grupą członkowską, powiemy,  że w grupie  występuje
wysokie morale. Silne poczucie więzi z grupą, bliskość stosunków z innymi członkami, duma z
osiągnięć  grupy,  przywiązanie  do  jej  emblematów  i  symboli  -  wszystko  to  wzmacnia  się
nawzajem, gdy jest doznaniem im wszystkim wspólnym. Morale posiada ogromne znaczenie
dla funkcjonowania i efektywności grupy. Każdy kibic wie, jak fundamentalne znaczenie ma na
przykład dla drużyny futbolowej, większe być może niż liczba grających „gwiazd".

Bywa jednak, że jednostka nie identyfikuje się, nie solidaryzuje, nie obdarza zaufaniem ani nie
poczuwa do lojalności wobec grupy, do której należy. Po co wobec tego pozostaje w grupie?
Czasem dlatego, że grupy sama nie wybrała, lecz została do niej przypisana dożywotnio, np.
przez urodzenie. Tak jest w sytuacji skonfliktowanej, rozbitej rodziny, która dla dziecka może
stać się przedmiotem odrzucenia, a mimo to, nawet uciekając z domu, nie może ono przecież
grupy takiej ostatecznie opuścić. Podobnie dzieje się w przypadku grupy więźniów, która dla
skazanego  może  być  wrogim  otoczeniem  narzuconym  do  czasu  upływu  wyroku,  czy  w
przypadku  rekruta,  który  okres  w  oddziale  wojskowym  traktować  będzie  jako  niedolę  i
utrapienie, nie mogąc jednak opuścić oddziału aż do końca służby. Są także sytuacje, gdy do
grupy  przystąpiłem  co  prawda  dobrowolnie,  ale  tylko  z  braku  innych  opcji,  na  przykład
dlatego, że była wolna posada w zawodzie, którego skądinąd nie znoszę, a chciałem uniknąć
bezrobocia. Albo gdy znalazłem tanie mieszkanie w dzielnicy zamieszkanej przez środowisko
przestępcze. Grupę współpracowników czy sąsiadów trudno mi wtedy traktować jako obiekt
identyfikacji, zaufania czy lojalności. Bywa i tak, że grupa, którą się co prawda wybrało mocą
własnej  decyzji,  do  której  się  dobrowolnie  przystąpiło,  nie  pozwala  na  jej  swobodne
opuszczenie.  Przykład  to  zakon  czy  sekta  religijna,  ale  także  zwykłe  małżeństwo,  którego
rozwiązanie wymaga skomplikowanej i kosztownej procedury rozwodowej. Gdy grupy takie
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tracą atrakcyjność dla swoich członków i stają się przedmiotem odrzucenia, ludzie często trwają
w nich z uwagi na trudność odejścia. Wreszcie, nawet w grupach otwartych, gdzie wyjście z
grupy jest możliwe - jak partie polityczne, stowarzyszenia, kręgi towarzyskie, członków może
powstrzymywać obawa przed tym, jak zareagują inni, zwykły konformizm czy inercja. Z tych
różnych powodów przypadki,  gdy ludzie trwają  w grupach,  z którymi nic  ich nie  łączy,  w
odrzucanych  grupach  członkowskich,  nie  są  wcale  rzadkie.  Są  to  sytuacje  ambiwalentne,
frustrujące,  generujące  napięcia  i  konflikty,  w  pewnym  sensie  nienaturalne.  Najgorsza  jest
oczywiście  wtedy,  gdy  taki  negatywny  stosunek  do  grupy  rozprzestrzenia  się  wśród
większości  lub  wszystkich  członków.  Powszechne  niskie  morale  to  znamię  kryzysu  grupy,
sygnał jej niechybnego rozpadu. Wyobraźmy sobie drużynę piłkarską ponoszącą ciągle porażki,
spadającą z ligi, w której zawodnicy trzymani są tylko przez podpisane wcześniej kontrakty.
Niskie  morale  sprzyja  tu  coraz  gorszej  grze,  a  zatem  coraz  niższemu  morale  i  prowadzi
nieuchronnie  do  likwidacji  drużyny.  Albo,  z  zupełnie  innej  dziedziny,  wyobraźmy  sobie
rządzącą partię polityczną,  która jest przez większość społeczeństwa traktowana jako obca i
uzurpatorska, ustępuje pod naciskiem zmasowanej opozycji, dopuszcza do wolnych wyborów,
które przegrywa. Członkostwo coraz bardziej  ciąży tym, którzy w niej  jeszcze pozostają, nie
odczuwają  ani  solidarności,  ani  lojalności,  ani  zaufania  w  stosunku  do  współtowarzyszy.
Morale  jest  niezwykle  niskie.  W  rezultacie  partia  się  rozwiązuje.  Krótka  historia  PZPR  po
obradach Okrągłego Stołu i wyborach 1989 roku doskonale ilustruje ten przypadek.

Daleko bardziej  naturalna jest sytuacja, gdy od grupy, do której mamy stosunek negatywny,
wrogi,  krytyczny,  która  jest  dla  nas  przedmiotem  repulsji,  dystansujemy się  czy  izolujemy.
Oczywiście wśród ogromnej wielości grup, do których sami nie należymy, które nas otaczają w
społeczeństwie,  tylko niektóre w ogóle zauważamy, stają się dla nas subiektywnie istotne,  a
wśród tych z kolei  tylko niektóre  darzymy jakimiś negatywnymi emocjami.  Jak pamiętamy,
prowadząc analizę z perspektywy działaniowej, używaliśmy za George'em H. Meadem pojęcia
„istotnych innych", czyli tych, którzy są dla danej jednostki ważnymi subiektywnie partnerami
kontaktów  czy  interakcji.  Teraz  możemy  analogiczne  pojęcie  zastosować  z  perspektywy
grupowej.  Możemy  mówić  o  „grupach  istotnych",  jako  takich,  które  jednostka  selekcjonuje
spośród wielości różnych grup i obdarza szczególnym subiektywnym znaczeniem. Większość
grup,  z  którymi  się  stykamy,  jest  dla  nas  emocjonalnie  neutralna.  Ale  są  takie,  którymi  się
brzydzimy, którymi gardzimy, które wyśmiewamy, do których za nic nie chcielibyśmy zostać
włączeni.  Dla kibiców Wisły taką grupą mogą być kibice Legii  czy Polonii.  Dla katolików -
sataniści.  Dla  wielu  mieszkańców  miast  -  młodzieńcy  o  wygolonych,  pustych  głowach  i
byczych  karkach.  Dla  starszego  pokolenia  -  rozchełstani  i  wrzeszczący  idole  zespołów
rockowych.  Repulsja  i  wrogość  są tym większe,  im bardziej  grupy takie  narzucają  nam się,
wchodzą w orbitę naszego życia codziennego. A więc gdy kibice przeciwnej drużyny inicjują
bójkę,  gdy  mnoży  się  liczba  agresywnych  sekt,  gdy  rośnie  zagrożenie  ze  strony  band
przestępczych,  gdy  atakuje  nieustannie  z  ekranu  telewizyjnego  podkultura  młodzieżowa.
Staramy  się  trzymać  od  takich  grup  z  daleka,  nie  chcemy  mieć  z  nimi  nic  wspólnego,
akcentujemy naszą niezgodę na ich postępowanie czy styl bycia. W relacjach z negatywnymi
grupami odniesienia manifestują się dwie interesujące prawidłowości.  Pierwsza to skłonność
do  formułowania  stereotypów,  a  więc  jednostronnych,  upraszczających  i  generalizujących
obrazów  takiej  niesympatycznej  dla  nas  czy  wrogiej  grupy,  w  których  jej  wady  zostają
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przejaskrawione, zalety znikają z pola widzenia, a wszyscy członkowie traktowani są z równą
niechęcią, zupełnie niezależnie od swoich cech jednostkowych. A od takiego stereotypowego
myślenia krok już tylko do przesądów skierowanych przeciw jakiejś grupie, co z kolei może
prowokować  i  legitymizować  realną  dyskryminację,  segregację,  represje  czy  w  skrajnym
przypadku  eksterminację.  Szczególnie  bogatych  i  dramatycznych  ilustracji  takiej  eskalacji
wrogości  dostarcza  historia  grup  etnicznych,  rasowych,  religijnych  czy  narodów.  Drugą
prawidłowość  wywieść  można  z  ogólniejszego  prawa  socjologicznego,  zwanego  prawem
Simmla-Cosera. Amerykański uczony Louis Coser sprecyzował i empirycznie udokumentował
obserwację  klasyka  socjologii  niemieckiej  Georga  Simmla,  że  konflikt  zewnętrzny  zwiększa
integrację wewnętrzną grup i społeczności. Otóż, negatywna grupa odniesienia to taka grupa,
która  stwarza  dla  nas  jakieś  wyobrażone  zagrożenie,  możemy  z  jej  strony  spodziewać  się
wyłącznie złych  rzeczy.  Samo wyobrażenie takiego zagrożenia, niezależnie od jego realności,
stanowi  siłę  integrującą.  Zwieramy  szeregi  w  obronie  przed  negatywnymi  grupami
odniesienia,  odczuwamy  silniejszą  solidarność,  lojalność,  zaufanie  wobec  własnej  grupy,
mocniej się z nią identyfikujemy, gotowi jesteśmy bardziej angażować się w jej działania. Nie
przypadkiem stereotypy czy przesądy etniczne, religijne, rasowe, narodowe, stawały się często
przedmiotem  manipulacji  politycznej,  cynicznie  nastawionej  na  zwiększanie  spoistości
własnego  społeczeństwa.  Propagandowo  lansowany  rasizm  i  antysemityzm  są  najbardziej
jaskrawymi przykładami takiej strategii.

Ale zdarza się i sytuacja odwrotna. Jakieś grupy jawią się nam jako niezwykle atrakcyjne, godne
uznania, podziwu, mimo że sami do nich nie należymy. Stają się przedmiotem naszych marzeń
i aspiracji, nawiązujemy z nimi kontakty, chcielibyśmy zostać przez nie akceptowani i przyjęci.
Nie  uczestnicząc  obiektywnie,  identyfikujemy  się  z  nimi  subiektywnie,  solidaryzujemy,
odczuwamy  zaufanie  i  lojalność.  Zobaczmy  przykłady.  Mały  chłopiec,  który  chce  zostać
przyjęty  do gangu podwórkowego.  Licealista,  który  podrabia  kartę  do klubu studenckiego.
Opisywani  szeroko  przez  Balzaka  czy  Prusa  nuworysze  pragnący  akceptacji  w  środowisku
arystokratycznym. Emigrant,  który chce w pełni  upodobnić się i rozpłynąć wśród członków
swojej  nowej  ojczyzny.  Dla  nich  wszystkich  grupy,  do  których  aspirują  i  które  są  już
przedmiotem  wyprzedzającej  identyfikacji,  to  -  jak  określił  to  Robert  Merton  -  grupy
odniesienia. A dokładniej, grupy odniesienia pozytywnego4.

Dlaczego subiektywne odniesienie do grup, zarówno do tych, do których należymy, jak i do
tych,  do  których  nie  należymy,  zarówno  pozytywne,  jak  i  negatywne  -  jest  tak  ważne?
Ponieważ grupa, która staje się dla nas istotna, którą zauważamy lub do której przystępujemy,
którą włączamy w orbitę naszej uwagi czy naszej aktywności, zaczyna wywierać na nas wpływ,
kształtuje to, jak myślimy i jak postępujemy. Odnosząc się do niej  subiektywnie,  otwieramy
jakby  wrota  dla  jej  kształtującego  oddziaływania.  Przede  wszystkim  dostarcza  nam  ona
standardów  porównawczych  do  oceny  własnych  osiągnięć  i  tym  samym  wpływać  może
mobilizująco na nasze motywacje i płynące z nich działania. Gdy młody naukowiec przyjmuje
za swoją grupę odniesienia słynny, złożony z noblistów zespół badawczy, to stanowi to silny
bodziec  do  jego  własnych  wysiłków  i  może  istotnie  przyśpieszyć  naukową  karierę.  To,  że
Amerykanie starają się  zawsze mierzyć do tych, którzy są nieco wyżej  od nich,  „dotrzymać
kroku  państwu  Jones",  jak  mówi  tamtejsze  porzekadło,  jest  być  może  jednym  ze  źródeł
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dynamiki ekonomicznej  i sukcesów tamtego społeczeństwa. Za amerykańskim psychologiem
społecznym George'em Hyma-nem grupy pełniące taką funkcję nazwiemy grupami odniesienia
porównawczego.  Ale  jest  i  druga,  jeszcze  bardziej  istotna  funkcja.  Grupy,  z  którymi  się  |
identyfikujemy, dostarczają nam wzorów, standardów postępowania, uczymy się od nich, do
czego  zmierzać  i  jak  działać,  czyli  wiążących  wartości  i  norm.  Powiemy  wtedy  o  grupach
odniesienia normatywnego. Uprzedzając szczegółową analizę tego procesu, którą podejmiemy
w  następnej  części  książki,  trzeba  wprowadzić  w  tym  miejscu  termin  „socjalizacja",  czyli
najprościej  -  kształtowanie  mentalności,  postaw  i  działań  ludzi  przez  społeczeństwo.  W
omawianym  tu  przypadku  agendami  socjalizującymi  są  grupy,  do  których  mamy  pewien
subiektywny stosunek,  jakikolwiek  by  on  był.  Grupy,  do  których  należymy,  socjalizują  nas
realnie,  skłaniając  do  konformizmu,  uniformizując  poglądy  i  zachowania  przez  kontakty,
interakcje,  stosunki  społeczne  z innymi członkami grupy.  Grupy,  do których nie  należymy,
socjalizują nas wirtualnie, za pośrednictwem naszych wyobrażeń o tym, co w grupach tych jest
oczekiwane, przyjęte, właściwe.

Oczywiście najmocniejszy, pozytywny wpływ socjalizujący mają grupy, do których należymy i
z którymi się identyfikujemy: dobrze funkcjonująca, zdrowa rodzina, grupa przyjaciół, spoista
wspólnota sąsiedzka czy lokalna, zgrany zespół pracowniczy, lubiana szkoła. Ale podobnie, a
niekiedy  nawet  w  sposób  przejaskrawiony,  wpływać  na  nas  mogą  grupy,  do  których  nie
należymy,  a  do  których  jedynie  aspirujemy.  Ta  typowa  dla  grup  odniesienia  identyfikacja
wyprzedzająca  daje  podstawy  -  jak  to  określa  Merton  -  wyprzedzającej  socjalizacji.  Jej
przedmiotem stają się najpierw najłatwiejsze do naśladowania atrybuty zewnętrzne, widoczne
symbole przynależności. Mały chłopiec naśladuje styl bycia, słownictwo, sposób ubierania się
starszych  kolegów  z  gangu  podwórkowego.  Nuworysz  buduje  pałac,  kupuje  karetę  i
wynajmuje lokai, chcąc upodobnić się do rodowej arystokracji. Zabiegi takie często przybierają
postać  przejaskrawioną,  humorystyczną,  co  wyraża  potoczne  powiedzenie:  „są  bardziej
papiescy  niż  sam  papież".  Dopiero  w  ślad  za  taką  ornamentacją  zewnętrzną  socjalizacja
wyprzedzająca niesie swoiste wartości, reguły, przekonania, sposoby myślenia grupy, do której
chce się należeć. Najtrudniej nauczyć się pewnych bardzo subtelnych odruchów czy nawyków,
wyrafinowanego  słownictwa,  niuansów  wymowy,  dyskretnej  elegancji.  Jak  powiadamy
potocznie,  bogatemu biznesmenowi często „wychodzi  słoma z butów".  Opanowanie,  z góry
niejako, wszystkich sekretów życia grupowego może stać się legitymacją rzeczywistego akcesu
do grupy, ale czasami grupa odrzuca takie starania, traktując je jako pozorowane, sztuczne czy
nachalne.

W pewien interesujący sposób, przez kontrast, wpływ socjalizujący wywierają również grupy, z
którymi się nie identyfikujemy. Gdy czujemy się zmuszeni do członkostwa w grupie, której nie
akceptujemy,  bronimy  naszej  autonomii,  starając  się  myśleć  i  zachowywać  na  przekór
oczekiwaniom grupy. Zbuntowane dziecko robi na złość mamie, więzień buntuje się przeciw
regulaminowi, tworząc wraz z innymi alternatywne reguły „drugiego życia" czy tzw. grypsery,
rozczarowany  członek  partii  politycznej,  choć  trwa  jeszcze  w jej  szeregach,  zaczyna  czytać
gazety  orientacji  przeciwnej.  Ten  proces  kontrsocjalizacji  może  przebiegać  i  wtedy,  gdy do
grupy dla nas repulsywnej czy wrogiej sami nie należymy, gdy jest dla nas negatywną grupą
odniesienia. Staramy się ubierać schludnie i elegancko, żeby zamanifestować niezgodę na styl
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podkultury  młodzieżowej,  unikamy  skórzanych  kurtek,  adidasów  i  białych  skarpetek,  aby
odróżnić się od bandytów i ochroniarzy, chowamy się dyskretnie z telefonem komórkowym w
toalecie  pociągu,  aby  nikt  nie  wziął  nas  za  agresywnie  perorujących  w  przedziale  ludzi
„nowego biznesu".

Klasyfikację  grup  ze  względu  na  krzyżujące  się  kryteria  obiektywnej  przynależności  i
subiektywnego odniesienia można podsumować na diagramie.

Subiektywne odniesienie

Obiektywne członkostwo

IDENTYFIKACJA
SOLIDARNOŚĆ
LOJALNOŚĆ
REPULSJA
DYSTANS
WROGOŚĆ
PRZYNALEŻNOŚĆ BRAK PRZYNALEŻNOŚCI

AKCEPTOWANA
GRUPA

CZŁONKOWSKA

POZYTYWNA GRUPA
ODNIESIENIA

SOCJALIZACJA
KONTRSOCJALIZACIA

ODRZUCANA
GRUPA

CZŁONKOWSKA

NEGATYWNA GRUPA
ODNIESIENIA

SOCJALIZACJA  SOCJALIZACJA REALNA
WIRTUALNA

- Diagram 9: Typy identyfikacji z grupą -

Syntetyczne typologie grup

Przedstawione  klasyfikacje  grup  brały  pod  uwagę  pojedyncze  cechy.  Można  jednak
poszukiwać takich złożonych konglomeratów czy syndromów cech, które zazwyczaj występują
razem i odróżniają szczególnie ważne formy zbiorowości społecznych. Wtedy będziemy mieli
do czynienia z typologią raczej niż prostą klasyfikacją.

Bardzo  istotne  przeciwstawienie  dwóch  typów  grup:  grup  pierwotnych  i  grup  wtórnych,
wywodzi się od jednego z twórców socjologii amerykańskiej Charlesa H. Cooleya. Przypomnę,
że  używaliśmy  już  tego  rozróżnienia  w  ramach  perspektywy  „działaniowej",  gdy
przeciwstawialiśmy  sobie  stosunki  społeczne  pierwotne  i  wtórne.  Ale  oryginalne
sformułowanie  tego rozróżnienia  odnajdujemy właśnie  w perspektywie  „grupowej".  Cooley
dostrzegł mianowicie,  że są takie grupy, które mają charakter  uniwersalny:  spotykamy je w
każdym,  nawet  najbardziej  egzotycznym  czy  prymitywnym  społeczeństwie,  a  poza  tym
odnajdziemy je  w doświadczeniu  życiowym każdego człowieka.  Taką grupą uniwersalną  o
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podstawowym  znaczeniu  jest  rodzina,  co  bez  wątpienia  wiąże  się  z  właściwościami
biologicznymi  gatunku  ludzkiego,  a  zwłaszcza  wieloletnim  okresem  dochodzenia  do
samodzielności  i  dojrzałości,  jakiego  wymaga  ludzkie  dziecko.  Każdy  rodzi  się  w  jakiejś
rodzinie,  przez  długi  czas  pozostaje  w  kręgu  rodziny,  a  potem  zazwyczaj  zakłada  nową
rodzinę. Każdy gdzieś mieszka i styka się w miejscu zamieszkania z jakimś sąsiedztwem czy
wspólnotą lokalną. Grupa sąsiedzka to druga grupa uniwersalna wymieniona przez Cooleya. I
wreszcie,  już  w okresie  dorastania  dziecko  wchodzi  w spontaniczne,  nieformalne  kontakty
społeczne z innymi dziećmi,  potem te  kręgi  koleżeńskie  poszerzają się,  aby przejść  w kręgi
rzyjacielskie  czy towarzyskie osób dojrzałych.  W efekcie  naturalnej  dla człowieka skłonności
prospołecznej  czy  towarzyskości,  o  której  pisał  m.in.  cytowany  przez  nas  wcześniej  Georg
Simmel,  także  i  takie  grupy  zabawowe  czy  towarzyskie  są  w  społeczeństwie  ludzkim
uniwersalnie  obecne.  Co  mają  wspólnego  te  trzy  rodzaje  grup?  Są  przede  wszystkim
niewielkie,  pozwalają  członkom  na  osobistą  znajomość  i  bezpośrednie,  bliskie,  intymne
interakcje „twarzą w twarz". Są stosunkowo trwałe, a w przypadku rodziny najtrwalsze, mają
więc  dla  swoich  członków duże  znaczenie.  Obejmują  różnorodne  przejawy  działalności,  są
wielofunkcyjne,  a także angażują szeroki  zakres  życia jednostek.  Są więc,  używając terminu
Cosera „żarłoczne". Dość rygorystycznie śledzą także, kontrolują i normują działalność swoich
członków.  Są  więc  w  pewnym  stopniu  „totalitarne".  Na  ogół  są  przedmiotem  silnych,
pozytywnych identyfikacji, solidarności, zaufania czy lojalności. I wreszcie, przynależność do
nich  staje  się  istotnym elementem  tożsamości  jednostki.  Cooley  nazwał  grupy tego  rodzaju
pierwotnymi.  Są  one  pierwotne  w  kilku  sensach.  Po  pierwsze,  jak  wskazywaliśmy,  są
uniwersalne w każdym społeczeństwie i dla każdej jednostki.  Po drugie, są pierwsze w do-,
świadczeniu życiowym jednostki,  każdy styka się z nimi najpierw, zanim jeszcze dojdzie do
kontaktu z innymi grupami, edukacyjnymi, zawodowymi, religijnymi itp. Po trzecie, wywierają
najsilniejszy wpływ socjalizujący. Raz dlatego, że są pierwszymi agendami, za pośrednictwem
których  społeczeństwo  dociera  do  jednostki.  A  także  dlatego,  że  ich  wpływ  trafia  na
nieukształtowaną jeszcze tabula rasa mentalności dziecka. Wiele kierunków psychologii zgadza
się z poglądem najmocniej wyrażonym w teorii psychoanalitycznej, że wczesne oddziaływania
socjalizacyjne  są  najsilniejsze  i  najtrwalsze.  Ukształtowana  w  dzieciństwie  -właśnie  w
kontekście grup pierwotnych - osobowość zachowuje dużą trwałość i odporność na późniejsze
modyfikacje  czy  korekty.  I  wreszcie,  nazywamy  grupy  takie  pierwotnymi  dlatego,  że
traktowane są przez ludzi jako szczególnie ważne, należą dla każdego do jego katalogu „grup
istotnych",  stanowią  obszar  szczególnie  silnych  identyfikacji,  teren,  na  którym  jednostki
znajdują wsparcie emocjonalne i ważne wskazówki do zdefiniowania własnej tożsamości5.

Przeciwieństwem grup pierwotnych są grupy wtórne. Te ostatnie są bardziej liczebne, mniej
spontaniczne, interesowne, mocniej sformalizowane, obejmują kontakty i interakcje pośrednie,
bardziej wyspecjalizowane, zachowują większą anonimowość jednostek, dopuszczają głębokie
różnice  wartości  i  postaw  swoich  członków.  Typowym  przykładem  grup  wtórnych  są
środowiska zawodowe,  grupy zadaniowe,  stowarzyszenia  celowe czy grupy zorganizowane
(organizacje społeczne) różnego typu.

C. H. Cooley, Social Organization, New York 1963 [1909]: Schocken Books, s. 23-31.
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Społeczeństwo współczesne,  coraz  bardziej  zdominowane  przez  grupy wtórne,  postrzegane
coraz  wyraźniej  jako  bezosobowy,  zimny  świat  korporacji,  pieniądza  i  wielkiej  polityki,  w
którym jednostki  doznają -  jak to określał  polski socjolog Stanisław Ossowski -  „kompleksu
Liliputa", poczucia bezsilności wobec decydujących o ich losach abstrakcyjnych sił -  zaczyna
przejawiać nostalgiczne marzenia o odrodzeniu grup pierwotnych. Ciekawym przejawem tego
dążenia jest pojawienie się i szybkie rozprzestrzenienie grup zbliżonych do pierwotnych, choć
wykraczających  poza  katalog  Cooleya.  Są  to  grupy  resocjalizacyjne,  rehabilitacyjne,  grupy
treningu  osobowościowego,  wyzwalania  wyobraźni,  kształcenia  wrażliwości,  grupowych
konsultacji  przedmałżeńskich,  psychoanalizy  zbiorowej,  grupy terapeutyczne  -  gdzie  ludzie
spotykają  się  tylko  po  to,  by  doświadczyć  bliskich,  personalnych  więzi,  zaznać  szczerości,
otwartości wobec innych, bezinteresowności, a więc tego, czego tak bardzo im brakuje w życiu
zawodowym bądź oficjalnym. Przejawem podobnych tendencji jest pojawienie się, zwłaszcza w
środowisku  młodzieżowym,  licznych  sekt  czy  grup  ąuasi-religijnych  (New  Agę),
dostarczających substytutów rodzinnej lub przyjacielskiej bliskości.

Podobną  nieco  typologię,  wyrażającą  intuicje  pewnej  dwoistości  życia  społecznego  ludzi,
przebiegającego  zarazem  w świecie  prywatnym, intymnym, osobistym i świecie  publicznym,
formalnym i zdepersonalizowanym - sformułował kilkadziesiąt lat przed Cooleyem niemiecki
socjolog Ferdinand Toen-nies, w głośnej książce Gemeinschaft und Gesellschaft, czyli „Wspólnota i
społeczeństwo".  To  sygnalizowane  w  tytule  przeciwstawienie  ma  w  jego  ujęciu  charakter
historyczny.  Tradycyjne  społeczeństwa  ludzkie  -  rodowe,  plemienne,  wioskowe  -  żyły  w
ramach  silnych,  zwartych,  terytorialnych  wspólnot,  cechujących  się  wysokim  stopniem
spoistości,  integracji,  zgodnych wartości  i  przekonań.  Takie  formy bytowania,  które  określa
mianem  Gemeinschaft,  były  wyrazem  właściwej  gatunkowi  ludzkiemu  „woli  naturalnej",
tendencji  dośrodko-wej,  prospołecznej,  wrodzonej  sympatii  do innych  ludzi.  Społeczeństwo
nowoczesne  -  zurbanizowane  i  zindustrializowane  -  prowadzi  do zatomizowania  wspólnot,
wytwarza  masy  żyjących  na  własną  rękę,  egoistycznych,  kierujących  się  interesowną
kalkulacją, samotnych jednostek. To jest właśnie w terminologii Toenniesa  Gesellschaft.  Grupy,
jakie ludzie tworzą, np. dobrowolne stowarzyszenia czy organizacje społeczne, traktowane są
wyłącznie  instrumentalnie,  podporządkowane  bez  reszty  korzyściom  swoich  członków.  Ich
racją bytu jest osiąganie czegoś konkretnego, poza samą satysfakcją z uczestnictwa. W istocie
uczestnictwo często takich satysfakcji nie przynosi w ogóle, a udział traktowany jest tylko jako
życiowa konieczność6.
6 F. Toennies, Gemeinschaft und Gesellschaft, Berlin 1887.

Toennies  był  jednym z pierwszych  autorów,  którzy podawali  w wątpliwość  optymistyczną
wiarę  w postęp,  jaka przenikała  cały wiek XIX.  Już Marks,  a  później  Weber  dostrzegali,  że
nowoczesność  ma  swoje  koszty.  Toennies  ubolewał  szczególnie  nad  degradacją  i  zanikiem
naturalnych wspólnot. Jego koncepcja dała początek toczącej się do naszych czasów dyskusji na
temat „utraconej wspólnoty". Nowy impuls dało tej dyskusji wprowadzenie pod koniec stulecia
przez harwardzkiego politologa Roberta Putnama pojęcia kapitału społecznego dla oznaczenia
sieci  spontanicznych  więzi  i  wzajemnego  zaufania,  które  stanowią  warunki  dobrego
funkcjonowania także społeczeństwa nowoczesnego. Wyrazem bogatego kapitału społecznego
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jest  samoorganizowanie  się  ludzi,  tworzenie  licznych  grup  towarzyskich,  klubów,
stowarzyszeń, wspólne mobilizowanie się do realizacji jakichś ważnych dla zbiorowości zadań,
wzajemnej pomocy, ale także w celu rekreacji, rozrywki, wspólnej zabawy. Taka bogata i gęsta
sieć oddolnych grup stanowiła, zdaniem Putnama, o sile tradycyjnej, pionierskiej Ameryki. W
naszych czasach, jak dowodzi Putnam w oparciu o bogate dane empiryczne z terenu Stanów
Zjednoczonych, następuje jednak rozproszenie i degradacja kapitału społecznego. Wiele grup
typu Gemeinschaft  zanika, bliskie więzi ulegają rozluźnieniu, pojawia się silny syndrom braku
zaufania  czy,  jak określa  to inny amerykański  autor  Richard  Stivers,  „kultura  cynizmu".  W
literackim skrócie Putnam powiada, że Amerykanie zaczęli nawet „grać samotnie w kręgle".
Nawiązuje tu do popularnej formy rozrywki, która jednak uległa ostatnio charakterystycznej
ewolucji.  Dawniej  rodziny,  sąsiedzi,  farmerzy,  mieszkańcy  niewielkich  miasteczek
organizowali  drużyny,  rozgrywki  ligowe,  spotykali  się  regularnie  i  współzawodniczyli  w
grupach.  Teraz  przyjeżdżają  w pojedynkę  do wielkich  zautomatyzowanych  kręgielni,  gdzie
grają  sami  przeciwko  maszynom.  Podobnie  dawniej  spotykali  się  na  przedstawieniach
objazdowych  trup  teatralnych,  na  jarmarkach  i  festynach.  Dzisiaj  siedzą  w  mieszkaniach  i
patrzą  samotnie  w  telewizor.  Dla  Putnama  są  to  symptomy  kryzysu,  jaki  przechodzą
współczesne  społeczeństwa.  Odrodzenie,  wzbogacenie,  rozwój  kapitału  społecznego  to
imperatywy lepszej przyszłości7.

Nieco podobną diagnozę formułował długo przed Putnamem polski socjolog Stefan Nowak,
wprowadzając  pojęcie  „próżni  socjologicznej".  Odnosił  je  do  warunków  społeczeństwa
polskiego  w okresie  realnego  socjalizmu.  Autokratyczna  i  pozbawiona  mocnej  legitymizacji
społecznej  władza  partii  komunistycznej  doprowadza,  jego  zdaniem,  do  wytrzebienia  sfery
autentycznych  inicjatyw  obywatelskich,  spontanicznych  form  organizacyjnych,  oddolnych
przejawów mobilizacji. Zanikają wspólnoty szczebla „pośredniego", mieszczące się pomiędzy
formalnym i publicznym poziomem władzy czy polityki i światem prywatnym - rodziny czy
grona przyjaciół, do którego ludzie chowają się coraz powszechniej przed nieakceptowanymi
realiami życia gospodarczego i politycznego. Później liderzy polskiej opozycji demokratycznej
odgrzebali z zapomnienia i zastosowali do opisania tej pustej sfery życia pojęcie społeczeństwa
obywatelskiego  czy  cywilnego.  Sformułowali  też  strategię  walki  ^  reżimem,  w  której
odbudowanie,  rekonstrukcja  społeczeństwa  obywatelskiego  była  warunkiem  obalenia
monopolu  autokratycznego  państwa.  W  zupełnie  innych  warunkach  niż  w  społeczeństwie
amerykańskim i z zupełnie innych powodów wystąpił podobny problem i pojawiło się to samo
przekonanie,  że  bez  wspólnot  i  oddolnych  ugrupowań  typu  Gemeinschaft  społeczeństwo
pozbawione jest bardzo istotnych warunków prawidłowego funkcjonowania.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

DIADA: grupa dwuosobowa, para.

GRUPY DOŻYWOTNIE: takie, z których wystąpienie jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

GRUPY EKSKLUZYWNE: inaczej zamknięte, czyli takie, do których przyjęcie obwarowane jest
bardzo trudnymi, rygorystycznymi warunkami.

GRUPY INKLUZYWNE:  inaczej otwarte, czyli takie, które akceptują wszystkich chętnych do
przystąpienia.
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GRUPY  ISTOTNE:  takie,  które  jednostka  selekcjonuje  spośród  wielości  różnych  grup,  do
których należy i do których przywiązuje szczególne subiektywne znaczenie.

GRUPY JEDNOFUNKCYJNE:  inaczej  wyspecjalizowane,  czyli  takie,  w których  członkowie
podejmują jeden tylko typ działalności.

GRUPY ODNIESIENIA:  zbiorowości, z którymi wiążą nas subiektywne, „wirtualne" relacje,
mimo że do nich nie należymy.

GRUPY  ODNIESIENIA  NORMATYWNEGO:  takie,  z  których  czerpiemy  i  przyjmujemy
normy i wartości kształtujące nasze działania.

GRUPY  ODNIESIENIA  PORÓWNAWCZEGO:  takie,  z  którymi  konfrontujemy  nasze
osiągnięcia, standard życia, zasób władzy, poziom prestiżu itp.

GRUPY PIERWOTNE:  niewielkie,  nieformalne,  spontaniczne,  o bezpośrednich kontaktach i
interakcjach  (twarzą  w  twarz)  członków  rozpoznających  się  nawzajem,  podejmujących
zróżnicowane działania, częściowo z pobudek autotelicznych.

GRUPY  TOTALITARNE:  takie,  które  kontrolują  i  ingerują  w  całokształt  życia  swoich
członków w dziedzinach nie związanych bezpośrednio z członkostwem w grupie, a także w
sferze prywatnej.

GRUPY  WIELOFUNKCYJNE:  takie,  w  których  członkowie  podejmują  różnorodne  formy
działalności.

GRUPY WTÓRNE: takie, które liczą wielu członków, w większości wzajemnie anonimowych,
pomiędzy którymi  zachodzą  sformalizowane  i  pośrednie  stosunki  realizujące  się  w wysoce
wyspecjalizowanych działaniach.

GRUPY  ZADANIOWE:  takie,  które  zostały  celowo  powołane  do  rozwiązania  jakiegoś
problemu lub zrealizowania zadania praktycznego.

GRUPY  ŻARŁOCZNE:  takie,  które  wymagają  od  swoich  członków  maksymalnego
zaangażowania, nieustannego uczestnictwa, pełnego poświęcenia, niepodzielnej lojalności.

KAPITAŁ  SPOŁECZNY:  więzi  zaufania,  lojalności  i  solidarności,  znajdujące  wyraz  w
samoorganizowaniu się i samorządności, głównie w ramach dobrowolnych stowarzyszeń.

KONTRSOCJALIZACJA:  kultywowanie przeciwnych reguł i wzorów niż te uznawane przez
grupy,  od  których  chcemy  się  dystansować,  będące  naszymi  negatywnymi  grupami
odniesienia.

NEGATYWNE GRUPY ODNIESIENIA: takie, które budzą u nas repulsję i od których staramy
się zdystansować poprzez przyjmowanie przeciwnych wzorów i reguł postępowania.

POZYTYWNE GRUPY ODNIESIENIA:  takie,  z którymi się identyfikujemy, porównujemy i
których  standardy  normatywne  staramy  się  naśladować,  dążąc  do  uzyskania  pełnego
członkostwa.

PRÓŻNIA SOCJOGICZNA:  pusta przestrzeń pomiędzy publiczną sferą polityki a prywatną
sferą rodzinną, która zazwyczaj wypełniana jest przez dobrowolne stowarzyszenia.
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SOCJALIZACJA:  proces  kształtowania  mentalności,  postaw  i  działań  ludzi  przez
społeczeństwo.

SOCJALIZACJA WYPRZEDZAJĄCA:  naśladowanie reguł i wzorów, a zwłaszcza sposobu i
stylu życia środowisk, do których aspirujemy i w których chcielibyśmy zostać zaakceptowani.

TRIADA: grupa trójosobowa, trójkąt.

WSPÓLNOTY LOKALNE: zbiorowości zamieszkałe na wspólnym terenie, w ramach których
ludzie  na  ogół  znający  się  nawzajem  realizują  większość  swojej  życiowej  aktywności,
obdarzając  je  silną  identyfikacją  i  czyniąc  uczestnictwo  elementem  własnej,  indywidualnej
tożsamości.

ZADANIA ADDYTYWNE: takie, których szybkość i skuteczność realizacji  zależy wprost od
liczby uczestniczących osób.

ZADANIA KONIUNKTYWNE:  takie,  w których  tempo i  intensywność  działań  muszą być
dostosowane do najsłabszych uczestników grupy.

ZADANIA KOOPERACYJNE: takie, których realizacja wymaga podziału funkcji, współpracy i
koordynacji  działań  wyspecjalizowanych,  co  z  reguły  narzuca  potrzebę  kierownictwa  lub
przywództwa.

Książki godne uwagi

1, 64, 69, 75, 85, 87 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Część III

KULTURA

Rozdział 2

Socjologiczne pojęcie kultury

Przystępujemy  obecnie  do omówienia  trzeciej  perspektywy,  z  której  socjologowie  analizują
społeczeństwo. Scharakteryzowaliśmy dotąd perspektywę „działaniową" i „grupową". Trzecią
perspektywę nazwiemy „kulturową".

W dzisiejszej socjologii ten punkt widzenia ma ogromne znaczenie, niektórzy sądzą nawet, że
dominujące. Niewątpliwie ostatnie dekady XX wieku przyniosły wielki wzrost zainteresowania
kulturowymi  aspektami  życia  społecznego,  co  znalazło  wyraz  nie  tylko  w  uwzględnianiu
wymiaru kulturowego we wszelkich analizach socjologicznych, ale w ekspansji szczegółowych
dziedzin  socjologii  zajmujących  się  kulturą,  takich  jak  socjologia  kultury  (czy  pokrewne:
antropologia  kulturowa,  etnologia  i  etnografia),  socjologia  środków  masowego  przekazu,
socjologia sztuki, socjologia nauki, socjologia religii, socjologia moralności czy mająca osobny
status  teoretyczny  „analiza  kulturowa".  Wśród  socjologicznych  bestsellerów  ostatnich  lat
uderzają tytuły poświęcone typowo kulturowym fenomenom, jak zaufanie, moda, stereotypy,
styl życia, gusty, obyczaje itp. W naszej analizie pozostaniemy na wysokim szczeblu abstrakcji,
nie  wnikając  w konkretną  problematykę  różnych  dziedzin  kultury,  a  charakteryzując  tylko
samo pojęcie kultury i te kategorie teoretyczne, które są z nim bezpośrednio związane.

Różnorodność sposobów życia i „fakty społeczne"

Pojęcie kultury zrodziło się jako efekt dwóch obserwacji chwytających zupełnie fundamentalne
właściwości życia społecznego. Pierwsza to ogromne zróżnicowanie sposobów życia ludzi - a
więc właśnie, w najogólniejszym sensie, kultur - w różnych epokach, a także współcześnie, na
różnych  obszarach  kuli  ziemskiej.  Historycy,  odchodząc  od  tradycyjnego  kanonu  historii
politycznej  lub  „zdarzeniowej"  w  stronę  historii  gospodarczej  czy  społecznej,  objęli  swoim
zainteresowaniem także życie codzienne w dawnych wiekach: zwyczaje i obyczaje, wierzenia i
przekonania,  budownictwo  i  technikę,  sztukę  i  edukację,  mit,  magię  i  religię.  I  wszędzie
dostrzegali niebywałą zmienność i niebywałą różnorodność. Z kolei antropologowie społeczni,
badając społeczności prymitywne czy słabiej rozwinięte, zachowane do dziś w otoczeniu coraz
bardziej  dominującej  nowoczesności,  pokazali,  jak  bardzo  różnie  może  przebiegać  życie
społeczne  na  różnych  obszarach,  nawet  w  tym  samym  czasie.  Skupiali  oni  uwagę  na
kontrastach  szczególnie  skrajnych,  ale  o  takiej  różnorodności  świadczyło  również
doświadczenie potoczne podróżników, emigrantów, a później turystów odwiedzających obce
kraje  i  notorycznie  zaskakiwanych  innością  świata,  który  tam  napotykali.  Ludzie  inaczej
wyglądali,  inaczej  się  ubierali,  co  innego  jedli,  inaczej  pracowali,  mieszkali  w  innych
budowlach, czcili innych bogów, używali innych urządzeń, inaczej witali się i żegnali, inaczej
traktowali dzieci i rodzinę, czego innego uczyli, inaczej odpoczywali i świętowali itp. Dzisiaj to
doświadczenie  pluralizmu  kulturowego  jest  coraz  bardziej  powszechne  dzięki  środkom
masowego przekazu. Co dzień w naszych domach stykamy się „wirtualnie", za pośrednictwem
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telewizji  czy Internetu,  z kulturami najbardziej  odległymi.  Literatura,  publicystyka,  reportaż
dostarczają relacji o egzotycznych sposobach życia, wierzeniach czy zwyczajach. Coraz częściej
spotykamy przedstawicieli obcych kultur - biznesmenów, turystów, uchodźców, emigrantów -
na  naszych  ulicach.  I  coraz  częściej  sami  podróżujemy  po  świecie,  w  interesach,  w  celach
zawodowych, dla przyjemności.

Odmienności kulturowe obejmują nie tylko życie codzienne, ale wywierają istotny wpływ na
funkcjonowanie  grup  społecznych,  organizacji,  instytucji.  Okazuje  się,  że  te  same  formy
organizacyjne  dominujące  dzisiaj  w świecie,  np.  kapitalizm w ekonomii  czy  demokracja  w
polityce,  działają  zupełnie  różnie  w  kontekście  różnych  kultur.  Już  Max  Weber  dostrzegał
znaczenie  typowego  dla  kultury  „Zachodu"  kompleksu  wartości,  który  określał  jako  „duch
kapitalizmu"  i  który  wiązał  z  dominacją  religii  protestanckiej.  Wielu  tłumaczy  sukces
ekonomiczny  krajów  Dalekiego  Wschodu  po  II  wojnie  światowej  swoistym  syndromem
„azjatyckich wartości". Inni szukają źródła katastrofy dzisiejszej Afryki w dysonansie instytucji
kapitalistycznych  i  demokratycznych  z  tradycyjnymi  kulturami  plemiennymi.  Jedno  z
wyjaśnień  trudności,  jakie  napotykają  w  rozwoju  gospodarczym  i  politycznym  kraje
postkomunistyczne,  odwołuje  się  do  sprzeczności  między  mocno  zakorzenioną  kulturą
realnego  socjalizmu,  a  wymaganiami  nowoczesnej  kultury  rynkowej  i  demokratycznej.  Ale
nawet w mniejszej skali, porównując poszczególne kraje, dostrzeżemy od razu, jak różne są na
przykład kapitalizm włoski  i  szwedzki czy demokracja grecka i angielska.  Międzynarodowe
korporacje  odkryły  już  dawno,  jak  ważne  jest  lokalne  „otoczenie  biznesu",  a  politycy,
prowadząc  międzynarodowe  negocjacje,  nie  mogą  abstrahować  od  lokalnego  „klimatu
politycznego".  Te  metaforyczne  określenia  odnoszą  się  przede  wszystkim  do  swoistości
kulturowych.

Konkluzja  tych  spostrzeżeń  historycznych  i  współczesnych  jest  prosta:  nie  ma  jednego
społeczeństwa ludzkiego, lecz wielość społeczności ludzkich, z których każda wytwarza sobie
swoisty sposób życia, dla niej naturalny i oczywisty. Co więcej, w jednej i tej samej społeczności
swoiste  sposoby  życia  dziedziczone  są  przez  pokolenia,  a  przez  to  zachowują  ciągłość
ponadjednostkową,  wykraczającą poza okres życia pojedynczych członków. A równocześnie
pojawiają  się  tu  innowacje  prowadzące  do  zmian,  w  naszych  czasach  wyraźnie
przyśpieszonych.

Drugie  spostrzeżenie,  które  prowadziło  do sformułowania  kategorii  kultury,  było  udziałem
zwykłych ludzi żyjących w społeczeństwie. Otóż, w ich codziennym doświadczeniu pojawiali
się  zawsze  jacyś  inni  ludzie,  z  którymi  nawiązywali  kontakty,  wchodzili  w  interakcje,
zawiązywali stosunki społeczne. Żyli zawsze w otoczeniu innych ludzi. Ale co więcej, ze strony
tych  innych  doznawali  pewnych  ograniczeń  własnej  swobody działania.  Nie  zawsze  mogli
postępować tak, jakby chcieli,  nie zawsze mogli mówić to, co myśleli,  ba, czasem nawet nie
ośmielali  się  pomyśleć  o  pewnych  rzeczach  czy  w  pewien  sposób.  A  to  dlatego,  że  w  ich
społeczności tak się nie postępowało, tak się nie mówiło i tak się nie myślało. I społeczność była
gotowa bardziej lub mniej bezwzględnie wymagać uznanych sposobów działania, mówienia i
myślenia  od  swoich  członków.  Z  perspektywy  jednostki  wygląda  na  to,  że  istnieje  jakaś
rzeczywistość  wobec  niej  zewnętrzna,  z  którą  zderza  się  nieustannie  każdy,  kto  pragnie
realizować  swoje  czysto  indywidualne,  autonomiczne,  egoistyczne  dążenia  czy  zachcianki.
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Jednostka jest pozbawiona części swojej wolności, poddana presji społecznych oczekiwań. Nie
chodzi  tu  przy  tym  o  oczekiwania  formułowane  przez  jakąś  konkretną  osobę,  o  jakieś
szczegółowe powinności czy zobowiązania, jakie mamy wobec danego partnera na przykład w
ramach  kontraktu  czy  ogólniej  -  stosunku  społecznego.  Chodzi  natomiast  o  uogólnione
poczucie,  że  cała  moja  społeczność  -  anonimowa,  bezosobowa,  pluralistyczna  -  tego  akurat
wymaga, natomiast czego innego by nie akceptowała.

Klasyk francuskiej  socjologii  Emile  Durkheim uchwycił  te  potoczne i  powszechne  odczucia,
wprowadzając  pojęcie  „faktów  społecznych",  jako  szczególnych  przejawów  rzeczywistości
społecznej, generowanych przez zbiorowości, pojawiających się w przestrzeni międzyludzkiej i
różnych  od  przeżyć  psychicznych,  indywidualnych.  Miały  one,  w  ujęciu  Durkheima,  trzy
cechy.  Po  pierwsze,  były  wspólne  dla  całej  zbiorowości,  podzielane  przez  jej  członków,
wytwarzane  przez  nią,  pozostawały  jej  kolektywną  „własnością".  Po  drugie,  dla  każdego
członka  zbiorowości  były  zewnętrzne,  bo  nie  stworzył  ich  sam,  lecz  raczej  zastał  gotowe,
natknął  się  na  nie  lub zderzył  się  z  nimi.  Po  trzecie,  wywierały  na  zachowanie  i  myślenie
członków zbiorowości  swoistą uogólnioną presję,  zalecając czy nakazując jedno, a zakazując
drugiego.  Przykładami faktów społecznych była dla Durkheima religia, moralność, obyczaje,
prawo itp.

EMILE DURKHEIM (1858-1917)

Twórca francuskiej  szkoły socjologicznej,  ogromnie  wpływowy do dziś.  Jeden  z pierwszych
socjologów,  który  łączył  głęboką  refleksję  teoretyczną  z  rygorystycznymi  badaniami
empirycznymi. Jego najważniejsze książki to  O podziale  pracy społecznej  (1893),  Zasady metody
socjologicznej (1895), Samobójstwo (1897), Elementarne formy życia religijnego (1912).

Za właściwy przedmiot socjologii uważał „fakty społeczne", czyli normatywne i aksjologiczne
przekonania,  reguły,  które  podzielane  są  przez  całą  zbiorowość,  są  zewnętrzne  wobec
członków społeczeństwa i wywierają na nich przymuszający nacisk. Moralność, prawo, religia
to główne dziedziny faktów społecznych. Dzisiaj nazwalibyśmy to obszarem kultury, nic więc
dziwnego,  że Durkheim jest  ciągle  przywoływany przez  współczesną socjologię  kultury.  Ze
względu na akcent, jaki kładł na fakty aksjo-normatywne, Durkheim badał wnikliwie procesy
socjalizacji  i  kontroli  społecznej,  w  toku  których  reguły  są  nabywane,  realizowane  i
egzekwowane.  Według  niego,  człowiek  rodzi  się  tylko  jako  istota  biologiczna,  a  staje  się
człowiekiem, dopiero przyswajając wzory kulturowe. Mimo że rzeczywistość społeczna jest z
istoty niematerialna, można ją badać „przyrodniczo", podchodzić do faktów społecznych tak
jak  do  rzeczy,  to  znaczy  z  oderwanej,  obiektywnej  perspektywy,  w  drodze  obserwacji
empirycznej. Socjologia moralności to nie to samo co moralizatorstwo, a socjologia religii to nie
to samo co teologia. Należy nie tylko obiektywnie rejestrować fakty społeczne, lecz zmierzać do
ich  wyjaśnienia  przez  poszukiwanie  przyczyn,  ale  także  funkcji,  a  więc  konsekwencji  dla
przetrwania całości społecznych.

Swoje  reguły  metodologiczne  Durkheim  zastosował  w  słynnych  empirycznych  badaniach
porównawczych nad częstością  samobójstw.  Tutaj  sformułował  pojęcie  anomii,  czyli  chaosu
normatywnego, który oznacza zanik regulacji  społecznej  i może pozbawioną drogowskazów
życiowych jednostkę przywieść do samobójstwa lub innych form dewiacji.
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Odnosząc się do zmian społecznych, Durkheim kontynuował perspektywę ewolucjom-styczną,
za kluczowy czynnik rozwoju społecznego uważając postępujący podział pracy, różnicowanie i
specjalizację  funkcji  realizowanych  przez  jednostki  w  społeczeństwie.  Dawne,  tradycyjne
społeczeństwo to przypadek solidarności mechanicznej, w której więź społeczna opiera się na
podobieństwie  pracy,  sposobu  życia,  otoczenia.  Społeczeństwo  nowoczesne  natomiast
wytwarza solidarność organiczną, więź społeczną opartą na poczuciu wzajemnej niezbędności i
komplementarnośd ogromnie zróżnicowanych działań i ról społecznych.

LITERATURA
E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Warszawa 1968, PWN
E. DurKheim, Elementarne zasady życia religijnego, Warszawa 1990, PWN
E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999, PWN
J. Szacki, Durkheim, Warszawa 1964, Wiedza Powszechna
E. Tarkowska, „Durkheim", w: Encyklopedia Socjologii, 1.1, Warszawa 1998, Oficyna Naukowa, s. 144-1l Szczepański,
Socjologia:  rozwój  problematyki  i  metod,  Warszawa  1969,  PWN,  s.  301-3J,  Szacki,  Historia  myśli  socjologicznej,  1.1,
Warszawa 1981, PWN, s. 400-4

Ludzie żyją  bardzo  różnie, ale w obrębie każdej zbiorowości istnieje pewien właściwy dla jej
członków  sposób  życia,  obowiązujący  wzorzec  działania  i  myślenia.  Różnorodność,
heterogeniczność  zewnętrzna,  pomiędzy  różnymi  zbio-rowościami,  i  jednorodność,
homogeniczność  wewnętrzna  uniformizująca  działanie  i  myślenie  w  obrębie  każdej
zbiorowości - to dwie konstatacje, które łączy w sobie pojęcie kultury. Amerykański antropolog
społeczny Clyde Kluc-khohn zebrał w osobnym tomie ponad dwieście definicji  kultury. Sam
definiował  kulturę  jako  historycznie  wytworzony  system  wzorców  życia,  które  skłonni  są
podzielać  wszyscy  członkowie  jakiejś  zbiorowości.  Ale  dla  naszych  celów  przyjmijmy
sformułowanie najprostsze, które proponuje amerykański socjolog Robert Bierstedt: „kultura to
wszystko co ludzie czynią, myślą i posiadają jako członkowie społeczności"1.

Pierwszy  ważny  element  tej  definicji  to  zastrzeżenie  „jako  członkowie  społeczności".  Mogę
przecież  także  coś  robić,  myśleć  czy  coś  posiadać,  co  jest  tylko  moje,  prywatne,  własne  i
niepowtarzalne. Mogę mieć jakiś dziwny nawyk czy upodobanie, na przykład stawać na głowie
po wstaniu rano z łóżka albo pić kawę z cytryną. Mogę myśleć o kimś bliskim per „Prosiaczek".
I  mogę  nosić  w kieszeni  pluszową małpkę  jako maskotkę  na  szczęście.  Nie  są  to  elementy
kultury,  ani  bowiem  stawanie  na  głowie,  ani  picie  kawy  z  cytryną,  ani  mówienie  „ty
prosiaczku", ani noszenie przy sobie małpki - nie są powszechnie przyjętymi w społeczności
zwyczajami.  Nie zapożyczyłem tego od zbiorowości,  nie  czynię  tego pod presją,  lecz  raczej
wymyśliłem sam i stosuję spontanicznie. Ale zobaczmy inne przykłady: wkładam rano krawat i
marynarkę,  jem śniadanie  widelcem i  nożem,  rozmawiam z żoną po polsku, jadę  do pracy
samochodem.  Tutaj  naśladuję,  stosuję  przyjęte  sposoby  ubierania  się,  jedzenia,  mówienia,
używam typowych urządzeń, których sam nie wymyśliłem ani nie skonstruowałem, lecz które
znajduję, zastaję w mojej społeczności. To wszystko są już elementy kultury.

Społeczność, o którą chodzi, może mieć bardzo różny rozmiar i kształt. Mówiliśmy wcześniej,
że pojęcie społeczeństwa, choć potocznie kojarzy się z państwem czy narodem (społeczeństwo
polskie,  społeczeństwo  francuskie),  to  w socjologii  używane  jest  bardziej  abstrakcyjnie,  dla
oznaczenia  zbiorowości  wszelkiej  skali,  od  grupy  przyjaciół  do  wszystkich  mieszkańców
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planety  Ziemia.  Podobnie  pojęcie  kultury,  choć  potocznie  kojarzy  się  z  kulturą  narodową
(kultura polska, kultura francuska),  to odnosi się do swoistych sposobów życia społeczności
wszelkiej  skali,  od  rodziny  do  ludzkości.  Wszelkie  grupy  społeczne  wytwarzają,  mniej  lub
bardziej złożoną, własną kulturę grupową. Każda rodzina ma jakieś swoiste zwyczaje, sposoby
zwracania  się  do siebie,  przezwiska,  symbole,  pamiątki.  Pewne  swoiste  obyczaje  wytwarza
wspólnota  lokalna.  Inne -  Kościół.  Jeszcze  inne -  firma,  w której  pracujemy.  Spotkamy je  w
klubie sportowym i partii  politycznej,  do których należymy.  Bardzo wyraźne,  odrębne rysy
kulturowe  mają  niektóre  środowiska  zawodowe:  zawodowi  wojskowi,  lekarze,  adwokaci,
naukowcy,  kolejarze,  górnicy,  rolnicy  itp.  Niewątpliwie  jednak  największe  bogactwo  treści
kulturowych wiąże się ze zbioro-wościami terytorialnymi,  plemionami,  grupami etnicznymi,
narodami.  Dla  tych  zbiorowości  zewnętrzna  odrębność  kulturowa  i  wewnętrzna  wspólnota
kulturowa  są  elementami  definicji;  nie  sposób  je  wyróżnić,  określić  ich  cechy  istotne,  nie
uwzględniając  aspektu  kulturowego  -  wspólnego  języka,  wspólnych  obyczajów,  wspólnych
wartości,  wspólnych  stereotypów  i  przesądów  itp.  Są  także  kultury  ponadnarodowe,  np.
kultura  europejska,  „zachodnia",  azjatycka,  Ameryki  Łacińskiej  czy  kultura  islamu.
Niewątpliwie istnieją również pewne rysy kulturowe wspólne całej ludzkości, na przykład to,
że wszyscy żyjemy w jakichś rodzinach i wszyscy wierzymy w jakichś bogów.

Z  tej  wielości  kultur,  od  najmniejszych  do  największych,  które  towarzyszą  wszystkim
przejawom  życia  społecznego,  wynika  tak  niewielki  zakres  ludzkiej  niepowtarzalności  i
całkowitej  oryginalności.  Nawet  we  wskazanych  przykładach  działań  nawykowych  czy
wyjątkowych granica z działaniami czerpanymi z kultury i regulowanymi przez kulturę jakiejś
zbiorowości  jest  bardzo płynna. Wystarczy,  iż fakt,  że staję  rano na głowie,  wynika z mojej
przynależności do klubu jogi, a to, że mówię do żony per „Prosiaczku" - z przyjętego w mojej
rodzinie zwyczaju określania się nazwami zwierząt, żeby moje działania nie były już całkiem
prywatne, lecz wyrażały pewne przyjęte w grupach, do których należę, wzorce kulturowe.

Ta  wielość  skal  społeczności,  które  są  nosicielami  rozmaitych  kultur,  sprawia,  że  kultury
nakładają się na siebie,  przenikają w różny sposób. Kultury narodowe wielu krajów Europy
poza  swoistymi  treściami  zawierają  również  podobne  elementy  kultury  europejskiej  czy
chrześcijańskiej. Kultury regionalne, np. góralska czy kaszubska w Polsce, pozostają oczywiście
pod wpływem kultury narodowej. Podobnie kultury zawodowe poza charakterystycznymi dla
pewnych środowisk wzorami życia zawierają też swoiste rysy czerpane z kultur narodowych.
Na przykład środowisko naukowe czy środowisko biznesu ma podobne zwyczaje,  podobny
styl  życia,  podobne  formy  pracy  i  kontaktów,  podobny  etos  w  skali  światowej,  ale
równocześnie nieco inaczej  funkcjonuje  w Anglii,  inaczej  w Niemczech, inaczej  w Nigerii,  a
jeszcze inaczej w Polsce. Jeśli na to nakładanie się kultur spojrzymy z perspektywy jednostki,
oznaczać to będzie równoczesną podległość różnym kulturom. W innym języku fenomen ten
opisywaliśmy  już  wcześniej,  kiedy  podkreślaliśmy  wielość  pozycji  społecznych  (statusów)
zajmowanych  równocześnie  przez  tę  samą  osobę,  a  później  gdy  wskazywaliśmy  na
równoczesne  członkostwo  każdej  jednostki  w  wielu  grupach  społecznych.  Teraz,  z
perspektywy „kulturowej", oznacza to, że sposób życia każdej jednostki znajduje się pod presją
wielu  kultur  równocześnie.  Niekiedy używa się  tu pojęcia  „presji  krzyżujących  się".  Warto
powtórzyć raz jeszcze: mówimy przecież ciągle o tym samym, bo życie społeczne jest jedno. Ale
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mówimy  różnym  językiem:  raz  „działaniowym",  kiedy  indziej  „grupowym",  a  teraz
„kulturowym",  bo  tylko  z  tych  różnych  perspektyw  objawia  nam  się  pełna  złożoność  i
wieloaspektowość rzeczywistości społecznej.

Zobaczmy przykład tej równoczesnej podległości jednostki wielu kulturom różnej skali. Pewne
własne obyczaje, symbole i tradycje ma moja rodzina. Swoiste sposoby zachowania, ubierania
się,  mówienia  ma  środowisko  narciarskie,  w  którym  spędzam  wczasy.  Jako  mieszkaniec
Krakowa, podlegam wpływom bogatej, historycznie wytworzonej kultury miasta. Jako profesor
Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  obracam  się  w  kręgu  ponad  sześćsetletniej  kultury
uniwersyteckiej.  Jako naukowiec,  uczestniczę w ponadnarodowej,  kosmopolitycznej  kulturze
środowiska naukowego. Ale jako Polak, dziedziczę bogactwo kultury narodowej, w tym także
charakterystyczne  dla  niej  stereotypy  czy  przesądy.  Jako  katolik,  pozostaję  pod  naciskiem
kultury katolickiej. Jako Europejczyk, wyraźnie odczuwam swoistość tej kultury w porównaniu
z  amerykańską  czy  azjatycką.  Uczestniczę  także  w  pewnym  zakresie  w  kosmopolitycznej
kulturze  ogólnoludzkiej,  akceptując  na  przykład  ideę  uniwersalnych  praw  człowieka  i
wspierając ruch ekologiczny.

Tak  jak  status  społeczny  jednostki  powstaje  gdzieś  na  przecięciu  różnych  pozycji,  jakie
równocześnie  zajmuje,  tak  jak  jej  identyfikacja  grupowa  jest  efektem  równoczesnej
przynależności  do  wielu  grup,  tak  tożsamość  kulturowa  tworzy  się  przez  nakładanie  tych
wielorakich  i  różnych  wpływów  kulturowych,  którym  jednostka  podlega.  Jest  oczywiście
możliwe, że wpływy te są zbieżne i wzmacniają się wzajemnie. Wówczas tożsamość jednostki
ma cechy monolityczne, jej identyfikacja z kulturą jest kompletna i bezwarunkowa. Ale jest też
możliwe,  że rozmaite  wpływy kulturowe są wzajemnie  treściowo niezgodne.  Wtedy tworzą
swoisty dysonans kulturowy i w efekcie  niespójną, „pękniętą" tożsamość. Bardzo silny efekt
tego rodzaju występuje w przypadku emigrantów: jeszcze znajdują się pod wpływem kultury
ojczystej, która ich ukształtowała i z którą nadal pozostają w kontakcie, a już ulegają silnej presji
odmiennej  kultury  kraju  osiedlenia.  Odwrotna  możliwość  to  sytuacja  ludności  lokalnej  w
krajach  kolonialnych,  gdzie  narzucona  z  zewnątrz  obca  kultura  zasadniczo  nie  zgadza  się  z
rodzimymi obyczajami, wierzeniami czy sposobami myślenia. Dysonans kulturowy występuje
także w przypadku szybkiego awansu społecznego,  gdy na przykład silnie  zakorzeniony w
tradycyjnej kulturze chłopskiej młody człowiek zatrudniony zostaje w nowoczesnej korporacji
finansowej. Kontrast sposobów i stylów życia, przekonań, wartości dyktowanych przez te dwie
kultury może być bardzo wyraźny.

Stopień  samoświadomości  kulturowej,  to  znaczy  wyraźnego  postrzegania  reguł,  idei  czy
symboli  bywa  nierówny.  Ludzie  często  są  zanurzeni  w  kulturze,  niczym  w  przejrzystym
powietrzu,  stosując  się  do  jej  nakazów  bezrefleksyjnie,  automatycznie.  Stanowi  dla  nich
dziedzinę  niekwestionowanej  oczywistości.  Kiedy indziej  jednak wyraźnie  odczuwają  presję
kulturową,  czują  się  przez  kulturę  skrępowani,  ograniczeni,  buntują  się  przeciwko  jej
dyktatowi.

Od czego zależy tak różna percepcja kultury? Niektóre czynniki mają charakter społeczny, inne
indywidualny.  Kultura  uzyskuje  w  świadomości  zbiorowej  wyższy  poziom  widoczności  i
świadomej artykulacji, gdy nie ma monopolu, gdy w kręgu percepcji społecznej pojawiają się
jakieś  alternatywne  sposoby  życia.  Tak  dzieje  się  w  przypadku kontaktu  kulturowego,  ale
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jeszcze wyraźniej  w razie konfliktu kultur.  Pojawia się tu efekt obronny, gdy zagrożona czy
zaatakowana  kultura  mocniej  określa  swoją  specyfikę.  W naszych  czasach  obserwujemy na
przykład  wyraźnie  nasiloną  artykulację  kultur  lokalnych  -  etnicznych,  regionalnych,
narodowych - co wiązać można z ofensywą kultury amerykańskiej poprzez proces globalizacji.
Inna  sytuacja  to  szybka  i  radykalna  zmiana  kulturowa.  Gdy  następuje  przełom  w  świecie
wartości,  norm,  symboli,  objawiają  się  nam  one  z  większą  ostrością,  lepiej  zdajemy  sobie
sprawę  z  ich  wagi.  Takie  głębokie  zmiany  kulturowe  towarzyszą  rewolucjom,  radykalnym
reformom ekonomicznym, zmianom ustrojowym. Ale dokonują się także mniej spektakularnie,
towarzysząc stale  toczącym się zmianom warunków życia społecznego, na przykład w toku
industrializacji,  urbanizacji  czy ogólniej  -  modernizacji.  Tutaj  obserwujemy  bardzo  istotną  i
powszechną  formę  zderzenia  kultur  jaką  jest  konflikt  pokoleń.  Otóż,  każde  pokolenie  jest
nosicielem takiej  kultury,  która została mu wpojona w dzieciństwie  i  młodości w procesach
socjalizacji czy edukacji. Wiele kierunków psychologii, z psychoanalizą na czele, zauważa, że
wczesne doświadczenia życiowe są najsilniejsze i najtrwalsze.  Raz zinternalizowanych treści
kulturowych trudno się oduczyć, cechują się one znacznym stopniem inercji. W społeczeństwie
dzisiejszym, w którym zmiany warunków życia społecznego dokonują się w rytmie ogromnie
przyśpieszonym, pokolenie dzieci rodzi się już w kręgu zupełnie innej kultury niż ta, którą nosi
jeszcze w sobie pokolenie rodziców. Rodzice nie rozumieją muzyki rockowej,  dzieci - walca
wiedeńskiego,  rodzice  potępiają  swobodę  seksualną,  dzieci  buntują  się  przeciw  rygorom
obyczajowym,  rodzice  czytają  Sienkiewicza,  a  dzieci  Olgę  Tokarczuk.  Inne  czynniki  mają
charakter  indywidualny.  W  świadomości  jednostki  wyostrzeniu  widzenia  kultury  sprzyja
opisywany wyżej dysonans kulturowy, jakiego jednostka doznaje pod wpływem niespójnych
oczekiwań kulturowych. Zasadnicze znaczenie ma tu jednak stopień internalizacji kultury, w
rezultacie procesów socjalizacyjnych, które będą przedmiotem naszej  analizy już wkrótce. W
pełni  udana  socjalizacja  oznacza  uczynienie  z  kultury  własnej  „drugiej  natury",  to  znaczy
całkowitą automatyzację konformizmu. W tym przypadku nie przychodzi nam po prostu do
głowy, aby można było postąpić inaczej, niż nakazuje kultura. Natomiast gdy socjalizacja jest
niepełna  lub  nieudana,  pojawia  się  wobec  kultury  opór,  kontestacja,  nonkonformizm,  i
jednostka szuka alternatyw. Znajduje  je  w kontrkulturach przestępczych, kontr-kulturowych
ruchach społecznych, sektach religijnych, utopijnych społecznościach alternatywnych itp.

PIERRE BOURDIEU (1930-2002)

Czołowa postać współczesnej  socjologii  francuskiej.  Twórca oryginalnej  teorii  społeczeństwa,
wyłaniającej  się  z  bogatych  badań  empirycznych  o  najrozmaitszej  tematyce.  Najważniejsze
książki  to:  Les  heritiers  [Dziedzice]  (1972),  Esguisse  d'une  theorie  de  ta  pratigue  [Zarys  teorii
praktyk] (1976),  La distinction [Odróżnienie] (1980), ie sens praf/cjiue (1984),  LaMisśredu Monde
[Nędza  świata]  1993.  Społeczeństwo  składa  się  z  „praktyk",  obserwowalnych  sposobów
działania jednostek i zbiorowości. Praktyki nie są ani prostą realizacją reguł kulturowych, ani
efektem  indywidualnej  improwizacji,  lecz  efektem  pośrednim  ,obu  tych  czynników.  Są
„działaniami strategicznymi", poprzez które w ramach wzorów kulturowych, swojej wiedzy i
środków ludzie mierzą się z życiowymi problemami, wychodząc często poza reguły. Działają
zawsze w warunkach niepewności, a wzory postępowania są zawsze niepełne i przeniknięte
sprzecznościami,
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W praktykach wyraża się swoisty dla jednostek i grup „habitus", czyli półautomatyczny i nie do
końca uświadamiany styl działania nabyty we wcześniejszych doświadczeniach życiowych. Jest
on  zakodowany  w  myśleniu,  ale  także  odruchach  cielesnych  i  fizycznych  umiejętnościach.
Żadna istotna zmiana społeczna nie dokona się bez przekształcenia habitusu, który cechuje się
szczególną inercją.

Ludzie działają w ramach różnych „pól instytucjonalnych" (np. biznesu, nauki, sztuki), które
cechują się swoistymi regułami kulturowymi i wytwarzają swoisty habitus. W każdym z pól
ludzie  dążą do osiągnięcia  swoich celów,  ale  także  sukcesu i  wyróżnienia  się  na tym polu.
Posługują  się  przy  tym  jako  środkiem  działania,  a  zarazem  celem  akumulacji,  rozmaitymi
rodzajami  kapitału:  ekonomicznym  (pieniądz),  społecznym  (więzi  i  koneksje),  kulturowym
(prestiż,  nawyki,  obyczaje).  Poprzez  swoje  działania  ludzie  doprowadzają  do
międzygeneracyjne-go  dziedziczenia  kapitałów  i  utrwalania  nierówności,  a  szczególną  rolę
odgrywa w tym szkoła, narzucająca poprzez „przemoc symboliczną" swoiste  ograniczające i
zniekształcające  ramy  poznawcze  i  sposoby  postrzegania  świata.  „Doxa"  to  potoczne,
ugruntowane w ten sposób przekonania, a jednym z zadań socjologii jest ich demaskowanie i
„walka o fakty", czyli  odkrywanie głębszych prawd o społeczeństwie.  Różne formy kapitału
mogą też  ulegać  wzajemnej  konwersji,  np.  sława  pozwala  na  wzbogacenie  się,  a  kontakty
ułatwiają szansę zarobkowe.

Nadrzędne  nad  różnymi  polami  instytucjonalnymi  i  różnymi  formami  kapitału  jest  „pole
władzy".  Przedmiotem  walki,  kontestacji  i  celem  władzy  jest  panowanie  nad  kulturą,
centralnym zasobem żyda społecznego. Socjologia krytyczna musi obnażać strategie utrwalania
władzy, reprodukowania nierówności, zniekształcania wiedzy, dominacji kulturalnej.

LITERATURA
R  Bourdieu,  Reprodukcja:  elementy  teorii  systemu  nauczania,  Warszawa  1990,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN  R
Bourdieu, L. J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej,  Warszawa 2001, Oficyna Naukowa A. Kłoskowska,
„Bourdieu", w: Encyklopedia Socjologii, 1.1, Warszawa 1998, Oficyna Naukowa, s. 70-Obszary regulacji kulturowej

Powróćmy  do  naszej  prostej  definicji  kultury.  Wiemy  już,  że  kultura  jest  zawsze
zrelatywizowana do jakiejś społeczności,  która ją wytwarza i egzekwuje;  kultura wpływa na
jednostki tylko o tyle, o ile są one członkami tej społeczności. Ale co jest przedmiotem i treścią
tego oddziaływania? Antropolog społeczny E. B. Tylor usiłował to wyliczyć, wskazując na takie
elementy, jak wiedza, przekonania, sztuka, moralność, prawo, zwyczaje, społecznie nabywane
umiejętności  i  nawyki.  W przytoczonej  wcześniej  definicji  Bierstedta  jest  to uporządkowane
bardziej analitycznie i abstrakcyjnie: do kultury należy wszystko to, co ludzie czynią, myślą i
posiadają. Już samo sformułowanie wskazuje na wyraźny trójpodział w obrębie kultury.

Pierwszy segment kultury, ten mianowicie, który określa sposoby działania, nazwiemy kulturą
normatywną. Wielu autorów uważa kulturowe reguły - normy i wartości - za trzon kultury.
Taki pogląd znajdujemy na przykład u Floriana Znanieckiego przywiązującego ogromną wagę
do  „systemu  aksjo-normatywnego"  społeczeństwa  czy  u  Talcotta  Parsonsa,  dla  którego  o
tożsamości i stabilności społeczeństwa decyduje „konsensus co do wartości". W obrębie kultury
normatywnej  znajdują  się  opisy działań właściwych,  przyjętych w danej  kulturze,  ale  także
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działań niewłaściwych lub zabronionych. Charakterystyka działania jest tu obarczona sugestią
powinności lub przeciwnie - zakazu. Inaczej mówiąc, stanowi wzorzec normatywny. Przykłady
w stylizacji pozytywnej: starszym należy okazywać szacunek, trzeba być punktualnym, należy
zwracać długi. A w stylizacji  negatywnej:  nie wolno bić dzieci,  nie należy rozmawiać przez
telefon  komórkowy  w  samolocie,  nie  powinno  się  przekraczać  rozsądnej  prędkości,  jadąc
samochodem.

Drugi  segment  kultury,  który  nazwiemy  kulturą  idealną,  zawiera  uznane  przekonania,
poglądy,  idee,  standardowe  symbole  i  tym  samym  określa  właściwe  sposoby  myślenia,
definiuje  znaczenia,  ustala  obowiązujące  sensy  zdarzeń  czy zjawisk.  Niekiedy używa się  też
terminu  „kultura  symboliczna",  a  niektórzy  autorzy  traktują  ten  segment  kultury  jako
centralny.  Clifford  Geertz,  na  przykład,  definiuje  kulturę  jako  system  znaczeń  i  symboli
regulujących  działania  społeczne.  Również  i  w  obszarze  kultury  idealnej  czy  symbolicznej
występuje  pewien  czynnik  powinności  i  zakazu:  należy  uznawać  to,  co  stanowi  wspólną
mądrość  społeczności,  panujące  w  niej  wierzenia,  dominujące  przekonania,  a  nie  godzi  się
myśleć odmiennie. Na przykład: trzeba respektować argumenty naukowe, a nie wolno wierzyć
w  czary;  należy  uznawać  wiedzę  medyczną,  a  nie  wypada  chodzić  do  znachora;  należy
uznawać demokrację, a nie godzi się propagować rasizmu.

Trzeci segment kultury, obejmujący wszelkie obiekty, które posiadamy czy którymi zazwyczaj
posługujemy  się  w  naszej  społeczności,  nazwiemy  kulturą  materialną.  Wchodzą  tu  w  grę
przedmioty  i  urządzenia  wymyślone  lub  skonstruowane  przez  człowieka  -  meble,  domy,
mosty,  maszyny,  samochody  itp.  -a  także  zmodyfikowane  czy  przetworzone  obiekty
przyrodnicze - pola uprawne, sady, uregulowane rzeki itp. W odniesieniu do tego trzeciego
segmentu kultury  używa się  czasami  terminu „cywilizacja  materialna  albo techniczna".  Ale
słuszniejsze jest chyba określenie cywilizacji szerzej, jako swoistego kompleksu elementów nie
tylko  kultury  materialnej,  ale  także  idealnej  i  normatywnej.  Cywilizacja  tak  rozumiana
obejmowałaby  swoisty  zestaw  przedmiotów  materialnych,  idei  konstrukcyjnych  czy
inżynierskich  zrealizowanych  w  tych  przedmiotach  (a  więc  inaczej  technologii)  oraz
umiejętności  właściwego  posługiwania  się  nimi  (kompetencji  praktycznych).  Mówimy  na
przykład w tym sensie o cywilizacji samochodowej, mając na myśli mnogość samochodów, ale
także  istnienie  przez  już  ponad  stulecie  pewnej  idei  konstrukcyjnej  czy  schematu  budowy
dopracowywanego  i  doskonalonego  w zasadzie  tylko  w szczegółach  od czasów  forda  T,  a
wreszcie  rozpowszechnionych  i  uznanych  reguł  prowadzenia  samochodu  czy  zasad  ruchu
drogowego, realizowanych mniej lub bardziej umiejętnie przez kierowców.

„Anatomia" kultury

Niezależnie od tego czy składniki kultury mają charakter normatywny, idealny czy materialny,
wprowadza się ich rozróżnienie ze względu na stopień skomplikowania. Najmniejszy składnik
kultury,  można  powiedzieć  przenośnie  „atom  kulturowy",  określa  się  mianem  elementu
kultury lub rysu kulturowego. Krawat w męskim ubiorze, ukłon kapeluszem, przykazanie „nie
zabijaj",  mit  o  Pro-meteuszu  -  to  pierwsze  z  brzegu  przykłady  elementów  kulturowych.
Bardziej  złożone  całości,  grupujące  elementy  jednorodne  pod  względem  treści  lub  funkcji,
nazywamy  kompleksami  kulturowymi.  Sposoby ubierania  się,  sposoby powitania,  Dekalog,
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mitologia  grecka  -  to  przykłady  kompleksów  kulturowych.  Wreszcie  o  konfiguracjach
kulturowych, jako o najszerszych całościach, mówimy wtedy, gdy różne pod względem treści i
funkcji  elementy  kultury  skupiają  się  wokół  jakiegoś  centralnego  obiektu.  Często  taką  rolę
odgrywa  obiekt  lub  urządzenie  materialne.  Konfiguracja  kulturowa  skupiona  wokół
samochodu to i autostrady, i stacje benzynowe, i style estetyczne w konstrukcji, i prawa ruchu
drogowego,  i  rozmaite  technologie,  i  kompetencje  kierowców,  i  wiele  jeszcze  składników.
Podobnie konfiguracja kulturowa skupiona wokół komputera obejmuje i rozmaite programy, i
Internet, i gry komputerowe, i swoisty język, i nowe reguły komunikacji (swoista „moralność"
sieci),  i  kompetencje  użytkowników,  i  wiele  innych elementów. Takim centrum konfiguracji
kulturowej może być pewna idea. Tzw. cywilizacja naukowa opiera się na pewnej  koncepcji
poznania afirmującego metodę naukową. Niekiedy konfiguracja wytwarza się wokół pewnej
wartości.  Na  przykład  „konsumpcjonizm"  czy  inaczej  kultura  konsumpcyjna  opiera  się  na
kulcie przedmiotów materialnych i urządzeń oraz presji ich posiadania.

Konfiguracja  kulturowa  funkcjonuje  prawidłowo,  gdy  wszystkie  jej  elementy  harmonijnie
współgrają.  Zdarzają się  jednak sytuacje,  gdy pomiędzy elementami występuje  asynchronia,
niespójność  lub  dysharmonia.  Jeden  przypadek,  opisany  przez  amerykańskiego  socjologa
Williama Ogburna, to zapóźnienie kulturowe2. W tym przypadku jeden element konfiguracji
nie nadąża, jakby za innymi, jest nie w pełni i niewystarczająco obecny czy rozwinięty. Gdy na
przykład budowa parkingów i autostrad nie nadąża za lawinowym przyrostem samochodów,
to  mamy  do  czynienia  właśnie  z  zapóźnieniem  kulturowym  w  obrębie  konfiguracji
motoryzacyjnej. A gdy nowy, przełomowy lek nie może być stosowany z braku odpowiedniej
regulacji  prawnej,  występuje zapóźnienie kulturowe w obrębie konfiguracji  medycznej.  Inny
przypadek  polega  na  braku  odpowiednich  kompetencji  kulturowych,  a  więc  umiejętności
praktycznego użytkowania czy wykorzystania elementów kultury. Gdy zagęszczaniu się ruchu
drogowego  nie  odpowiadają  zupełnie  umiejętności  czy  dyscyplina  kierowców,  mówimy  o
niekompetencji kulturowej w tym obszarze. Albo gdy wzrostowi produkcji książek i czasopism
towarzyszy pogłębiający się  tzw. funkcjonalny analfabetyzm, czyli  niezdolność  rozumienia  i
interpretacji  najprostszych  przekazów,  to  też  jest  przykład  niekompetencji  kulturowej  w
dziedzinie czytelnictwa. Jeszcze inny przypadek to zastosowanie pewnych obiektów kultury do
czego innego, niż były przeznaczone. Gdy komputery służą do ozdoby biurek w urzędach, a
książki kupuje się do ozdoby mieszkania, dobierając kolor okładki do koloru dywanu - czyli
gdy zamiast użytkowych czy edukacyjnych pełnią funkcje symboliczne i snobistyczne, to jest
właśnie ten trzeci wariant dysharmonii kulturowej.

Kultura  jednej  ł  tej  samej  zbiorowości  rzadko  stanowi  monolit.  Weźmy  kulturę  narodową.
Pewne jej treści tworzą trzon kultury albo, jak się czasem powiada, kulturę „głównego nurtu",
słowem to, co nadaje jej specyfikę i tożsamość. Obok tego istnieją pewne odmiany zwyczajów,
języka, symboli, używanych obiektów itp., wyróżniające pewne regiony. Powiemy wówczas o
istnieniu pewnych subkultur w ramach kultury narodowej.  Ale mogą też pojawić się grupy
anarchistyczne czy nihilistyczne, dla których uznane szeroko narodowe tradycje i świętości są
przedmiotem  szyderstwa,  potępienia  lub  odrzucenia.  Można  je  wówczas  określić  jako
kontrkulturę,  oczywiście  przez  przeciwstawienie  do  kultury  narodowej  „głównego  nurtu".
Albo inny przykład: kultura środowiska naukowego ma pewne charakterystyczne cechy, np.
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swoisty  etos  naukowy.  Ale  w  jej  ramach  pewne  swoistości  przejawia  zbiorowość
matematyków,  inne  -  fizyków,  a  inne  -  filozofów.  To  będą  w  tym  przypadku  subkultury
naukowe. W środowisku naukowym może też pojawić się grupa kwestionująca podstawowe
kanony  naukowości:  samą  ideę  prawdy  naukowej,  poznawal-ności  świata,  metody
empirycznego  poznania.  Przykładem  może być  tzw.  anarchizm metodologiczny  w naukach
przyrodniczych czy postmodernizm w naukach społecznych.  Można wówczas określić  takie
stanowiska mianem kontr-kultury, czyli opozycji wobec kultury naukowej „głównego nurtu".

Uniwersalia kulturowe

Kultury, ogromnie złożone wewnętrznie, różnią się zasadniczo między sobą. Powstaje pytanie,
czy  ta  różnorodność  jest  absolutna,  czy  też  występują  wśród  rozmaitych  kultur  pewne
elementy  wspólne.  Antropologowie  społeczni  i  socjologowie  poszukiwali  od  dawna  takich
elementów  kulturowych,  które  miałyby  charakter  powszechny,  spotykany  w  każdej
społeczności  ludzkiej,  czyli  inaczej  uniwersaliów  kulturowych.  Teoretycznie  mogłyby  one
posiadać  dwojakie  źródła.  Po  pierwsze,  mogłyby  pojawiać  się  równolegle,  wzajemnie
niezależnie, w każdej społeczności jako wyraz jakichś uniwersalnych potrzeb lub imperatywów
wynikających  czy  to  z  natury  człowieka,  czy  z  natury  ludzkich  zbiorowości.  Po  drugie,
mogłyby pojawiać  się  w drodze zapożyczeń,  przenikania  albo rozprzestrzeniania  się  kultur
partykularnych na szersze obszary. Mówimy w tym drugim przypadku o dyfuzji kulturowej, a
jej  rezultaty  to  w  ścisłym  słowa  znaczeniu  nie  tyle  uniwersalia  kulturowe,  co
zuniwersalizowane  partykularyzmy  kulturowe,  a  więc  rozpowszechnione  treści  zrodzone
pierwotnie tylko w obrębie jednej, szczególnej kultury.

Kiedy pytamy o uniwersalia kulturowe w sensie ścisłym, to możemy ich poszukiwać w dwóch
kierunkach. Najpierw szukać takich dziedzin życia społecznego (czy kontekstów społecznych,
żeby  użyć  terminu,  jaki  wprowadziliśmy  w  rozdziale  pierwszym),  które  poczynając  od
najwcześniejszych,  pierwotnych  społeczeństw,  podlegają  najbardziej  bogatej  i  drobiazgowej
regulacji kulturowej. Wskazuje się wtedy zazwyczaj, że takimi dziedzinami są rodzina, religia i
komunikacja  międzyludzka  (język  to  wszak  niezwykle  złożony  system  reguł  kulturowych
dotyczących porozumiewania się ludzi ze sobą).

Ale  oczywiście  w  tych  rodzajowo  tożsamych  dziedzinach  występują  ogromne  różnice
szczegółowe.  Jest  wiele  form rodziny i  sposobów życia rodzinnego.  Podobnie  mnogość idei
dotyczących  świata  nadprzyrodzonego,  wizji  boga,  rytuałów  religijnych,  reguł  współżycia
wiernych  jest  ogromna.  Spotykamy wreszcie  niezwykłą  różnorodność  języków naturalnych,
ową przysłowiową Wieżę Babel. Czy można więc liczyć na wykrycie jakichś uniwersaliów na
tym  konkretnym  poziomie,  czy  są  jakieś  konkretne  elementy  kulturowe  obecne  zawsze  i
wszędzie?  Amerykański  etnolog  George  Murdock  usiłował  w  okresie  międzywojennym
zgromadzić w archiwum na Uniwersytecie w Los Angeles wszystkie dostępne informacje na
temat kultur historycznych i współczesnych, prymitywnych i nowoczesnych. To gigantyczne
przedsięwzięcie doprowadziło go do konkluzji, że istnieją tylko dwa powszechniki kulturowe
obecne  we  wszystkich  zbadanych  społecznościach:  reguła  „nie  zabijaj"  i  zakaz  kazirodztwa
(incestu), a więc stosunków seksualnych z najbliższymi członkami rodziny. O ile ochrona życia
jest oczywistym imperatywem biologicznego przetrwania społeczeństwa, o tyle mniej jasny był
powód uniwersalnego potępienia kazirodztwa. Napisano na ten temat wiele tomów. Niektórzy
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autorzy  poszukiwali  wyjaśnienia  biologicznego,  wskazując  na  niekorzystne  komplikacje
genetyczne. Inni, dla nas ciekawsi, dostrzegali powody społeczne. Kingsley Davis twierdził na
przykład,  że  stosunki  kazirodcze  zaburzają  naturalną  i  niezbędną  hierarchię  władzy  i
wpływów występujących w rodzinie. Intymność relacji seksualnej stoi bowiem w sprzeczności
z podległością dzieci wobec rodziców, młodszych wobec starszych itp. Krzyżowanie się relacji
intymnych i władczych prowadzi do dezorganizacji i chaosu. Pewnych argumentów na rzecz
rozumowania  Davisa  dostarczają  przykłady  spoza  życia  rodzinnego,  gdzie  oczywiście  nie
można mówić o kazirodztwie, ale implikacje są podobne. Mam na myśli częsty w powieściach,
filmach, serialach telewizyjnych czy sztukach teatralnych wątek dramatycznych konsekwencji,
do jakich prowadzą związki intymne przełożonych i podwładnych: romans sekretarki z szefem,
ucznia  z  nauczycielką,  studentki  z  profesorem,  pielęgniarki  z  lekarzem,  policjantki  z
komendantem posterunku3.

Niezależnie od tego, czy niezwykle skromny katalog uniwersaliów wykrytych przez Murdocka
można by nieco wzbogacić, pozostaje faktem, że naturalna, wynikająca z wewnątrzspołecznych
powodów  uniformizacja  kultur  występuje  w  zupełnie  minimalnym  zakresie.  Natomiast
ogromnie  bogata  jest  kategoria  podobieństw  kulturowych  wynikających  z  kontaktu  kultur
między  sobą.  W  przypadku takiego  kontaktu  elementy  kulturowe  ulegają  bowiem  dyfuzji,
przepływają z jednej kultury do drugiej, zapożyczane, naśladowane, narzucane, wymieszane ze
sobą. Można wyróżnić kilka typowych sytuacji takiego kontaktu. Pierwsza to podbój słabszego
społeczeństwa  przez  silniejsze  i,  w  konsekwencji,  wprowadzanie  przemocą  lub  perswazją
kultury  dominującej  przy  eliminacji  kultur  lokalnych.  Wielu  przykładów  dostarcza  tu
kolonializm, a także procesy chrystianizacji, np. w Ameryce Łacińskiej czy Afryce. Z bliższego
nam  doświadczenia  -  taki  charakter  miała  polityka  germanizacji  i  rusyfikacji  na  ziemiach
polskich,  gdzie  wprowadzenie  języka  uważano,  i  słusznie,  za  klucz  do  narzucenia  kultury
zaborców. Odmienna jest sytuacja mieszania się kultur w społeczeństwach wielonarodowych,
gdzie  liczne  grupy emigrantów wnoszą  własne  treści  kulturowe ulegające  skomplikowanej,
głównie  żywiołowej  amalgamacji.  Klasycznym  przykładem  jest  „tygiel  amerykański",  w
którym wytwarza się swoisty kulturowy stop.

Trzeci  wariant  kontaktu  kulturowego  ma  charakter  bardziej  pośredni,  nie  musi  mu
towarzyszyć  ani  podbój,  ani  fizyczny  kontakt  różnych  społeczności.  Dokonuje  się  on  za
pośrednictwem przepływu treści i produktów kulturowych, poprzez rynek i środki masowego
przekazu. Proces ten bywa określany jako imperializm kulturowy, a jego szczególne nasilenie
towarzyszy  epoce  globali-zacji.  Globalizacja  jest  zjawiskiem  bardzo  złożonym,  któremu
poświęcimy  osobny  rozdział,  ale  antycypując  tę  analizę,  można  wskazać,  że  jednym  z
przejawów globalizacji jest ogólnoświatowa ekspansja tzw. kultury zachodniej, zwłaszcza w jej
wydaniu  amerykańskim.  Niezależnie  od  tego,  czy  akceptacja  tej  kultury  wynika  z  jej
atrakcyjności  czy ze stojącej  za nią siły ekonomicznej  pozwalającej  na efektywny marketing,
reklamę, perswazję - efektem jest postępująca uniformizacja i zarazem regres kultur lokalnych.
Te  same  produkty  w  takich  samych  supermarketach,  takie  same  pokoje  w  takich  samych
hotelach, takie same samochody na równie zatłoczonych ulicach, takie same hamburgery w tak
samo urządzonych McDonaldach, takie same filmy hollywoodzkie w takich samych kinowych
multipleksach, te same przeboje na radiowych listach i w dyskotekach, te same adidasy, dżinsy
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i T-shirty, te same, choć „narodowe", edycje „Playboya" i „Penthousa", ten sam luz obyczajowy,
coraz  większa  nieformalność  manier  i  ubioru,  te  same  obsesje  na  temat  równowagi  płci  i
„politycznej  poprawności",  i  wreszcie  ten  sam  język  angielski,  pełniący  coraz  pełniej  rolę
uniwersalnego  środka  porozumiewania  się.  Kiedyś  chłopi  polscy  emigrujący  do  Ameryki
doznawali  szoku  kulturowego,  który  tak  wnikliwie  opisywali  W.  Thomas  i  F.  Zna-niecki.
Dzisiaj  czuliby się  jak w domu. A poza tym w ogóle nie  muszą emigrować,  bo „Ameryka"
wkroczyła do ich wiosek.

Od etnocentryzmu do „politycznej poprawności"

Wobec różnorodności czy przeciwnie - uniformizacji kultur można przyjmować różne postawy.
Stykając się z odmiennością czy obcością, ludzie często przyjmują postawę etnocentryczną. Jest
to przekonanie o szczególnej wartości własnej kultury, a nawet jej przewadze nad innymi. Tak
jak egocentryzm w skali jednostkowej to koncentracja na samym sobie, mierzenie wszystkiego
własną  miarą,  odnoszenie  do  własnych  interesów,  tak  etnocentryzm  w  skali  społecznej  to
koncentracja  na  własnej  grupie,  mierzenie  innych  społeczności  według  jej  kryteriów,
odnoszenie wszystkiego, co dzieje się w świecie, do własnych, grupowych interesów, aspiracji i
dążeń. Kiedy stosuje się kryteria własnej kultury do oceny sposobu życia innych społeczności,
łatwo  o  zdziwienie,  niechęć,  potępienie  czy  wrogość.  Może  także  pojawić  się  dążenie  do
narzucenia własnej kultury innym, oczywiście „w ich własnym interesie", „dla ich dobra". Bo
przecież co nasze to najlepsze.

Postawa  przeciwna  to  relatywizm  kulturowy.  Jest  to  dostrzeganie  wielości  i  różnorodności
kultur i uznanie,  że sposoby działania i myślenia różnych społeczności dadzą się zrozumieć
tylko w odniesieniu  do ich  własnego,  specyficznego  kontekstu  reguł,  symboli,  znaczeń  czy
wartości.  Relatywizm  kulturowy  to  pewna  konstatacja  faktów,  przezwyciężająca  ślepotę
etnocentryzmu,  ale  nie  zawierająca  jeszcze  żadnych  ocen  stwierdzanego  pluralizmu
kulturowego. Czymś więcej jest tolerancja, która zawiera już wyraźne wartościowanie o różnej
mocy. W formie najsłabszej oznacza ona bierną akceptację odmienności i różnorodności kultur,
z  przyznaniem  każdej  prawa  do  odrębności  i  przyzwoleniem  na  jej  istnienie.  W  formie
mocniejszej  oznacza  czynną  afirmację  odmienności  i  różnorodności  kulturowej,  z
dostrzeganiem w niej nie tylko konieczności, ale i pozytywnej wartości, którą trzeba aktywnie
podtrzymywać i umacniać. Taką formę tolerancji odnajdziemy w szeroko dziś lansowanej idei
pluralizmu kulturowego  czy inaczej  wielokulturowości  (lub  z  angielska  multikulturalizmu),
która stanowi fundament działania organizacji  międzynarodowych (ONZ, UNESCO itp.).  W
nieco  odmiennej  postaci  występuje  ona  w  strategii  integracyjnej  Unii  Europejskiej,  która
deklaruje,  że chce  stać  się  „Europą ojczyzn",  czyli  właśnie  podtrzymywać,  a  nie  niwelować
bogactwo  narodowych  tradycji  i  czerpać  siłę  z  różnorodności  kulturowej  przystępujących
krajów. Idea tolerancji występuje jednak także i w jeszcze silniejszej formie, która budzić już
może rozliczne wątpliwości. Otóż w kręgu ideologii skrajnie liberalnej pojawił się pogląd nie
tylko  o  różnorodności,  ale  o  równowartości  różnych  kultur.  Odrzuca  się  możliwość
jakichkolwiek wartościujących porównań między kulturami, a co więcej deklaruje, że każda ma
równą  wartość  z  każdą  inną.  Niedopuszczalna  jest  więc  krytyka  lokalnych  obyczajów,
zwyczajów,  stylu  życia,  wierzeń  czy  praktyk.  I  równie  niedopuszczalna  jest  apologia
jakiejkolwiek kultury. Terminy sugerujące niższość i wyższość, coś co gorsze i lepsze, zacofane i
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postępowe, prymitywne i rozwinięte, barbarzyńskie i cywilizowane - nie mają prawa bytu w
słowniku zwolenników tzw. „politycznej poprawności" i zastąpione zostają jednym terminem
„inny". Co więcej, nie tylko ocena, ale i prezentacja każdej kultury musi zapewniać im równe
traktowanie.  W encyklopedii  kultur  świata,  która  ukazała  się  niedawno  w Ameryce,  gdzie
obsesja „politycznej poprawności" występuje szczególnie dotkliwie, zapewniono z aptekarską
dokładnością tyle samo stron kulturze francuskiej, niemieckiej, angielskiej, co kulturze Zulusów
czy aborygenów australijskich. Podobnie w historii literatury zapewnia się tyle samo miejsca
Włochom i Mongolii,  Rosji i Sierra Leone, a w historii muzyki symfonie Beethovena traktuje
podobnie  jak  melodie  meksykańskich  mariacki.  Tutaj  szlachetna  idea  tolerancji  została
doprowadzona do skrajności i, jak często się zdarza ze skrajnościami, przerodziła się we własną
karykaturę.  Inaczej  przedstawiają  się  postawy  wobec  postępującej  uniformizacji  kultur,
związanej z ofensywą globalizacji. Występuje tu opozycja postaw kosmopolitycznych i obrony
tożsamości  lokalnych.  Najostrzejsze,  nowe  formy  protestu  przeciwko  globalizacji,  które
charakteryzowaliśmy jako najnowszą, trzecią falę ruchów społecznych, skupiają się głównie na
problemach  ekonomicznych,  ale  w  niedalekiej  przyszłości  z  pewnością  połączą  siły  z
narastającą  już  wcześniej,  choć  w  mniej  gwałtownych  formach,  obroną  kultur  lokalnych.
Afirmacja  czy  negacja  globalizacji  zależy,  jak  się  zdaje,  od  kilku  czynników.  Po  pierwsze,
akceptacja tego procesu będzie inna w krajach będących centrum ekspansywnej kultury, a inna
w  krajach,  do  których  dociera  ona  z  zewnątrz.  Amerykanin  nie  może  mieć  nic  przeciwko
awansowi języka angielskiego do rangi języka światowego, choćby dlatego, że oszczędzona mu
jest konieczność nauki języków obcych. Inaczej patrzy na to Francja, gdzie uchwala się nawet
ustawy w obronie języka francuskiego. Chińczyk nie będzie protestował przeciwko światowej
karierze chińskiej kuchni, ale mogą to odbierać jako zagrożenie zwolennicy własnych tradycji
kulinarnych. Dyktat mody włoskiej w świecie nie będzie raził Włocha, ale może budzić protest
miłośników  lokalnego  folkloru.  Po  drugie,  istotnym  czynnikiem  jest  siła  ekonomiczna,
polityczna,  militarna  danego  kraju,  dająca  wystarczająco  mocne  poczucie  bezpieczeństwa  i
znaczenia,  aby  móc  obyć  się  bez  silnego  podkreślania  tożsamości  i  odrębności  kulturowej.
Natomiast  kraje  słabsze  lub  zależne  szukają  siły  czy  obrony  w  kulturze,  pielęgnując  jej
swoistość.  Po  trzecie,  istotne  różnice  występują  pomiędzy  środowiskami  zawodowymi.  Są
takie, którym charakter pracy narzuca perspektywę ponadlokalną, międzynarodową. Stają się
one naturalnymi propagatorami i realizatorami globalizacji. Przykładem może być środowisko
międzynarodowego  biznesu  czy  finansów,  mass  mediów,  a  także  środowisko  artystyczne,
sportowe czy naukowe. Ale są i takie, których praca zawodowa ma wyraźnie wymiar lokalny,
na  przykład  górnicy  albo  rolnicy.  Po  czwarte,  pewną  rolę  odgrywać  może  także  miejsce
zamieszkania.  Teoretycy tzw. urbanizmu, rozumianego jako swoisty,  miejski  sposób życia (i
odróżniającego  się  od  ruralizmu -  kultury  środowisk  wiejskich),  wskazywali  od  dawna,  że
miasta  właśnie  były  kolebką  postaw  kosmopolitycznych,  ponadlokalnych  czy
ponadnarodowych,  podczas  gdy  życie  na  wsi  oznacza  ograniczenie  horyzontu  do  spraw
lokalnych  i  pewien  prowincjonalizm  myślenia.  Wreszcie,  po  piąte,  ważne  mogą  być  i
predyspozycje  czysto  indywidualne.  Dla  tych,  którzy  mają  silną  potrzebę  bezpieczeństwa,
ważne jest podobieństwo i „swojskość" sytuacji, w jakiej się znajdują. Do nich adresowane są
ogłoszenia  hoteli  Sheraton,  podkreślające,  że  i  w Pekinie,  i  w Warszawie,  i  w  Paryżu,  i  w
Caracas podróżny znajdzie takie same i tak samo umeblowane pokoje, taką samą łazienkę i taki
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sam  bar  hotelowy.  I  to  właśnie  poszukujący  bezpieczeństwa  amerykańscy  turyści  oblegają
tłumnie  McDonalda  na  Piaz-za  Spagna  w  Rzymie,  gdy  w  każdej  uliczce  obok  znaleźliby
wspaniałe  włoskie  restauracyjki.  Podobnie  postępują  niektórzy  Polacy,  którzy  szukają  za
granicą kiełbasy w sklepach i pierogów w barach. Inni natomiast cenią nowe doświadczenia,
innowacje,  oryginalność,  odmienność,  egzotykę.  Dla  nich  uniformizacja  i  -  jak  to  określa
Richard  Ritzer  -  „macdonaldyzacja"  są  nieznośne,  poszukują  więc  lokalnego  autentyzmu,
kolorytu,  smaków,  obyczajów.  Taki  sens  miała  zawsze  turystyka,  z  samej  definicji  przecież
oznaczająca zwiedzanie obcych krajów. Zmienia istotnie swój charakter, gdy obce kraje stają się
coraz bardziej podobne.

Nu
mer



BRONISŁAW MALINOWSKI

(1884-1942)

Słynny polski antropolog społeczny,  który większość  życia zawodowego spędził  w Wielkiej
Brytanii  i USA oraz na wyspach Polinezji,  gdzie prowadził  badania terenowe.  Wywarł silny
wpływ  na  socjologię,  a  zwłaszcza  tzw.  szkołę  funkcjonalistyczną.  Najważniejsze  dzieła:
Argonauto of the Western Pacific  [Argonauci Zachodniego Pacyfiku] (1922),  Crime and Custom in
Savage Society  [Zbrodnia i zwyczaj w społeczności dzikich] (1926),  The Sexual Life of Savages in
Northwestern Melanesia  [Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melane-zji] (1929),  A
Sdentific Theory of Culture [Naukowa teoria kultury] (1944).

Trzonem  życia  społecznego  jest  dla  Malinowskiego  kultura,  rozumiana  jako  całokształt
dziedzictwa społecznego: „urządzenia, dobra, procesy techniczne, idee, zwyczaje i wartości", a
także  mit,  magia  i  religia.  Kultura  ma cztery  właściwości:  stanowi  całość,  jest  wewnętrznie
zintegrowana, jej elementy pełnią swoiste funkcje, stanowi instrumentalny aparat zaspokajania
ludzkich potrzeb. Antropologia winna skupiać się na analizie funkcji: jej celem jest wyjaśnienie
faktów  antropologicznych  poprzez  rolę,  jaką  odgrywają  w integralnym  systemie  kultury,  a
także w zaspokajaniu potrzeb członków społeczeństwa.

Ludzie są w swoich działaniach motywowani przez potrzeby dwojakiego rodzaju: pierwotne,
związane  z  ich  naturą  biologiczną,  oraz  wtórne,  związane  z  ich  naturą  społeczną,  faktem
współżycia  z  innymi  ludźmi  w  społeczeństwie.  Ludzkie  potrzeby  są  zaspokajane  przez
instytucje, czyli zbiorowości ludzi powiązanych wspólnym zadaniem, wspólnymi regułami, i
dysponujących wspólnymi urządzeniami technicznymi. Każda instytucja składa się  z:  zasady
naczelnej  (założonych  celów,  centralnych  wartości),  personelu,  norm  (technicznych  lub
powinnościowych), urządzeń materialnych, działań podejmowanych przez personel, i funkcji,
jaką realnie  pełni.  Na potrzeby pierwotne odpowiada pierwotna organizacja instytucjonalna:
(a)  instytucje  zaopatrzenia  w  żywność,  (b)  pokrewieństwa,  małżeństwa  i  reprodukcji  (c)
ochrony i  obrony przed zagrożeniami.  Na potrzeby wtórne odpowiadają instytucje  prawne,
ekonomiczne,  wychowawcze  i  polityczne.  Sens  każdej  instytucji  jest  zrozumiały  tylko  w
kontekście całego swoistego systemu, w którym występuje.

Zmiany kulturowe mają charakter egzogenny, wynikają z kontaktu, zderzenia lub konfliktu z
kulturami  odmiennymi.  Kultury  pierwotne  są  np.  pod  przemożnym  wpływem  cywilizacji
europejskiej.  Zaburzenie  harmonii  i  aequilibrium  kultury  ma  charakter  przejściowy,  kultura
bowiem ma tendencję do odzyskiwania równowagi i spójności.
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Kulturę  danej  zbiorowości  określa  się  niekiedy  jako  jej  dziedzictwo.  Sugeruje  to  ważną
właściwość kultury, jaką jest jej zakorzenienie w przeszłości. Kultura nie jest wytworem chwili,
lecz skumulowanym produktem ludzkiej aktywności trwającej dłuższy czas. Jest przekazywana
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z  pokolenia  na pokolenia,  zachowując  znaczną  ciągłość.  Wzory działania,  sposoby myślenia,
typowe obiekty i urządzenia, które pojawiają się w naszym codziennym doświadczeniu, nie
zostały przez nas samych wymyślone. Co najwyżej  zdarza nam się czasami wprowadzać do
nich  pewne  modyfikacje,  ale  w  ogromnej  mierze  czerpiemy  je  gotowe,  z  przeszłości.  Ten
skumulowany dorobek kulturowy to inaczej tradycja.

Można to pojęcie  rozumieć  w trojaki  sposób4.  Najszersze  rozumienie  utożsamia tradycję  ze
wszystkim co było, z całą przeszłością danej społeczności. Węższe i bardziej użyteczne ujęcie
uważa  za  tradycję  tylko  te  elementy  z  przeszłości,  które  mają  bezpośredni  wpływ  na
teraźniejszość,  inaczej  mówiąc: przeszłość obecną w teraźniejszości.  Wreszcie w najwęższym
rozumieniu tradycja to tylko te elementy z przeszłości, które zostają wybrane i w szczególny
sposób wyróżnione przez współcześnie żyjących ludzi.

Jak to jest możliwe, aby przeszłość była obecna w teraźniejszości? Inaczej, jakie są mechanizmy
kontynuacji i dziedziczenia tradycji kulturowej? W przypadku kultury materialnej sprawa jest
stosunkowo prosta: obiekty czy urządzenia materialne mają po prostu swoją fizyczną trwałość.
Otaczają nas domy, kościoły, mosty, drogi, meble skonstruowane kiedyś w przeszłości. Otacza
nas przetworzony krajobraz: pola uprawne, lasy, sady, ogrody, uregulowane rzeki,  sztuczne
jeziora, którym kiedyś nadano ich kształt. Niektóre z obiektów materialnych mogły przez ten
czas  zmienić  swoją  funkcję.  Stanowią  tzw.  przeżytki  kulturowe.  Jak  ilustrował  to  pojęcie
Bronisław Malinowski, dorożka na ulicach wielkiego miasta to już nie środek transportu, lecz
atrakcja dla turystów lub romantycznie nastrojonej pary zakochanych.

Kultura idealna trwa inaczej, poprzez pamięć idei, przekonań, poglądów, twierdzeń, symboli,
języka. Pamiętam sam, czego się dowiedziałem, nauczyłem. Ale poprzez komunikację z innymi
mogę pulę tej wiedzy ogromnie rozszerzyć: dowiedzieć się mianowicie od nich wszystkiego, co
wiedzą, co myślą. Wreszcie, poprzez rejestrację idei - przede wszystkim pismo, ale dzisiaj także
elektroniczne sposoby zapisu - mogę sięgnąć do zasadniczo nieograniczonej puli informacji, jak
się czasem powiada, do „dorobku całej ludzkości".

Kultura normatywna, a więc wzory właściwego działania, trwa poprzez mechanizm dwoisty. W
sformułowaniu  dyskursywnym,  językowym,  normy  i  wartości  mogą  być  zapamiętane:
przekazywane ustnie, a także utrwalone pisemnie, skodyfikowane np. w Dekalogu, kodeksie
rycerskim, prawie karnym. Ale poza tym zachowują ciągłość w utrwalonych, powtarzanych
praktykach. Ludzkie działania mają skłonność do inercji, a więc powtarzalności w podobnej co
poprzednio  formie.  Jeśli  rację  miał  Gabriel  Tarde,  ludzie  mają  także  skłonność  do
naśladowania,  do imitacji  działań  innych.  Angielski  socjolog  Tho-mas  Connerton  podkreśla
szczególne znaczenie rytuałów, a więc wyraźnie sformalizowanych, standaryzowanych praktyk,
dla przenoszenia w czasie wzorów normatywnych. Obszarem szczególnie bogatym w rytuały
jest tradycja religijna, wyrażająca się w nasyconych symboliką obrzędach, świętach kościelnych,
rytmie  roku  liturgicznego  itp.  Wiele  rytuałów  zawartych  jest  w  grach,  zabawach,  tańcu,
ceremoniach związanych z inicjacją do pewnych nowych ról (np.  marynarza,  wojownika) czy
momentach przejściowych w biografii (chrzciny, urodziny, otrzęsiny, ślub itp.). We wszystkich
tych  przypadkach  kultura  normatywna  zachowuje  trwałość  nie  tyle  przez  pamięć
dyskursywnie zdefiniowanych reguł, ile przez ich aktualną, powtarzalną realizację.
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Całokształt tych procesów, w toku których jednostka przejmuje zastaną kulturę i czyni ją swoją
własną,  nazywamy  socjalizacją.  Szczególną  odmianą  socjalizacji  jest  akulturacja,  czyli
przejmowanie treści kulturowych odmiennych od tych, jakie jednostka nabyła wcześniej. Dziać
się to może na przykład w wyniku kontaktu kulturowego. Obejmujemy terminem socjalizacji
czy  akulturacji  zarówno  spontaniczne  próby  i  błędy,  werbalne  uczenie  się  (edukację,
indoktrynację), jak i wdrażanie poprzez trening do pewnych działań. Kultura jest dziedziczona
za  pośrednictwem  jej  nosicieli,  jednostek,  które  uwewnętrz-niając  (internalizując)  treści
kulturowe, są zdolne przekazywać je innym w drodze socjalizacji albo egzekwować od innych
poprzez  tzw.  kontrolę  społeczną.  Oba  procesy  -  socjalizacji  i  kontroli  społecznej  -  będą
przedmiotem szczegółowej analizy w późniejszych rozdziałach.

Najwęższe  pojęcie  tradycji  wydziela  z  wszystkich  obecnych  w  teraźniejszości  reliktów
przeszłości  tylko  niektóre.  Patrzymy  tu  w  przeszłość  z  perspektywy  potrzeb,  oczekiwań,
standardów  obecnych  i  w  tym  świetle  wybieramy  jakieś  obiekty,  idee  czy  normy  jako
szczególnie doniosłe. Czasami kryterium selekcji staje się sama dawność, antyczność pewnych
obiektów czy idei. Odgrzebane przez archeologów ruiny sprzed stuleci stają się cenne przez
sam swój  wiek.  Rysunki  z  grot  w Lascaux  czerpią  swoją  wartość  nie  tyle  z  estetyki,  ile  z
chronologii.  Wiek  jest  przy  tym  sprawą  relatywną.  Różne  społeczeństwa  mają  odmienny
horyzont czasowy, w którym dawność staje się sama przez się atrakcyjna. W społeczeństwach
młodych,  o krótkiej  historii  i  płytkim horyzoncie  czasowym,  obiekty stosunkowo niedawne
mogą  być  postrzegane  jako  antyczne.  W  społeczeństwach  o  długiej  historii  i  głębokim
horyzoncie czasowym dopiero bardzo dawna geneza zdolna jest nobilitować. Krzesło z czasów
Wielkiego Kryzysu lat trzydziestych może być obiektem muzealnym w Ameryce, we Włoszech
musiałoby pochodzić z czasów Imperium Rzymskiego.

W  wyniku  takiej  zwróconej  wstecz  selekcji  posługującej  się  rozmaitymi  współczesnymi
kryteriami  tylko  niektóre  budynki  stają  się  zabytkami,  poddane  zostają  konserwacji  i
udostępniane  są  jako atrakcje  turystyczne.  Tylko niektóre  meble  trafiają  do antykwariatów.
Tylko  niektóre  obrazy  zdobią  ściany  muzeów,  tylko  niektóre  kompozycje  grywane  są  w
filharmonii,  tylko niektóre  książki  włączone są do kanonu literatury polskiej,  tylko niektóre
doktryny trafiają do podręczników filozofii, a tylko niektóre symbole - na narodowe sztandary.
Również tylko niektóre zwyczaje, obyczaje, wzorce moralne czy reguły prawne są traktowane
jako godne szacunku lub heroiczne, postrzegane jako odwieczne ideały.

Tradycja  o  tym  najwęższym  zakresie  odgrywa  bardzo  istotną  rolę  w  procesie  socjalizacji.
Zawiera ona bowiem w sobie kwintesencję tego, co z perspektywy czasów współczesnych jest
w kulturze uznane za najbardziej wartościowe. Takie treści są zazwyczaj bardziej atrakcyjne,
mają większą moc perswazyjną wobec socjalizowanych adeptów, rodzą silniejszą identyfikację
z przekazywaną kulturą.

Selektywność  wobec  tradycji  kulturowej  może  prowadzić  w  skrajnym  przypadku  do
konstruowania  lub  pozorowania  tradycji  de  facto  nieistniejących,  a  więc  przypisywania
obiektom,  ideom lub wzorom całkiem współczesnym dawnej  genealogii.  Angielski  historyk
George  Hobsbawm  przytacza  przykład  rozbudowanej  i  rzekomo  antycznej  tradycji  górali
szkockich,  zawierające')  i  szczególne  stroje,  i  swoistą  kolorystykę  kraciastych  tkanin,  i  liczne
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symboliczne herby, i melodie ludowe, dowodząc, że wszystko to zostało wymyślone i spisane
w  XVIII  wieku  jako  zabawa  przez  dwóch  znudzonych  arystokratów  brytyjskich.  W  tym
przypadku tradycja  jest  zbudowana  dosłownie  z  niczego5.  Mniej  skrajna  postać  podobnych
zabiegów to rekonstruowanie tradycji,  a więc nawiązywanie do pewnych realnych faktów z
przeszłości, by następnie przetworzyć je w zupełnie nowy sposób. Hotele w murach dawnych
klasztorów  -  jak  Hilton  w  Budapeszcie  czy  Capuccini  w  Amalfi  -  wille  z  fasadą
średniowiecznych zamczysk lub udające kolonialne  hacjendy, „antyczne meble"  schodzące z
taśm produkcyjnych,  stroje  w stylu retro,  samochody stylizowane na lata trzydzieste  itp.  to
przykłady takich rekonstrukcji kulturowych.

Również  i  taka skonstruowana  tradycja  ulega  procesowi  socjalizacji,  jest  przekazywana  tak
samo jak autentyczna. I wpływa w identycznym stopniu na działania. Przypomnijmy słynny
„teoremat Thomasa": „Jeśli ludzie uważają pewne rzeczy za realne, to są one realne w swoich
konsekwencjach"6.  W  cyklu  przekazu  przez  kilka  pokoleń  sztuczne,  wymyślone  tradycje
nabierają patyny czasu, znamion autentyczności  i  odwieczności.  Wskazanie na ich sztuczny,
niedawny rodowód spotyka się wtedy z oburzeniem i jest traktowane jako obrazoburstwo.

Tworzenie kultury

Kultura  trwa,  zachowuje  ciągłość,  ulega  dziedziczeniu.  Ale  przecież  również  nieustannie
zmienia się,  a także ma gdzieś  w przeszłości  swoje  początki.  Każdy element kultury kiedyś
powstał,  ma jakąś genezę. Kultura jest,  jak wszystko inne w świecie społecznym, wytworem
ludzi.

Ludzi, czyli kogo? Kto jest podmiotem tej kulturowej twórczości? Nawiązując do analizy, jaką
prowadziliśmy  w  rozdziale  siódmym,  jako  podstawowy  sposób  wytwarzania  się  kultury
wskażemy działania masowe. Podawaliśmy tam przykład języka naturalnego, który tworzy się
i  zmienia  przez  działania  komunikacyjne  ogromnych  mas  mówiących  i  piszących  ludzi.  W
normalnych codziennych konwersacjach pojawiają  się  nowe zwroty,  nowe słowa, przyjmują
się,  kumulują  w  długich  okresach  i  w  ten  sposób  kształtuje  się  -  bez  żadnej  intencji
interlokutorów - cały ogromnie złożony język narodowy. Osobną rolę odgrywają tu wzajemne
zapożyczenia czy imitacje - swoista dyfuzja kulturowa pomiędzy istniejącymi niezależnie od
siebie  językami.  Dobrym  przykładem  jest  masowe  pojawienie  się  anglicyzmów  w  języku
polskim ostatniej dekady. Weźmy inny przykład: zagrożenie chorobą AIDS skłania wielu ludzi
do ograniczenia swobody seksualnej, a nawet abstynencji w tym zakresie. Czynią to niezależnie
od siebie, motywowani własną obawą. Ale w skali masowej prowadzi to do zmian stylu życia,
z  czasem  generuje  nowe  wzory  obyczajowe  lub  nakazy  moralne.  Porównanie  pokolenia
„rewolucji seksualnej" lat sześćdziesiątych z młodzieżą współczesną daje świadectwo głębokiej
zmiany kulturowej.

Zmiany  kulturowe  mogą  rodzić  się  także  w  toku  zachowania  zbiorowego.  Amerykański
socjolog  Ralph  Turner  sformułował  teorię  wyłaniania  się  norm  społecznych  w  tłumach.
Pokazuje on, jak w toku spontanicznego i chaotycznego zachowania w tłumie następuje jakby
wzajemne  „ucieranie  się  uczestników",  upodabnianie  ich  działań,  aż  wreszcie  pojawiają  się
bardzo  proste,  rudy-mentarne  reguły  postępowania,  do  których  wszyscy  zaczynają  się
stosować  i  które  zaczynają  być  przez  innych  egzekwowane  i  sankcjonowane.  Dalsza

Nu
mer



standaryzacja  takich  reguł  czyni  je  trwałymi  składnikami  kultury  typowej  dla  dużych
zbiorowisk  ludzi.  Zobaczmy na  przykład,  jak podobnie  zachowują  się  audytoria  koncertów
rockowych:  te  ręce  w  górze,  rozkołysane  ciała,  charakterystyczne  okrzyki.  To  już  nie  jest
działanie spontaniczne, lecz regulowane wcześniej skrystalizowanym ze spontanicznych reakcji
wzorem.  Przekona  się  o tym każdy,  kto chciałby  zachować się  inaczej.  Dozna z pewnością
owego  poczucia  presji  społecznej,  które  opisywał  Durkheim  jako  symptom  „faktów
społecznych" (czytaj: wzorów kulturowych).

Celowe  wysiłki  w  kierunku  wprowadzenia  zmian  kulturowych  podejmuje  wiele  ruchów
społecznych.  Jedne z nich -  reformatorskie czy,  jak to określa Neil  Smelser,  „skierowane na
normy"  -  stawiają  sobie  cele  ograniczone,  zmienienie  jakichś  norm  społecznych,  czyli
kulturowo uznanych sposobów działania. Przykład: ruch Anonimowych Alkoholików na rzecz
abstynencji  (w miejsce  obyczajów  pijackich).  Inne,  radykalne  czy,  w terminologii  Smelsera,
„skierowane  na  wartości",  zmierzają  do  zmiany  samych  celów,  jakie  ludzie  stawiają  sobie,
podejmując działania. Na przykład ruch ochrony przyrody (w miejsce idei podboju przyrody).
Najnowsza  fala  ruchów  antyglobalizacyjnych  lansuje,  obok  dominujących  wątków
ekonomicznych,  także  pewne  cele  kulturowe.  W szczególności  protestuje  przeciw  ideologii
konsumpcyjnej, na rzecz wyższych celów egzystencji.

Aktywność  kulturotwórcza  lub  prowadząca  do  zmian  w  kulturze  może  być  podejmowana
przez grupy zorganizowane. Dobrym przykładem działań celowych skierowanych wprost na
zmiany stylów, gustów, wzorów są kampanie organizowane przez firmy dyktatorów mody,
stylistów karoserii samochodowych, producentów piwa czy wytwórnie płytowe. W ogóle moda
jest  z  natury  dziedziną,  w  której  wzory  i  reguły,  nieraz  bardzo  mocno  obowiązujące,  nie
pojawiają się nigdy spontanicznie, lecz jako efekt celowej manipulacji. Inny, bardziej pośredni,
jest  mechanizm  kulturowego  wpływu  agend  administracyjnych  czy  rządowych.  Rzadko
podejmują one bezpośrednio reformę kultury. Natomiast często dzieje się to przy okazji innych
zadań. Przez budowanie nowych struktur czy instytucji  dokonuje się taka zmiana kontekstu
działań  ludzkich,  dzięki  której  naturalną  reakcją  adaptacyjną  staje  się  zmiana  zwyczajów,
obyczajów,  reguł  czy  wartości.  Na  przykład  wprowadzenie  kapitalistycznego  rynku
ekonomicznego w Polsce  po roku 1989 powoli  wymusza całkowitą  zmianę kultury pracy,  a
budowa demokratycznych instytucji politycznych prowadzi do przełomu w obszarze kultury
politycznej.  Lansowanie  nowych  wzorów  kulturowych  może  również  stawać  się  celem
kampanii propagandowych podejmowanych w mediach, które starają się dotrzeć bezpośrednio
do świadomości ludzi i ukształtować ją w nowy sposób.

Wreszcie wskazać trzeba na ogromnie doniosły sposób kształtowania i modyfikowania kultury,
jakim  jest  działalność  wybitnych  jednostek:  innowatorów,  wynalazców,  myślicieli,
kodyfikatorów moralnych, proroków religijnych, twórców literackich czy artystycznych.  Bez
nich  nie  byłoby  kultury.  Sam  proces,  za  pośrednictwem  którego  indywidualne  innowacje
kulturowe trafiają na „podatny grunt", rozprzestrzeniają się, obiektywizują, utrwalają, jest na
tyle skomplikowany, że jego analizę odłożyć musimy do rozdziału osiemnastego.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

AKULTURACJA:  proces  wdrażania  jednostki  do  kultury  innej  niż  ta,  którą  nabyła  przez
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wychowanie (socjalizację).

AMALGAMACJA  KULTUROWA:  mieszanie  się  elementów  kulturowych  pochodzących  z
różnych kultur, prowadzące do wytworzenia się swoistego nowego systemu kulturowego.

CYWILIZACJA:  zestaw  przedmiotów  materialnych,  idei  konstrukcyjnych  czy  inżynierskich
zrealizowanych  w  tych  przedmiotach  (a  więc  inaczej  -  technologii)  oraz  umiejętności
właściwego posługiwania się nimi (kompetencji praktycznych).

DOMINACJA  KULTUROWA:  przewaga  jednej  kultury  nad  innymi  wynikająca  albo  z
atrakcyjności proponowanego przez nią sposobu życia, albo siły militarnej  lub ekonomicznej
reprezentujących  ją  społeczeństw,  albo  umiejętności  i  technik  indoktrynacyjnych,
propagandowych czy marketingowych, albo wszystkich tych okoliczności razem. Efektem jest
jednokierunkowa dyfuzja kulturowa i erozja kultur lokalnych.

DYFUZJA  KULTURY:  przepływ  elementów  kulturowych  lub  całych  kompleksów  czy
konfiguracji kulturowych między odmiennymi kulturami.

DYSONANS  KULTUROWY:  sprzeczność  treści  kulturowych  -  oczekiwań  normatywnych,
sposobów myślenia, stylów konsumpcji - narzucanych jednostce przez różne kultury, którym
równocześnie podlega.

ETNOCENTRYZM:  przekonanie  o  oczywistym,  niekwestionowalnym  charakterze  sposobu
życia własnej  społeczności lub nawet o szczególnej  wartości własnej  kultury i jej  przewadze
nad innymi.

FAKTY  SPOŁECZNE:  treści  świadomościowe  i  normatywne,  które  obiektywizują  się  w
zbiorowości i wywierają ograniczający i przymuszający wpływ na jej członków.

IMPERIALIZM  KULTUROWY:  narzucanie  kultury  dominującej  w  skali  regionalnej,
kontynentalnej czy globalnej.

KOMPLEKS KULTUROWY:  powiązany zbiór elementów kulturowych o wspólnej treści lub
wspólnej funkcji (np. reguły savoir-vivre'u).

KONFIGURACJA KULTUROWA:  zbiór  różnorodnych elementów kulturowych skupionych
wokół  jednego  obiektu,  idei  czy  wartości  (np.  kultura  samochodowa,  cywilizacja  naukowa,
kultura konsumpcyjna).

KONFLIKT  KULTUROWY:  niechęć,  wrogość  lub  walka  między  stykającymi  się  ze  sobą
zbiorowo-ściami o odmiennych, kulturowo dyktowanych sposobach życia.

KONFLIKT POKOLEŃ:  odmiana konfliktu kulturowego nasilająca  się  w okresach szybkich
zmian kulturowych, gdy pokolenie młodsze internalizuje nowe wzory kulturowe odmienne od
wzorów typowych dla pokolenia starszego.

KONTAKT KULTUROWY: nawiązanie interakcji i stosunków społecznych przez zbiorowości
żyjące w obrębie odmiennych kultur.

KONTRKULTURA: sposób życia świadomie i celowo przeciwstawiany dominującej w danym
społeczeństwie kulturze.
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KULTURA: całościowy sposób życia charakterystyczny dla danej zbiorowości, na który składa
się  wszystko to,  co ludzie „robią,  myślą i  posiadają"  jako członkowie  społeczeństwa (wzory
działania, myślenia i wyposażenia materialnego).

KULTURA  IDEALNA (czy  inaczej  -  symboliczna):  zbiór  charakterystycznych  dla  danej
społeczności  przekonań,  poglądów,  wierzeń,  a  także  znaczeń  wiązanych  ze  zjawiskami  i
przedmiotami, zakodowanych najpełniej w języku.

KULTURA  MATERIALNA:  zbiór  charakterystycznych  dla  danej  zbiorowości  obiektów  -
narzędzi,  urządzeń,  domostw,  ubrań,  pożywienia,  środków  komunikacji,  zwierząt
gospodarskich itp.

KULTURA  NORMATYWNA:  zbiór  charakterystycznych  dla  danej  społeczności  reguł
postępowania - norm i wartości.

KULTURA  PONADNARODOWA:  wzory  działania,  myślenia  i  wyposażenia  materialnego
wspólne  dla  społeczności  regionalnych,  kontynentalnych  czy  nawet  dla  społeczeństwa
globalnego (np. kultura europejska, kultura islamu).

NIEKOMPETENCJA  KULTUROWA:  brak  wiedzy,  umiejętności,  nawyków  i  odruchów
niezbędnych  do  wykorzystania  nowych  urządzeń  technicznych  oraz  do  akceptacji  nowych
sposobów myślenia i nowych wzorów stosunków międzyludzkich czy form organizacyjnych.

PARTYKULARYZMY KULTUROWE:  wyjątkowe,  „egzotyczne"  sposoby życia,  ograniczone
początkowo tylko do jednej, konkretnej kultury.

PLURALIZM KULTUROWY:  w sensie  pierwszym, wielość  i  różnorodność  kultur,  zarówno
następujących  po  sobie  w  wymiarze  historycznym,  jak  i  koegzystujących  współcześnie.  W
sensie  drugim,  stanowisko  ideologiczne  podkreślające  prawo  różnych  społeczności  do
odmiennych sposobów życia, a nawet lansujące tezę o pełnej równości wszystkich kultur.

PRESJE  KRZYŻUJĄCE  SIĘ:  równoczesny  nacisk  rozmaitych  nakładających  się  na  siebie  i
niezgodnych w swoich treściach kultur, w których obrębie żyje jednostka.

PRZEŻYTKI  KULTUROWE:  elementy  tradycji  kulturowej,  które  całkowicie  zmieniły  swoją
pierwotną funkcję.

RELATYWIZM KULTUROWY:  świadomość ogromnej  różnorodności kultur i historycznych
uwarunkowań odrębności kulturowych.

RURALIZM: swoisty sposób życia - kompleks reguł, idei i urządzeń - charakterystyczny dla
mieszkańców wsi.

RYS KULTUROWY (inaczej - element kulturowy): najmniejszy wyróżnialny składnik kultury
(pojedyncza reguła, idea lub obiekt).

RYTUAŁY: indywidualne albo zbiorowe sposoby działania przebiegające według precyzyjnie i
formalnie określonego scenariusza,  do którego pod silną presją muszą stosować się wszyscy
uczestnicy.

SAMOŚWIADOMOŚĆ  KULTUROWA:  umiejętność  oddzielenia  reguł  kulturowych  od
codziennych, rutynowych praktyk, co pozwala traktować własny sposób życia jako jeden tylko
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z możliwych, a nie absolutnie słuszny. Warunek postawy relatywistycznej i tolerancji.

SUBKULTURA: odrębności sposobu życia mniejszych zbiorowości mieszczących się w zasięgu
uznanej przez ich członków kultury szerszej, nadrzędnej. Inaczej „wariacje" wokół wspólnego
trzonu kultury.

TOLERANCJA:  akceptacja  odmienności  kulturowej  lub nawet  traktowanie  jej  jako wartości
wzbogacającej repertuar sposobów życia.

TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA:  unikalny dla  każdej  jednostki  zestaw czerpanych z różnych
źródeł treści kulturowych, z którymi się identyfikuje, realizowany w życiu tej jednostki.

TRADYCJA  KULTUROWA:  skumulowany,  odziedziczony  historycznie  dorobek  kulturowy
danej zbiorowości.

TRZON KULTURY:  wartości,  idee czy obiekty dla danej  kultury centralne,  decydujące o jej
odrębności.

UNIWERSALIA  KULTUROWE:  rysy  kulturowe  spotykane  we  wszystkich  znanych
społeczeństwach, historycznych i współczesnych.

URBANIZM:  swoisty sposób życia - kompleks reguł, idei i urządzeń - charakterystyczny dla
mieszkańców miast.

ZAPÓŹNIENIE KULTUROWE: asynchronia stopnia rozwoju różnych składników konfiguracji
kulturowej (np. brak regulacji prawnej pozwalającej stosować dokonane już odkrycia naukowe
czy innowacje techniczne).

Książki godne uwagi

18, 26, 27, 28, 33, 36, 52, 58 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział

System aksjo-normatywny

Już w Durkheimowskiej koncepcji „faktów społecznych", prekursorskiej wobec pojęcia kultury,
ich centralną cechą był przymus, presja wywierana na jednostki.  Wiele  lat po Durkheimie, i
wychodząc  z  zupełnie  innych  przesłanek,  twórca  psychoanalizy  Zygmunt  Freud  kreślił
wyraźną opozycję natury i kultury, traktując kulturę jako siłę zniewalającą czy ograniczającą
naturalne  popędy.  Większość  definicji  kultury  podkreśla,  że  wskazuje  ona  sposób  życia
właściwy,  pożądany,  oczekiwany  w  danej  społeczności,  opisuje  to,  jak  ludzie  powinni
postępować, co może nie zgadzać się z tym, co robić by chcieli czy jak rzeczywiście działają.

Nic  dziwnego,  że  wielu  autorów  uważa  za  trzon  kultury  reguły  czy  wzory.  Wśród  wielu
koncepcji  człowieka,  o których  wspominaliśmy wcześniej  -  homo socius,  homo politicus,  homo
economicus, homo ludens, homo redprocus itp. - pojawia się i taka, w myśl której człowiek to istota
kierująca się regułami, a od zwierząt odróżnia go najbardziej właśnie posiadanie kultury, czyli
przede wszystkim bloku reguł dostarczających zewnętrznej,  społecznej  ramy odniesienia dla
własnej indywidualnej aktywności.

Zasięg  regulacji  kulturowej  jest  bardzo  szeroki.  Obejmuje  ona  wszystkie  trzy  elementy  z
przyjętej  przez  nas  definicji  kultury:  „to  co  ludzie  czynią,  myślą  i  posiadają".  W  pewnym
stopniu  społeczeństwo  narzuca  jednostce  obowiązujące  wzory  myślenia,  na  przykład  -  w
zależności  od  epoki  -  wymaga  myślenia  mitycznego,  religijnego,  naukowego.  A  bardziej
szczegółowo, takim wzorem myślenia typowym dla naszych czasów jest afirmacja demokracji,
równości,  liberalizmu,  czy  -  w  niektórych  kręgach  -  „politycznej  poprawności".  Kultura
wskazuje także, co trzeba czytać, na jakie filmy chodzić, jakiej muzyki słuchać, a twórcom - w
jakim stylu pisać, jak filmować, jak komponować. Ba, kultura wtrąca się także do naszych snów.
Mało  kto  przyzna  się  na  przykład  publicznie  do  snów  erotycznych.  A  więc  ten  segment
kultury,  który  określiliśmy  jako  kulturę  idealną  (albo  inaczej  świadomość  społeczną),  ma
wyraźne aspekty powinnościowe. Podkreślaliśmy również, że powinnościowe sugestie wiążą
się  i  z  obiektami  kultury  materialnej,  dyktując,  „co  się  nosi",  „czym  się  jeździ",  „w  jakich
domach  się  mieszka",  „jakie  meble  się  kupuje"  -  a  producentom  wskazując,  co  szyć,  jakie
konstruować samochody, jak budować domy i jak projektować meble.

Jednakże głównym przedmiotem regulacji  społecznej  są działania.  I te reguły,  które dotyczą
tego „co się  czyni"  raczę)  niż tego „co się  myśli"  i  „co się  posiada", traktujemy jako osobny,
centralny  segment  kultury,  odróżniając  go  od  świadomości  społecznej  i  stylów  kultury
materialnej. W rozdziale tym poddamy bardziej drobiazgowej analizie ten centralny segment
kultury,  w  którym  mieszczą  się  reguły  społeczne  dotyczące  ludzkich  działań.  Na  jego
oznaczenie stosuje się w socjologii różne terminy: „społeczny system normatywny", „struktura
normatywna", „struktura instytucjonalna", „podsystem regulacyjny", „system podtrzymywania
wzorów". Nawiązując do klasyka socjologii polskiej Floriana Znanieckiego, mówić będziemy o
systemie aksjo-normatywnym.

Normy i wartości

Skoro reguły kulturowe dotyczą działań ludzkich,  to warto  przypomnieć  pewne idee,  które
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wprowadziliśmy  w  pierwszych  rozdziałach  w  ramach  perspektywy  „działaniowej".  Otóż
ujmowaliśmy tam działanie jako dwuczłonowy kompleks z jednej  strony pewnych środków,
sposobów, metod postępowania i  z drugiej  strony celów, do których te  środki,  sposoby czy
metody  mają  prowadzić.  Mówiliśmy  o  modelu  instrumentalnym,  woluntarystycznym,
utylitarystycznym czy jeszcze inaczej - teleologicznym - działania. W zasadzie każde działanie
da się analitycznie rozłożyć na takie dwa składniki, choć w rzeczywistości podział może być
nieostry (jak choćby w działaniach autotelicznych, których cel zawiera się w samym sposobie
działania, na przykład w przypadku towarzyskiej pogawędki).

Dwuczłonowe ujęcie działania pozwala wyprowadzić podział na dwa rodzaje reguł. Regulacji
mianowicie  podlegać  może  dobór  środków,  sposobów  czy  metod  działania.  Ale  regulacja
obejmuje  także  cele,  do  których  działanie  zmierza.  Takie  reguły,  których  przedmiotem  są
sposoby  czy  metody  działania,  środki  stosowane  dla  osiągnięcia  celu,  nazwiemy  normami
kulturowymi.  Mówią  one,  co  ludzie  powinni  robić.  Natomiast  takie  reguły,  których
przedmiotem są cele działania, nazwiemy wartościami kulturowymi. Mówią one, jakie cele są
godne,  słuszne,  właściwe.  Formułując  to  nieco  inaczej:  wartości  wskazują,  do  czego  ludzie
powinni  dążyć,  a  normy  -  jak  powinni  do  tego  dążyć.  Przykładem  wartości  typowych  dla
naszych czasów, a więc inaczej - akceptowanych czy afirmowanych w naszej kulturze celów
działania, będzie: standard życia, majątek, sława, wykształcenie, sprawność  fizyczna,  zdrowie.
A  przykładem  norm  zalecających  uznane  sposoby  osiągania  tych  celów  będzie:  ambitna
edukacja, wytężona praca, uparty trening, konsekwentna kariera.

Podkreślmy,  że  proponowane  rozróżnienie  jest  pewną konwencją,  której  główną zaletą  jest
analityczna prostota. Ale są i inne sposoby rozumienia norm i wartości. W szczególności przez
wartości  rozumie  się  czasami  reguły  nadrzędne,  fundamentalne,  dotyczące  spraw  o
najwyższym  znaczeniu,  których  konkretnymi  implikacjami  są  normy  regulujące  sprawy
bardziej przyziemne. Tutaj stosunek obu pojęć jest hierarchiczny, w naszym ujęciu zaś są one
równorzędne,  ulokowane  na  jednym  poziomie  i  znamionujące  pewną  logiczną  sekwencję
ludzkich starań i ich efektów.

Siła regulacji

Reguły kulturowe, zarówno normy, jak i wartości, mogą nieść w sobie mniejszy lub większy
ładunek  powinności.  Inaczej:  wiązać  się  mogą  z  nimi  silniejsze  lub  słabsze  oczekiwania
społeczne na temat właściwego działania.  Wyróżnimy najpierw imperatywy kulturowe, a więc
kategoryczne  żądania  pewnego  sposobu  postępowania  lub  pewnego  celu.  Mogą  być  one
formułowane dwojako: w stylizacji pozytywnej jako nakazy oraz w stylizacji negatywnej jako
zakazy.  Pierwszym odpowiadają  oczekiwania  społeczne,  które  wyrażamy słowem „musi",  a
drugim oczekiwania wyrażane słowem „nie może" lub „nie wolno". „Kierowca musi jechać po
prawej  stronie drogi",  to przykład nakazującej  normy.  „Kierowca nie  może jechać pod prąd
ulicy jednokierunkowej", to przykład normy zakazującej. Podobnie w przypadku wartości. „W
dzisiejszych czasach każdy musi  mieć  wykształcenie"  -  to  nakaz aksjologiczny.  „Nie  można
naruszać godności drugiego człowieka" - to aksjologiczny zakaz.

Reguła kulturowa zawierać może słabsze natężenie czynnika powinnościo-wego. Może ani nie
nakazywać,  ani  nie  zakazywać,  lecz  tylko dopuszczać pewne postępowanie  czy pewien cel.
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Powiemy w takim przypadku o przyzwole-niach. Odpowiednie oczekiwania społeczne wyraża
słowo „może" albo „wolno".  Sformułowane wprost,  przyzwolenie  wskazuje,  że jeśli  ktoś by
pragnął działać w pewien sposób, to nic nie stoi na przeszkodzie, ale nie jest to także działanie
zalecane. „Tutaj wolno palić" to warunkowe dopuszczenie palenia dla tych, którzy by chcieli.
Nie  jest  to  natomiast  zachęta  do  zgubnego  nałogu.  Podobnie  legalizacja  małżeństw
homoseksualnych  stwarza  wyraźne  przyzwolenie  na  pewien  nietypowy  sposób  życia,  nie
zaleca  natomiast,  aby  wszyscy  wybrali  taką  „orientację  seksualną".  To  samo odnosi  się  do
wartości.  Staropanieństwo czy starokawalerstwo nie jest zakazanym celem życiowym, nawet
gdy  skądinąd  uznaną  wartością  jest  założenie  rodziny.  Podobnie  rozrzutność  nie  budzi
protestu,  nawet  gdy  podkreślaną  cnotą  jest  oszczędność.  Konsumpcja  nawet  w  ideologii
ruchów antyglobalizacyjnych  nie  jest  wartością,  której  należy  zakazać,  lecz  co  najwyżej  nie
trzeba jej afirmować ani propagować.

Przyzwolenia mogą być także formułowane nie wprost, jako pochodne od zakazów. Wyraźne
sformułowanie zakazów sugeruje, że inny niż  zakazany  sposób postępowania czy inne cele są
dopuszczalne. Tak przyjmuje się na ogół w przypadku reguł prawnych, uznając, że co nie jest
prawnie  zakazane,  jest  dozwolone  (co  nie  znaczy,  że  nakazane  lub  zalecane).  Zakaz
przekraczania prędkości 60 km/godz. nie mówi, z jaką prędkością jechać, byle była niższa od 60
km/godz.,  ani  tym bardziej  nie  zmusza nikogo,  żeby w ogóle  jechał  samochodem.  Dekalog,
wskazując, czego chrześcijaninowi nie  wolno,  zakreśla tym samym nieprzekraczalne granice
szerokiego pola, na którym może działać dowolnie, według swego uznania.

Ostatni typ reguł jest jeszcze luźniejszy. Nazwijmy je zaleceniami lub preferencjami. Wskazują,
jakie postępowanie byłoby szczególnie godne uznania, zastrzegając zarazem, że nie można tego
od  nikogo  wymagać.  Wyraża  je  zwrot:  „dobrze  by  było,  żeby...".  Chodzi  tu  o  działania
wzorowe,  ideały postępowania  czy nawet  działania  heroiczne.  Reguły formułowane są jako
drogowskazy -z nadzieją, że przynajmniej niektórzy się do nich zastosują - jednak bez nacisku i
przymusu. Na autostradach niemieckich,  gdzie ogólnie  nie  obowiązują zakazy prędkości,  są
jednak znaki wskazujące prędkość zalecaną. Policja nie oczekuje, że wszyscy tam zwolnią, ani
nie karze tych, którzy przyśpieszają, apeluje tylko w ten sposób do rozsądku. Na uniwersytecie
chciałoby się, aby studenci zawsze zdawali na piątki, ale oczywiście nic złego nie spotyka tych,
którzy  dostają  czwórki  czy  trójki.  Ideał  moralny  wskazuje  na  działania  charytatywne,
filantropię czy poświęcanie się dla innych. Ale nikt nie liczy na to, że tak czynić będą wszyscy,
a  egoistom  i  sknerom  nic  się  złego  nie  dzieje.  Powinność  zawarta  w  zaleceniach  czy
preferencjach jest wyraźnie najsłabsza.

Istotnym  symptomem  odmiennego  charakteru  powinności,  jaką  implikują  nakazy,  zakazy,
przyzwolenia i preferencje, jest reakcja społeczna, jaka spotyka tych, którzy reguł danego typu
przestrzegają  lub  je  naruszają.  W  socjologii  reakcje  takie  nazywamy  sankcjami,  a  ich
szczegółowa analiza będzie naszym tematem w rozdziale siedemnastym. Na razie wystarczy w
uproszczeniu powiedzieć,  że sankcje  występują jako kary i nagrody.  Zobaczmy,  jakie sankcje
stosuje  społeczność  w  celu  umocnienia  swoich  reguł  kulturowych.  Nie  wykonując  nakazu,
można na ogół spodziewać się kary. Tak jest, gdy ktoś nie płaci podatków, nie posyła dziecka
do  szkoły,  nie  prowadzi  psa  do  szczepienia.  Realizując  nakaz,  w  zasadzie  nie  można
spodziewać się nagrody. Wyjątkiem jest  sytuacja,  gdy wykonywanie nakazu jest  de facto  tak

Nu
mer



rzadkie,  że  wymaga  specjalnego  wyróżnienia.  Tak  jest,  gdy  telewizja  przyznaje  nagrody
płacącym  w  terminie  abonament,  a  student  może  liczyć  na  pochwałę,  jeśli  zapisze  się  na
następny rok akademicki przed pierwszym października.

Gdy  nie  przestrzegamy  zakazu,  spotka  nas  kara.  Policja  wymierzy  nam  mandat  za
przekroczenie prędkości, sąd skaże za kradzież, przyjaciele odsuną się od nas za nielojalność.
W przypadku naruszeń poważnych kara będzie obwieszczona publicznie. Wyroki są szeroko
relacjonowane  w prasie.  Nie  tylko w średniowieczu publicznie  wykonywano egzekucje.  Do
dziś spotykamy to np. w Chinach,  a i  w kolebce liberalizmu - Ameryce egzekucja George'a
McYeya winnego śmierci stukilkudziesięciu osób w zamachu terrorystycznym w Okla-homie
była transmitowana w telewizji  kablowej.  Chodzi tu o dwa efekty.  Po pierwsze,  o naoczne,
maksymalnie  wyraźne  uświadomienie  ludziom  treści  odpowiedniej  reguły,  tego  co  jest
zakazane.  Jak  zauważał  nieco  paradoksalnie  Emile  Durkheim,  zbrodniarze  odgrywają
nieocenioną  rolę  w  definiowaniu  dla  innych  dobra  i  zła,  granic  czynów  dopuszczalnych  i
mobilizowaniu  wrażliwości  moralnej.  A  po  drugie,  chodzi  o  to,  żeby  wywołać  racjonalną
refleksję  u  ewentualnych  kandydatów  do  podobnych  czynów,  pokazując  dowodnie,  że
naruszenie  zakazu  jest  nieopłacalne.  Prawnicy  określają  taką funkcję  kar  sądowych  mianem
prewencji ogólnej - bo skierowanej do innych niż przestępca. Gdy przestrzegamy zakazów, nic
nas złego nie spotka, ale nie możemy też liczyć na szczególne nagrody. Ciekawe, że nie ma tu
symetrii z sytuacją poprzednią, i gdy zakazy z kolei są powszechnie łamane, to sam fakt ich
konsekwentnego  przestrzegania  nie  tylko  nie  może  nam  przynieść  pochwały,  uznania  czy
sławy,  ale  przeciwnie,  często  sprowadza  odium dziwaka,  naiwniaka  i  łajzy.  Zobaczmy,  jak
reagują  kierowcy,  gdy  ktoś  hamuje  przy  znaku  ograniczającym  prędkość,  jak  patrzą
przechodnie  na  tych,  którzy  na  pustej  ulicy  czekają  na  zielone  światło,  żeby  przejść  przez
jezdnię, albo co myślą inni studenci o tym, kto oblał egzamin, mimo że mógł łatwo ściągnąć od
kolegi.

Gdy korzystamy z wyraźnego przyzwolenia, reakcja społeczna - ani negatywna, ani pozytywna
-  nie  występuje.  Nasze  działanie  zostało  tu  bowiem  zdefiniowane  jako  neutralne  dla
społeczności,  ani  nie  szkodliwe,  ani  nie  pożyteczne.  Antycypując  dalsze  rozważania,
zauważmy jednak, że działanie dozwolone przez reguły jednego rodzaju, np. prawne, nie musi
spotykać  się  z  przyzwoleniem  ze  strony  innych  reguł,  na  przykład  moralnych  albo
obyczajowych. Zawierając małżeństwo homoseksualne tam, gdzie jest to zalegalizowane, nie
spotkam się wprawdzie z reakcją prawa, ale może mnie spotkać potępienie społeczności, o ile
jest to niezgodne z jej tradycjami moralnymi czy obyczajowymi, w ramach których występuje
nadal odpowiedni zakaz.

Wreszcie  w  przypadku  zaleceń  i  preferencji,  nie  stosowanie  się  do  nich,  czyli  działanie
przeciętne, nie wyróżniające się, nie prowadzi do sankcji negatywnych. Społeczność przyjmuje
ciche założenie, że nie można od nikogo oczekiwać doskonałości ani bohaterstwa. Natomiast
sprostanie  preferencjom i  ideałom przynosi  na ogół bardzo istotne nagrody.  Żołnierz,  który
wyłowił tonące dziecko, dostaje awans. Przechodzień, który udaremnił kradzież samochodu,
otrzymuje premię od policji. Biznesmen, który przekazał wielką sumę ofiarom powodzi, cieszy
się  dobrą  sławą.  „Zwyczajni  niezwyczajni"  pojawiają  się  w  specjalnym  programie
telewizyjnym. Najlepsi studenci dostają stypendia premiera.  Bohaterom stawia się pomniki i
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opiewa  się  ich  w  poematach.  Nadanie  szczególnej  widoczności  tym,  którzy  spełniają  z
nawiązką  społeczne  oczekiwania,  obdarzenie  ich  publicznym  uznaniem  czy  sławą,  pełni
bardzo istotną funkcję społeczną. Po pierwsze, w sposób naoczny, personalny, konkretny i tym
samym łatwo zrozumiały definiuje społeczne ideały. Po drugie, pokazuje,  że ideały te nie są
utopijne, że można je realizować. A po trzecie, zwiększa racjonalne motywacje i aspiracje do
osiągania ideałów, wiążąc to z konkretnymi, wymiernymi korzyściami.

Podwójna relatywizacja

Reguły społeczne obowiązują pod pewnymi warunkami. W stosunku do każdej reguły zadać
można pytanie:  w jakich sytuacjach obowiązuje  i kogo obowiązuje.  Każda reguła jest więc /
relatywizowana sytuacyjnie  i  personalnie.  Inaczej:  zawiera klauzulę określającą  warunki czy
granice  swojej  stosowalności.  Czasami  taka  relatywizacja  jest  explicite  zawarta  w  samym
sformułowaniu  reguły.  Często  jednak  stanowi  przesłankę  będącą  tylko  domniemaniem,
przyjętym implicite, jako implikacja jakichś szerszych zasad czy innych reguł. Niektórzy autorzy
używają tu terminu „kontekst reguły".

Zobaczmy najpierw przykłady relatywizacji  sytuacyjnych.  „W razie  pożaru należy  dzwonić
pod numer 998" (gdy nie ma pożaru taki alarmujący telefon to wybryk chuligański podlegający
karze). „W przypadku zagrożenia pociągnąć za hamulec bezpieczeństwa". Ten napis w pociągu
zawiera  też  klauzulę  dodatkową:  „Nieuzasadnione  użycie  będzie  karane",  która  wyraźnie
wskazuje, że takie samo działanie może, w zależności od sytuacji, być nakazane lub zakazane.
Uwarunkowane  sytuacyjnie  mogą  być  także  przyzwolenia.  „Po  osiągnięciu  wysokości
przelotowej  można  używać komputerów osobistych"  -  słyszymy w samolocie.  To samo jest
zakazane podczas startu i lądowania. Kiedy indziej relatywizacja sytuacyjna nie jest wskazana
wprost,  a jest  domniemana  implicite.  Prawo karne stwierdza: „Kto zabija człowieka,  podlega
karze...".  Ale  do tej  reguły  jest  dołączona  implicite  przesłanka wynikająca  z  ogólnych  zasad
nowoczesnego  prawodawstwa:  „O  ile  nie  działał  w  obronie  koniecznej  lub  stanie  wyższej
konieczności".  Kodeks drogowy zakazuje przekraczać w miastach prędkość 60 km/godz. Ale
towarzyszy  temu  implicite  przesłanka  wynikająca  z  innego  przepisu:  „o  ile  nie  jedzie  się
pojazdem uprzywilejowanym - np. karetką pogotowia - podczas akcji ratunkowej". „Kierowca,
który spowodował wypadek, musi udzielić pomocy poszkodowanemu". To, co w takiej sytuacji
jest  nakazem,  w  innej,  gdy  kierowca  mija  tylko  miejsce  jakiegoś  wypadku,  w  którym  nie
uczestniczył, staje się preferencją. Byłoby dobrze, gdyby się zatrzymał, ale nikt go nie będzie
karał, jeśli przejedzie obojętnie.

Zobaczmy z  kolei  przykłady  relatywizacji  personalnej.  Reguła  może  stwierdzać  wprost,  do
kogo się stosuje. „Dzieciom do lat 12 wstęp wzbroniony". Dla wszystkich innych wejście jest
dozwolone, a więc zakaz przekształca się w przyzwolenie. Albo: „Miejsce dla inwalidy". Ale w
odniesieniu do innych,  którzy chcieliby usiąść na tym miejscu,  przyzwolenie  zmienia się  w
zakaz.  Takie  wyraźne  klauzule  wyłączające  pewne  grupy  od jakichś  uprawnień  są  bardzo
charakterystyczne  dla  dyskryminacji  i  segregacji  rasowej  czy  etnicznej.  „Tylko  dla  białych"
głosiły napisy w przedniej części autobusów na południu Stanów Zjednoczonych jeszcze długo
po  zniesieniu  niewolnictwa.  „Tylko  dla  Niemców"  przeczytać  można  było  na  drzwiach
restauracji  w  okresie  okupacji.  Najczęściej  jednak  relatywizacja  personalna  dokonuje  się
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implicite.  Wiele  reguł  prawnych  stosuje  się  tylko  do  własnych  obywateli.  Towarzyszy  im
niepisana przesłanka: „o ile nie jesteś obywatelem innego państwa". Kodeks karny powiada:
„kto  naraża  innych  na  niebezpieczeństwo,  podlega  karze...".  Ale  w tle  kryje  się  przesłanka
wyłączająca zawarta  w przepisach ogólnych: „o ile jest  poczytalny,  to znaczy miał zdolność
zrozumienia  znaczenia czynu i  pokierowania swoim postępowaniem".  „W Wielki  Piątek nie
wolno jeść mięsa". Jest oczywiste, choć nigdzie nie formułowane wprost, że zakaz ten dotyczy
tylko  chrześcijan.  Mówiliśmy  wcześniej,  że  tzw.  preferencje,  czyli  reguły  wskazujące
zachowania wzorcowe, nie są wymagane ani egzekwowane, a tylko stanowią pewne zachęty.
Ale i to może zależeć od osoby, do której regułę stosujemy. Przechodzień, który widząc uliczny
rabunek, nie czuje  się  bohaterem i odchodzi  w przeciwną stronę,  nie  spełnił  tylko pewnego
obywatelskiego  ideału,  ale  nic  poza  tym.  Gdy tak  samo uczyni  policjant,  łamie  zasadnicze
służbowe obowiązki i powinien być surowo ukarany. Gdy lekarz przechodzi obojętnie  obok
staruszki, która zasłabła na ulicy, narusza etos zawodowy. Choć byłoby dobrze, gdyby odruch
pomocy towarzyszył wszystkim, ktoś, kto nie jest lekarzem i nie zatrzymał się, by pomóc, nie
ominął w tej  sytuacji  nakazu, a tylko nie sprostał szczytnemu ideałowi.  I odwrotnie,  sąsiad,
który  uratował  dziecko  z  płonącego  mieszkania  zyskuje  sławę  bohatera,  ale  strażak,  który
zrobił  to  samo,  wykonał  tylko  rzetelnie  swoją  powinność  zawodową.  Także  i  preferencje
podlegają  więc  w pewnym zakresie  relatywizacji  personalnej.  To co  dla jednych jest  aktem
heroizmu, dla innych może być nakazem profesjonalnym.

Zwróćmy  uwagę,  że  taka  relatywizacja  nie  ma  charakteru  osobowego  lecz  rodzajowy.
Wyłączenie  spod działania  reguły,  zmiana kwalifikacji  reguły (z  zakazu na przyzwolenie,  z
preferencji  na nakaz itp.) albo objęcie  wyjątkową regułą nie  dotyczy konkretnych osób,  lecz
pewnych  kategorii  osób,  w  naszych  przykładach  dzieci,  inwalidów,  Murzynów,  Niemców,
lekarzy, policjantów, strażaków itp. Pamiętamy z rozdziału czwartego i piątego, że mówimy w
takich przypadkach o pozycjach społecznych (statusach).  Widzimy więc,  że reguły uzyskują
różny charakter w zależności od pozycji społecznych tych, którzy ich przestrzegają lub stosują
je.  Ten  bliski  związek  reguł  kulturowych  z  pozycjami  społecznymi  będzie  wkrótce
przedmiotem bardziej szczegółowej analizy.

Kompleksy reguł: procedury, instytucje i role

Reguła kulturowa z jej dwiema odmianami - normami i wartościami - to najmniejszy element,
swoisty atom systemu aksjo-normatywnego. Ale reguły nie występują w izolacji, w oderwaniu
od  siebie.  Przeciwnie,  łączą  się,  integrują  w  szersze  całości.  Integracja  najmniejszej  skali
dotyczyć  może  wiązek  norm  i  wartości.  Sposoby  postępowania  mogą  być  bowiem  ściśle
powiązane z celami. Praca i zarobek, uczenie się i wykształcenie, leczenie się i zdrowie, wyjazd
nad morze i wypoczynek. Takie wiązki norm i wartości, regulujące typowe sposoby osiągania
danych celów, nazwiemy procedurami.  Częsty przypadek to podporządkowanie kilku norm
czy sekwencji norm jednej wartości.

W szerszej skali integracja reguł dokonuje się wokół danej dziedziny życia społecznego, która
podlega  regulacji.  Przypomnijmy  wielokrotnie  przez  nas  już  stosowane  pojęcie  kontekstu
społecznego,  a  więc  wyróżnionych  dziedzin  życia  społecznego,  w  których  ludzie  realizują
jakieś istotne społecznie funkcje: prokreację i wychowanie dzieci, produkcję i dystrybucję dóbr,
rekreację i rozrywkę, podtrzymywanie sprawności i zdrowia, uzgadnianie i koordynację zadań
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zbiorowych itp. Każdy taki kontekst ma charakterystyczne dla siebie reguły. Otóż taki zbiór
reguł związany z określonym kontekstem społecznym, realizujący podobne, istotne społecznie
funkcje, nazwiemy instytucją.

Czasami  mówi  się  precyzyjniej:  instytucja  w  sensie  normatywnym.  Bo  jak  wiele  innych
kategorii  socjologicznych,  także  i  instytucja  ma  wiele  znaczeń.  Potocznie  przyjmujemy
perspektywę realistyczną:  idziemy do jakiejś  instytucji  coś tam załatwić  albo narzekamy na
niesprawność jakiejś instytucji. Nauka jednak ma zawsze ambicje wychodzenia poza myślenie
potoczne poprzez proces abstrahowania i uogólniania. I tak jak w swoim czasie odchodziliśmy
od pojmowania  organizacji  czy  struktury  jako  pewnych  realnych  obiektów  społecznych  na
rzecz ujęcia atrybutywnego, w którym stanowią one pewne złożone właściwości przysługujące
obiektom  społecznym,  tak  i  tu  normatywne  pojęcie  instytucji  odchodzi  od  myślenia
przedmiotowego w stronę idei bardziej abstrakcyjnej. W takim sensie instytucja rodziny to nie
grupa  osób  zamieszkałych  razem  pod  jednym  dachem,  lecz  zbiór  norm  i  wartości,  które
regulują  tę  szczególnie  ważną  i  uniwersalną  domenę  ludzkiego  życia:  norm  dotyczących
właściwych,  pożądanych  lub  zakazanych  form  przedmałżeńskich  stosunków  seksualnych,
zalotów,  narzeczeństwa,  sposoby  doboru  partnerów,  zawierania  małżeństw,  obowiązków  i
uprawnień  małżonków,  opieki  nad  dziećmi  i  władzy  rodzicielskiej,  stosunków  z  teściami,
dziedziczenia majątku i wielu innych istotnych dla rodziny spraw. Także swoistych dla rodziny
wartości:  szczęścia  rodzinnego,  harmonii,  dobrobytu,  posiadania  dzieci,  ich  wychowania,
godnej starości itp. Instytucja produkcyjna to nie grupa robotników w budynku fabrycznym,
lecz  zbiór  swoistych  dla  działalności  ekonomicznej  reguł.  A  więc  takich  wartości,  jak
efektywność, sukces, awans, jakość, zysk, zarobek, emerytura, honor firmy, duma zawodowa,
albo takich norm,  jak obowiązki  i  uprawnienia  zawodowe,  dyscyplina pracy,  punktualność,
rzetelność, odpowiedzialność itp.

Nie jest oczywiście tak, że reguły są zawsze, jednoznacznie związane z jedną tylko instytucją,
że rozdzielają się ostro i precyzyjnie  pomiędzy różne instytucje. Są takie, można powiedzieć
wyspecjalizowane czy partykularne, które realizują się tylko w jednym kontekście społecznym.
Reguły musztry są swoiste dla wojska, reguły przesłuchiwania świadków - dla prokuratury i
sądu, zakaz plagiatu - głównie dla nauki, a zakaz bicia dzieci - głównie dla rodziny. Ale są i
takie,  które  pojawiają  się  w  różnych  kontekstach,  mają  charakter  ogólny  lub  nawet
uniwersalny.  Prawdomówność,  rzetelność,  punktualność  to  cnoty  istotne  i  w rodzinie,  i  w
pracy, i w polityce, i w wojsku. Szczęście czy radość to wartości, do których ludzie zmierzają -
choć bardzo różnymi drogami - we wszystkich dziedzinach swojej działalności. W niektórych
społeczeństwach uniwersalną regułą życia może być sukces, rozumiany jako osiągnięcie czegoś
więcej  od  innych:  szybszej  kariery,  ładniejszej  żony,  mądrzejszych  dzieci,  droższego
samochodu, większego domu i pełniejszego konta.  A dekalog to zbiór  norm,  które znajdują
zastosowanie  nie  tylko w Kościele,  ale  we wszystkich  obszarach życia społecznego.  Reguły
społeczne są, jak widzimy, formułowane na różnych szczeblach ogólności: od kazuistycznych i
partykularnych, po uniwersalne.

Zwróćmy  uwagę,  że  mowa tu  o  integrowaniu się  reguł,  strukturalizowaniu  systemu aksjo-
normatywnego w obrębie  jednej  kultury.  Kwestia  uniwersalności  czy partykularności  reguł
dotyczy  ich  stosowalności  pomiędzy  instytucjami.  Chodzi  o  wspólnotę  reguł,  jakie
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odnajdujemy  w różnych  instytucjach.  Jest  to  zupełnie  inny  sens  uniwersalności  niż  ten,  w
którym mówiliśmy o uniwersaliach  kulturowych.  Tam chodziło  o wspólne  treści  kulturowe
(m.in.  reguły)  odnajdywane  w  różnych  kulturach.  Inaczej:  o  stosowalność  pewnych  reguł
ponad  granicami  kultur.  Uniwersalność  międzykulturowa  to  co  innego  niż  uniwersalność
międ/yinstytucjonalna.

Inny sposób integracji różnych reguł kulturowych to ich skupienie się wokół tej samej pozycji
społecznej (statusu). Do każdego, kto zajmuje jakąś pozycję społeczną, adresowane są swoiste
oczekiwania. Określony jest pewien wzorzec postępowania dla tej pozycji właściwego; godne
aspiracje, nakazane i dopuszczalne działania, to czego nie wolno oraz ideały warte zalecenia,
ale nie wymagane. Ten wzorzec staje się wiążący dla każdego, kto daną pozycję zajmuje, bez
względu na jego cechy osobiste. Inne reguły odnoszą się do statusu księdza, inne - polityka,
inne do statusu uczonego, a inne - artysty, inne do statusu nastolatka, a inne - emeryta.  Zbiór
norm  i  wartości  związanych  z  określoną  pozycją  społeczną,  przepisany  dla  tej  pozycji  i
wymagany od każdego, kto pozycję tę zajmuje, nazywamy rolą społeczną. Dokładniej trzeba by
dodać: rolą społeczną w sensie normatywnym. I tu występuje bowiem wieloznaczność terminu.
Czasami  rola  definiowana  jest  realistycznie,  jako  rzeczywisty  syndrom  zachowania  pewnej
osoby. W ujęciu tu proponowanym rola określa, jak postępowanie przebiegać powinno, skoro
jednostka  zajmuje  pewną  pozycję  społeczną.  Jej  rzeczywiste  zachowanie  może  się  z  tym
wzorcem zgadzać, ale może też od niego odbiegać.

Pojęcie  roli  społecznej,  wprowadzone  przez  socjologów  amerykańskich  Ralpha  Lintona  i
Roberta Mertona, jak wiele innych pojęć socjologii, rodzi się z metafory. Tym razem przenosi
się na życie społeczne pewne spostrzeżenia dotyczące działań aktora na scenie teatralnej.  Co
cechuje rolę w teatrze? Po pierwsze to, że istnieje wcześniej, niż podejmuje ją konkretny aktor;
jest  dla niego  faktem zastanym. Po drugie,  jest  dla niego faktem zewnętrznym;  sam jej  nie
tworzy, napisał ją ktoś inny. Po trzecie, wyznacza aktorowi szczegółowy sposób postępowania,
scenariusz,  którego  musi  się  trzymać.  Wywiera  więc  na  jego  działania  ograniczający  czy
przymuszający wpływ,  aktor  musi  zmieścić  się  w ramach roli.  Po czwarte,  aktor  musi  rolę
przyswoić,  nauczyć  się jej,  zanim może ją  zagrać.  Po piąte,  jedni aktorzy uczą się i grają rolę
lepiej, inni gorzej. Mają też większe lub mniejsze predyspozycje do ról różnego typu: jedni do
komediowych,  inni  do  tragicznych,  jedni  do  postaci  heroicznych,  inni  do  zwyczajnych.  Po
szóste, na scenie występuje na ogół wielu aktorów, których role muszą być skoordynowane,
realizują się bowiem razem. Po siódme, każdy aktor gra w ciągu kariery wiele różnych ról, ale
także w danym momencie może realizować różne role, z teatru jadąc na plan filmowy, stamtąd
do telewizji, a wieczorem do kabaretu. Co więcej, może mieć trudności z przejściem od jednej
roli do drugiej, gdy w teatrze gra  Hamleta, w filmie Szwejka, w telewizji księdza Robaka, a w
kabarecie wójta Kręciołka.

Przenosząc to na teren życia społecznego i porównując z normatywnym pojęciem roli, widzimy
we  wszystkich  punktach  analogie.  Weźmy  rolę  adwokata.  Jest  ona  określona  w  kulturze,
niezależnie  od  konkretnej  osoby,  która  ją  pełni:  dla  danej  osoby  zastana,  zewnętrzna  i
przymuszająca.  Zanim  pojawi  się  w sądzie,  adwokat  musi  się  roli  nauczyć  w toku długich
studiów i aplikacji adwokackiej, a także opanować subtelne zasady etosu środowiskowego. Są
oczywiście pojęt-niejsi i mniej pojętni uczniowie, lepsi i gorsi adwokaci, tacy, którym bardziej
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odpowiadają sprawy karne, i inni, którzy wolą cywilne. Swoją rolę grają zawsze w otoczeniu
innych - sędziów, prokuratorów, protokolantów, klientów, innych adwokatów - i muszą swoje
działania z nimi skoordynować.  Ich życie  nie  zamyka,  się w sądzie,  mają też role  rodzinne i
towarzyskie, i sąsiedzkie, i czasem polityczne, co może niekiedy przeszkadzać w pełnieniu roli
zawodowej1.

Pojęcie roli społecznej jest szczególnie użyteczne, gdy rozważamy relację jednostki do systemu
aksjo-normatywnego,  który  narzuca  jej  kultura.  Raz  jeszcze  powraca  wielokrotnie  już
poruszany wątek złożonego, pluralistycznego i nie zawsze spójnego otoczenia społecznego, w
którym  żyje  każdy  człowiek.  W  języku  „działaniowym"  mówiliśmy  o  pluralizmie  pozycji
społecznych,  w  języku  „grupowym"  o  wielości  przynależności  grupowych,  w  języku
„kulturowym" mówiliśmy o wielości kultur, z którymi styka się jednostka w wielokul-turowym
świecie,  a  obecnie  o  wielości  reguł,  jakie  wyznaczają  jej  działania  już  w  ramach  każdej,
pojedynczej  roli,  a  tym  bardziej  gdy  pełni  wiele  ról  równocześnie.  Częsta  niespójność
normatywnych  oczekiwań  prowadzi  do  rozmaitych  postaci  antynomii,  ambiwalencji  i
konfliktów w obrębie roli, konfliktów między rolami, a także wynikających z tego napięć, które
jednostka  musi  jakoś  rozwiązywać.  Szczegółowo  pisaliśmy  o  tym  wcześniej  w  rozdziale
piątym.

WILLIAM G. SUMNER (1840-1910)

Jeden  z  twórców  socjologii  amerykańskiej,  profesor  Uniwersytetu  Yale.  Ojciec  tzw.
„darwinizmu społecznego", czyli koncepcji rozciągającej zasady ewolucji postulowane przez C.
Darwina  na  zbiorowości  ludzkie.  Do  klasyki  socjologicznej  weszła  jego  książka  folk-ways
[Sposoby  żyda]  (1906).  Zbiór  innych  prac  socjologicznych  został  wydany  pośmiertnie  w
czterech tomach pt. Science ofSocie-ty [Nauka o społeczeństwie! (1927).

Socjologię  pojmował  jako  naukę  o  „życiu  społecznym",  czyli  o  wszystkich  zjawiskach
towarzyszących  tworzeniu  i  funkcjonowaniu  ludzkich  zbiorowości.  Zjawiska  takie  należy
badać  równie  obiektywnymi  metodami  jak zjawiska  przyrodnicze.  Wynikają  one  bowiem z
czterech  naturalnych emocji  i  potrzeb ludzkich:  głodu, seksu, próżności  i  strachu.  Interes  to
warunki  sprzyjające  realizacji  potrzeb.  Interesy  różnych  ludzi  są  różne,  stąd  nieuchronny
konflikt  interesów,  konkurencja  życiowa i  walka,  w której  wygrywają  najsilniejsi.  Istotnym
czynnikiem  determinującym  natężenie  walki  jest  gęstość  przestrzeni  społecznej,  proporcja
ludności do terytorium.

Aby  prawa  ewolucji  -  przetrwania  najsilniejszych,  doboru  naturalnego  itp.  -  działały  bez
przeszkód, pole walki musi być wolne od ingerencji państwa, która jest sprzeczna z naturą. Ci,
którzy przegrywają w walce o przetrwanie - bezrobotni, bezdomni, analfabeci, nędzarze -sami
są sobie winni i nie zasługują na pomoc ani współczucie.

Trzon  społeczeństwa  tworzą  reguły  społeczne,  normatywne  wzory  postępowania
rozpowszechnione  w  zbiorowości,  które  Sumner  określał  mianem  folkways.  Wskazują  one
właściwy  sposób  działania  we  wszystkich  żydowych  sytuacjach.  Umacniają  się  stopniowo,
przechodząc  cztery stadia:  najpierw są tylko próbami zaspokojenia  potrzeb,  potem stają  się
tym, „co się zazwyczaj robi", z kolei tym, co „powinno się robić", aż wreszcie „drugą naturą",
bezrefleksyj-nym sposobem żyda. Dzięki tyranii  folkways,  z których wpływu nikt nie może się
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uwolnić,  występuje  porządek  społeczny.  Wyższa  forma  takiego  porządku  to  ład  moralny,
oparty na takich regułach, które podporządkowane są wartościom wyższym: dobru i prawdzie.
Często przybierają one postać silnie sankcjonowanych zakazów: tabu.

Każde społeczeństwo ma swoisty etos, czyli styl normatywny: kompleks charakterystycznych
dla siebie  zwyczajów i  reguł  moralnych.  Wynikają  one  z lokalnych  tradycji  i  nie  mogą być
uznawane za lepsze lub gorsze od innych. Prawo stanowione jest skuteczne tylko o tyle, o ile
odpowiada  lokalnemu  etosowi,  nie  narusza  wytworzonych  spontanicznie'  folkways  i  mores.
Państwo może jedynie wspierać zwyczaje i reguły moralne, nie może zaś ich zmienić.

LITERATURA
W. G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, Warszawa 1995, PWN

Podsystemy aksjo-normatywne: zwyczaj, moralność i prawo

Mówiliśmy dotychczas o różnorodnych formach,  jakie  mogą przybierać  reguły kulturowe,  i
sposobach ich integrowania się w większe całości - procedury, instytucje i role społeczne. Ale
strukturalizacja systemu aksjo-normatywnego może dokonywać się także na podstawie treści
reguł.  Klasyk socjologii  amerykańskiej  William G. Sumner pierwszy wprowadził  trójpodział
reguł  na „codzienne  sposoby życia,  moralność  i  prawo"  (folkways,  morales  and laws)2.  Dzisiaj
mówimy  prościej:  zwyczaje,  moralność  i  prawo.  Tworzą  one  trzy  wyraźnie  odrębne
podsystemy w obrębie systemu aksjo-normatywnego każdego społeczeństwa.

Zwyczaje  to  bardzo  bogata  kategoria  reguł  towarzyszących  nam  w  życiu  codziennym,  we
wszelkich jego przejawach. Określają, jak się ubieramy, jak się czeszemy, co i jak jemy, jak się
witamy  i  żegnamy,  w  co  się  bawimy,  jak  spędzamy  wolny  czas,  gdzie  spotykamy  się
przyjaciółmi itp. Istotną funkcją zwyczajów jest uproszczenie nam życia, nadanie mu pewnego
automatyzmu,  zwolnienie  z  konieczności  rozważania  wszelkich  możliwych  opcji  i
każdorazowego podejmowania decyzji  w codziennych, banalnych sprawach. Są na poziomie
społecznym tym, czym nawyki na poziomie psychologii indywidualnej. Dzięki powszechnym
w mojej  kulturze  zwyczajom nie muszę co rano zastanawiać się,  czy ma sens wiązanie  pod
szyją  kawałka  kolorowego  materiału  zwanego  krawatem,  czy  mam  do  pracy  ubrać  się  w
garnitur czy piżamę, czy mam jeść śniadanie łyżką, widelcem i nożem czy może pałeczkami
albo rękami, czy mam zjeść płatki z mlekiem czy może kaszankę z piwem, czy mam podać rękę
znajomemu na ulicy czy może potrzeć się z nim nosami, czy mam wyjść z pracy na obiad o
pierwszej  czy o drugiej,  czy na Boże Narodzenie mam ubrać choinkę czy może palmę, a na
Wielkanoc podzielić się jajkiem czy może orzechem kokosowym itp.

Taki  bezrefleksyjny  automatyzm,  z  jakim  poddajemy  się  zwyczajom,  sprawia,  że  są  one
najbardziej  niewidoczne  ze  wszystkich  reguł,  traktujemy  je  jako  oczywiste  i  świadomie
dostrzegamy, dopiero gdy staniemy wobec zwyczajów alternatywnych, stykając się z odmienną
od  naszej  kulturą.  Tu  najmocniej  zakorzeniony  jest  nasz  etnocentryzm,  przekonanie  o
naturalności naszych zwyczajów i dziwactwie zwyczajów odmiennych. A równocześnie tutaj
właśnie  manifestuje  się  największy  pluralizm  i  najbardziej  konwencjonalny  charakter  tych
codziennych  sposobów  życia.  Nie  ma  w  nich  nic  koniecznego  ani  uniwersalnego,  każde
społeczeństwo kształtuje  je  po swojemu.  Literatura  podróżnicza  pełna jest  anegdot na temat
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tych niespodzianek, zdziwień i pomyłek, jakie nas czekają w obcych krajach w zetknięciu z ich,
przeważnie odmiennymi, zwyczajami.

Zwyczaje  tworzą  się  spontanicznie,  oddolnie,  wyrastają  z  rozpowszechniających  się  i  jakby
obiektywizujących działań masowych, nie mają swoich zidentyfikowanych twórców. Na ogół
nie są też kodyfikowane, choć są wyjątki, na przykład podręczniki tzw. dobrego wychowania
(savoir-vivre'u). Nie uczymy się ich w jakiś systematyczny sposób, są raczej nabywane w drodze
imitacji lub treningu w ramach procesu socjalizacji.

Charakterystyczny  dla  spraw  regulowanych  przez  zwyczaje  jest  ich  prywatny  charakter.
Dotyczą dziedzin, które z punktu widzenia interesów innych ludzi są obojętne, nie dotyczą ich,
nie ingerują w sferę ich swobody, nie zagrażają im. To czy włożę sznurek z frędzlami zamiast
krawata,  czy zjem na śniadanie  kotlet  schabowy,  czy będę śpiewać,  jadąc w tramwaju,  czy
pocałuję w rękę szefa, a na biurku zamiast zwyczajowej herbatki postawię czekoladę z kremem
-  to  wszystko  powinno  być  moją  prywatną  sprawą.  Jeżeli  nie  jest,  to  dlatego,  że  ludzie
negatywnie reagują na odmienność, a moje zachowanie wybija się z tła normalności. Reakcje
negatywne będą tu jednak spontaniczne, niesfor-malizowane i stosunkowo łagodne. Będę na
przykład  poddany  tzw.  sankcjom  satyrycznym,  wyśmiany,  potraktowany  jako  dziwak  czy
ekscentryk, stanę się przedmiotem plotek i anegdot. Mogę spotkać się z jakąś krytyczną uwagą
czy reprymendą. Czasem mogę stać się obiektem pewnej izolacji, a nawet banicji towarzyskiej.

Ostrość takich społecznych reakcji zależy istotnie od stopnia zakorzenionego etnocentryzmu,
czy  przeciwnie  -  tolerancji.  A  to  z  kolei  wiąże  się  z  tym,  czy  kultura  ma  charakter
homogeniczny, jednolity, czy też jest pluralistyczna i zróżnicowana. W tym drugim przypadku
łatwiej  o  tolerancję,  bo  ludzie  na  co  dzień  stykają  się  z  odmiennością,  na  przykład  kultur
etnicznych,  narodowych  lub  rasowych.  Tym  można  tłumaczyć  wyjątkową  tolerancję
wielokulturowego  społeczeństwa  amerykańskiego,  gdzie  nawet  najbardziej  ekscentryczne
zachowanie nie zwraca niczyjej uwagi i nikogo nie oburza. Mówiąc przenośnie, samo tło jest na
tyle  mozaikowe  i  migotliwe,  że  żadna  barwa  na  nim  nie  razi.  I  odwrotnie,  społeczeństwa
kulturowo zwarte i jednolite są daleko mocniej przywiązane do swoich zwyczajów i stanowczo
je  egzekwują.  To  samo,  w  mniejszej  skali,  dotyczy  kultur  grupowych  w  obrębie  każdego
społeczeństwa.  Te  grupy,  które  z  natury swojego  zawodu mają  charakter  kosmopolityczny,
których  członkowie  wchodzą  w  częste  kontakty  ponadlokalne,  identyfikują  się  ze
środowiskami o składzie międzynarodowym - łatwiej godzą się z odmiennościami zwyczajów,
przejawiają  większą  tolerancję.  Przykładem  jest  środowisko  artystyczne,  naukowe,
dziennikarskie.  Natomiast te grupy, których zawód jest z natury lokalny, są na ogół bardziej
nietolerancyjne. Przykład: rolnicy. Istotnym czynnikiem może tu być miejsce zamieszkania: w
zróżnicowanych  kulturowo miastach  lub  homogenicznych  ośrodkach  wiejskich.  Ważną  rolę
odgrywa  też  zapewne  wykształcenie,  dostarczające  przynajmniej  teoretycznej  wiedzy  o
rozmaitości zwyczajów w różnych zbiorowościach ludzkich, historycznych i współczesnych.

Odmienne pod każdym względem są reguły moralne. Przede wszystkim dotyczą one takich
sfer  życia,  w  których  działanie  jednego  człowieka  nie  jest  obojętne  dla  dobra,  szczęścia,
zdrowia, powodzenia innych ludzi. Działania takie nie mogą pozostać prywatne, bo dotyczą
istotnych interesów innych, wkraczają w obszar ich autonomii i wolności, mogą sprawić im ból
i wyrządzić krzywdę. Nie jest tylko moją sprawą, czy oddam dług, bo uszczerbek ponosi mój
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wierzyciel. Nie jest tylko moją sprawą, czy kłamię, bo oszukany jest ktoś inny. Nie jest tylko
moją sprawą, gdy jestem nielojalny wobec przyjaciela albo gdy zdradzam żonę, bo zawodzę ich
zaufanie. Nie jest tylko moją sprawą, czy obrażam znajomego, bo naruszam jego godność. I tym
bardziej  nie  jest  moją  prywatną  sprawą,  czy  do  kogoś  strzelam,  bo  odbieram  mu  wartość
najwyższą - życie.

Reguły moralne dotyczą więc najbardziej  fundamentalnych relacji  między ludźmi, „regulują
ruch"  w  tej  przestrzeni  międzyludzkiej,  która  powstaje  jako  efekt  zbiorowego  sposobu
bytowania  gatunku ludzkiego.  Są  najmocniejszym wyrazem  społecznej  natury  człowieka.  Z
tego powodu mają też charakter najmniej konwencjonalny, wyrażając pewne wspólne ludziom
jako ludziom imperatywy zbiorowego życia. Nie bez powodu tak silną regulacją moralną objęta
jest na przykład ta powszechna forma bytowania ludzi, jaką jest rodzina.

Odnosząc  się  do  spraw  szczególnie  istotnych,  reguły  moralne  są  często  kodyfikowane  w
zwerbalizowanych  i  sformalizowanych  systemach  etycznych,  a  także  uzasadniane  i
legitymizowane przez odwołanie się do rozumu (w świeckich doktrynach filozoficznych) albo
objawienia  (w  koncepcjach  religijnych).  Niekiedy  mają  wyraźnych  autorów,  realnych  lub
mitycznych - myślicieli,  proroków, przywódców religijnych: imperatyw kategoryczny Kanta,
Dekalog, Kazanie na Górze.

Naruszenie nakazów i zakazów moralnych spotyka się z daleko silniejszą reakcją społeczności
niż w przypadku zwyczajów. Potępienie przybiera ostrzejsze formy, od izolacji,  publicznego
napiętnowania,  ostracyzmu  towarzyskiego,  banicji  z  grupy,  aż  po  samosąd.  Doskonałego
przykładu moralnego wzburzenia zbiorowości i całego repertuaru coraz dotkliwszych sankcji
dostarcza  los  Jagusi  z  Chłopów  Władysława  Reymonta.  Sankcje  wymierzane  są  na  ogół
spontanicznie,  w  toku  zachowania  zbiorowego.  Przykładem  może  być  odsunięcie  się  od
potępianej  jednostki,  jej  izolacja,  plotka,  urabianie  złej  opinii  czy  w  skrajnym  przypadku
zbiorowy  lincz.  Czasem  sankcje  mogą  być  efektem  bardziej  ukierunkowanych  działań
zbiorowych, jak na przykład podpalanie klinik aborcyjnych w USA przez ruch obrońców życia
poczętego.  Pewną rolę  w mobilizowaniu i  ukierunkowywaniu reakcji  społecznych mogą też
odgrywać uznane autorytety: ksiądz na ambonie, wójt czy starosta, publicysta prasowy, sławny
artysta czy polityk.

Trzeci rodzaj reguł kulturowych to prawo. Dla jego wyróżnienia nie jest najistotniejsza treść
regulacji, lecz raczej jej sposób. Pod tym względem prawo ma trojaką specyfikę. Po pierwsze,
nie wytwarza się spontanicznie, lecz jest celowo stanowione przez państwo lub w jego imieniu.
Jest  więc  zawsze  związane  z  jakąś  organizacją  polityczną,  od  wodza  plemienia  czy  rady
starszych aż po współczesne parlamenty. Po drugie, ze względu na potrzebę jednoznaczności,
autentycznej wykładni i wyraźnego poinformowania obywateli, co jest nakazane, co zakazane,
a  co  tylko  dozwolone,  prawo  jest  artykułowane  w  formie  pisemnej,  publikowane  i
systematyzowane  w  kodeksach  czy  zbiorach  przepisów.  Po  trzecie,  na  straży  prawa  stoi
szczególny  system  sankcji,  administrowanych  przez  powołane  do  tego  organy  wymiaru
sprawiedliwości: sądy, prokuraturę, policję, adwokaturę, więziennictwo. Sankcje te wyróżniają
się tym, że są wymierzane w imieniu państwa, które dysponuje monopolem przymusu także
fizycznego w stosunku do swoich obywateli, a także tych cudzoziemców, którzy przebywają na
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jego terytorium.

Regulacji  prawnej  podlega ogromny zakres życia społecznego, od spraw najdrobniejszych w
przepisach  administracyjnych,  aż  po podstawowe  uprawnienia  i  obowiązki  obywatelskie  w
konstytucji.  Prawo może wkraczać  w dziedzinę  konwencjonalnych  zwyczajów,  włączając  w
swój  obręb  jedne  (np.  to,  że  jeździmy  po  prawej  stronie  drogi,  a  nie  po  lewej,  albo  że
zatrzymujemy się na czerwone światło, a nie na zielone, albo że wojskowi chodzą w zielonych
mundurach, a nie czarnych dresach, że noszą rogatywki, a nie cylindry), a przeciwstawiając się
innym (np. zakazując palenia w pracy albo siadania na trawniku). Bardziej skomplikowana jest
relacja prawa i  moralności.  Są pewne dziedziny prawa,  które są moralnie  obojętne,  ale  są i
takie, np. prawo karne, rodzinne, spadkowe, pewne działy prawa cywilnego regulujące status
własności  itp.,  które  wkraczają  wyraźnie  w  istotne  moralnie  dziedziny  stosunków
międzyludzkich.  Gdy  regulacja  prawna  jest  zbieżna  z  moralnym  poczuciem  zbiorowości,
prawo  uzyskuje  wzmocnioną  legitymizację  i  jest  daleko  łatwiejsze  do  stosowania  i
egzekwowania.  Gdy natomiast  odbiega od obowiązujących w społeczności reguł moralnych,
napotyka silny opór. Sumner twierdził wprost, że prawa bez podparcia w moralności nie mają
szans realizacji. Był trochę za wielkim optymistą. Miał w znacznej mierze rację w stosunku do
systemów  demokratycznych,  wiemy  jednak  doskonale,  że  w  systemach  totalitarnych,
autokratycznych czy dyktatorskich amoralność praw bywała nader często spotykana. Nie może
się jednak wtedy obejść bez drastycznej kontroli, represji, rozbudowanego aparatu przemocy
na straży praw budzących sprzeciw moralny. Nawet w demokracji  pojawić się jednak może
problem  rozbieżności  stanowisk  moralnych  wśród  różnych  segmentów  społeczeństwa.
Wówczas prawa odpowiadające jednym mogą być odrzucane przez innych. Z tego wynikają na
przykład  toczące  się  u  nas  debaty  na  temat  legalizacji  kary  śmierci,  zaostrzenia  kar  za
przestępstwa, dopuszczalności aborcji czy eutanazji, restytucji własności prywatnej itp.

Poza  trójcą  zwyczaj-moralność-prawo  są  jeszcze  pewne  szczególne  zbiory  reguł,  które
wyróżniają się  swoistymi cechami treściowymi.  Wspomnimy o dwóch:  stylu artystycznym i
modzie. Styl artystyczny to zbiór reguł definiujących nie tyle, co jest dobre czy godziwe - jak
moralność, nie tyle,  co jest przyjęte i uznane - jak zwyczaj,  i  nie to, co jest wymagane przez
państwo - jak prawo, ale raczej to, co jest uważane za piękne. Obejmuje więc reguły estetyczne
pisania poezji czy powieści, malowania, rzeźbienia, komponowania itp. Czasem wytwarza się
spontanicznie  w zachowaniach zbiorowych,  nie  mając wyraźnego twórcy (jak w przypadku
folkloru),  kiedy  indziej  rodzi  się  z  rozprzestrzeniającej  się  imitacji  jakiegoś  dzieła
indywidualnego,  zyskującego  rangę  wzorca,  czasami  może  być  skodyfikowany  w  postaci
manifestu artystycznego czy nawet rozbudowanej doktryny. Sankcje wspierające takie wzorce
są przeważnie pozytywne, w postaci środowiskowego uznania albo szerszej sławy spływającej
na  tych,  którzy  tworzą  w  ramach  obowiązującego  stylu.  Sankcje  negatywne  to  odium
tradycjonalizmu  czy  archaiczności,  lub  przeciwnie  -  nadmiernego  nowatorstwa  lub
awangardowości spływające na niestosujących się do kanonu epoki.

Inną ciekawą odmianę reguł kulturowych stanowi moda. Moda bliska jest zwyczajowi, dotyczy
bowiem spraw stosunkowo powierzchownych: tego, w czym się chodzi, czego się słucha, jakie
filmy się ogląda, jakie książki czyta. Wyróżnia ją wśród zwyczajów daleko większa zmienność,
a także bardzo rygorystyczny nacisk, jaki wywiera na swoich zwolenników. Moda zmienia się
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stosunkowo  szybko,  ale  w  czasie,  kiedy  obowiązuje,  dyktuje  bezwzględnie  i  monopolizuje
pożądane  zachowania,  dyskwalifikując  wszelkie  inne.  W  rezultacie  doprowadza  do,
przejściowej  co  prawda,  ale  póki  co  bardzo wyraźnej,  uniformizacji  zbiorowości.  Zaspokaja
więc  równocześnie  dość  powszechnie  wśród  ludzi  spotykane  sprzeczne  tendencje.  Z jednej
strony dążenie do zmienności, nowatorstwa, oryginalności, a z drugiej do konformistycznego
poddawania się naciskowi zbiorowości.  Z jednej  strony dążenie do wyróżnienia się spośród
innych  (tych  niemodnych,  którzy  nie  wiedzą,  że  już  nie  nosi  się  szpilek),  a  z  drugiej  chęć
wtopienia  się  w społeczność,  mimikry,  upodobnienia  się  do  innych  (tych  modnych,  którzy
wszyscy chodzą na takich samych koturnach).

Moda w odróżnieniu od większości zwyczajów rzadko tworzy się spontanicznie, oddolnie. Jest
raczej  celową,  narzuconą  kreacją  centrów  mody,  lansowaną  i  rozpowszechnianą  dzięki
możliwościom  marketingowym  i  reklamowym.  Stanowi  ważną  siłę  napędową  ekonomii
konsumpcyjnej, która wymaga, aby ludzie czuli się zmuszeni do nabycia pewnych produktów,
ale także by za jakiś czas byli zmuszeni do ich wyrzucenia i nabycia czegoś nowego.

Spoistość i konfliktowość systemu aksjo-normatywnego

Zbudowane z tak rozmaitych elementów, o tak rozmaitej skali, rozmaitej sile oddziaływania,
rozmaitej trwałości, rozmaitej treści - systemy aksjo-normatyw-ne rzadko cechują się zwartością
czy koherencją.  Występują tu trzy tendencje  historyczne.  Pierwsza,  zgodnie z którą wzory i
reguły społeczne komplikują się i różnicują w miarę ewolucji  czy rozwoju społeczeństwa. W
społecznościach  pierwotnych  najprostsze  formy  życia  społecznego  nie  wymagały
skomplikowanej regulacji. Wystarczał jednolity „monolit zwyczajów", o którym pisał Sumner.
Jeszcze  w  początku  XX  wieku  antropologowie  społeczni  wykrywali  relikty  takich
prymitywnych społeczności i stwierdzali wielką prostotę i koherencję występujących tam norm
i  wartości.  Tak  opisywał  na  przykład  społeczność  wyspiarzy  Trobriandzkich  Bronisław
Malinowski.  Ale  w społeczeństwie  nowoczesnym rzeczy mają się  zupełnie  inaczej.  Jest  ono
niezmiernie  złożone;  obejmuje  wielką  mnogość  działań,  kontaktów,  interakcji,  stosunków
społecznych, zawodów, organizacji, grup, instytucji itp. Regulująca je kultura normatywna jest
więc też z natury rzeczy bardzo złożona. Druga tendencja to odchodzenie od pierwotnej izolacji
kultur  do  coraz  większego  ich  kontaktu,  wzajemnego  oddziaływania,  przemieszania.  O  ile
plemienne  społeczności  wyspiarskie  były  dosłownie  zamknięte  w swoim  własnym  świecie,
także  w swoim własnym świecie  reguł  -  zwyczajów,  obyczajów,  o tyle  wraz  z mnożeniem
kontaktów, migracji, rozwojem środków transportu i komunikacji, kultury normatywne straciły
swoją jednorodność i w społeczeństwie nowoczesnym są już konglomeratem treści niezwykle
wymieszanych,  pochodzących z różnych źródeł.  Trzecia  tendencja  historyczna to rosnące  w
toku procesu dziejowego przyśpieszenie  zmian społecznych. Społeczne otoczenie,  w którym
żyli ludzie w społeczeństwach prymitywnych lub tradycyjnych zmieniało się bardzo powoli.
Nie tylko w tym sensie,  że ludzie rodzili  się i  umierali  w takim samym społeczeństwie,  ale
także w tym, że nawet przez wiele pokoleń ich warunki życia nie ulegały większym zmianom.
Nie  zmieniały  się  więc  także  towarzyszące  im normy  i  wartości.  Dzisiaj  już  w skali  jednej
biografii  otaczający  świat  społeczny ulega fundamentalnym zmianom.  Tempo innowacji  we
wszystkich dziedzinach jest ogromne i dyktuje ciągłe zmiany sposobu  życia,  a tym samym i
zmiany  stylu  życia:  zwyczajów,  moralności,  praw.  W  ramach  jednego  pokolenia  kultura
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normatywna  potrafi  przekształcić  się  zasadniczo,  a  najmocniej  jest  to  widoczne  w  toku
rewolucji,  przełomów  ustrojowych,  zasadniczych  zwrotów  technologicznych.  Dzisiejszy
człowiek  jest  w  każdym  momencie  bombardowany  przez  reguły  o  różnej  genezie:
najdawniejsze, dawne, nowe i najnowsze, regulujące w różny sposób te same przejawy życia.

Te trzy  tendencje  prowadzą  nie  tylko do różnorodności,  ale  do wewnętrznej  niespójności  i
sprzeczności  w  obrębie  systemu  aksjo-normatywnego.  Występuje  to  w  kilku  formach.
Pierwsza, wskazana przez Emile'a Durkheima pod koniec XIX wieku, nazwana została przez
niego  anomią.  Dotyczy  całości  kultury  normatywnej.  Jest  to  stan,  w  którym  system
normatywny traci koherencję i zamienia się w chaos. Drogowskazy działania - celów i środków
- stają się nieostre, niejednoznaczne. Ludzie tracą poczucie, co jest dobre, a co złe, co godne, co
niegodne, do czego należy dążyć, a czego unikać, jakie metody są dozwolone, a jakie zakazane.
Dezorganizacja kultury normatywnej  oznacza  dezorientację członków zbiorowości. Jest to stan
na  tyle  dotkliwy,  że  Durkheim  widział  w  nim  przyczyny  jednej  z  postaci  zamachów
samobójczych, którą określał mianem samobójstw anomijnych.

Nieco węższe pojęcie anomii wprowadza w 1938 roku Robert Merton. Anomią to, w jego ujęciu,
nie  każdy chaos normatywny,  lecz  raczej  specyficzna rozbieżność między afirmowanymi w
danym  społeczeństwie  wartościami,  a  postulowanymi  w  nim  normami  mającymi  służyć
osiągnięciu  tych  wartości.  A  dokładniej:  takimi  normami,  które  mają  praktyczne  szansę
realizacji.  Otóż bywa tak, że poprzez system wartości  kultura narzuca wszystkim członkom
społeczności jakieś wspólne cele. Na przykład w kulturze amerykańskiej:  sukces materialny,
wysoki  standard  życia,  szczęśliwe  życie  rodzinne.  I  równocześnie  poprzez  system  norm
wskazuje  pożądane  sposoby  osiągania  tych  celów.  Znów  odwołując  się  do  kultury
amerykańskiej, są to takie normy jak: zdobywanie edukacji, wytężona i zdyscyplinowana praca,
awans  zawodowy.  Ale  dla  pewnych,  znacznych  segmentów  społeczeństwa  (np.  ludności
murzyńskiej  czy innych mniejszości  etnicznych)  normy te  mogą być nierealistyczne,  w tym
sensie, że dostęp do edukacji  jest utrudniony, występuje dyskryminacja zawodowa, a awans
zawodowy jest ograniczony do pewnego pułapu, który rzadko komu udaje się przekroczyć. Dla
takich grup narzucane wartości i realistyczne normy pozostają w sprzeczności. To jest właśnie
stan anomii.  Merton twierdził,  że  wytwarza on presję  w kierunku  działań  przestępczych,  to
znaczy realizowania  tych samych społecznie  oczekiwanych celów alternatywnymi,  nieuzna-
nymi w społeczeństwie sposobami3.

Trzecia forma sprzeczności w obrębie systemu aksjo-normatywnego, to znany nam już dobrze
konflikt  ról:  rozbieżność  oczekiwań  społecznych  związanych  z  rozmaitymi  pozycjami
społecznymi  (statusami)  zajmowanymi  równocześnie  przez  jednostkę.  Przykład:  konflikt
obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Forma czwarta -  to konflikt  w obrębie  jednej  roli,  czyli  w ramach jednej  pozycji  społecznej,
między  segmentami  roli,  a  więc  oczekiwaniami  kierowanymi  przez  różnych  partnerów,
członków kręgu społecznego, zajmujących w stosunku do danej pozycji statusy peryferyczne.
Przykład: dyrekcja zakładu żąda od robotnika podwyższenia wydajności, a koledzy z brygady
utrzymania tempa pracy na zwyczajowym poziomie (por. diagram l Ob).

Jeszcze  inna,  piąta  sprzeczność  występuje  w  obrębie  pojedynczego  segmentu  roli,  gdy
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oczekiwania  jednego,  konkretnego  partnera  są  wewnętrznie  niespójne.  Nazywamy  to
ambiwalencją normy. Przykład: pacjent oczekuje od lekarza osobistej  troski,  współczucia dla
jego  cierpień,  delikatności,  a  równocześnie  chce  być  wyleczony,  co  może  wymagać  bardzo
bolesnej  i  uciążliwej  terapii  lub ryzykownego zabiegu operacyjnego, przy czym lekarz musi
zachować zimny, profesjonalny dystans.

Kolejna, szósta możliwość to konflikt pomiędzy podsystemami normatywnymi, gdzie to samo
zachowanie jest odmiennie regulowane, na przykład przez prawo i moralność. Mówimy tu o
antynomii normatywnej. Tzw. „mały kodeks karny" wprowadzony w Polsce bezpośrednio po
wojnie wymagał na przykład donoszenia na członków własnej  rodziny, co stało w jaskrawej
sprzeczności  z  moralnymi  zasadami  lojalności  i  solidarności  rodzinnej.  Inny  przykład  to
sytuacja, gdy moralność lub prawo zabrania pewnego postępowania, mocno zakorzenionego w
zwyczaju.  Wielka  Brytania  była  niedawno  terenem  wielkiej  publicznej  debaty  na  temat
„polowań na lisa", masowego zwyczaju związanego z okrutnym rozszarpywaniem zwierzęcia
przez  psy.  W  Meksyku  zdelegalizowane  od  dawna  walki  kogutów  do  dzisiaj  pozostały
powszechną, choć praktykowaną w ukryciu rozrywką.

Odmienny  typ  antynomii  występować  może  w  obrębie  pojedynczego  podsystemu
normatywnego, gdy zawarte w nim reguły wymagają równocześnie przeciwstawnego sposobu
postępowania: jedne czegoś zabraniają, a inne na to zezwalają, lub jeszcze gorzej - nakazują to.
Zdarza  się  to zwłaszcza  na terenie  prawa,  gdzie  ogromna liczba i  różnorodność  przepisów
wydawanych w różnych czasach przez najrozmaitsze organy niezmiernie utrudnia zachowanie
koherencji.

Wszystkie wymienione przypadki występują w obrębie jednej kultury. Ale wiemy również, jak
wielka jest różnorodność kultur, co nie ma poważniejszych konsekwencji tylko dopóty, dopóki
kultury są izolowane. Kiedy jednak wchodzą w kontakt, zderzają się ze sobą, np. w sytuacji
podboju, migracji lub globalizacji, łatwo staje się to zarzewiem konfliktów międzykulturowych.
Bardzo  mocno  dotyczy  to  sfery  normatywnej.  W  epoce  kolonializmu  lokalne  zwyczaje
plemienne zderzały się mocno z regułami prawnymi narzucanymi przez administrację kraju-
metropolii.  Chrystianizacja  przynosiła  reguły  moralne,  np.  dotyczące  życia  rodzinnego  czy
stosunków seksualnych, odmienne od panujących w religiach miejscowych. Dzisiaj globalizacja
kultury  kapitalistycznej  narzuca  wartości  konsumpcyjne  i  presję  sukcesu  materialnego,  co
napotyka  opór  w  społecznościach  tradycyjnych,  zadowalających  się  zwyczajowym,  stałym
poziomem dobrobytu.

Dziewiąty typ sprzeczności  wynika  z tego,  że  w ramach jednej  społeczności  i  właściwej  jej
kultury występować mogą reguły pochodzące z różnych okresów. Trwałość pewnych norm i
wartości  jest  większa,  innych  mniejsza,  ale  w każdym momencie  system aksjo-normatywny
składa się z elementów bardzo dawnych, dawnych, nowszych i najnowszych. Ich treść może
być wzajemnie nieskoordynowana. Powiemy w tym przypadku o asynchronii  normatywnej,
czego  wyrazem  jest  anachroniczność  nieadekwatnego  już,  ale  ciągle  trwałego  dziedzictwa
przeszłości, wchodzącego w konflikt z nowymi sposobami życia. Na przykład polski syndrom
heroiczno-romantyczny, wywodzący się jeszcze z okresu rozbiorów, może wchodzić w konflikt
z  wymaganiami  pozytywistycznej  „pracy  od  podstaw",  dyscypliny,  racjonalności  i
efektywności - jakich wymaga życie w nowoczesnym i suwerennym kraju.
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Pewną doniosłą odmianę tej sytuacji i sprzeczność dziesiątego rodzaju spotykamy w ramach
jednej  społeczności,  gdy  w  krótkim  czasie  następuje  głęboka,  radykalna  i  wszechstronna
zmiana kulturowa. Nowe reguły życia wchodzą wtedy w sprzeczność z dawnymi normami i
wartościami,  zakorzenionymi  jeszcze  głęboko  w  pamięci,  w  mentalności,  w  codziennych
nawykach  czy  tym,  co  francuski  XIX-wieczny  politolog  Alexis  de  Tocqueville  nazywał
„odruchami serca",  tych samych ludzi,  tego samego pokolenia.  Pojawia  się  swoisty dualizm
koegzystujących  jeszcze  przez  pewien  czas  dwóch  kultur:  starej  i  nowej.  Nazwiemy  ten
przypadek  dysonansem  kulturowym.  Towarzyszy  on  rewolucjom,  przełomom  ustrojowym,
radykalnym innowacjom technicznym. W Polsce wystąpił bardzo wyraźnie po przełomie roku
1989. Przez kilkadziesiąt lat kształtował się swoisty system normatywny realnego socjalizmu.
Jedna  jego  warstwa  -  reguł  oficjalnych  -  tworzyła  się  w  wyniku  działań  propagandowych,
edukacyjnych, indoktrynacji ideologicznej.  Przykład: uznanie egalitaryzmu i dezaprobata dla
różnic  majątku  lub  zarobków  czy  opiekuńcza  rola  państwa  i  roszczeniowe  nastawienie
obywateli.  Druga  warstwa  -  reguł  nieoficjalnych  -  powstawała  jako  spontaniczna,  obronna
adaptacja społeczeństwa do narzuconych warunków życia. Przykład: oportunistyczna reguła
„nie  wychylaj  się",  przyzwolenie  na  bylejakość  pracy,  bierność  w  sprawach  publicznych.
Łącznie socjalistyczna propaganda i socjalistyczny habitus - żeby użyć terminu wprowadzonego
przez  francuskiego  socjologa  Pierre'a  Bourdieu  -  kształtowały  swoisty  syndrom  kulturowy,
który  określany bywa jako  homo  sovieticus.  Przełom ustrojowy sprawił,  że  niemal  z dnia na
dzień oczekiwania kulturowe uległy diametralnej zmianie. Nowy system z jego trzema filarami
instytucjalnymi  -rynkiem  kapitalistycznym,  demokratyczną  polityką  i  wolnością  myśli  -
narzucał zupełnie inne reguły. Przeciwieństwo to można podsumować jako serię opozycji:

KULTURA REALNEGO SOCJALIZMU

KULTURA DEMOKRATYCZNA l RYNKOWA

KOLEKTYWIZM

EGALITARYZM

PRZECIĘTNOŚĆ*

PEWNOŚĆ l BEZPIECZEŃSTWO

LOS

OPIEKUŃCZOŚĆ

OBWINIANIE SYSTEMU

PASYWNA PRYWATNOŚĆ

ZANURZENIE W PRZESZŁOŚCI

INDYWIDUALIZM

MERYTOKRACJA

SUKCES

RYZYKO
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SPRAWSTWO

ŻYCIE NA WŁASNY RACHUNEK

WŁASNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

UCZESTNICTWO PUBLICZNE

ORIENTACJA KU PRZYSZŁOŚCI

- Diagram 11: Dysonans kulturowy -

Ale podkreślana wcześniej  inercyjność kultury,  trwałość dawnych, choć już nieadekwatnych
norm  i  wartości,  sprawia,  że  długo  po  przełomie  obserwujemy  ciągle  napięcia  i  konflikty
normatywne, co niektórzy autorzy uważają za główny powód wolniejszego niż przewidywano
przebiegu transformacji.

Wyróżniliśmy  aż  dziesięć  różnych  przejawów  niespójności  systemu  aksjo--normatywnego.
Każda  z  tych  sytuacji  z  osobna,  a  przecież  przeważnie  nakładają  się  one  na  siebie,  stawia
jednostkę  przed  poważnymi  dylematami:  jak  działać,  do  czego  dążyć?  Zróżnicowana  i
niespójna  kultura  nie  odpowiada  na  te  pytania  jednoznacznie.  Formułowany  niekiedy  w
socjologii pogląd, że jednostka jest niczym marionetka poruszana na sznurkach przez kulturę
(cultural  dope),  okazuje  swoją  jawną fałszywość.  Człowiek  staje  zawsze  przed koniecznością
wyboru, odniesienia się do wymogów normatywnych. Dysponuje zawsze polem podmiotowej
wolności,  w  którym  realizować  może  w  różny  sposób  różnorodny  repertuar  działań
sugerowanych przez system aksjo-normatywny. Przyjrzymy się obecnie dokładniej wariantom
odnoszenia się ludzi do norm i wartości kulturowych.

Stosowanie się do reguł: konformizm i dewiacja

Kiedy ludzie postępują zgodnie z regułami,  które ich dotyczą (to znaczy odnoszą się do ich
pozycji  społecznej,  do sytuacji,  w jakiej  działają, i nie są wyłączone przez jakieś okoliczności
szczególne),  mówimy,  że  zachowują  się  konformi-stycznie.  Kiedy  natomiast  postępują
niezgodnie  z  takimi  regułami,  powiemy,  że  ich  zachowanie  jest  dewiacyjne.  Konformizm  i
dewiacja to w tym ujęciu terminy obiektywne, dotyczące faktycznej zgodności lub niezgodności
zachowania z wzorem, a abstrahujące od motywacji,  które ludzi do tego skłaniają.  Są to też
terminy  opisowe,  aksjologicznie  neutralne,  nie  implikujące  ani  pozytywnej,  ani  negatywnej
oceny takiego zachowania.

Jednakże rozróżnienie konformizmu i dewiacji jest nakreślone bardzo grubą kreską. Potrzebne
są kryteria subtelniejsze niż sama obiektywna zbieżność lub rozbieżność zachowania z regułą.
Jeśli  przypomnimy sobie,  że  będące  ostatecznym przedmiotem regulacji  działania  ludzkie  -
widziane  w ramach  modelu  utylitarystycznego  czy teleologicznego  -  dadzą się  rozłożyć  na
sposoby i cele, a odnoszące się do nich reguły na normy i wartości, to można założyć, że ludzie
inaczej  stosować się będą do pierwszych, a inaczej  do drugich.  W ramach jednej  i tej  samej
procedury  (czyli  typowej  wiązki  norm  i  wartości)  mogą  przestrzegać  norm,  ale  odrzucać
wartości, lub przeciwnie, akceptować wartości, ale nie uznawać norm. Takie spostrzeżenie dało
podstawy słynnej typologii zaproponowanej w 1938 roku przez Roberta Mertona4. Występuje w
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niej pięć możliwości.

Pierwsza  to  po  prostu  konformizm,  czyli  akceptacja  całej  procedury,  zarówno  norm,  jak  i
związanych  z  nimi  wartości.  Na  przykład  zachowanie  tych  Amerykanów,  którzy  dążą  do
zrealizowania  marzeń  o  sukcesie,  wysokim  standardzie  materialnym  i  dobrobycie,  poprzez
zdobywanie kwalifikacji zawodowych i zdyscyplinowaną, rzetelną, wytężoną pracę. Pozostałe
cztery możliwości to różne odmiany dewiacji,  a więc odstępstwa od reguł.  Jedna,  określona
przez  Mertona  terminem  „innowacja",  to  akceptacja  celów  dyktowanych  przez
rozpowszechnione  wartości,  ale  szukanie  nowych  sposobów  ich  realizacji,  różnych  od
normatywnie  przepisanych.  Jest  to  cząstkowe  zastosowanie  się  do  wskazanej  w  kulturze
procedury:  tylko  do  zawartych  w  niej  wartości,  a  odrzucenie  norm.  Tak  czyni  pospolity
przestępca, który ma te same cele życiowe co porządny obywatel - sukces, bogactwo, dobrobyt
-  ale  zamiast  wiele  lat  uczyć  się  i  mozolnie  awansować  w  pracy,  chce  pójść  na  skróty:
obrabować bank, ukraść samochód, przemycić narkotyki. Tak czyni też ten student, który ma
szczytny i wspólny z innymi, w pełni akceptowany w kulturze cel, jakim jest zdobycie wysokiej
oceny,  ale  zamiast  chodzić  na  wykłady,  do  biblioteki  i  uczyć  się,  postanawia  ściągnąć  na
egzaminie od kolegi. To są oczywiście przykłady jednoznacznie negatywne. Ale w tej kategorii
dewiacji  mieści  się  także lekarz,  który,  aby uratować pacjenta,  ryzykuje  nową,  zupełnie  nie
uznaną  w środowisku  metodę  terapii.  Albo  uczony,  który  w dążeniu  do  prawdy  zrywa  z
powszechnie przyjętym paradygmatem i inicjuje „rewolucję naukową". Żeby pomieścić takie
przypadki  o  przeciwnej  wymowie  aksjologicznej,  Merton  stosuje  dla  tej  formy  dewiacji
neutralny termin „innowacja".

Przeciwna sytuacja, którą Merton nazywa „rytualizmem", to kurczowe trzymanie się pewnych
tradycyjnych  sposobów  postępowania,  czyli  gorliwe  przestrzeganie  norm,  przy  zupełnym
abstrahowaniu od celów, które miały być w ten sposób realizowane, a więc z ignorowaniem
odpowiednich wartości. Jest to znów cząstkowe, wybiórcze zastosowanie się do przepisanej w
kulturze procedury: tylko do zawartych w niej norm, z pominięciem wartości. Tak postępuje
przysłowiowy biurokrata, przygotowujący obszerne sprawozdania, których żaden przełożony
nie czyta, a tylko wyrzuca do kosza. Tak działa dewotka, która mechanicznie klepie w kościele
pacierze,  myśląc  równocześnie,  jak  dokuczyć  sąsiadce.  Tak  czynią  robotnicy  sprzedanej
włoskiemu  konsorcjum  Huty  Warszawa,  gdy  maszerują  pod  Sejm,  żądając  podwyżek.
Sensowne za socjalizmu i przynoszące efekty formy protestu są teraz, w nowych czasach, źle
zaadresowane i straciły swój cel. Ale byłoby błędem sądzić, że wszystkie przypadki rytualizmu
mają taką negatywną wymowę. Przestrzeganie pewnych rytuałów, choć już nie wiodących do
celu, jakiemu miały służyć, może bowiem mieć samoistną wartość, prowadząc na przykład do
zintegrowania grupy, podkreślenia jej tożsamości.

Trzecia odmiana dewiacji to „wycofanie się" albo rezygnacja. Jest to dewiacja pełna i pasywna.
Oznacza  odrzucenie  przez  jednostkę  całej  przepisanej  w  kulturze  procedury,  zarówno
zawartych w niej  norm, jak i wartości.  Tak czynią ludzie marginesu, kloszardzi,  narkomani,
alkoholicy,  którzy  z  różnych  powodów  negują  takie  uznane  wartości  jak  dobrobyt  czy
wykształcenie,  a  także  takie  normy jak  praca  czy edukacja.  Plasują  się  sami  poza obrębem
społeczności i właściwej jej kultury. Mogą to sprawić także niezawinione i niezamierzone przez
jednostkę okoliczności. Taka jest w wielu przypadkach sytuacja bezrobotnych, którzy  de facto
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stracili możliwość stosowania się do przyjętej powszechnie procedury życiowej: pracowania i
zarabiania.  W innej  skali  i  w innym kontekście  tak czyni  też  naukowiec,  który rezygnuje  z
nowatorskich osiągnięć, awansu naukowego, i zaprzestaje działalności badawczej, ograniczając
się tylko do prac administracyjnych czy dydaktyki.

Czwarta forma dewiacji to w ujęciu Mertona „bunt". Jest to także dewiacja pełna, ale aktywna.
Oznacza odrzucenie obowiązujących procedur, z całym bagażem norm i wartości, ale zarazem
zaproponowanie procedur alternatywnych: nowych sposobów życia realizujących nowe normy
i  nowe  wartości.  Gdy młodzież  buntuje  się  przeciw pogoni  za  pieniądzem  i  hedonistyczną
konsumpcją, przeciwko indywidualistycznej  konkurencji,  egoistycznym karierom i atomizacji
społeczeństwa,  oferując  w  zamian  odrodzenie  intymnych  wspólnot,  międzyludzkiej
solidarności i twórczych form samorealizacji,  oznacza to zerwanie z całą dominującą kulturą
kapitalistyczną.  Wyrazem  takiego  buntu  są  różne  ruchy  kontrkulturowe,  sekty,  komuny.
Czasami  takie  poszukiwania  alternatywy  idą  w  kierunku  destruktywnym,  czasami  jednak
tworzą zalążki nowego systemu kulturowego. Kiedy Ronald Inglehart notuje rodzenie się w
świecie  nowego syndromu „kultury postmaterialistycznej",  to  wyrasta  to właśnie  z różnych
form buntu przeciw zastanej kulturze materialistycznej. Jak zauważa sam Merton, to, co dzisiaj
jest potępiane jako herezja, może jutro stać się trzonem nowej kultury.

Typologię  Mertona  można  wzbogacić  o  kilka  dodatkowych  kategorii,  jeśli  uwzględni  się  w
większym stopniu subiektywny stosunek do reguł kulturowych i odróżni to od obiektywnego
ich  przestrzegania.  Nie  zawsze  bowiem  jest  tak,  że  niestosowanie  się  do reguły  oznacza  jej
dezaprobatę. Przestępczość pospolita nie musi oznaczać negacji porządku prawnego, a jedynie
uchylenie jego wymagań w stosunku do siebie dla zyskania jakichś korzyści. Złodziej będzie
oburzał się i głośno wzywał policję, kiedy to jego ktoś okradnie. Widać nie odrzuca on normy
„nie  kradnij",  a  tylko  sam się  z  niej  zwalnia.  Symptomem  takiego  stosunku do  normy  jest
dążenie do anonimowości, ukrycia faktu dewiacji. Ambicją każdego przestępcy jest „zbrodnia
doskonała",  czyli  właśnie  niewykryta.  Natomiast  zupełnie  odwrotna  motywacja  kieruje
kontestatorem,  buntownikiem  czy  rewolucjonistą.  Tutaj  dewiacji  towarzyszy  pełna
dezaprobata, odrzucenie tradycyjnej kultury. Dewiacja ma sens tylko o tyle, o ile jest widoczna,
bo ma publicznie zamanifestować niezgodę na istniejące reguły, pokazać alternatywne sposoby
życia. Od uniformów punków, skinów czy satanistów, poprzez publiczne manifesty, uliczny
wandalizm,  aż  po  akty  terrorystyczne  czy  samospalenie  -  przebiega  cała  gama  środków
mających  pokazać  radykalny  sprzeciw.  Tę  formę  dewiacji,  niezależnie  od  tego,  czy  ma
wymowę destrukcyjną czy kreatywną, nazywamy nonkonformizmem.

Również konformizm może mieć różne oblicza. Przestrzeganiu reguł może towarzyszyć ogólne
przekonanie,  że  należy  ich  przestrzegać  bez  względu  na  ich  treść  i  nie  jest  naszą  sprawą
ocenianie  ich sensowności.  Tak postępuje  ten,  kto skrupulatnie  przestrzega litery prawa,  bo
uznaje autorytet prawa i uważa, że przestrzeganie przepisów jest rzeczą słuszną. Taką postawę
określamy  jako  legalizm.  W  ciekawych  międzynarodowych  badaniach  obserwowano  ludzi
przechodzących  przez  ulicę  w  nocy,  gdy  nie  było  już  żadnego  ruchu.  Niektórzy,  widząc
czerwone światło,  przyznawali  sobie najwyraźniej  prawo własnej  racjonalnej  oceny sytuacji,
rozglądali  się  i  spokojnie  przechodzili.  A  inni  czekali,  aż  światło  się  zmieni.  Ci  drudzy  to
właśnie  legaliści.  Badacze  pokazywali,  że  ich  liczba  różni  się  w  różnych  kulturach.  Są
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społeczeństwa,  gdzie  notorycznie  przechodzą  na czerwonym świetle  wszyscy.  I  są  takie,  w
których wszyscy czekają. Wiąże się to z ogólnym prestiżem czy autorytetem prawa w danej
społeczności, choć pewną rolę odgrywają też predyspozycje psychologiczne: konformizm jako
rys  osobowościowy,  albo  przeciwnie  -  tendencje  anarchistyczne.  Mimo  że  termin  legalizm
nawiązuje bezpośrednio do dziedziny prawa, można go rozciągnąć także na inne podsystemy
normatywne.  Gdy  na  przykład  wierzący  przestrzega  przykazań  bożych  i  kościelnych,
odmawiając sobie prawa do jakiejkolwiek oceny sensowności postu czy spowiedzi, a poddając
się tylko autorytetowi Kościoła - to też jest przypadek legalizmu.

Przeciwieństwem legalizmu jest  negatywizm albo,  jak się  czasami powiada,  kontraformizm.
Jest to też bezrefleksyjny stosunek do reguły, abstrahujący od jej treści, a odrzucający ją tylko z
uwagi  na  źródło.  Częsty  przypadek  wśród  dzieci  skonfliktowanych  z  rodziną  lub
wyobcowanych  w  szkole  to  zachowanie  na  złość  rodzicom  czy  na  przekór  nauczycielom,
wbrew ich oczekiwaniom i zakazom. Konflikt pokoleń może wyrażać się w manifestacyjnym
niesłucha-niu  starszych  czy  stylizowaniu  swojego  sposobu  bycia  przez  opozycję  do  świata
„wapniaków". A w innej skali, tzw. nieposłuszeństwo obywatelskie wobec nieuznawanej, obcej
czy  narzuconej  władzy  to  odrzucanie  wszelkich  stanowionych  przez  nią  praw,  nawet  gdy
niepozbawione są racjonalności. Ogólniej, zjawisko to występuje wyraźnie w stosunku do tzw.
negatywnych  grup  odniesienia,  które  charakteryzowaliśmy  w  rozdziale  dziewiątym.  W
typologii Mer-tona towarzyszy często kategorii „buntu".

Ostatnia  forma  konformizmu  to  oportunizm.  Jest  to  przestrzeganie  reguły  mimo  jej
nieuznawania.  Uważam  pewne  normy  czy  wartości  za  pozbawione  sensu,  szkodliwe,
niegodne,  a  mimo  to  stosuję  się  do  nich.  Powodem  jest  obawa  przed  sankcjami,  utratą
akceptacji  w  grupie,  narażeniem  się  na  izolację.  Może  też  chodzić  o  odniesienie  jakichś
korzyści. Jest to całkiem częsty sposób postępowania. Oportunistami są wszyscy, którzy płacą
w  terminie  podatki,  mimo  że  mało  jest  takich,  którzy  nie  uważaliby  ich  za  zbyt  wysokie.
Oportuni-stą  jest  niewierzący,  który  idzie  co  niedzielę  do  kościoła,  bo  boi  się  potępienia
społeczności wioskowej. Oportunistą jest abstynent, który zmusza się do picia z kolegami, bo
nie  chce  popsuć  sobie  stosunków  w  pracy.  A  także  ten,  kto  przyłącza  się  do  ruchu
kontestatorskiego, choć nic go nie obchodzą jego ideały, a chce tylko zająć dobrą posadę po
rewolucji.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

AMBIWALENCJA NORMY: rozbieżność oczekiwań dyktowanych przez pojedynczą normę.

ANOMIA:  stan  chaosu  wśród  norm  i  wartości,  zanik  jednoznacznych  drogowskazów
postępowania.

ANTYNOMIA  NORMATYWNA:  odmienna,  a  nawet  przeciwstawna  regulacja  tej  samej
kwestii  przez  różne  podsystemy  normatywne  (np.  prawo  inaczej  niż  moralność)  lub  przez
różne normy w ramach tego samego podsystemu.

ASYNCHRONIA NORMATYWNA: koegzystencja norm i wartości pochodzących z różnych
okresów historycznych.

BUNT: odrzucenie obowiązujących procedur, z całym bagażem norm i wartości, ale zarazem
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zaproponowanie procedur alternatywnych: nowych sposobów życia realizujących nowe normy
i nowe wartości.

DEWIACJA:  postępowanie niezgodne z odnoszącymi się do danej jednostki  i do sytuacji,  w
której działa, regułami społecznymi (normami i wartościami).

DUALIZM KULTUROWY (inaczej - dysonans kulturowy): sytuacja po głębokich przełomach
społecznych, gdy dawna i nowa kultura zderzają się ze sobą i wchodzą w silny konflikt.

IMPERATYWY  KULTUROWE:  kategoryczne  żądania  pewnego  sposobu  postępowania  lub
realizacji pewnego celu, szeroko uznawane w danej społeczności.

INNOWACJA: akceptacja celów dyktowanych przez rozpowszechnione wartości, ale szukanie
dla ich realizacji nowych sposobów, różnych od normatywnie przepisanych. Jest to cząstkowe
zastosowanie się do wskazanej w kulturze procedury: tylko do zawartych w niej wartości,  a
odrzucenie norm.

INSTYTUCJA:  zbiór  reguł  związany  z  określonym  kontekstem  społecznym,  realizujący
podobne, istotne społecznie funkcje.

KONFORMIZM:  sytuacja,  gdy ludzie  postępują  zgodnie  z  regułami,  które  ich  dotyczą  (to
znaczy odnoszą się do ich pozycji społecznej, do sytuacji w jakiej działają i nie są wyłączone
przez jakieś okoliczności szczególne).

KONTEKST  REGUŁY:  określone  wyraźnie  lub  przyjęte  implicite  przesłanki  określające
sytuacje i podmioty, do których reguła się odnosi.

LEGALIZM:  literalne i skrupulatne przestrzeganie reguł bez względu na ich treść, zgodnie z
przekonaniem, że należy zawsze stosować się do obowiązujących zasad.

MORALNOŚĆ:  zbiór  norm  i  wartości,  których  naruszenie  jest  mocno  piętnowane  przez
zbiorowość, ponieważ dotyczą zasadniczych i uniwersalnych problemów pojawiających się w
stosunkach międzyludzkich, których rozwiązanie nie jest obojętne dla dobra partnerów.

NEGATYWIZM (inaczej - kontraformizm): bezrefleksyjny stosunek do reguły, abstrahujący od
jej treści, a odrzucający ją tylko z uwagi na źródło, z którego reguła pochodzi.

NONKONFORMIZM:  dewiacja  demonstrowana  publicznie  w  proteście  przeciwko
obowiązującym normom czy wartościom.

NORMY  KULTUROWE:  takie  reguły,  których  przedmiotem  są  właściwe,  oczekiwane,
obarczone powinnością sposoby czy metody działania, a więc środki stosowane dla osiągnięcia
celu.

OPORTUNIZM:  przestrzeganie  reguły  mimo  jej  nieuznawania  i  przekonania  o  jej
niesłuszności.

PRAWO:  system norm i  wartości  stanowionych i  skodyfikowanych,  na  których straży stoją
specjalne instytucje dysponujące przymusem państwowym.

PREFERENCJE:  reguły  opisujące  wzorcowe,  heroiczne  ideały  postępowania,  których
jednaktrudno wymagać od wszystkich.
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PREWENCJA  OGÓLNA:  odstraszający  wobec  potencjalnych  przestępców  efekt  publicznie
wykonanej lub anonsowanej kary.

PROCEDURY: wiązki norm i wartości, regulujące typowe sposoby osiągania danych celów.

PRZYZWOLENIE:  reguła  dopuszczająca,  ale  nie  zalecająca  ani  nie  wymagająca  pewnego
sposobu postępowania czy realizacji pewnego celu.

REGUŁY  PARTYKULARNE:  takie,  które  są  realizowane  tylko  w  jednym  kontekście
społecznym, występują w ramach jednej tylko instytucji.

REGUŁY  UNIWERSALNE (inaczej  -  międzyinstytucjonalne):  takie,  które  znajdują
zastosowanie w wielu kontekstach społecznych, wchodzą w zakres wielu instytucji.

RELATYWIZACJA  PERSONALNA  REGUŁY:  określenie,  kogo  reguła  dotyczy,  przez
wskazanie pozycji (ról) osób jej podlegających.

RELATYWIZACJA  SYTUACYJNA  REGUŁY:  określenie,  często  sformułowane  implicite,  w
jakich sytuacjach reguła obowiązuje, a jakie wyłączają jej stosowalność.

REZYGNACJA: odrzucenie przez jednostkę całej przepisanej w kulturze procedury, zarówno
zawartych w niej norm, jak i wartości.

ROLA  SPOŁECZNA:  zbiór  norm  i  wartości  związanych  z  określoną  pozycją  społeczną,
przepisany dla tej pozycji i wymagany od każdego, kto pozycję tę zajmuje.

RYTUALIZM: kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania, a więc
gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, które miały być w ten
sposób realizowane, czyli z ignorowaniem odpowiednich wartości.

SANKCJE  SPOŁECZNE:  reakcje  społeczne  -  karzące  lub  nagradzające  -  na  działania
regulowane normatywnie, czyli takie, z którymi związane są określone oczekiwania społeczne.

SYSTEM AKSJO-NORMATYWNY: powiązany zespół reguł - norm i wartości - dotyczących
wszelkich przejawów życia społecznego, charakterystyczny dla danej kultury.

WARTOŚCI KULTUROWE: takie reguły, których przedmiotem są pożądane, godne, słuszne
cele działań.

ZWYCZAJE: reguły o charakterze konwencjonalnym, w zasadzie1 obojętne dla dobra innych,
spontanicznie  wytwarzające  się  w  zbiorowości,  dotyczące  codziennego  przebiegu  żyda
społecznego i stosunkowo słabo sankcjonowane.

Książki godne uwagi

16,17, 29, 54, 55, 100 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział

Świadomość społeczna

Obok reguł kształtujących działania ludzi kultura zawiera także idee kształtujące ich myślenie.
Społeczna  istota  człowieka  polega  nie  tylko na  tym, że  większość  ludzkich  działań  nie  jest
sprawą prywatną, a realizowaniem narzuconych przez kulturę wzorów, ale także na tym, że
idee, jakie formułujemy, nie są naszymi prywatnymi pomysłami, lecz czerpiemy je z kultury.
Kultura dostarcza nam gotowych treści: wierzeń, przekonań, poglądów. Ale kultura dostarcza
nam przede wszystkim tego fundamentalnego narzędzia, bez którego myślenie i formułowanie
jakichkolwiek przekonań byłoby niemożliwe, a mianowicie języka. W rozdziale tym poddamy
analizie  ten  segment  kultury,  który  zawiera  podzielane  w  zbiorowości,  zewnętrzne  wobec
każdej  jednostki  i  narzucające  się  jej  idee.  Nazwaliśmy  go  kulturą  idealną.  Inny,  bardziej
tradycyjny termin to świadomość społeczna.

Język - instrument idei

Kiedy  myślimy,  posługujemy  się  skrótami,  skojarzeniami,  wskaźnikami  pewnych
skomplikowanych  stanów  czy  zjawisk.  Korzystamy  przede  wszystkim  z  różnych  znaków.
Kiedy słyszymy grzmot, przewidujemy, że nadchodzi burza, kiedy pies warczy i wyszczerza
kły, boimy się, że zaatakuje, kiedy widzimy, że płytka na kuchni jest czerwona, wiemy, że jest
gorąca,  a  kiedy czerwieni  się  człowiek,  domyślamy się,  że  się  zawstydził.  Związek  między
znakiem, a tym, co oznacza, jest naturalny w tym sensie,  że wynika z jakichś obiektywnych
prawidłowości: meteorologicznych, zoologicznych, fizycznych, biologicznych. Pod warunkiem
znajomości tych prawidłowości, znak ma dla wszystkich to samo znaczenie.

Daleko  bardziej  skomplikowanym  skrótem  myślowym  jest  symbol.  Związek  pomiędzy
symbolem,  a  tym,  co  oznacza,  nie  jest  tu  naturalny,  nie  wynika  z  żadnych  obiektywnych
prawidłowości czy konieczności, lecz jest w pełni konwencjonalny. Symbol to coś innego niż
przedmiot, którego doświadczamy: rysunek stołu to nie to samo co stół, a napis „stół",  table,
mesa,  tavola  nie  jest  już  oczywiście  w  ogóle  podobny  do  stołu.  Ale  gdy  czytamy  „stół",  w
wyobraźni pojawia się nam blat na czterech nogach. Co więcej, jeśli powiemy „stół" do kogoś,
kto jest członkiem naszej zbiorowości, to w jego wyobraźni też pojawi się ten szczególny mebel.
Jak  to  jest  możliwe?  Związek  symbolu  ze  zdarzeniem  czy  obiektem,  który  oznacza,  jest
wynikiem  pewnej  konwencji:  ustalamy,  że  układ  takich  właśnie  czterech  liter  -  „stół"  -
będziemy kojarzyć z meblem pewnego rodzaju. Kto ustala? Może to być pojedyncza jednostka.
Małe dziecko może na przykład na widok stołu mówić po swojemu „tół". Jest to jego konwencja
prywatna, indywidualna. Rodzicom trudno wtedy zrozumieć, o co mu chodzi, bo w konwencji
tej  nie  uczestniczą.  Komunikacja  międzyludzka,  porozumienie  możliwe  jest  dopiero,  kiedy
takie  skojarzenia  symboli  z  obiektami  stają  się  wspólną  konwencją  w  zbiorowości,  kiedy
wszyscy jej członkowie „umawiają się", że o pewnych meblach będą mówić per „stół". Inaczej,
kiedy symbolom nadają takie samo, wspólne znaczeriie, widzą za nimi te same obiekty, te same
zjawiska  czy  zdarzenia.  Takie  wspólne  symbole,  o  podzielanych  znaczeniach,  stają  się
własnością  zbiorowości,  „faktami  społecznymi"  w  znaczeniu  Durkheima.  Inaczej  mówiąc:
wchodzą do kultury.

Myślenie ludzkie ma charakter symboliczny, operuje takimi skrótowymi, konwencjonalnymi,
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wspólnymi dla danej zbiorowości oznaczeniami rozmaitych doświadczeń, zdarzeń i zjawisk, z
którymi się stykamy. Skomplikowany system powiązanych ze sobą symboli, będący własnością
określonej społeczności, nazywamy językiem. Wielu autorów uważa zdolność do tworzenia i
używania  symboli,  a  więc  do  posiadania  języka,  za  wyróżniający  rys  gatunku ludzkiego  i
główny sekret jego sukcesów i przewag.

Symbole, jakimi posługujemy się w naszym myśleniu, mają rozmaity charakter. Mogą to być
pewne  przedmioty  materialne  obarczone  szczególnym  znaczeniem.  Totem  jako  symbol
plemienia,  flaga  jako  symbol  narodu,  korona  jako  symbol  monarchii,  krzyż  jako  symbol
chrześcijaństwa - to pierwsze z brzegu przykłady. Obiekty tego rodzaju mają wyłącznie sens
symboliczny.  Spotykamy  też  przedmioty  materialne,  które  mają  sens  użytkowy,  ale  jako
pewnym  naddatkiem  znaczenia  obdarzone  są  też  sensem  symbolicznym.  Luksusowy
samochód, zegarek Rolexa czy buty Gucciego są w pewnych środowiskach symbolem sukcesu i
zamożności.  Telefon  komórkowy  czy  komputer  na  biurku  były  do  niedawna,  dopóki  się
całkiem nie upowszechniły, symbolami szczególnej zawodowej aktywności i obrotności. Rolę
symbolu  pełnić  mogą  pewne  kolory:  czarny  jako  symbol  żałoby,  czerwony  jako  symbol
komunizmu, zielony jako symbol wolnej drogi, różowy jako symbol dobrego nastroju. Często w
roli symboli występują gesty: skinienie głową, machnięcie ręką, pogrożenie pięścią, pukanie się
w czoło. Mówimy wtedy o języku gestów. Konwencjonalne znaczenie mogą też mieć pewne
pozy, jakie przybieramy, zwane czasem językiem ciała. Skłon korpusu do przodu, czyli ukłon,
jest symbolem szacunku lub - gdy dzieje się to na scenie czy estradzie - wyrazem wdzięczności
za  aplauz.  Odwrócenie  się  tyłem sygnalizuje  obrazę  i  zakończenie  rozmowy.  Zmarszczenie
czoła - głęboki frasunek. Podskakiwanie, fikanie koziołków albo szybki sprint w stronę trybun -
symbolizują  euforię  piłkarza  po  zdobyciu  gola.  Rolę  symboli  pełnią  piktogramy,  a  więc
uproszczone obrazki w pewnym stopniu podobne do tego, co mają oznaczać. Mówimy o języku
obrazkowym. Rysunek samolotu wskazuje drogę na lotnisko, rysunek widelca i noża oznacza
restaurację,  obrazek  walizki  -  przechowalnię  bagażu,  a  listu  -  pocztę.  Ten  typ symboli  jest
szczególnie często używany tam, gdzie mieszają się ludzie z różnych kultur i można liczyć, że
piktogramy  najłatwiej  skojarzą  się  im  z  tym,  co  mają  oznaczać.  Najważniejszy  jednak  typ
symboli to słowa - mówione i pisane -a więc pewne układy kresek czy dźwięków, które są już
tylko i całkowicie konwencjonalne, a dzięki temu nieskończenie bogate, pozwalające  oznaczać
wszelkie, najbardziej subtelne ludzkie doświadczenia i wszelkie najbardziej szczegółowe cechy
otaczającego świata.  Złożony zbiór  słów (słownik)  oraz schematów ich wiązania  w większe
całości,  w  zdania,  teksty  itp.(gramatyka),  tworzy  język  w  ścisłym  tego  słowa  znaczeniu,
mówiony lub pisany.

Język, podobnie jak kultura, może być związany ze społecznościami różnej  skali. Najczęściej
kojarzymy język z grupami etnicznymi czy narodami.  Mówimy wtedy o języku etnicznym,
narodowym lub - z innej perspektywy - o języku naturalnym, czyli wytworzonym w sposób
spontaniczny  w  długiej  historii  wielkiej,  terytorialnej  wspólnoty  i  używanym  przez  jej
członków. Niektóre ujęcia narodu traktują wspólnotę języka jako istotny element definicyjny.
Jeśli  nawet każdy naród wytwarza swój język, nie  oznacza to, że tylko narody są twórcami
języka.  Powstaje  on  również  w  zbiorowościach  innego  rodzaju,  zarówno  mniejszych,  jak  i
większych od narodów. Istnieją swoiste języki grup czy środowisk zawodowych: prawniczy,
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naukowy,  kościelny,  polityczny,  wojskowy,  sportowy,  dziennikarski.  Jest  odrębny  język
młodzieżowy  i  więzienny.  Pojawiają  się  języki  konstruowane  celowo  dla  pewnych  celów
technicznych  czy  zawodowych  i  stosowane  w  pewnych  grupach:  iip.  język  komputerowy,
lotniczy,  alfabet  Morse'a,  pismo  Braille'a,  sygnalizacja  okrętowa  itp.  Swoisty  język  imion,
przezwisk, haseł, powiedzonek, zwrotów może powstać w rodzinie czy wśród grona przyjaciół.
A z drugiej strony skali: wspomniany wcześniej język gestów czy piktogramów ma charakter
ponadnarodowy,  bardziej  uniwersalny  i  dlatego  tak  chętnie  korzystają  z  niego  w  obcych
krajach turyści. Również języki naturalne, narodowe mogą uzyskiwać zasięg ponadnarodowy,
jak kiedyś łacina czy francuski, a dzisiaj coraz wyraźniej język angielski.

Język to fundamentalny składnik kultury idealnej.  Pełni on w społeczeństwie kilka istotnych
funkcji. Po pierwsze umożliwia rejestrację spostrzeżeń i doświadczeń, zapis wiedzy i informacji
oraz  ich  przekazywanie  kolejnym  pokoleniom.  Taką  rolę  pełnił  w  społecznościach
przedpiśmiennych  język  mówiony.  Horyzont  czasowy  przekazu  oralnego  jest  jednak  dość
ograniczony,  od dziadków do wnuków.  Fakty ulegają  również łatwo zapominaniu,  selekcji,
idealiza-cji,  konfabulacji.  W  rezultacie  przy  przekazie  kilkupokoleniowym  dochodzi  do
znacznych  deformacji.  Można  to  porównać  do  znanej  wszystkim  dzieciom  gry  w  „głuchy
telefon".  Wynalazek pisma stanowi ogromny krok naprzód. Zapis posiada znacznie większą
trwałość  niż  pamięć.  Słuchać  możemy  tylko  żyjących,  czytać  -  także  relacje  dawno  już
zmarłych.  Horyzont  czasowy  kumulacji  wiedzy  czy  informacji  bardzo  się  więc  pogłębia.
Rozszerza się też jej  zakres przestrzenny. Już nie tylko słucha się w bezpośrednim kontakcie
opowieści  świadków zdarzeń,  ale  można czytać obserwacje,  spostrzeżenia  ludzi  żyjących w
odległych krajach,  których nigdy osobiście  nie  spotkamy. Dzięki  językowi pisanemu wiedza
może rozprzestrzeniać  się  daleko poza granice  miejsca i  czasu, w którym została uzyskana.
Tekst  pisany  trudniej  poddaje  się  modyfikacjom  i  zniekształceniom,  bo  może  być  zawsze
sprawdzany, kontrolowany, poddawany ustaleniom autentyczności.

Druga funkcja języka to komunikacja międzyludzka. Jak wskazywaliśmy wcześniej, język jest
podstawowym medium kontaktów i interakcji.  Rozmowa to standardowa, najczęstsza forma
interakcji.  Podobną rolę  pełni  wymiana korespondencji.  Dzięki  językowi pisanemu możemy
komunikować  się  pośrednio,  „wirtualnie"  z  osobami  zupełnie  nam  nieznanymi:  pisarzami,
poetami, dziennikarzami, uczonymi. Bez języka niemożliwy byłby podział pracy, kooperacja,
działania  zbiorowe  i  wiele  innych,  typowych  dla  społeczeństwa  ludzkiego,  sposobów
funkcjonowania.

Język,  po  trzecie,  stanowi  bardzo  istotny  czynnik  wytwarzający  wewnętrzną  solidarność
zbiorowości  i  zarazem  jej  separację  od  zbiorowości  zewnętrznych.  Mówienie  wspólnym
językiem, a zatem rozumienie się nawzajem, to ważny element środowiskowej czy grupowej
tożsamości, poczucia „my". Natomiast posługiwanie się odmiennym językiem wyznacza często
granicę  obcych,  o których  myślimy „oni".  Tak jest  oczywiście  w przypadku narodów,  grup
etnicznych,  regionów.  Ale  ten  sam  mechanizm  obserwujemy  w  grupach  innego  rodzaju.
Żargon  więzienny  buduje  wyraźny  mur  między  więźniami,  a  personelem  więziennym  czy
szerzej - całym społeczeństwem zewnętrznym. Żargon szkolny buduje barierę pokoleniową z
rodzicami. Żargon wojskowy czy policyjny podkreśla twarde, męskie, pełne ryzyka warunki
funkcjonowania tych zbiorowości.^ Jak bardzo jest to istotne, niech świadczy fakt, że akceptacja

Nu
mer



w takich grupach często wymaga najpierw opanowania ich sposobów mówienia. Legitymacją
tożsamości,  dowodem  na  identyfikację  i  lojalność  wobec  grupy  może  być  na  przykład
nieustanne używanie pewnych przekleństw czy wyrażeń obscenicznych.

Wreszcie, po czwarte, język umożliwia różne formy realizacji typowych dla człowieka dążeń
prospołecznych,  towarzyskich  czy,  jak  się  niekiedy  powiada,  stadnych.  Ludzie  mają,  jak
pamiętamy,  silne  autoteliczne  motywacje  bycia z innymi.  Spotkania przyjaciół,  plotkowanie,
rozmowy przy posiłkach,  pogawędki przy piwie,  skandowanie  w tłumie kibiców, biesiadne
pieśni  kombatanckie  czy  patriotyczne,  pijackie  bratanie  się  -  wszystko  to  odbywa  się  przy
użyciu wspólnego języka,  dostarczając uczestnikom poczucia przynależności  i  broniąc przed
dotkliwym dla człowieka stanem osamotnienia.

Od świadomości indywidualnej do społecznej

Za  pomocą  języka,  który  stanowi  czerpane  z  kultury  narzędzie,  formułujemy  idee,
przekonania, poglądy. Nie oznacza to, że wszystkie stają się automatycznie elementami kultury.
Wiele  z  nich  stanowi  nasze  przeświadczenia  prywatne,  które  zachowujemy  dla  siebie,  nie
dzieląc  się  z  innymi.  Nawet  tomik  poezji,  który  chowamy  do  szuflady  i  nie  pokazujemy
nikomu, nie staje się elementem kultury. Nie wchodzi bowiem - jak powiadamy - do „obiegu
społecznego", nie staje się dostępny dla innych.

Dopiero wtedy, gdy pewne idee, przekonania, poglądy są ujawnione publicznie, mają szansę
wejść do kultury. Ale tylko szansę, bo publiczna widoczność nie wystarczy; trzeba jeszcze, aby
zostały uznane, akceptowane przez innych członków węższej lub szerszej zbiorowości. Dopiero
gdy  są  podzielane  przez  innych,  gdy  są  przedmiotem  pewnego  konsensu,  zyskują  status
Durkheimowskich  „faktów  społecznych"  czy  inaczej  -  kulturowych.  Bo  dopiero  wtedy
odrywają się od tych, którzy je sformułowali, stają się czymś zewnętrznym wobec świadomości
jednostkowych.  A  ponadto  dopiero  wtedy  zaczynają  wywierać  na  członków  zbiorowości
pewną  presję,  jako  idee  powszechnie  uznawane,  z  którymi  nie  wypada  się  nie  zgadzać.
Określają to, w co się w danej społeczności wierzy, co się uważa, co się sądzi. Powracają wtedy
niejako  do  świadomości  jednostkowych,  już  nie  swoich  twórców,  ale  wszystkich  innych
członków  zbiorowości,  którzy  przejmują  je  jako  swoje,  gotowi  są  za  nimi  argumentować  i
bronić ich. Oczywiście w ostatecznym rachunku myślą i formułują przekonania tylko jednostki.
Ale gdy ich przekonania przejmowane są i akceptowane przez innych, gdy ulegają agregacji i
uzgodnieniu, stają się ponadjednostkowymi wzorcami, schematami myślenia, które zaczynają
zwrotnie  oddziaływać  na  myślenie  jednostkowe.  Tylko  w  tym  sensie  mówić  można  o
świadomości społecznej  czy grupowej,  a oczywiście  nie w tym, że społeczność czy grupa są
podmiotami myślącymi.

Gdy pojawia się zbiorowy konsensus, dla każdego członka zbiorowości z osobna argumentem
podstawowym  staje  się,  że  tak  myśli  wielu  innych,  z  którymi,  jako  członkami  naszej
społeczności,  identyfikuje  się i  utożsamia. Ponieważ taka argumentacja stosowana jest przez
wszystkich,  ulega  wzajemnemu  wzmacnianiu,  i  dzięki  temu  rozpowszechnione  w
społeczeństwie poglądy cechują się dużą inercją i odpornością na zmianę. Robią też wrażenie
poglądów  niewątpliwych,  co  do  których  nie  może  być  alternatywy,  a  więc  ulegają  do-
gmatyzacji.  Tym  tłumaczyć  należy,  dlaczego  niektóre  przekonania  trwają  w  świadomości
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społecznej przez całe epoki, nie ulegając zmianie nawet w zderzeniu z oczywistymi faktami czy
doświadczeniami  przeciwnymi.  Są  bowiem  dla  ludzi  zobiektywizowane,  w  sensie  inter-
subiektywności, zgodności z tym, co sądzą wszyscy. A taki sens obiektywności ma dla ludzi
nieraz  mocniejszą  wymowę  niż  ten,  w  którym  obiektywność  oznacza  zgodność  z
rzeczywistością, z tym, jak rzeczy się mają naprawdę.

Mówiąc o tym, że świadomość ma charakter społeczny, wskazujemy, że pewne idee, poglądy,
przekonania rozpowszechniają się i obiektywizują w ramach pewnych zbiorowości. Ale mogą
to być zbiorowości bardzo różne charakterem i skalą. Poczynając od zbiorowości największej,
społeczeństwa  globalnego,  można  wysunąć  hipotezę,  że  mimo  ogromnego  zróżnicowania
społeczności  ludzkich  dzisiejsze  środki  telekomunikacji  i  komunikacji,  a  także  wielka
ruchliwość  przestrzenna,  umożliwiają  wytwarzanie  się  zalążkowej  świadomości  globalnej,
ogólnoludzkiej - jak niektórzy powiadają - planetarnej. Także i w tym sensie rozumieć można
tezę  angielskiego  socjologa  Petera  Worsleya,  że  dopiero  w  erze  globalizacji  społeczeństwo
ludzkie, ludzkość jako taka, stało się pewną całością realną. Taka świadomość globalna nie jest
z  pewnością  udziałem  wszystkich,  ograniczona  jest  do  elit  intelektualnych,  naukowych,
politycznych, środowisk studenckich, uczestników nowych ruchów społecznych. Wyraża się w
trosce  o  losy  całej  planety:  problemy  takie  jak  przeludnienie,  wyczerpanie  surowców,
zniszczenie ekosfery, ocieplenie klimatu, endemiczne choroby, masowa nędza i bieda, konflikt
„północy i południa", szansa nuklearnej samodestrukcji itp. W tym zakresie upowszechniają się
informacje, diagnozy, teorie, prognozy futurologiczne, propozycje przeciwdziałania.

Daleko  powszechniejszym  i  historycznie  dawniejszym  terenem  krystalizowania  się
świadomości społecznej  są narody. Świadomość narodowa ma pewną swoistość stylistyczną:
wyróżnia  ją  bogactwo  symboli,  mitów,  stereotypów  i  przesądów.  Jest  też  mocno  nasycona
emocjonalnie, mieszcząc uczucia patriotyczne czy nacjonalistyczne. Łatwo ulega dogmatyzacji,
tracąc racjonalny dystans do własnej zbiorowości i opierając się krytyce czy korekcie. W swojej
treści obejmuje przede wszystkim przekonania o własnej zbiorowości etnicznej: jej genealogii,
dziejach, tradycji, heroicznych momentach, traumatycznych klęskach, bohaterach, ale także o
jej  dzisiejszej  kondycji  i  potencjale  lub  jutrzejszych  perspektywach.  Tutaj  mieszczą  się  też
powszechne niepokoje, dostrzegane problemy i krytyczne opinie p aktualnej polityce, a także
programy  naprawy.  Inny  fragment  świadomości  narodowej  dotyczy  porównawczej  oceny
miejsca  czy  znaczenia  własnego  narodu  w  szerszym  świecie,  wśród  innych  narodów:  w
sąsiedztwie, w regionie, na kontynencie, na całym globie. Jeszcze inny zawiera opinie o innych
narodach,  przyjaznych,  konkurencyjnych  albo  wrogich.  Wiążą  się  z  tym  poglądy na  temat
właściwego  ułożenia  relacji  z  innymi  narodami,  ich  intencji,  ewentualnych  zagrożeń  z  ich
strony, nadziei na pomoc i wsparcie, a także pożądanej polityki międzynarodowej.

Inny typ zbiorowości wytwarzający wspólną świadomość to klasy społeczne. W ujęciu Karola
Marksa  i  jego  kontynuatorów,  np.  Gyórgy  Lukacsa,  klasa  społeczna  jest  w  pełni
skrystalizowana, dopiero gdy posiada świadomość klasową. Jest to poczucie wspólnej sytuacji
w  społeczeństwie,  wspólnego  losu,  wspólnej  niedoli,  wspólnych  perspektyw.  Jest  to  także
identyfikacja sprawców czy winnych tej sytuacji zbiorowości,  a także strategii  walki o swoje
prawa. Wreszcie, obejmuje wizje innych klas i ich definicje jako sojuszników lub wrogów. W
podobny  sposób  postrzegał  specyficzną  mentalność  warstw  społecznych  Max  Weber,
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mieszcząc ich sposoby myślenia, typowe idee i przekonania w ramach szerszej kategorii stylu
życia. Dzisiaj taką analizę w odniesieniu do warstw czy środowisk społecznych prowadzi np.
Pierre  Bourdieu.  Ważnym  składnikiem  emocjonalnym  świadomości  ukonstytuowanej  na
podstawie klasowej  czy stratyfikacyjnej  jest  poczucie honoru, typowe zwłaszcza  dla warstw
wyższych, arystokracji lub elit.

Również kategorie czy grupy zawodowe cechują się niekiedy charakterystyczną świadomością
zbiorową.  Robert  Merton  przedstawił  wnikliwą  analizę  mentalności  urzędniczej,
biurokratycznej,  Howard  Becker  -  środowiska  muzyków  jazzowych.  Wspólnymi  typowymi
przekonaniami  wyróżniają  się  tzw.  wolne  zawody:  adwokaci,  artyści,  lekarze.  Odrębne
sposoby  myślenia  cechują  pracowników  nauki.  W  wielu  badaniach  stwierdzano  swoisty
syndrom świadomościowy wśród zawodowych wojskowych. Charakterystycznym czynnikiem
emocjonalnym świadomości zawodowej jest duma zawodowa. W ramach pewnych organizacji,
korporacji lub firm, przybiera ona postać dumy z konkretnego, sławnego miejsca pracy: czy to
będzie Uniwersytet Jagielloński, czy korporacja SONY, czy Bank Handlowy itp.

Bogatą  i  swoistą  dziedzinę  wspólnych  wierzeń  kultywuje  Kościół  czy sekta.  Składają  się  te
wierzenia na właściwą dla danej religii teologię, w przypadku wielkich, światowych religii -
chrześcijaństwa,  islamu,  buddyzmu,  konfucjanizmu  -  bardzo  rozbudowaną  i  złożoną.  Z
samego, charakteru idei religijnych dotyczących rzeczywistości ponadnaturalnej, pozaziemskiej
wynika, że przesycone są one symboliką i metaforą, a ich ezoteryczność czyni je niedostępnymi
bezpośrednio  dla  myślenia  potocznego  wiernych,  wymagając  wtajemniczonych
interpretatorów i pośredników - kapłanów, księży.

Wreszcie,  podobnie  jak  w  przypadku  wielu  innych  kategorii  socjologicznych,  świadomość
społeczną odnosić można i do zbiorowości mniejszej skali: stowarzyszenia, klubu, wspólnoty
lokalnej, kręgu towarzyskiego, rodziny itp. Jednakże z uwagi na stosunkowo ubogą zawartość
tego, co na tym poziomie swoiste, w porównaniu z emanacją treści ogólniejszych, płynących z
szerszych grup, do których członkowie rodziny, sąsiedztwa czy grupy przyjaciół równocześnie
należą, wartość takiej analizy jest mniejsza.

Odmiany świadomości społecznej

Świadomość społeczna krystalizuje się w wielu różnorodnych formach. Pierwszą jest myślenie
potoczne albo zdroworozsądkowe, czyli rozpowszechnione w danej zbiorowości rozproszone,
spontaniczne, intuicyjne przeświadczenia. Stanowią zapis różnorodnych doświadczeń, jakie w
życiu  codziennym  napotykają  członkowie  społeczeństwa.  Nie  są  one  uporządkowane  ani
usystematyzowane, nie wynikają logicznie jedne z drugich, a co więcej często mają wzajemnie
sprzeczne  implikacje.  Nie  są  też  wyprowadzone  w  systematyczny  sposób  ani  poparte
systematyczną  argumentacją.  Często  wynikają  z  pochopnego  uogólnienia  jednostkowych
doświadczeń lub jednostronnej  interpretacji  zdarzeń. Nie znaczy to, że nie  chwytają czasem
trafnie jakichś prawd o świecie. Nie potrafimy jednak powiedzieć na pewno, czy są prawdziwe
i w jakich granicach dają się stosować, nie mamy bowiem metody ich sprawdzenia. Dlatego też
trudno  je  zakwestionować  czy  obalić.  Są  trwałym,  inercyjnym  i  dogmatycznym  elementem
folkloru  zbiorowości.  Wiele  przykładów  odnajdziemy  w  porzekadłach,  powiedzonkach  czy
przysłowiach ludowych.
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Drugą  formę  świadomości  społecznej  stanowią  bardzo  rozbudowane  w  każdym
społeczeństwie,  od  prymitywnych  do  współczesnych,  idee  i  wyobrażenia  na  temat  świata
nadnaturalnego i spraw ostatecznych. Jak określał to Emile Durkheim, ich przedmiot to sfera
sacrum,  tajemnicza, budząca respekt, podziw i strach, a różna od sfery  profanum,  obejmującej
przyziemne,  zwyczajne  zjawiska i  zdarzenia.  Odpowiadają na uniwersalne  zapotrzebowanie
wynikające  z  niepewności,  nieprzewidywalności,  nieprzejrzystości  ludzkiej  egzystencji,  a  w
szczególności  powszechnego  i  budzącego  grozę  doświadczenia  śmierci.  Zaliczamy  tu  mit,
magię  i  religię.  Ich  cecha  swoista  to  to,  że  z  założenia  nie  poddają  się  sprawdzeniu  ani
zakwestionowaniu,  ponieważ  opierają  się  na  wierze.  Nie  są  to  prawdy  stwierdzone,  lecz
objawione, czerpią swoją moc nie z jakiejkolwiek argumentacji, ale z autorytetu tych, którzy je
konstatują i „dają do wierzenia", a więc samego Boga, jego ziemskich wcieleń, wysłanników,
proroków, namiestników. Utrwalane i umacniane są rozbudowanym, kolektywnym rytuałem,
a także silną, wzajemnie utwierdzającą się w wierze wspólnotą wierzących - w obrębie kultu,
sekty czy Kościoła.

Trzeci składnik świadomości społecznej to ideologie. Wyróżnia je nie tyle szczególna treść, co
funkcja  jaką pełnią  wobec  pewnych zbiorowości.  Są to takie  zbiory  czy systemy idei,  które
dostarczają uzasadnienia, legitymizacji, wsparcia jakimś partykularnym interesom grupowym,
lub utwierdzają grupową tożsamość. Zawierają też na ogół pewne negatywne przekonania na
temat innych grup, które postrzegane są jako zagrożenie dla takich interesów czy tożsamości.
Definiując w ten sposób ideologię, nie wypowiadamy się z góry co do jej  prawdziwości lub
fałszywości. Nie przyjmujemy więc konwencji typowej dla marksizmu, w myśl której ideologia
to  tyle  co  „świadomość  fałszywa".  Ideologia  w  naszym  ujęciu  może  zawierać  przekonania
prawdziwe (np. adekwatnie opisane heroiczne zdarzenia z historii danego narodu jako element
ideologii  narodowej).  Jednakże instrumentalna,  legitymizująca rola ideologii  sprawia,  że jest
ona  szczególnie  podatna  na  wszelkie  patologiczne  formy  myślenia  -  stereotypy,  przesądy,
idealizacje, konfabulacje - o których będzie mowa osobno. Zbiorowości legitymizowane przez
ideologię mogą być najrozmaitsze, od narodów czy grup etnicznych wytwarzających ideologie
nacjonalistyczne, poprzez klasy społeczne z ideologią klasową (zwaną też w konwencji mark-
sowskiej  „świadomością  klasową"),  ruchy  społeczne,  warstwy  i  środowiska  społeczne,
kategorie zawodowe, aż po mikroskalę ideologii firmy czy nawet rodziny. Dzisiaj, w kontekście
postępującego  procesu  globalizacji,  zbiorowością  coraz  bardziej  realną  staje  się  ludzkość,
społeczeństwo  globalne,  i  stąd  coraz  większe  znaczenie  uzyskują  ideologie  związane  z
interesami uniwersalnymi, takie jak pacyfizm, ekologia czy obrona praw człowieka.

Poglądy i  przekonania  ideologiczne  są  artykułowane  w różny sposób.  Wprost  formułują  je
programy  polityczne,  deklaracje  partyjne,  manifesty,  pamflety,  publicystyka,  czasem
rozbudowane  doktryny.  Taki  charakter  miały  np.  ideologie  rewolucyjne,  leżące  u  podstaw
„Wielkich Rewolucji": brytyjskiej,  francuskiej, amerykańskiej,  rosyjskiej, chińskiej.  Ale funkcje
ideologiczne mogą też pełnić, pośrednio, inne wytwory myśli ludzkiej. Legitymizacja własnych
grup i delegi-tymizacja obcych jest często przesłaniem literatury (przykład: patriotyczne dzieła
„ku pokrzepieniu serc" wieszczów naszej poezji romantycznej czy Sienkiewicza). Bardzo mocne
treści ideologiczne niesie twórczość teatralna i filmowa (przykład: polskie filmy wojenne czy
dzieła  Wajdy, od  Popiołu i  diamentu  po  Człowieka z żelaza).  Osobny dział  to satyra i  kabaret.
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Ideologia  bywa  implikacją  religii,  niekiedy  konserwatywną,  afirmującą  istniejące  instytucje
polityczne  czy  nierówności  społeczne  jako  niewzruszalne,  bo  dane  od  Boga  (przykład:
katolicyzm  w  Średniowieczu),  ale  niekiedy  rewolucyjną  lub  reformatorską,  poprzez
definiowanie aktualnego porządku politycznego i ekonomicznego jako sprzecznego z boskim
planem  (przykład:  kościelna  doktryna  wyzwolenia  w  Ameryce  Łacińskiej  albo  bardziej
umiarkowana krytyka niektórych  aspektów kapitalizmu i  cywilizacji  konsumpcyjnej  w tzw.
„społecznej  doktrynie  Kościoła").  Wymowę  ideologiczną  przypisuje  się  niektórym  działom
nauki, zwłaszcza naukom historycznym, społecznym i humanistycznym. Funkcje ideologiczne
może pełnić także muzyka (przykład: hymny narodowe, pieśni patriotyczne,  niektóre opery,
cały  Chopin),  a  nawet  malarstwo  czy  rzeźba  (przykład:  historyczne  obrazy  Matejki  czy
twórczość okresu socrealizmu).

Ze  względu na związek  z  życiowymi  interesami  grup ludzkich  i  ich  zbiorową tożsamością
ideologia wyzwala szczególnie silne emocje i mobilizuje do działania. Leży u podstaw wielu
przejawów zachowań zbiorowych - buntów, manifestacji,  demonstracji.  Jest też podstawową
siłą integrującą ruchy społeczne i nadającą im impet do walki o zmiany społeczne. Ze względu
na wielość grup i rozbieżność interesów grupowych ideologie są terenem silnych kontestacji i
konfliktów.  Mimo  dwukrotnych  deklaracji  o  zanikaniu  sporów  ideologicznych,  pierwszej
zawartej w tezie o „końcu ideologii", w ramach teorii społeczeństwa postindustrialnego Daniela
Bella,  i  drugiej  -  w tezie  o „końcu historii"  Francisa Fukuyamy wyrażającej  triumfalistyczne
nastroje po upadku komunizmu - ferwor ideologiczny bynajmniej się nie zmniejsza.

Zbliżony nieco do ideologii jest czwarty składnik świadomości społecznej - opinia publiczna.
Jest to charakterystyczny dla danej  zbiorowości kompleks poglądów na sprawy publiczne, a
więc  polityczne,  ekonomiczne,  społeczne,  międzynarodowe  itp.  Sam termin  wprowadził  w
latach trzydziestych  XX wieku publicysta amerykański Walter Lippman, dostrzegając rosnącą
rolę prasy w zwiększaniu widoczności sceny publicznej: dostarczaniu obywatelom informacji o
problemach ponadlokalnych oraz pewnych schematów czy standardów oceniających. Dzięki
temu obywatele otrzymują bogate tworzywo dla kształtowania własnego poglądu. Ale także
coś  więcej:  zaczynają  zdawać  sobie  sprawę,  w  jakim  stopniu  ich  opinie  są  odosobnione  i
wyjątkowe, a w jakim są terenem szerokiego konsensu. Pozwala to przełamać stan, który, jak
pamiętamy,  Gordon  Allport  określał  mianem  „pluralistycznej  ignorancji",  a  który  jest
paraliżujący  dla  wszelkiego  obywatelskiego  aktywizmu.  Dopiero  poczucie  wspólnoty  opinii
skłania  do  zbiorowego  działania  czy  partycypacji  politycznej,  co  jest  niezwykle  istotne  dla
społeczeństw  demokratycznych.  Oczywiście  w  naszych  czasach  taką  rolę  opiniotwórczą
zapewne  silniej  i  powszechniej  od  prasy  pełni  telewizja.  Stosunkowo  nowy  fenomen
wspomagający kształtowanie opinii publicznej i przełamywanie „pluralistycznej ignorancji" to
rozpowszechnienie  się  publikowanych  szeroko  sondaży  opinii.  W  sondażach,  niczym  w
zwierciadle,  obywatele  otrzymują  kolektywny  portret  samych  siebie.  Sama  artykulacja
pewnych  kwestii  w  pytaniach  i  odpowiedziach  sondażowych  mobilizuje  do  myślenia,  a
informacja o tym, ilu współobywateli myśli tak samo jak my, a ilu inaczej, wyzwala poczucie
siły, gdy jesteśmy w większości, albo mobilizację w obronie swoich przekonań, gdy stanowimy
mniejszość.

W dzisiejszym świecie  ogromny obszar  świadomości  społecznej  zajmuje  piąty jej  składnik -

Nu
mer



wiedza  naukowa.  Są  to  takie  przekonania  i  poglądy,  które  oceniamy  w  kategoriach
prawdziwości i fałszywości, żądając ich uzasadnienia przy pomocy systematycznie stosowanej
metody,  w toku badań naukowych.  Myślenie  współczesne  jest  pod przemożnym wpływem
nauki, a naukowość - rzeczywista lub pozorowana - traktowana jest jako najwyższa nobilitacja
idei. Nic dziwnego, że legitymizację naukową usiłują pozyskać poglądy nie mające z nauką nic
wspólnego. Niezwykle dziś wyspecjalizowany charakter nauki, ezoteryczne na pierwszy rzut
oka  problemy,  nieprzejrzysta  dla  niefachowca  procedura  badawcza,  hermetyczny  język
ułatwiają pozorowanie naukowości i utrudniają zarazem kompromitację naukowej szarlatanerii
w  oczach  szerszego  społeczeństwa.  Obserwujemy  dziś  rozrost  sektora  paranaukowego,
zwłaszcza w tych dziedzinach, w których nauka odpowiada na jakieś palące ludzkie potrzeby i
nadzieje.  Przykłady  najczęstsze  pochodzą  dlatego  z  medycyny,  farmakologii,  genetyki,
psychiatrii, psychologii, ale także ekonomii czy socjologii.

Ostatni, niezwykle bogaty, powszechny i obecny od czasu społeczeństw prymitywnych, dział
świadomości społecznej stanowią sztuka, literatura i muzyka. Odpowiadają na jakąś niezwykle
silną  ludzką  potrzebę  kreacji,  ekspresji,  eksternalizacji  swoich  przeżyć  emocjonalnych  i
estetycznych.  Wystarczy  przejść  się  po  którymś  z  wielkich,  wielotematycznych  muzeów  -
Luwrze, Prado, Watykanie, Muzeum Brytyjskim - czy po jakiejkolwiek wielkiej bibliotece, aby
zdać sobie sprawę, jak kolosalne zasoby czasu, energii, pracy ludzie poświęcali przez stulecia
na twórczość artystyczną i jak wielką wagę przywiązywali do takich wytworów ich odbiorcy,
szeroka publiczność. Homo creator to jeszcze jedno określenie natury człowieka, obok tych wielu
wspominanych wcześniej, które chwyta jakąś ważną prawdę o naszym gatunku.

Niektóre  dzieła  artystyczne  mają  charakter  dyskursywny,  formułowane  są  w  języku
naturalnym, inne posługują się jako środkiem wyrazu dźwiękiem czy obrazem. W dzisiejszym
społeczeństwie, dzięki pojawieniu się nowych technik rejestracji i przekazu, zachodzi swoista
eksplozja audiowizualnych form artystycznych, dzieł filmowych, telewizyjnych, reklamowych,
plakatu, nagrań muzycznych, wideoklipów. Pojawiają się zupełnie nowe kanony estetyczne i
nowe formy wrażliwości odbiorców. Niektórzy autorzy zwiastują narodziny nowej „cywilizacji
wizyjnej" w miejsce cywilizacji słowa.

Jak  widzimy,  świadomość  społeczna,  czyli  idealny  aspekt  kultury,  to  dziedzina  ogromnie
bogata  i  złożona.  Wytwarza  się  ona  w  niezwykle  skomplikowanym  współgraniu  dwóch
procesów,  które  można  metaforycznie  określić  jako  oddolny  i  odgórny.  Z  jednej  strony
zachodzi spontaniczne formułowanie idei, przekonań i poglądów przez zwykłych ludzi, w toku
i przy okazji ich normalnego, codziennego życia. Dzieląc się tymi ideami z innymi, poddając
dyskusji, sporom, wysuwając argumenty, broniąc własnych i kontestując poglądy przeciwne -
ludzie  nadają  im  status  ponadindywidualny.  Idee  wchodzą  w  obieg  grupowy,  stają  się
udziałem innych przekonanych, umacniają we wzajemnych interakcjach. Ale ludzie różnią się
oczywiście  pomysłowością,  spostrzegawczością,  wyobraźnią,  zdolnościami  wyrażania  myśli.
Niektórzy więc bardziej niż inni przejmują rolę inicjatorów czy wyrazicieli idei, liderów opinii
czy twórców sztuki.  Z czasem wyłania  się  profesjonalna grupa twórców, artykulatorów czy
manipulatorów świadomości społecznej; mędrców, proroków, pisarzy, artystów, ideologów. I
wtedy procesowi oddolnego kształtowania świadomości zaczyna towarzyszyć proces odgórny.
W nowoczesnym społeczeństwie  uzyskuje  on znaczenie  dominujące.  Świadomość  społeczna
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jest  coraz  wyraźniej  terenem  działania  specjalistów,  a  masy  społeczne  przekształcają  się  w
odbiorców profesjonalnie sformułowanych treści:  gazet i programów telewizyjnych, reklam i
filmów,  przedstawień  i  widowisk,  książek  i  komiksów.  Bogactwo  tych  propozycji
intelektualnych czy estetycznych bombardujących dzisiejsze społeczeństwo, a także łatwość, z
jaką dzięki mass mediom docierają do odbiorców, są przez jednych traktowane jako postęp i
wzbogacenie ludzkiej egzystencji, a przez innych jako zagrożenie dla samodzielności myślenia,
prowadzące także do stępienia wrażliwości i rozmycia kryteriów pozwalających odróżniać to,
co naprawdę wartościowe.

Patologia świadomości społecznej

Niezależnie od oceny tej najnowszej tendencji w obrębie świadomości społecznej występowały
zawsze  pewne  zjawiska  patologiczne.  Kiedy  mówimy  „patologiczne",  mamy  na  myśli,  po
pierwsze,  zniekształcenia  poznawcze,  a  więc  poglądy uproszczone,  jednostronne  lub  wręcz
fałszywe, a po drugie - szkodliwe konsekwencje  społeczne pewnych idei,  np. wywoływanie
napięć społecznych, konfliktów, a nawet destrukcji społeczności. Na ogół obie te okoliczności
występują  razem.  Wyróżnimy trzy odmiany takich  patologicznych  przejawów świadomości
społecznej.

Pierwsza to stereotypy1. Stereotyp to uproszczony, jednostronny, skrajnie wyjaskrawiony obraz
pewnej  zbiorowości,  traktujący  wszystkich  jej  członków  w  sposób  niezróżnicowany,
niezależnie od ich przymiotów indywidualnych. Tworzy się najczęściej  na podstawie jakichś
jednostkowych  doświadczeń  z  reprezentantami  zbiorowości,  które  zostają  następnie
uogólnione  w  sposób  nieuprawniony  na  całą  zbiorowość,  by  wreszcie  zostać  zastosowane
zwrotnie,  bezkrytycznie  i  „automatycznie"  do  każdego  kolejnego  członka  zbiorowości.
Wykluczają  a  priori  możliwość,  że  ktoś  należący  do  zbiorowości  mógłby  mieć  inne  cechy.
Przypisują  mu  cechy  wspólne  bez  dowodu  i  bez  możliwości  kontr-dowodu.  Tak  więc
stereotypy przejaskrawiają  różnice  między grupami,  ignorują  wewnętrzne  zróżnicowanie  w
obrębie grup i odnoszą rzekome ogólne cechy całej grupy do każdego jej członka. Najczęstszym
tematem stereotypów są cechy zbiorowości etnicznych, narodowych i rasowych. Przykłady są
niezliczone:  Skandynawowie  są  zimni,  Anglicy  są  flegmatyczni,  Francuzi  są  najlepszymi
kochankami,  Murzyni  są  leniwi,  Chińczycy  są  przebiegli  i  chytrzy,  Żydzi  mają  największe
talenty  do interesów.  Oczywiście  przedmiotem stereotypów mogą być również  zbiorowości
mniejszej  skali:  krakowianie  w odróżnieniu  od warszawiaków czy poznaniaków,  górnicy w
odróżnieniu od rolników, lekarze w odróżnieniu od adwokatów itp. Stereotyp czyni wrażenie
wiedzy  obiektywnej,  sam  w  sobie  bowiem  nie  zawiera  jeszcze  wartościowania.  Stwierdza
jedynie pewne uogólnione cechy grupowe, nie wyrażając ich oceny.

Szczególne  niebezpieczeństwo stereotypów pojawia  się  wtedy,  gdy implikują  one  wyraźnie
negatywną  ocenę  opisywanej  grupy,  a  także  gdy  traktują  takie  negatywne  cechy  jako
nieusuwalne i nienaprawialne, bo związane z samą naturą grupy, niezależną od dobrych chęci i
starań poszczególnych jej członków. Czarna rasa jest po prostu z natury leniwa i dlatego żaden
Murzyn nie  będzie  dobrym pracownikiem. Żydzi  to z natury oszuści  i  lichwiarze  i  dlatego
żadnemu Żydowi  nie  można  zaufać.  Politycy  to z natury ich  zawodu środowisko  do głębi
skorumpowane  i  żaden  polityk  nie  działa  w  interesie  obywateli.  Tego  rodzaju  negatywne
stereotypy  nazywamy  przesądami.  I  znów  najczęstsza  kategoria  to  przesądy  rasowe  czy
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etniczne,  choć  spotykamy  także  przesądy  regionalne,  zawodowe  lub  grupowe.  Przesądy
formułowane są wobec grup obcych, innych niż nasza. Ale często towarzyszy im przeciwny
stereotyp  naszej  własnej  grupy,  jednostronnie  i  uogólniające  pozytywny.  Nazwiemy  to
megalomanią albo szowinizmem grupowym, a jego szczególną formą jest opisywane przez nas
wcześniej  zjawisko  zawyżonej  samooceny  grupy na  skali  porównawczej  z  innymi  grupami
(aggrandizement  effect).  Polacy  to  naród  szczególnie  tolerancyjny,  bogobojny  i  waleczny.
Krakowianie to środowisko wyrafinowane intelektualnie i artystycznie. Kobiety są wrażliwsze i
mądrzejsze od mężczyzn. Nasza firma jest najlepsza w branży (podczas gdy obiektywnie jest
piąta w rankingu).

Niezależnie  od  wadliwości  poznawczej:  jednostronności,  selektywności,  przejaskrawienia,
nieprawomocnego  uogólnienia,  co  przesądy  dzielą  ze  stereotypami,  niosą  one  w  sobie,
zwłaszcza  w powiązaniu  z  szowinizmem grupowym,  element  dodatkowy:  emocje  niechęci,
wrogości i odrzucenia wobec obcych. A to ma już bardzo groźne konsekwencje społeczne. Po
pierwsze  może  prowadzić  do  separowania  się  od  obcej  grupy,  powiększania  dystansu
społecznego,  czyli  ograniczania  puli  wspólnie  podejmowanych  interakcji  (np.  unikania
mieszanych małżeństw), a w końcu całkowitej nawet segregacji, czyli zwyczajowo lub prawnie
zagwarantowanej izolacji: pełnej  endogamii małżeńskiej,  osobnych dzielnic zamieszkania czy
nawet zamkniętych gett, wydzielonych terenów konsumpcji i rozrywki. Skrajnym przykładem
segregacji  rasowej  był  tzw.  apartheid  w  Afryce  Południowej.  Inny  -  to  żydowskie  getta  w
miasteczkach Europy Wschodniej przed II wojną światową.

Następny  krok  to  już  nie  tylko  pasywne  izolowanie  się  czy  unikanie,  ale  aktywne,  gorsze
traktowanie członków obcej grupy. Nazywamy to dyskryminacją. Dyskryminacja to mniejsze
szansę  dostępu  do  wykształcenia,  zawodu,  majątku,  praw  politycznych,  prestiżu  i  innych
cenionych dóbr,  z  tej  tylko racji,  że  ktoś  jest  członkiem jakiejś  grupy będącej  przedmiotem
przesądów i  bez  uwzględnienia  jego  indywidualnych  kwalifikacji  czy zasług.  W momencie
pojawienia się dyskryminacji zaczyna działać pewien złowieszczy mechanizm społeczny, który
Robert Merton określał jako samorealizujące się proroctwo. Otóż przypuśćmy, że akceptujemy
przesąd, iż Murzyni są leniwi i  nie  nadają się do pracy.  Wówczas oczywiście  nie  będziemy
Murzynów  zatrudniać,  woląc  pracowników  białych.  W  rezultacie  Murzyni  pozostaną
bezrobotni, a fakt, że procent Murzynów wśród bezrobotnych będzie wielokrotnie przewyższał
procent białych, potraktowany zostanie jako dowód, że Murzyni są niezdolni do pracy. Albo
inny  przykład:  przypuśćmy,  że  w  danym  społeczeństwie  istnieje  stereotyp  kobiety  jako
gospodyni domowej  i  przesąd, że kobiety nie  nadają się  do polityki.  Wówczas będą bardzo
rzadko  wystawiane  w  wyborach,  jeszcze  rządzie)  wybierane,  a  fakt,  że  parlament  będzie
zdominowany  przez  mężczyzn,  posłuży  jako  argument  umacniający  antykobiecy  przesąd  i
męską megalomanię.

Mocno  ugruntowane  przesądy,  którym  towarzyszy  segregacja  i  dyskryminacja,  mogą
przerodzić się w bezpośrednie ataki wobec grup dyskryminowanych. Ich członkowie stają się
przedmiotem szykan,  prześladowań,  wysiedlania,  „czystek  etnicznych",  wandalizmu,  aktów
przemocy  fizycznej.  Stąd  już  niedaleko  do  eksterminacji,  a  więc  eliminowania  najpierw
poszczególnych członków, czego tragicznym przykładem są lincze i pogromy, a później nawet
całej  obcej  społeczności,  co  podjął  np.  Hitler  jako  tzw.  „ostateczne  rozwiązanie"  kwestii
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żydowskiej. W ogóle antysemityzm dostarcza tragicznego przykładu eskalacji od stereotypów,
poprzez  wszystkie  stopnie  pośrednie,  aż  do  ludobójstwa.  Drogę  tę  można  przedstawić  na
diagramie:

Polski  socjolog  emigracyjny  Zygmunt  Bauman  interpretuje  mechanizm  masowej  zagłady
Żydów przez  reżim  nazistowski  jako  efekt  dwóch  procesów.  Po  pierwsze,  pogłębiające  się
przesądy antysemickie, rozniecane przez propagandę nazizmu i ujęte nawet w kształt quasi-
naukowej  doktryny,  dostarczały  motywacji  do  ludobójstwa,  a  równocześnie,  po  drugie,
długotrwała  segregacja  i  separacja  od  tej  społeczności  (obyczajowa,  religijna,  wreszcie
przestrzenna,  w  gettach)  unicestwiała  hamulce  moralne,  elementarny  impuls  współczucia,
pozwalając traktować Żydów już nie tylko jako gorszych i obcych, ale jako nieludzi, których
wyeliminowanie jest tylko problemem technicznym, takim jak oczyszczenie pola z chwastów
czy wytrzebienie insektów2.

Historia  XX  wieku,  przynosząca  obok  Holocaustu,  stalinowskie  łagry,  masowe morderstwa
czerwonych khmerów w Kambodży, rzezie plemienne w Ru-andzie, masakrę muzułmanów w
Srebrenicy, czystki etniczne w Kosowie - pokazuje dowodnie, jaka niszcząca siła kryć się może
w wykrzywionych ideach i chorej świadomości zbiorowej. Skąd ta choroba się bierze? Czasami
rodzi  się  spontanicznie,  oddolnie.  Jest  tak  najczęściej  wtedy,  gdy obcy  zagrażają  interesom
ekonomicznym, stwarzają konkurencję na rynku pracy, wykazują jakieś przewagi uzdolnień.
Wywołana  tym  niechęć  lub  zawiść  sprawia,  że  jako  częściowo  nieświadoma  racjonalizacja
grupę zaczyna razić odmienność sposobów życia, ubierania się, obyczajów, praktyk religijnych.
Zaczynają  krążyć  plotki,  bulwersujące  opowieści,  tworzą  się  mity  o  jakichś  złowieszczych
zamiarach  obcej  grupy.  Szczególnie  podatna  atmosfera  dla  poczucia  grupowego zagrożenia
pojawia się  w sytuacji  kryzysu ekonomicznego,  pogorszenia  warunków życia.  Wtedy działa
sformułowana i potwierdzona eksperymentalnie przez psychologów amerykańskich Dollarda i
Millera  hipoteza „frustracji-agresji".  Naturalnym obiektem agresji  staje  się  grupa obca.  I  tak
powstaje przesąd, rozpoczynając narastającą sekwencję konfliktu.

Często  jednak  geneza  przesądów  nie  jest  oddolna,  lecz  odgórna.  Stereotypy  i  przesądy  są
szczególnie  podatne  na  celową  manipulację.  Stają  się  narzędziem  cynicznej  polityki,  gdy
znalezienie „kozła ofiarnego" w postaci obcej grupy spełnia aż kilka użytecznych funkcji. Po
pierwsze,  pozwala  obarczyć  tę  grupę  winą  za  niepowodzenia  władzy  czy  trudności,  jakie
przechodzi  społeczeństwo.  Po  drugie,  przekonanie  o  zagrożeniu  ze  strony  takiej  grupy
wywołuje  -  zgodnie  ze  znanym  nam  już  prawem  Simmla-Cosera  -  pełniejszą  integrację
zbiorowości,  „zwarcie  szyków" i  skupienie  się  wokół  liderów,  którzy zyskują  w ten sposób
dodatkową legitymizację. Po trzecie, konflikt staje się tematem zastępczym, na którym skupia
się uwaga zbiorowości, zapominającej o innych problemach, które władza stara się ukryć czy
zatuszować.  Nie bez powodu za zbrodniami inicjowanymi przez stereotypy i przesądy stoją
często konkretne postaci: Hitler, Stalin, Poi Pot, Idi Amin, Karadżić, Milośević.

Zmieńmy teraz skalę analizy i popatrzmy na interesującą patologię świadomości zbiorowej w
małych  grupach.  Amerykański  psycholog  społeczny  Indng  Janis  zidentyfikował  i  opisał
syndrom, który nazwał „myśleniem grupowym"  (groupthink)3.  Jak wskazywaliśmy wcześniej,
silne  więzi  społeczne  między członkami  grupy,  solidarność  grupowa,  wzajemna  lojalność  i
zaufanie, czyli  to, co określamy czasem jako morale grupy, jest  niezmiernie  istotne z dwóch
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powodów.  Po  pierwsze,  zwiększa  atrakcyjność  grupy  dla  jej  członków,  ponieważ  przynosi
autoteliczne satysfakcje z uczestnictwa, daje poczucie wsparcia, zakorzenienia, bezpieczeństwa.
Jednostka  silnie  identyfikuje  się  z  grupą  spoistą,  czyni  przynależność  do  grupy  istotnym
fragmentem swojej tożsamości. Po drugie, silne więzi społeczne w grupach spoistych sprzyjają
mobilizacji do działania, ułatwiają koordynację i tym samym zwiększają efektywność grupy w
tym obszarze, w którym działa kolektywnie. Jak wie każdy trener i każdy kibic piłkarski, aby
zwyciężać,  nie  wystarczy  kupić  najlepszych  zawodników,  trzeba  jeszcze  z  nich  stworzyć
zgrany  zespół,  czyli  właśnie  wytworzyć  w  drużynie  wysokie  morale.  To  samo  dotyczy
oddziału wojskowego,  komitetu  naukowego,  wyprawy himalaistów albo jakiejkolwiek  innej
grupy zadaniowej.

Janis zauważył jednak, że są zagadkowe przypadki, gdy te dwie konsekwencje spoistości grupy
- atrakcyjność i efektywność - rozchodzą się. Grupa jest ogromnie atrakcyjna dla jej członków,
identyfikują  się  z  nią  bardzo  silnie,  przynależność  do  niej  traktują  jako  najważniejszą  dla
własnej tożsamości, a mimo to efektywność grupy spada, ponosi ona niepowodzenia czy nawet
klęski.  Przykłady  Janisa  zaczerpnięte  zostały  ze  świata  amerykańskiej  polityki.  Badał  on
dokładnie  warunki  dochodzenia  do katastrofalnej  w skutkach decyzji  o  inwazji  na  Kubę w
Zatoce  Świń,  decyzji  podjętej  przez  najbliższe  otoczenie  prezydenta  Kennedy'ego.  Przykład
późniejszy, bardzo podobny, to decyzja o włamaniu do sejfów konkurentów politycznych w
Hotelu  Watergate,  podjęta  przez  współpracowników  prezydenta  Nixona,  prowadząca  w
efekcie  do  usunięcia  prezydenta  z  urzędu.  Jeszcze  nowszy  przykład  to  aneksja  Kuwejtu
zamierzona przez Saddama Hussajna, a zakończona sromotną porażką militarną. A wychodząc
poza  świat  polityki,  opisana  przez  łona  Krakauera  w  słynnym  bestsellerze  tragedia  grupy
zdobywającej  Mount  Everest  może  również  być  zinterpretowana  w  tych  kategoriach.  We
wszystkich  tych  przypadkach  spoistość  grup  decyzyjnych  była  niezwykle  silna.  Za  silna,
twierdzi Janis, bo także i w tej dziedzinie okazuje się, że zbyt wiele tego, co skądinąd dobre,
może  prowadzić  do  katastrofalnych  skutków.  Istnieje  jakiś  optymalny,  średni  poziom
spoistości,  który  zapewnia  grupie  sukces.  Poniżej  tego,  w  przypadku  demoralizacji,  ale  i
powyżej,  w  przypadku  nadmiernie  rozbudowanego  morale,  grupa  jest  niezdolna  do
efektywnego działania.

Myślenie  grupowe  polega,  mówiąc  najprościej,  na  zupełnej  zatracie  przez  grupę  poczucia
rzeczywistości,  dzięki  jej  izolacji  od  otoczenia  i  zamknięciu  się  we  własnym  świecie.  Na
syndrom  myślenia  grupowego  składają  się  następujące  elementy.  Po  pierwsze,  złudzenie
nieograniczonej  siły  i  bezkarności,  dające  poczucie  pełnego  bezpieczeństwa.  Po  drugie,
lekceważenie  wszelkich  potencjalnych  zagrożeń,  sygnałów  ostrzegawczych,  realistycznych
informacji  płynących  z  zewnętrznego  świata,  poprzez  wzajemnie  wzmacniające  się  w
interakcjach członków grupy racjonalizacje. W ten sposób członkowie grupy umacniają się w
swoich  przekonaniach,  grupowym samozadowoleniu  i  arogancji.  Po  trzecie,  niepodważalna
wiara w swoją wyższość moralną, słuszność własnych wartości, celów czy sprawy, o którą się
walczy.  A  równocześnie  budowanie  stereotypów  i  przesądów  na  temat  oponentów,
przeciwników  i  wrogów,  jako  wcieleń  zła,  co  usprawiedliwiać  ma  stosowanie  wobec  nich
wszelkich, nawet najbardziej  amoralnych metod. Po czwarte, traktowanie przywódców grup
zewnętrznych jako słabych, niekompetentnych czy wręcz głupich, co dyskwalifikuje ich jako
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partnerów do ewentualnych negocjacji i kompromisów. Po piąte, silne akcentowanie lojalności
wobec  grupy  jako  najwyższej  cnoty  i  stąd  bezwzględna  presja  w  kierunku  konformizmu.
Odmienność poglądów to nie jest sprawa intelektualna, lecz moralna, a więc każdy dysydent
jest  traktowany  jako  niegodny  odszczepieniec  lub  zdrajca.  Po  szóste,  autocenzura
powstrzymująca  przed  wyrażaniem  wątpliwości  czy  kontrargumentów  w  obawie  przed
moralnym potępieniem grupy, przez przekonywanie samych siebie o ich niewielkiej ważności
czy  trafności.  Po  siódme,  pojawienie  się  najbardziej  gorliwych,  samozwańczych  cenzorów,
którzy kontrolują przepływ informacji spoza grupy i izolują grupę, a zwłaszcza jej przywódcę,
od wszelkich opinii, które mogłyby zachwiać jednomyślnością i pewnością ich racji. Po ósme,
wytworzenie  się  złudzenia  pełnej  jednomyślności,  dzięki  założeniu,  że  milczenie  narzucone
przez  autocenzurę  oraz  brak  odmiennych  opinii  zewnętrznych,  skutecznie  ukrytych  przez
cenzorów,  oznacza  pełną  zgodę  wszystkich  członków  z  decyzjami  czy  polityką  grupy.  W
sytuacji myślenia grupowego, w rezultacie takiej samonapędzającej się i samowzmacniającej się
spirali  coraz  głębszej  izolacji  grupy  we  własnym  wyimaginowanym  świecie,  dochodzi  do
całkowitego  zafałszowania  obrazu  zewnętrznego  otoczenia,  w  którym  grupa  działa,  do
nierealistycznej  oceny  własnych  możliwości  i  w  efekcie  do  działań  przynoszących
niepowodzenie czy klęskę. Biały Dom prezydenta Kennedy'ego nie docenił determinacji i siły
oporu Kubańczyków, przeceniając  zarazem swoje możliwości militarne. Biały Dom prezydenta
Nixona nie docenił roli mediów i opinii publicznej jako „trzeciej władzy" w społeczeństwach
demokratycznych,  a  także  przecenił  swoje  szansę  zatuszowania  afery  i  manipulowania
organami  wymiaru  sprawiedliwości.  Otoczenie  Saddama  Hussajna  nie  doceniło
zaangażowania  amerykańskich  interesów  ekonomicznych  w  Kuwejcie  oraz  nie  dostrzegało
słabości  własnej  techniki  wojskowej,  podejmując  próbę  aneksji,  która  zakończyła  się  klęską
militarną.  A  zblazowani  wcześniejszymi  sukcesami  przewodnicy  himalajscy  nie  docenili
możliwości  zmiany  pogody  i  przecenili  siły  swoich  komercyjnych  klientów-amatorów,
doprowadzając do tragedii.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

DYSKRYMINACJA:  mniejsze  szansę  dostępu  do  wykształcenia,  zawodu,  majątku,  praw
politycznych, prestiżu i innych cenionych dóbr, z tej tylko racji, że ktoś jest członkiem grupy
będącej  przedmiotem  przesądów  czy  negatywnych  stereotypów  i  bez  uwzględnienia  jego
indywidualnych kwalifikacji czy zasług.

EKSTERMINACJA:  fizyczne eliminowanie  członków grupy lub całej  grupy postrzeganej  za
pomocą szczególnie nasilonych negatywnych stereotypów czy przesądów.

IDEOLOGIE: zbiory lub systemy idei, które dostarczają uzasadnienia, legitymizacji, wsparcia,
jakimś partykularnym interesom grupowym lub utwierdzają grupową tożsamość.

JĘZYK:  system  powiązanych  ze  sobą  symboli  uznawanych  w  danej  społeczności  (inaczej:
których znaczenie jest dla członków tej społeczności takie samo).

JĘZYK CIAŁA: poza, postawa cielesna, która w kulturze danej zbiorowości kojarzy się z jakimś
stanem emocjonalnym, nastawieniem czy cechami osobowościowymi partnera.

JĘZYK NATURALNY:  system symboli wytworzony spontanicznie przez daną zbiorowość w
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długim procesie historycznej akumulacji.

JĘZYK  SZTUCZNY:  system  symboli  skonstruowany  celowo  dla  zapewnienia  komunikacji
międzyludzkiej w jakimś specyficznym zakresie.

MORALE  GRUPY:  silne  więzi  społeczne  między  członkami  grupy,  solidarność  grupowa,
wzajemna lojalność i zaufanie.

MYŚLENIE GRUPOWE:  zupełna  zatrata  przez  grupę poczucia  rzeczywistości,  przecenianie
własnej siły i możliwości działania, samozadowolenie i arogancja, co związane jest z nadmierną
spoistością i solidarnością w obrębie grupy, a także jej izolacją od otoczenia i zamknięciem się
we własnym świecie.

PIKTOGRAM: obrazek, który ma w graficznym uproszczeniu symbolizować obiekt czy stan, z
którym skojarzenie pragniemy wywołać.

PRZESĄD: negatywny stereotyp mocno zabarwiony emocjonalnie.

SEGREGACJA:  prawnie  lub zwyczajowo zagwarantowana izolacja  jednostek należących do
grup, których dotyczą przesądy i  negatywne stereotypy (przeważnie  mniejszości  etnicznych
czy rasowych).

STEREOTYP: uproszczony, jednostronny, skrajnie wyjaskrawiony obraz pewnej zbiorowości,
traktujący wszystkich jej członków w sposób niezróżnicowany, niezależnie od ich przymiotów
indywidualnych.

SYMBOL: wskaźnik pewnego stanu rzeczy oparty na przyjętej w danej zbiorowości dowolnej
konwencji.

SZOWINIZM  GRUPOWY:  przeświadczenie  o  wyjątkowych  zaletach  własnej  zbiorowości,
któremu towarzyszy zaniżona ocena innych.

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA: zbiór szeroko rozpowszechnionych i akceptowanych w danej
zbiorowości  poglądów, idei  i  przekonań,  które stają  się  wzorcami czy schematami myślenia
wpajanymi jej członkom i egzekwowanymi przez społeczny nacisk.

ZNAK: wskaźnik pewnego stanu rzeczy oparty na prawidłowościach przyrodniczych, w myśl
których występuje on razem z tym stanem lub go poprzedza.

Książki godne uwagi

2, 9, 11, 32, 40, 63, 89 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział

Kultura zaufania

Problematyka zaufania, tradycyjnie traktowana jako domena teologii, etyki, filozofii człowieka
czy psychologii  społecznej,  wchodzi  pod koniec dwudziestego wieku w krąg zainteresowań
socjologii.  Wiąże  się  to  z  odejściem  od  dominującego  przez  długi  czas  paradygmatu
instytucjonalnego czy strukturalnego i przesunięciem akcentu na „miękkie zmienne" związane
z kulturą, mentalnością zbiorową, więzią moralną, niuansami stosunków międzyludzkich.

Teorie i teoretycy zaufania

Wśród  prekursorów  socjologicznego  ujęcia  zaufania  wskazać  można  klasycznych  filozofów
społecznych:  Thomasa  Hobbesa,  Johna  Locke'a,  Adama  Smi-tha  czy  Adama  Fergusona,  a
później dziewiętnastowiecznych twórców socjologii: Georga Simmla, Ferdinanda Toenniesa czy
Emile'a  Durkheima.  W  socjologii  pierwszej  połowy  dwudziestego  wieku  problematyka  ta
interesowała m.in. Talcotta Parsonsa i Davida Riesmana.

Jednakże  dopiero  od  końca  lat  siedemdziesiątych  zaczyna  rozwijać  się  osobny  nurt
socjologicznej  teorii  zaufania,  a  studia  empiryczne  w  tej  dziedzinie  uzyskują  charakter
kumulującego  się  „programu  badawczego".  I  tak,  w  1979  roku  Nikłaś  Luhmann  publikuje
bardzo  głośny  esej,  w  którym  dowodzi,  że  zaufanie  jest  niezbędne  w  życiu  społeczeństw
nowoczesnych  z  uwagi  na  ich  rosnącą  złożoność,  nieprzejrzystość,  coraz  szersze  obszary
niepewności i dominację ryzyka1. W 1983 roku Bernard Barber podejmuje analizę znaczenia i
granic zaufania w różnych domenach instytucjonalnych - polityce, ekonomii, medycynie itp. -
wiążąc  pojęcie  zaufania  z  ideą  opieki,  powiernictwa  i  reprezentacji2.  W  1984  roku  Shmuel
Eisenstadt i  Louis Roniger  badają centralną rolę  zaufania  w stosunkach między patronami i
klientami od starożytności do współczesności3. W 1988 roku Diego Gambetta publikuje analizy
zjawiska zaufania z perspektywy wielu dyscyplin, a w pięć lat później ogłasza monografię o
funkcjonowaniu  zaufania  w  mafii  sycylijskiej4.  W  1990  roku  James  Coleman  redefiniuje
zaufanie  w  kategoriach  rozwijanej  przez  niego  „teorii  racjonalnego  wyboru"5.  Tym  samym
torem idzie  w licznych pracach Russell  Hardin6.  Do tradycji  Luhmanna nawiązuje  Anthony
Giddens, który traktuje zaufanie jako charakterystyczny składnik fazy „późnej nowoczesności",
kładąc  nacisk na rosnącą złożoność,  niepewność  i  ryzyko7.  W 1995 roku Francis  Fukuyama
przeprowadza  wnikliwą  analizę  zaufania  jako  niezbędnego  czynnika  transakcji
ekonomicznych, także w epoce ekonomiki globalnej8. W 1997 roku Adam Seligman proponuje
interpretację zaufania jako koniecznego efektu rosnącej liczby ról społecznych i ich specjalizacji,
co prowadzi do płynności  i  nieostrości  oczekiwań związanych z rolami9.  W 1999 roku Piotr
Sztompka ogłasza próbę sformułowania syntetycznej, socjologicznej teorii zaufania10. Elementy
tej teorii zostaną przedstawione poniżej.

Zaufanie i nieufność: „zakłady" na temat przyszłości

Jak wiemy z rozdziału drugiego, wszelkie działania ludzkie są zorientowane ku przyszłości i
kształtowane  w  swoim  przebiegu  przez  antycypacje  przyszłości.  Skutki  naszych  obecnych
działań zależą  w istotnym stopniu od przyszłych i często od nas niezależnych okoliczności. Na
okoliczności  takie,  obok  różnych  zdarzeń  przyrodniczych  nie  związanych  z  aktywnością
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człowieka,  składają  się  również zdarzenia społeczne,  generowane przez działania jednostek,
zbiorowości,  organizacji,  instytucji.  Ludzie żyją i działają w świecie stworzonym w znacznej
mierze przez innych ludzi i ich działania. Inni, podobnie jak my sami, są w pewnym zakresie
wolni, są podmiotami zdolnymi do wyboru rozmaitych działań. Nie możemy wiedzieć z góry,
jakie decyzje podejmą, jakie działania wybiorą. Istnieje zawsze ryzyko, że podejmą działania
dla  nas  szkodliwe,  a  nie  tylko  korzystne.  Ryzyko  to  rośnie,  w  miarę  jak  nasi  potencjalni
partnerzy stają się coraz bardziej  liczni, zróżnicowani, odlegli w przestrzeni, mniej widoczni,
słowem,  kiedy  nasze  środowisko  społeczne  rozszerza  się,  komplikuje,  staje  się  mniej
przejrzyste i w mniejszym stopniu podlega naszej kontroli.

Ryzyka  tworzonego  przez  skomplikowane  środowisko  społeczne  nie  da  się  uniknąć,  na  to
bowiem  aby  żyć,  musimy  wchodzić  w  interakcje  z  innymi.  Musimy  więc  nieustannie
podejmować  grę,  czynić  zakłady,  stawiać  na  takie  lub  inne  przyszłe  działania  naszych
partnerów. Czynimy to, udzielając im lub odmawiając zaufania. Zaufanie i nieufność to swoiste
zasoby,  kapitał,  który  uruchamiamy  w  podejmowanych  zakładach,  w  tym  nieustannym
hazardzie kontaktów z innymi. Zaufanie pozwala nam zredukować niepewność i założyć, że
inni będą postępować korzystnie dla nas lub przynajmniej neutralnie. Możemy wtedy działać
spokojniej, optymistyczniej, swobodniej, przyjmując, że świat jest lepszy, niż być może jest w
rzeczywistości.  Odwrotnie w przypadku braku zaufania. Tu zakładamy z góry, że świat jest
gorszy,  niż  być  może  jest  naprawdę.  Nieufność  dostarcza  nam bariery  obronnej  przeciwko
możliwym przyszłym zagrożeniom ze strony innych. Domniemanie,  że inni będą działać na
naszą niekorzyść, skłania nas do powstrzymania się od działań, zachowania dystansu i ciągłej
czujności.  Redukujemy  w  ten  sposób  niebezpieczeństwo,  ale  kosztem  pasywności  i  utraty
korzyści płynących z interakcji. I w pierwszym, i w drugim przypadku zaufanie i nieufność to
sposoby  radzenia  sobie  z  niepewną  przyszłością  przez  formułowanie  pozytywnych  lub
negatywnych  przewidywań  i  odpowiednie  działanie  lub  zaniechanie.  Zdefiniujmy  więc:
zaufanie i nieufność to swoiste zakłady na temat przyszłych, niepewnych działań innych ludzi.
Słowo „zakład" w tej definicji ma podkreślić, że zaufanie to nie tylko kontemplacyjna nadzieja,
ale  oparte  na  tym  zaangażowanie,  podjęcie  jakiejś  nie  dającej  się  odwrócić  i  obarczonej
ryzykiem decyzji. Wierzę, że ta kobieta będzie uczciwa i wierna, z nią więc się żenię. Wierzę, że
technicy i piloci PLL LOT są wysoko kwalifikowani, wsiadam więc do samolotu.

Podobnie jak w kasynie, w życiu też grać możemy ostrzej lub ostrożniej, podejmując większe
lub mniejsze ryzyko. Nasze zakłady wyrażające zaufanie tworzą swoistą gradację, w zależności
od  typu  oczekiwań  wobec  partnerów.  Proponuję  wyróżnić  trzy  kategorie  oczekiwań.
Stosunkowo najmniej wymagające oczekiwania określić można jako efektywnościowe; dotyczą
one instrumentalnych właściwości działań podejmowanych przez partnerów. Oczekujemy tu,
że działania innych będą regularne,  prawidłowe, przewidywalne.  Trochę mocniejsze jest  już
oczekiwanie  racjonalności  czy  przemyślanej  kalkulacji  w  działaniach  innych.  Jeszcze
mocniejsze jest oczekiwanie kompetencji, sprawności, skuteczności czy wydajności działań. We
wszystkich  tych  przypadkach  chodzi  jednak  o  pewne  formalne  właściwości  działań  z
pominięciem ich treści. Nie bierzemy tu pod uwagę, ani kogo działania dotyczą, ani do czego
zmierzają.  Zupełnie  inaczej  w  przypadku  drugiej  kategorii,  którą  określić  można  jako
oczekiwania aksjologiczne,  dotyczące właściwości  działań. Obdarzając kogoś zaufaniem tego
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rodzaju,  oczekujemy,  że  będzie  działał  odpowiedzialnie,  sprawiedliwie,  fair,  pryncypialnie,
prawdomównie itp. To już mocniejszy zakład, ludzi moralnych jest bowiem z pewnością mniej
niż racjonalnych. Mówiąc potocznie: dużo łatwiej trafić na cwaniaka niż na świętego. Wreszcie
trzecia kategoria obejmuje oczekiwania opiekuńcze,  związane z takimi działaniami,  które za
Ralfem  Dahrendorfem  nazwać  można  „reprezentacyjnymi"  lub  za  Bernardem  Barberem
„powierniczymi". W tym przypadku liczymy na to, że inni będą bezinteresownie dbać o nasze
sprawy,  że  będą  szlachetni,  pomocni,  altruistyczni,  że  będą  nam  pomagać.  To  jest  zakład
najmocniejszy, szlachetnych altruistów jest bowiem jeszcze mniej niż ludzi pryncypialnych czy
racjonalnych.  Szansa  przegranej,  doznania  zawodu  naszego  zaufania,  rośnie  więc  w  miarę
stawiania partnerom coraz mocniejszych wymagań wzdłuż tej  swoistej  „skali  zaufania" - od
efektywnościowych, poprzez aksjologiczne do opiekuńczych.

Odwrotna logika rządzi wyrażaniem nieufności.  Najsłabszy i  najmniej  ryzykowny zakład to
uznanie,  że inni  działać  będą egoistycznie i interesownie,  dbając przede wszystkim o własne
sprawy. Ten typ nieufności (czy może realizmu) wydaje się całkiem usprawiedliwiony, ludzie
bowiem  rzeczywiście  przeważnie  kierują  się  własnymi  interesami.  Trochę  przesadne  jest
jednak bardziej pesymistyczne oczekiwanie, że inni zawsze działać będą amoralnie, stronniczo,
oszukańczo, kłamliwie, oportunistycznie. Są przecież także jednostki i zbiorowości o wysokim
poziomie  etycznym.  Wreszcie,  najbardziej  nieuzasadnione  (niemal  paranoiczne)  jest
oczekiwanie, że inni działać  będą irracjonalnie, przypadkowo i chaotycznie. W końcu jakiś typ
porządku społecznego występuje  w każdej  ludzkiej  zbiorowości.  Szansa,  że nasza nieufność
okaże  się  bezzasadna  rośnie  więc  w  miarę  odmawiania  partnerom  coraz  bardziej
powszechnych cnót - od opiekuńczych poprzez aksjologiczne do efektywnościowych.

Przegrana  w  pierwszym  i  drugim  typie  „zakładów"  ma  zupełnie  przeciwną  wymowę  i
następstwa.  Jeśli  inni  zawiodą  pokładane  w  nich  zaufanie,  stanowi  to  dla  nas  zdarzenie
destruktywne,  które  łatwo może  doprowadzić  do ugruntowania  się  uogólnionej  nieufności,
rozszerzyć  na  inne  osoby czy  instytucje.  Jeśli  natomiast  nie  sprawdzi  się  wyrażana  innym
nieufność,  stanowi to doświadczenie pozytywne, które może prowadzić do wytworzenia się
uogólnionego zaufania, wiary w rzetelność innych ludzi i instytucji. Wydaje się, że nie ma tu
jednak pełnej symetrii. Daleko łatwiej i szybciej można zawieść się w wyrażanym zaufaniu niż
przełamać  zakładaną  nieufność.  Nawet  pojedyncze  działanie  sprzeczne  z  naszymi
oczekiwaniami może doprowadzić do załamania się zaufania, potrzebujemy natomiast wielu
konsekwentnych dowodów, aby uznać, że nasza nieufność była bezzasadna. Mówiąc inaczej:
daleko  łatwiej  jest  utracić  zaufanie  niż  je  zdobyć  -  przełamać  nieufność.  Jak  powiada
amerykański politolog Russell Hardin, zaufanie to dobro bardzo kruche.

Zaufanie  lub  nieufność  -  w  swoich  mocniejszych  lub  słabszych  odmianach  -  mogą  być
kierowane ku różnym obiektom. Najprostszy przypadek to zaufanie osobiste w stosunku do
konkretnych, znajomych osób. Nieco bardziej  abstrakcyjny charakter ma zaufanie pozycyjne,
kierowane do określonych ról społecznych, zawodów, stanowisk, urzędów, bez względu na to,
kto je konkretnie zajmuje. Każdy, kto pełni rolę obdarzoną społecznym zaufaniem (np. lekarz,
adwokat, duchowny), posiada z tego tytułu pewien wstępny „kredyt zaufania" niezależny od
jego przymiotów osobistych. I odwrotnie, każdy kto pełni role obciążone społeczną nieufnością
(np.  „szalikowiec",  spekulant,  policjant,  polityk),  musi  mozolnie  przezwyciężać  ten wstępny
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bagaż podejrzliwości. Inna odmiana zaufania to zaufanie komercyjne, kierowane do towarów:
produktów określonej  marki,  firmy,  pochodzących  z  określonego  kraju  -  a  pośrednio  tylko
dotyczące ich wytwórców. Dalej, spotykamy się z zaufaniem technologicznym - do rozmaitych
skomplikowanych  systemów  technicznych  (komunikacyjnych,  telekomunikacyjnych,
energetycznych,  informatycznych),  które  stanowią  coraz  bardziej  niezbędną  infrastrukturę
naszego codziennego życia. Takie zaufanie pośrednio tylko odnosi się do ich konstruktorów
czy operatorów. Mamy jeszcze zaufanie instytucjonalne, do złożonych bytów organizacyjnych,
angażujących  liczne  zbiorowości  anonimowych  uczestników  (np.  do  uniwersytetu,  banku,
giełdy).  Wreszcie,  najbardziej  abstrakcyjną  postać  zaufania  stanowi  zaufanie  systemowe,
kierowane pod adresem całego systemu społecznego i jego uczestników (ustroju, cywilizacji,
gospodarki).

Zaufanie  i  nieufność  mogą  mieć  charakter  wybiórczy,  zogniskowany  tylko  na  pewnych
obiektach lub osobach (ufam mojej  rodzinie,  ale nie ufam sąsiadom, ufam lekarzom, ale nie
ufam adwokatom, ufam bankom, ale nie ufam biurom maklerskim, ufam demokracji, ale nie
ufam rynkowi).  Każdy ma swój  własny prywatny bilans  zaufania:  zestaw obiektów i  osób,
którym ufa i którym nie ufa. Każdy obiekt czy każda osoba ma z kolei swoisty zestaw osób,
które jej ufają, i takich, które żywią do niej nieufność (dla premiera lub prezydenta na przykład
może być istotne, jak rozkłada się zaufanie wobec niego wśród różnych grup społecznych; dla
producenta  samochodów  może  być  ważne,  jak  rozkłada  się  zaufanie  do  jego  marki  wśród
różnych grup zawodowych, do których należą potencjalni nabywcy).

Zaufanie  i  nieufność  mogą  mieć  jednak  także  charakter  uogólniony,  przybierać  postać
dominującej  „atmosfery" czy „klimatu" zaufania, lub przeciwnie - nieufności,  który zabarwia
orientacje w stosunku do wszystkich kategorii obiektów i osób, niezależnie od ich typu. Takie
uogólnione zaufanie  może charakteryzować jednostkę  (złośliwi  nazwą ją  wtedy naiwną lub
łatwowierną).  Ale  może  także  stawać  się  cechą  całej  zbiorowości.  Antycypując  dalsze
rozważania,  powiemy,  że  pojawia  się  wtedy  „kultura  zaufania"  lub  przeciwnie  -  „kultura
nieufności".

Zasadność zaufania lub nieufności

Podejmując  „zakłady"  wyrażające  zaufanie  lub  nieufność  wobec  określonych  osób  lub
obiektów,  motywowani  jesteśmy przez różne okoliczności.  Najczęściej  bierzemy pod uwagę
pewne  właściwości  adresatów zaufania.  Wyrażane  przez  nas  zaufanie  jest  wtedy refleksem
kwalifikacji  adresatów do obdarzania ich zaufaniem, ich wiarygodności  (a dokładniej  naszej
subiektywnej oceny, czy adresaci godni są zaufania, czy są wiarygodni). Ustalamy mianowicie,
w drodze mniej lub bardziej drobiazgowych rozważań i kalkulacji, a czasem opierając się na
intuicji, w jakiej mierze osoby czy obiekty same godne są zaufania, albo pośrednio - czy działają
w kontekście strukturalnym lub sytuacyjnym wymuszającym postępowanie godne zaufania.

Kryteria immanentne (dotyczące bezpośrednio obiektów czy osób), jakie bierzemy pod uwagę,
są trojakiego rodzaju. Pierwsze, stosunkowo najbardziej niezawodne, to reputacja, a więc znana
nam  historia  działań  wcześniejszych,  konsekwentnie  i  w  rozmaitych  sytuacjach
przejawiających oczekiwane przez nas walory. Im głębszy horyzont czasowy naszej wiedzy, a
także im bardziej różnorodnych okoliczności i sytuacji ona dotyczy - tym pewniejsza reputacja
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danej osoby lub instytucji i tym bardziej zasadna ekstrapolacja zaufania w przyszłość. Drugie,
bardziej już zawodne kryterium to aktualne osiągnięcia, które nie muszą reprezentować stałego
profilu  działań,  mogą  być  sporadyczne  lub  przypadkowe,  a  więc  mniej  upoważniają  do
ekstrapolacji  zaufania  w  przyszłość.  Wreszcie  trzecie,  nader  już  niepewne  kryterium  to
fizjonomia,  różne  rekwizyty  zewnętrzne  i  symbole  statusu  stosowane  przez  osoby  czy
instytucje  (garnitury,  krawaty  i  rolexy  biznesmenów,  limuzyny  handlarzy  nieruchomości,
marmurowe posadzki w bankach, skórzane fotele w gabinetach dyrektorskich). Tutaj pojawia
się największe pole dla cynicznych manipulacji i stąd największe ryzyko udzielania zaufania na
takich  kruchych  podstawach.  Znane,  nie  tylko z  filmów gangsterskich,  są  całe  kunsztowne
inscenizacje,  mające  uwiarygodnić  oszukańczych  kontrahentów.  Ostatnio  stosowały  je
skutecznie w Polsce pozorowane „biura podróży", a także „bankierzy" z Nigerii.

Inny rodzaj kryteriów, już nie immanentnych, lecz pośrednich, które mogą być jednak bardziej
miarodajne, to charakter kontekstu strukturalnego czy sytuacyjnego, w którym działa osoba lub
instytucja  obdarzana  przez  nas  zaufaniem.  Chodzi  o  to,  czy  jej  zachowanie  jest  skutecznie
monitorowane i kontrolowane, a w konsekwencji zagrożone negatywnymi sankcjami w razie
naruszenia  zaufania.  Inaczej  mówiąc,  czy  istnieją  agendy  wymuszające  działania  godne
zaufania i zmniejszające szansę arbitralności i nadużyć. Przykłady takich agend to niezawisłe
sądy,  prokuratura,  trybunał  konstytucyjny,  rzecznik  praw obywatelskich,  niezależne  media.
Ustrój demokratyczny tym między innymi różni się od autokratycznego, że czyni obywateli i
rządzących  odpowiedzialnymi  w  równym  stopniu  za  swoje  działania  przed  wspólnie  ich
obowiązującym prawem.  I  dzięki  temu wyzwala  silniejsze  zasoby uogólnionego  zaufania  a
priori.  Mogę ufać władcom wtedy, gdy wiem, że podlegają oni rządom prawa i okresowemu
testowi  zaufania  publicznego  podczas  wyborów.  Podobnie,  mogę  bezpieczniej  zawierzyć
kontrahentowi, jeśli wiem, że w razie czego w obronie moich interesów stanie bezstronny sąd.
Mogę bezpieczniej  zaufać  urzędnikowi,  jeśli  wiem,  że  w razie  czego  mogę wyegzekwować
moje prawa w trybunale administracyjnym, a przed nadużyciami bronić mnie będzie rzecznik
praw obywatelskich.  Ta sama logika odnosi  się  nie  tylko do trwałych  struktur,  ale  bardziej
przelotnych  sytuacji,  w  których  działam.  Z  większym  zaufaniem  kupię  samochód  w
eleganckim salonie dużej firmy niż od anonimowego sprzedawcy na giełdzie samochodowej. Z
większym zaufaniem podpiszę kontrakt w biurze notarialnym niż przy stoliku w restauracji.
Będę miał większe poczucie bezpieczeństwa, mijając nieznajomych przechodniów w dzień niż
w  nocy,  większe  w  centrum  miasta  niż  na  peryferiach,  większe  zaufanie  do  wiernych  w
kościele niż do fanów na stadionie piłkarskim.

Główny  nurt  literatury  na  temat  zaufania  skupia  uwagę  na  takich  racjonalnych  -  choć
prowadzonych mniej  lub bardziej  implicite,  a czasem  nawet  intuicyjnych,  podświadomych -
kalkulacjach. Udzielane zaufanie jest tu traktowane jako proste odbicie wiarygodności adresata
czy partnera, którego w naszej ocenie, z różnych powodów wskazanych wyżej, traktujemy jako
godnego  zaufania.  I  na  tym  teoria  racjonalnego  wyboru  się  zatrzymuje.  Ale  powody,  dla
których ufamy lub odmawiamy zaufania,  nie zawsze i nie  tylko są produktem racjonalnych
kalkulacji. Mogą istnieć okoliczności skłaniające do zaufania lub nieufności, które nie mają nic
wspólnego z cechami obiektów i osób obdarzanych zaufaniem.

Niezależnie od cech adresata czy partnera, istotnym czynnikiem decydującym o zaufaniu lub
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nieufności jest nasza własna skłonność do udzielania lub do odmowy zaufania, osobista ufność
łub nieufność. Mówimy tu o stałej cesze osobowościowej określanej w literaturze jako „impuls
zaufania"  lub „zaufanie podstawowe".  Zapewne taki rys  osobowościowy nie  jest  wrodzony,
lecz stanowi efekt  sprzyjającego klimatu rodzinnego w okresie  wczesnej  socjalizacji,  a także
późniejszych  pomyślnych  doświadczeń  w  obcowaniu  z  innymi.  Tak  czy  inaczej  raz
wytworzona i utrwalona gotowość do obdarzania innych zaufaniem może istotnie modyfikować
kalkulacje  racjonalne,  a  w  skrajnych  przypadkach  prowadzić  nawet  do  naiwności  czy
łatwowierności,  a  więc  działań  przeciwnych  racjonalności  i  nie  podatnych  na  nadchodzące
sygnały ostrzegawcze. Odwrotnie - niepowodzenia socjalizacji, a także niefortunne późniejsze
relacje społeczne, mogą ulec osobowościowemu zakodowaniu w postaci głębokiej nieufności.
Także i wtedy dochodzi do modyfikowania kalkulacji racjonalnych, a w skrajnych przypadkach
do  ich  całkowitego  stłumienia  przez  paranoidalną,  nieczułą  na  dowody  przeciwne
podejrzliwość.

Mówimy  tu  na  razie  o  skłonnościach  indywidualnych,  psychologicznych.  Ale  tendencja  do
obdarzania  zaufaniem  lub  odwrotnie  -  odmawiania  zaufania,  może  przybrać  charakter
zbiorowy, społeczny. Ufność lub podejrzliwość stać się mogą „faktami społecznymi" w sensie
Emila Durkheima - podzielanymi przez członków szerszej zbiorowości, zewnętrznymi wobec
każdego z nich i wywierającymi przymuszający wpływ na ich orientacje ku innym. Zaufanie
lub brak zaufania stają się wtedy społeczną regułą, a nie tylko osobistą rutyną, normatywnym
oczekiwaniem,  a  nie  tylko  indywidualną  predylekcją.  Docieramy  tu  do  trzeciego  wymiaru
zaufania  -  wymiaru  kulturowego.  Reguły  kulturowe  dotyczące  zaufania  to  skumulowane
historycznie efekty doświadczeń zbiorowych. Będąc zapisem dobrych lub złych doświadczeń z
przeszłości  danego  społeczeństwa,  mogą istotnie  modyfikować  aktualne  kalkulacje,  a  także
indywidualne  skłonności  osobowościowe.  W skrajnych  przypadkach imperatywy kulturowe
mogą  całkowicie  tłumić  wszelkie  racjonalne  argumenty,  a  także  przeciwne  im  tendencje
osobowościowe.

Kulturowo  motywowane  zaufanie  lub  nieufność  mogą  mieć  charakter  wybiórczy.  Reguły
kulturowe  mogą  wymagać  zaufania  lub  nieufności  w  stosunku  do  obiektów  pewnego
określonego  rodzaju.  Polacy  na  przykład  zdają  się  dość  powszechnie  sądzić,  że  godne
większego zaufania są samochody zagraniczne niż krajowe, że należy ufać księżom, a nie ufać
politykom, że można ufać wojsku, ale nie można policji, że trzeba ufać Amerykanom, ale nigdy
Rosjanom,  że  bezpieczniej  jest  zaufać  białym niż  czarnym.  Znaczenie  czynnika  kulturowego
rośnie w odniesieniu do obiektów abstrakcyjnych: firm, urzędów, ról społecznych, instytucji,
organizacji,  ustrojów,  narodów,  przejawia  się  więc  najmocniej  w  przypadku  zaufania
pozycyjnego,  instytucjonalnego  i  systemowego.  Mało  kto  bowiem  posiada  wystarczające
informacje i kompetencje, aby samemu racjonalnie ocenić, czy takie niezwykle złożone obiekty
są  zaufania  godne  czy  niegodne.  Wtedy  zgeneralizowane,  tradycyjne  orientacje  kulturowe
uzyskują  największą  doniosłość,  przybierając  często  postać  utrwalonych  stereotypów  i
przesądów.

Kulturowe  imperatywy  oddziałują  jednak  nie  tylko  na  nasz  stosunek  do  wyróżnionych
obiektów,  na  nasze  zaufanie  wybiórcze.  Mogą  także  wymagać  zaufania  uogólnionego  lub
uogólnionej nieufności, narzucać „atmosferę" czy „klimat" zaufania lub nieufności w stosunku
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do  wszelkich  obiektów.  Ten  przypadek  uogólnionej  „kultury  zaufania"  lub  uogólnionej
„kultury nieufności" (czy inaczej „kultury cynizmu") jest szczególnie interesujący i brzemienny
w następstwa.

Podsumowując dotychczasową analizę,  zauważmy, że ugruntowanie zaufania lub nieufności
opierać się może na relacjach dwojakiego typu. Kiedy podejmujemy nasze „zakłady" na temat
przyszłego postępowania innych w oparciu o ocenę ich wiarygodności,  relacja ma charakter
epistemologiczny. Możemy oceniać trafnie, możemy się mylić. Błąd epistemologiczny prowadzi
do naiwnej, sprzecznej z faktami łatwowierności lub przeciwnie - do niczym nie uzasadnionych
paranoicznych obaw. Kiedy jednak podstawą naszego zaufania lub nieufności są predyspozycje
osobiste  albo  nakazy  kulturowe,  relacja  ma  inny  charakter.  Nie  tyle  epistemologiczny,  ile
genealogiczny.  Obecne  orientacje  -indywidualne  (osobowościowe)  lub  podzielane  przez
zbiorowość  (kulturowe)  -  wynikają  z  kumulatywnego  kodowania  przeszłych  doświadczeń
osobistych czy grupowych. Dopóki teraźniejszość stanowi kontynuację tendencji dawniejszych,
nasze  orientacje  są uzasadnione.  Błąd inercji  pojawia się  wtedy,  gdy współczesność  istotnie
zrywa z przeszłością, staje się terenem radykalnej zmiany. Wtedy tradycyjna nieufność może
trwać  w  nowych  warunkach  uzasadniających  już  odzyskanie  zaufania  (jak  na  przykład  w
postkomunistycznej  Europie Srodkowo-Wschodniej).  I odwrotnie - tradycyjne zaufanie może
trwać w nowych warunkach wymagających już więcej ostrożności i nieufności (jak na przykład
w zmodernizowanej po II  wojnie światowej Japonii). Cynizm i naiwność to dwie strony takiej
genealogicznej  inercji.  Także  i  tutaj  występuje  zauważona  już  wcześniej  asymetria:  daleko
łatwiej zniszczyć dziedzictwo zaufania niż przezwyciężyć bagaż nieufności.

JURGEN HABERMAS (1929-)

Czołowy autorytet  intelektualny  współczesnych  Niemiec.  Niezwykle  płodny teoretyk  wielu
dziedzin  nauk społecznych,  a  także  zaangażowany publicysta  polityczny.  W jego ogromnej
bibliografii  wyróżniają  się:  Legitimationsprobleme  im  Spatkapitalismus  [Kryzys  legitymizacji  w
późnym  kapitalizmie]  (1973),  Theorie  des  kommu-nikativen  Handelns  [Teoria  działań
komunikacyjnych]  (1981),  Der  philosophische  Diskurs  der  Modernę  [Filozoficzne  założenia
nowoczesności] (1985),  Faktizitaet und Gertung  [Fakty i normy] (1992). Dwa fundamenty żyda
społecznego  to  praca  (temat  Marksa)  i  komunikacja  międzyludzka.  Praca  kieruje  się
racjonalnością  instrumentalną,  strategiczną,  zmierzającą  do  maksymalnej  efektywności,
komunikacja  -  racjonalnością  komunikacyjną,  dążeniem  do  wzajemnego  zrozumienia  i
uzgodnienia  poglądów  w  drodze  otwartej,  nieskrępowanej  debaty  między  równymi
partnerami („idealna sytuacja dyskursu").  Również przyjęcie norm moralnych czy stanowisk
politycznych musi  opierać  się  na dialogu i  zgodzie  wszystkich,  których  dotyczyć  mogą ich
konsekwencje („etyka dyskursywna"). Podobnie autonomia prawa występuje tylko wtedy, gdy
procedury  legislacji  i  stosowania  prawa  gwarantują  niestronnicze  formułowanie  opinii.
Warunków instytucjonalnych dla procedury uzgadniania dostarcza demokracja, a warunków
pozainstytucjonalnych  -  rozbudowana  „sfera  publiczna",  forum  kompetentnej,  precyzyjnej  i
bezstronnej  potyczki  na  argumenty.  Społeczeństwo  ma  dwa  aspekty:  „system"  złożony  z
instytucji  i  „świat  życia"  złożony  ze  spontanicznych  praktyk  i  znaczeń  uznanych  przez
członków zbiorowości.  Oświeceniowy projekt budowy społeczeństwa nowoczesnego poszedł
w  dwóch  kierunkach:  a)  poprzez  rynek,  biurokrację,  prawo  „system"  uległ  racjonalizacji,
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instrumentalizacji i zdominowaniu przez pieniądz i władzę, b) czynniki te wkroczyły także do
„świata  życia",  dokonując  jego  „kolonizacji"  i  niszcząc  naturalne  podstawy  wspólnoty  i
tożsamości. Późny kapitalizm cechuje się także kryzysem legitymizacji politycznej i kulturalnej,
gdyż  władza  skupia  się  tylko  na  pragmatycznym  kierowaniu  sferą  makroekonomiczną.
Nieuchronne  kryzysy  w  tym  obszarze  łatwo  podważają  autorytet  władzy,  lojalność  i
zaangażowanie obywateli, a także ich tożsamość zbiorową.

Najnowsza  faza  rozwoju  społecznego  to  „konstelacja  postnarodowa"  i  zalążki  „demokracji
kosmopolitycznej":  rodzenie  się  globalnej  opinii  publicznej,  globalnego  społeaeństwa
obywatelskiego. Główny dylemat to tworzenie tożsamości zbiorowej w skali ponadnarodowej.
Tu leży „druga szansa Europy", która była kolebką państw narodowych, a obecnie zmierza ku
federalnemu państwu kontynentalnemu.
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Rozdział

Strukturalne źródła kultury zaufania

Wytworzenie  się  kulturowo  sankcjonowanego,  uogólnionego  „klimatu"  zaufania  (lub
nieufności) posiada ogromne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa. Warto zastanowić
się nad determinantami tego zjawiska.

Pierwsza kategoria czynników istotnych to dziedzictwo historyczne, a więc wywodząca się z
dziejów  danego  społeczeństwa  zgeneralizowana  tendencja  do  wyrażania  zaufania  lub
przeciwnie  -  nieufności  wobec  różnorodnych  obiektów.  Przeszłe  losy  mogą  skłaniać  do
optymizmu,  nadziei  i  zaufania,  lub  przeciwnie  -  stanowić  katalog  klęsk  czy  niepowodzeń
narzucający pesymizm, podejrzliwość i nieufność.

Historia stanowi jednak tylko tło dla teraźniejszości. Decydującą rolę w generowaniu zaufania
lub nieufności  odgrywa aktualny kontekst  strukturalny.  Do tej  drugiej  kategorii  czynników
strukturalnych  zaliczyć  można  następujące.  Po  pierwsze,  niezwykle  istotna  jest  stabilność
normatywna  lub  przeciwnie  -  normatywny  chaos  (anomia).  Jeśli  system  reguł  społecznych
wskazujących  pożądane  cele  i  właściwe  środki  działań  ludzkich  jest  dobrze  artykułowany,
spójny,  przejrzysty  i  legitymizowany,  wytwarza  się  poczucie  porządku,  przewidywal-ności,
regularności  i  bezpieczeństwa  egzystencjalnego.  Już  samo  to  wystarczy,  aby  pojawiło  się
uogólnione  zaufanie  typu  instrumentalnego,  efektywnościowego  -  oczekiwanie  sprawnego
funkcjonowania  systemu,  poszczególnych  instytucji,  ról  czy  osób.  Jeżeli  do tego  treść  reguł
prawnych,  moralnych,  zwyczajowych  gwarantuje  sprawiedliwość,  postępowanie  fair,
bezpieczeństwo socjalne, ochronę obywateli, prawa podmiotowe itp., wówczas wytwarza się
także uogólnione zaufanie typu aksjologicznego czy opiekuńczego. I przeciwnie, chaotyczne,
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niespójne,  słabo  legitymizowane  reguły  (anomia  normatywna)  czynią  działania
przypadkowymi i nieprzewidywalnymi, tworzą poczucie anarchii,  niepewności i zagrożenia.
Uogólniona nieufność instrumentalna, percepcja kompletnej nieefektywności systemu, stanowi
w  takich  warunkach  naturalną  reakcję.  Jeśli  do  tego  treść  reguł  jest  postrzegana  jako
niesprawiedliwa, amoralna lub stronnicza, rodzi się także nieufność typu aksjologicznego czy
opiekuńczego, przekonanie o szerzeniu się zła i niemożności polegania na kimkolwiek.

Po  drugie,  istotne  znaczenie  posiada  przejrzystość  organizacji  społecznej,  lub  przeciwnie  -
niejasność i tajemniczość struktur politycznych czy gospodarczych. To, co znamy i rozumiemy,
budzi zaufanie. Jeżeli budowa, racje istnienia, zasady działania, kompetencje i osiągane przez
instytucje rezultaty są dobrze widoczne, łatwe do zrozumienia, podlegające kontroli - czujemy
się  bezpiecznie  i  obdarzamy  instytucję  zaufaniem.  Zauważono  na  przykład,  jak  wielkie
znaczenie  dla uogólnionego  zaufania  ma prostota  systemu podatkowego.  I  przeciwnie,  jeśli
struktura  i  funkcjonowanie  instytucji  są  niejasne,  ukryte,  zawikła-ne,  trudne  do  pojęcia,
naturalną reakcją będzie uogólniona nieufność.

Czynnik trzeci to trwałość porządku społecznego, lub przeciwnie - płynność i przejściowość
organizacji i instytucji. Jeśli organizacja społeczna, struktura instytucji, a także cywilizacyjne i
techniczne  środowisko  życia  codziennego  są  trwałe  i  niezmienne  lub,  co  najwyżej,  ulegają
stopniowym,  powolnym,  z  góry  przewidywalnym  zmianom  -  poczucie  bezpieczeństwa
egzystencjalnego wyraża się w uogólnionym zaufaniu. Kiedy natomiast dokonuje się szybka i
radykalna zmiana społeczna, przychodząca nagle i przypadkowo, bez wyraźnego kierunku i
dostrzegalnego  sensu,  bezpieczeństwo  egzystencjalne  zostaje  podważone  i  pojawia  się
uogólniona nieufność. Historia wielkich rewolucji pokazuje wyraźnie ten mechanizm destrukcji
zaufania. Bardzo wyraźnie efekt taki wystąpił w krajach postkomunistycznych do połowy lat
dziewięćdziesiątych,  kiedy  to  dopiero  nowy  system  zaczął  powoli  ulegać  „oswojeniu"  i
normalizacji w odczuciach obywateli.

Czynnik czwarty to podporządkowanie władzy regułom prawa, lub przeciwnie - arbitralność i
brak  odpowiedzialności  organów  państwowych.  Ograniczenie  kompetencji,  ramy
proceduralne, nadzór i kontrola nad urzędnikami, wieloinstancyjność i możliwość odwołania
się  od decyzji  -  wszystko to  sprzyja  wytworzeniu  się  uogólnionego  zaufania.  Efekt  ten  jest
jeszcze  silniejszy,  jeżeli  treść  władczych decyzji  jest  postrzegana jako słuszna,  sprawiedliwa,
służąca dobru obywateli. I przeciwnie, władza arbitralna, nieograniczona, niekontro-lowalna,
nieprzewidywalna  stwarza  możliwość  nadużyć,  budzi  strach  i  w  konsekwencji  uogólnioną
nieufność.  Tym  bardziej,  jeśli  treść  decyzji  jest  postrzegana  jako  stronnicza,  egoistyczna,
ignorująca dobro publiczne.

Czynnik  piąty  to  konsekwentne  realizowanie  uprawnień  i  egzekwowanie  obowiązków,  lub
przeciwnie - bezsilność obywateli i permisywność władzy. Kiedy istnieją niezależne instytucje,
do których można odwołać się dla ochrony zagrożonych uprawnień (sądy, trybunały, arbitraż),
oraz  agendy  konsekwentnie  wymuszające  realizację  obowiązków  (prokuratura,  policja),
członkowie  społeczeństwa  czują  się  zabezpieczeni  przed  nadużyciami,  oszustwami,
przestępczością,  i  przejawiają  uogólnione  zaufanie.  Efekt  wzmacnia  się,  jeśli  instytucje  te
działają szybko, sprawnie, bezstronnie, kierując się interesem publicznym. Natomiast jeśli brak
możliwości skutecznego ubiegania się o należne prawa lub kiedy nadużycie cudzych praw czy
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uchylanie  się  od  obowiązków  nie  spotyka  się  z  sankcjami,  mamy  poczucie  niepewności,
zagrożenia i reagujemy uogólnioną nieufnością. Jeszcze gorzej, kiedy odpowiednie organy są
postrzegane jako stronnicze czy przekupne.

Rozdział 

Podmiotowe czynniki kultury zaufania

Opisana  konfiguracja  warunków  strukturalnych  może  ukształtować  kulturę  zaufania  lub
nieufności tylko wtedy, gdy stanie się przedmiotem percepcji i odpowiedniej reakcji członków
społeczeństwa.  W  społeczeństwie  ludzkim  żadne  struktury  nie  oddziaływają  same,
bezpośrednio,  lecz  zawsze  poprzez  ludzkie  działania,  dla  których  stanowią  swoisty  zasób
środków. Te same warunki strukturalne mogą być różnie postrzegane i wywołać różne reakcje,
w zależności od cech osób postrzegających i reagujących. W naszym modelu teoretycznym jako
trzecia  kategoria  istotnych determinant  -  obok historycznych i  strukturalnych -  muszą więc
pojawić się czynniki podmiotowe. Można je uporządkować w dwóch grupach. Z jednej strony
istnieje  zapewne  syndrom  rysów  osobowościowych  sprzyjających  wytwarzaniu  się
uogólnionego  zaufania  i  syndrom  przeciwny,  skłaniający  do  nieufności.  Z  drugiej  strony
decydują  o  tym  zasoby  społeczne  (zasoby  kapitałowe),  jakimi  dysponuje  jednostka,  lub
przeciwnie - ich brak.

Do pierwszej  kategorii  -  rysów osobowościowych -  zaliczymy wysokie  aspiracje,  aktywizm,
optymizm,  orientację  ku  przyszłości,  afirmację  sukcesu.  Składają  się  one  na  ogólniejszą
orientację  prospołeczną,  aktywistyczną,  w  której  uogólnione  zaufanie  stanowi  naturalny
składnik.  Przeciwnie,  niskie  aspiracje,  pasywizm,  pesymizm,  przywiązanie  do  przeszłości,
dążenie  do zachowania  status  quo,  tworzą  alternatywną orientację,  która  zdaje  się  wiązać  z
uogólnioną nieufnością. Do drugiej kategorii czynników podmiotowych - szeroko rozumianych
zasobów  kapitałowych  -  należy  wykształcenie,  majątek,  kontakty  i  znajomości,  oparcie
rodzinne,  stan  zdrowia,  religijność,  bogactwo  duchowe.  Wydaje  się,  że  posiadanie  takich
zasobów  stanowi  swoiste  ubezpieczenie  przeciwko  życiowym  zagrożeniom,  także  tym
związanym ze źle ulokowanym, zawiedzionym zaufaniem. Stąd większa otwartość i gotowość
do ryzyka, jakie niesie uogólnione zaufanie. Brak zasobów tego rodzaju oznacza natomiast, że
ryzyko  związane  z  udzielaniem  innym  zaufania  zwiększa  się  niepomiernie.  Zawiedzenie
zaufania może tu oznaczać życiową katastrofę i stąd silniejsza, niejako obronna, skłonność do
uogólnionej nieufności.

Omówiony  model  teoretyczny  można  przedstawić  w  postaci  schematu  zamieszczonego  na
sąsiedniej stronie.

Funkcje i dysfunkcje zaufania i nieufności

Jakie  jest  znaczenie  zaufania  lub  nieufności  dla  funkcjonowania  społeczeństwa  i  działań
obywateli?  Byłoby zbytnim uproszczeniem pójść za intuicją  potoczną,  która nadaje zaufaniu
wyłącznie  sens  pozytywny,  pożądany,  a  nieufności  -  sens  jednoznacznie  pejoratywny.
Rozmaite formy zaufania i nieufności,  jakie wyróżniliśmy wcześniej,  tworzą skomplikowany
bilans  funkcjonalności  i  dysfunk-cjonalności,  zarówno  dla  całego  społeczeństwa,  jak  i  jego
członków.
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Kultura  zaufania
Zmienne tła

Zmienne niezależne Zmienne pośredniczące Zmienna zależne

TRADYCJA KONTEKST „ WYPOSAŻENIE  EFEKT
HISTORYCZNA STRUKTURALNY PODMIOTOWE  KULTUROWY

 
SPOISTOŚĆ
NORMATYWNA

 STABILNOŚĆ NASTROJE
PORZĄDKU
SPOŁECZNEGO

 

PRZEJRZYSTOŚĆ KULTURA
ORGANIZACJI
SPOŁECZNEJ

ZAUFANIA

„OSWOJENIE" SPOŁECZNE
OTOCZENIA
SPOŁECZNEGO

ZASOBY KAPITAŁU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
OSÓB I INSTYTUCJI j

- Diagram 15: Genealogia kultury zaufania -

Najważniejsze jest to, czy zaufanie lub nieufność są ugruntowane czy też pozbawione takiego
ugruntowania.  Zdrowy  rozsądek  dostarcza  prostej  wskazówki:  rozsądnie  jest  ufać
wiarygodnym, a nie ufać zaufania niegodnym. Zasadne zaufanie jest korzystne (funkcjonalne)
zarówno dla obdarzającego zaufaniem,  jak i  dla zaufaniem obdarzanego.  Jeśli  komuś ufam,
moje  działania  wobec  niego  są  bardziej  otwarte,  śmiałe,  spontaniczne,  innowacyjne.  Wolny
jestem od obaw, podejrzeń i ostrożności, nie powstrzymuję się od zainicjowania interakcji, nie
muszę kontrolować każdego swojego kroku, nie muszę nieustannie patrzeć partnerowi na ręce,
nie  muszę  zabezpieczać  się  i  ciągle  upewniać  co  do jego  intencji.  Jak powiadają  ekonomiści,
„zewnętrzne koszty" interakcji  zostają ogromnie zredukowane.  Podobne korzyści  odnosi nie
tylko  ten,  kto  ufa,  ale  i  ten,  kto  obdarzony  jest  zaufaniem.  Obdarzenie  zaufaniem  oznacza
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czasowe zawieszenie  normalnych  ograniczeń  działania.  Osoby,  organizacje,  instytucje,  które
otrzymują  „kredyt  zaufania",  są  uwolnione  od ciągłego  monitorowania  i  kontroli,  uzyskują
szerszy  margines  dla  działań  nonkonformistycznych,  innowacyjnych,  oryginalnych,  a  więc
inaczej  - cieszą się większą wolnością działania.  Na przykład cieszący się zaufaniem uczony
może liczyć  na  finansowanie  badań wykraczających  poza paradygmat,  znany polityk może
przeprowadzić niepopularne reformy podatkowe, słynny dziennikarz może wystąpić przeciw
panującym stereotypom czy przesądom, wybitny lekarz może zastosować nowatorską kurację.
W skali  społecznej,  zagregowane przypadki tego rodzaju prowadzą do rosnącej  mobilizacji,
aktywności, innowacyjności.

Ale pozytywne funkcje może mieć także nieufność, pod warunkiem, że jest epistemologicznie
ugruntowana.  Nieufność  wobec  niegodnych  zaufania  jest  oczywiście  racjonalna.  Pozwala
mianowicie uniknąć niekorzystnych działań, zabezpieczyć się przed zagrożeniem, przygotować
na ewentualne szkody. Zasadne strategie defensywne mogą polegać na unikaniu kontaktów,
zwiększeniu czujności, „patrzeniu partnerowi na ręce", dążeniu do uzyskania kontroli nad jego
poczynaniami,  formalnym zabezpieczaniu transakcji  (żądaniu poręczeń, przestrzeganiu form
pisemnych,  angażowaniu  świadków  czy  notariuszy).  Zwiększone  „koszty  zewnętrzne"
transakcji są w takich przypadkach warte poniesienia. Od strony partnera, któremu zasadnie
odmawiamy  zaufania,  nasze  strategie  zabezpieczające  czy  obronne  mogą  przynieść  efekt
korygujący, edukacyjny, zwiększając jego wiarygodność i czyniąc bardziej  odpowiedzialnym
na przyszłość. Brakoróbstwo, oszustwo, wiarołomstwo mogą się po prostu przestać opłacać.

Tak  więc  zarówno  zaufanie,  jak  i  nieufność  są  funkcjonalne,  pod  warunkiem,  że  są
epistemologicznie  ugruntowane.  Dysfunkcjonalnymi stają  się  natomiast  wtedy,  gdy brak im
epistemologicznych podstaw. Nieracjonalną niedba-łością lub naiwnością grzeszy ten, kto ufa
niegodnym  zaufania.  Niedbałością,  gdy nie  zdobywa  niezbędnych  informacji  o  partnerze  i
działa  na  ślepo  (np.  podpisuje  kontrakt  i  daje  zaliczkę  nieznanej  firmie).  Naiwnością,  gdy
ignoruje posiadane niekorzystne informacje (np. kupuje za bezcen biżuterię od podejrzanego
sprzedawcy  na  ulicy).  Taki  niezasłużony  kredyt  zaufania  zostanie  najprawdopodobniej
cynicznie wykorzystany przeciwko temu, kto oszustowi zaufa (firma zniknie, a brylant okaże
się szkiełkiem). Raczej marginalne zdają się przypadki, gdy dar niezasłużonego zaufania rodzi
sam  w  sobie  zobowiązanie  do  uczciwego  postępowania  i  ma  wpływ  korygujący  czy
resocjalizujący. Częściej, rozpowszechniona niedbałość lub naiwność ośmiela i kusi oszustów,
prowadząc do pogłębiania się patologii tego rodzaju.

Podobnie  dysfunkcjonalna  staje  się  jednak  także  nieuzasadniona  nieufność.  Odmawiając
zaufania tym, którzy na zaufanie zasługują, przynosimy szkody i sobie,  i  im. Nieracjonalne,
paranoiczne  obawy  ignorujące  wszelkie  przeciwne  dowody  paraliżują  nasze  działania,
przekreślają  szansę  potencjalnie  korzystnych  interakcji,  ograniczają  spontaniczne,  otwarte,
swobodne kontakty z innymi. Prowadzą do izolacji, wytwarzania się dystansów, pasywności. Z
kolei  godny  zaufania  partner  doświadczający  naszej  nieufności  odczuwa  frustrację,
niesprawiedliwość naszej postawy, rozżalenie mogące przerodzić się w niechęć czy wrogość.
Takie reakcje partnera stają się dodatkowym „dowodem" jego nie-wiarygodności, utwierdzając
nas w nieufności.  Zainicjowane  zostaje  błędne koło  pogłębiającej  się  wzajemnej  alienacji.  W
skali społecznej,  kumulacja podobnych przypadków może prowadzić do rosnącej  atomizacji,
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rozbicia  więzi  społecznych  i  kryzysu  wspólnot.  Nieuzasadniona  nieufność  okazuje  się
dysfunkcjonalna nie tylko dla partnerów, ale i dla całego społeczeństwa.

Dotychczas  mowa była  o zaufaniu i  nieufności,  traktowanych jako efekt  kalkulującej  oceny,
refleks  -  adekwatny  lub  zniekształcony  -  właściwości  obiektów,  do  których  są  skierowane.
Nieco  inaczej  kwestia  funkcjonalności  przedstawia  się  wtedy,  gdy  zaufanie  i  nieufność
traktowane są jako orientacje kulturowe - czy to w odniesieniu do wybranych obiektów, czy to
jako zgeneralizo-wane „kultury" zaufania lub nieufności. Zaufanie lub nieufność nie są wtedy
epistemologicznie  ugruntowane,  lecz  co najwyżej  genealogicznie  ukształtowane.  Nie  sposób
powiedzieć o „kulturze zaufania" czy „kulturze nieufności", że są zasadne lub bezzasadne. Są
pewną zaszłością pojawiającą się w społeczeństwie w rezultacie  unikalnego splotu przyczyn
historycznych,  strukturalnych  i  podmiotowych.  Ale  pojawiając  się,  wywołują  doniosłe
konsekwencje  - funkcjonalne i dysfunkcjonalne. W przypadku gdy wynikają z wystarczająco
bogatego  i  jednoznacznego  doświadczenia  z  przeszłości,  zarówno  kulturowo  zakodowane
zaufanie - gdy były to doświadczenia pozytywne, jak i kulturowo zakodowana nieufność - gdy
były to doświadczenia negatywne, są oczywiście zrozumiałe i usprawiedliwione. Ale to, czy są
funkcjonalne,  zależy  od  konkretnej,  aktualnej,  a  nie  historycznej  sytuacji  społeczeństwa.
Funkcjonalność  uzasadnionego  przeszłymi  doświadczeniami  uogólnionego  zaufania  lub
uogólnionej  nieufności  ma oczywiście  sens  tylko przy założeniu,  że doświadczenia  przeszłe
będą nieuchronnie powielać się w przyszłości. Tymczasem w życiu społeczeństw zdarzają się
radykalne,  fundamentalne,  rewolucyjne  zmiany.  Wówczas  dawne  doświadczenia  stają  się
anachroniczne.  Kultura jednak,  w której  regułach zostały zakodowane,  cechuje  się  wysokim
stopniem  inercyjności,  pozostaje  zawsze  w  tyle  za  zmianami  w  innych  dziedzinach  -
ekonomicznymi,  politycznymi,  geopolitycznymi.  W rezultacie  reguły  kulturowe  (stereotypy,
przesądy),  nakazujące  nieufność  wobec  pewnych  narodów,  grup etnicznych,  rasowych,  elit
gospodarczych,  grup  rządzących  itp.,  stają  się  nieusprawiedliwione  w  nowej  sytuacji.  Ich
inercyjne  trwanie,  wbrew  nowym  doświadczeniom  o  odwrotnej  wymowie,  uniemożliwia
wykorzystanie szans, jakie stworzyła zmiana społeczna, petryfikuje wrogość, dystanse, izolację,
alienację. Jest więc społecznie dysfunkcjonalne.

Podobnie,  nowa sytuacja  może  zdezaktualizować dotychczasowe  doświadczenia  pozytywne
kształtujące tradycję zaufania do określonych obiektów czy osób. Tak więc reguły kulturowe
wymagające  zaufania  wobec  pewnych instytucji,  zbiorowości  lub ról  społecznych mogą być
nieadekwatne do nowej sytuacji. Ich inercyjne trwanie, pomimo nowych, jawnie przeciwnych
doświadczeń  tłumi  niezbędny  krytycyzm,  sceptycyzm,  a  także  uniemożliwia  uruchomienie
strategii  obronnych,  podjęcie  działań  kontestatorskich  czy  opozycyjnych.  Jest  więc  też
społecznie dysfunkcjonalne.

Niewątpliwie  korzystną  dla  społeczeństwa  sytuacją  jest  pojawienie  się  kultury  zaufania.
Prowadzi  to  do  otwartych,  innowacyjnych,  spontanicznych  działań,  podnosi  poziom
mobilizacji,  aktywności,  wolności  społeczeństwa,  intensyfikuje  interakcje,  wzmacnia  więzi
społeczne,  prowadzi  do  scalania  wspólnot  i  w  ten  sposób  rozwija  potencjał
samoprzekształcający  się  społeczeństwa,  jego  podmiotowość.  Rozpowszechniona  kultura
zaufania  oddziałuje  zwrotnie  na  swoje  własne  strukturalne  uwarunkowania,  zwiększając
stabilność normatywną, przejrzystość organizacji  społecznej,  trwałość porządku społecznego,
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odpowiedzialność władzy, egzekwowanie  praw i obowiązków. Uruchamia się  w ten sposób
pozytywna spirala samopotwierdzającego się, utrwalającego i poszerzającego zaufania.

Odwrotnie w przypadku rozpowszechnienia się kultury nieufności, nawet gdy historycznie jest
to usprawiedliwione. Kultura nieufności, prowadząc do demobilizacji, pasywizmu, ostrożności,
oportunizmu,  dystansów  społecznych,  atomizacji,  alienacji  -  obniża  potencjał  podmiotowy
społeczeństwa, jego zdolność do twórczego, innowacyjnego samoprzekształcania się. Co więcej,
oddziałuje  zwrotnie,  wzmacniająco,  na  patologie  strukturalne,  które  przyczyniły  się  do  jej
powstania.  Umacnia więc jeszcze  stan anomii  normatywnej,  nieprzej-rzystość i  tajemniczość
organizacji  społecznej,  niestabilność porządku społecznego, arbitralność władzy, bezsilność i
permisywność  w  egzekwowaniu  praw  i  obowiązków.  Uruchamia  się  w  ten  sposób
destrukcyjna spirala prowadząca do stale pogłębiającej się powszechnej nieufności.

Przesłanie dla praktyki

Skoro kultura zaufania jest stanem pożądanym, narzuca się oczywiście pytanie, czy i jak można
ją  kształtować.  I  odwrotnie,  czy  i  jak  eliminować  można  szkodliwy  syndrom  nieufności.
Przedstawiona teoria zaufania pozwala zarysować kierunek możliwych działań praktycznych,
ważnych zwłaszcza wtedy,  gdy -  jak w naszym społeczeństwie  -  przeszłe  losy  pozostawiły
głęboko  zakodowany  odruch  nieufności.  Jednego  zmienić  się  na  pewno  nie  da  -  historii.
Dziedzictwo historyczne, niosące tradycję zaufania lub nieufności,  musi być traktowane jako
dane.  Przedmiotem  oddziaływań  mogą  być  tylko  składniki  teraźniejszości.  A  więc  przede
wszystkim to, co w naszym modelu określone jest jako czynniki strukturalne, kontekst, w jakim
toczy się życie społeczne. Każdy z wyróżnionych pięciu czynników strukturalnych może stać
się  obiektem  programu  politycznego.  Konsekwentna  aktywność  normotwórcza  i
porządkowanie istniejącego prawa, odsłanianie tajników organizacji społecznej - mechanizmów
funkcjonowania gospodarki i polityki,  wytwarzanie poczucia stabilności i ciągłości procesów
gospodarczych  oraz  przedsięwzięć  politycznych,  rządy  prawa  i  odpowiedzialność  władzy
wszystkich szczebli, rozbudowa instytucji chroniących prawa obywateli i porządek publiczny,
pełna realizacja praw i rygorystyczne egzekwowanie obowiązków - oto niektóre strategie, jakie
implikuje przedstawiony model. Tyle może bezpośrednio polityka.

Reszta  to  sprawa  jeszcze  bardziej  złożona,  bo  odnosząca  się  bezpośrednio  do  podmiotów,
członków  społeczeństwa.  Z  jednej  strony  chodzi  o  podwyższanie  zasobów  kapitałowych
obywateli - ich edukacji, dochodów, więzi wspólnotowych, stanu zdrowia, oparcia rodzinnego,
bogactwa  duchowego.  Wszystko  to  składa  się  na  swoistą  polisę  ubezpieczeniową,  która
pozwala odważnie i otwarcie, z zaufaniem, odnosić się do innych. Osobny kierunek działania
to kształtowanie różnymi sposobami aktywistycznych i prospołecznych postaw, optymizmu,
wysokich  aspiracji,  orientacji  ku  przyszłości.  No  i  wreszcie  trzeba  przeciwdziałać  patologii
rodziny, aby zapewnić korzystne warunki wczesnej socjalizacji, i rozwijać wielorakie programy
zmierzające  do  podnoszenia  ogólnego  poziomu  moralnego  społeczeństwa,  aby  zmniejszać
szansę dotkliwych zawodów zaufania w późniejszym etapie życia.  Tylko wtedy pojawia się
szansa wytworzenia „impulsu zaufania" jako trwałego rysu osobowościowego.

Słowem, kultura zaufania ma tym większe szansę, im społeczeństwo staje się zasobniejsze, a
ludzie uczciwsi. Równocześnie, w zbliżaniu się do takiego, zawsze zapewne niedoścignionego,
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utopijnego  ideału,  budowanie  kultury  zaufania  poprzez  kształtowanie  sprzyjającego  jej
kontekstu strukturalnego może być samo istotnym czynnikiem sprawczym.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

BILANS ZAUFANIA:  charakterystyczny dla danej  jednostki  lub instytucji  zestaw obiektów,
wobec  których przejawia zaufanie,  oraz zestaw podmiotów,  które  wyrażają  zaufanie  wobec
niej.

DZIAŁANIA REPREZENTACYJNE  (inaczej  -  powiernicze):  takie,  które podejmowane są w
imieniu innych osób i kierowane ich interesem.

IMPULS ZAUFANIA:  dyspozycja  osobowościowa w różnym stopniu rozwinięta  u różnych
osób, skłaniająca do udzielania zaufania a priori.

KULTURA  NIEUFNOŚCI  (inaczej  -  kultura  cynizmu):  rozpowszechniona  i  uogólniona
podejrzliwość  w  stosunku  do  osób  i  instytucji,  nakazująca  nieustannie  monitorować  i
kontrolować  ich  działania  w  obawie  przed  oszustwami,  nadużyciami,  kłamstwami,
nierzetelnością, spiskami i konspiracją.

KULTURA ZAUFANIA:  uogólnione zaufanie przenikające całą zbiorowość i traktowane jako
obowiązująca  reguła  postępowania  (metaforycznie:  klimat  czy  atmosfera  zaufania  w
społeczności).

MIĘKKIE  ZMIENNE:  trudne  do  empirycznej  operacjonalizacji,  ale  bardzo  istotne  czynniki
życia  społecznego  z  dziedziny  kultury,  mentalności  zbiorowej,  świadomości  społecznej,
tożsamości kolektywnej, więzi międzyludzkiej, emocji i nastrojów społecznych, itp.

REPUTACJA:  znana  nam  historia  wcześniejszych  działań  danych  osób  czy  instytucji,
konsekwentnie  i  w  rozmaitych  sytuacjach  przejawiających  oczekiwane  przez  nas  walory  -
efektywność, racjonalność, rzetelność, szlachetność itp.

RYZYKO:  prawdopodobieństwo  negatywnych  konsekwencji  działania  podejmowanego  w
warunkach niepewności.

UOGÓLNIONE ZAUFANIE:  gotowość do podejmowania działań,  oparta na oczekiwaniu  a
priori, że większość ludzi i instytucji będzie działać w sposób dla nas korzystny.

ZAUFANIE:  wyrażone w działaniu wobec partnera oczekiwanie, że jego reakcje będą dla nas
korzystne. Inaczej: podejmowany w warunkach niepewności zakład na temat tego, co uczyni
partner.

ZAUFANIE INSTYTUCJONALNE:  kierowane ku wielkim organizacjom, a pośrednio masom
anonimowych  funkcjonariuszy  i  reprezentantów  takich  organizacji,  pełniących  w  nich
zróżnicowane role społeczne.

ZAUFANIE KOMERCYJNE: wyrażone w decyzji kupna przekonanie o niezawodności, jakości,
użyteczności towarów, a pośrednio o rzetelności i kompetencji ich producentów.

ZAUFANIE OSOBISTE: kierowane ku konkretnym, znanym nam osobom.

ZAUFANIE  POZYCYJNE:  kierowane  a  prań'ku  każdemu,  kto  zajmuje  określoną,  godną
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zaufania pozycję społeczną (pełni określoną rolę).

ZAUFANIE SYSTEMOWE: poczucie bezpieczeństwa egzystencjalnego, oparte na przekonaniu
o efektywności,  rzetelności,  sprawiedliwości  systemu społeczno-politycznego  czy  ustroju,  w
obrębie którego żyjemy.

ZAUFANIE TECHNOLOGICZNE:  wiara w niezawodność systemów technicznych, które nas
otaczają we współczesnym świecie i których wykorzystywanie jest dla nas niezbędne do życia,
a  równocześnie  tajniki  ich  funkcjonowania  są  nam nieznane.  Pośrednio  jest  to  zaufanie  do
konstruktorów i operatorów takich systemów.

Książki godne uwagi

44, 62 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Część IV

PODZIAŁY SPOŁECZNE

Rozdział 

Nierówności społeczne

Problem  nierówności  społecznych  jest  bardzo  bliski  myśleniu  i  odczuwaniu  potocznemu.
Zwykli  ludzie,  którzy,  jak  podkreślaliśmy,  są  zawsze  w  pewnym  stopnia  amatorskimi
socjologami,  zapewne  od najdawniejszych  czasów dostrzegali  i  przeżywali  fakt,  że  jedni  są
nierówni drugim. Wyrażało się to w różny sposób: w definiowaniu różnic międzyludzkich jako
sprawiedliwych lub niesprawiedliwych; w ideologiach świeckich i religijnych, które uzasadniały
lub przeciwnie -  sprzeciwiały się  nierównościom; w doktrynach i  programach politycznych,
które albo podkreślały konieczność nierówności, a nawet jej pożyteczne funkcje społeczne, albo
przeciwnie  -  formułowały  idee  egalitarne  domagające  się  zrównania  szans  życiowych;  w
rozbudowanych  koncepcjach  filozoficznych  szukających  źródeł  nierówności  w
fundamentalnych  cechach  gatunku  ludzkiego  czy  warunkach  społecznej  egzystencji;  w
koncepcjach etycznych traktujących równość lub nierówność jako wartości moralne. Problem
nierówności  i  niesprawiedliwości  był  tematem,  wokół  którego  krystalizowały  się  bunty
masowe, ruchy społeczne,  rewolucje.  Wskazuje to, że nierówność stanowi niezwykle istotną
cechę społeczeństwa ludzkiego.

Nierówność a nierówność społeczna

To,  że  indywidualni,  konkretni  ludzie  są  innym  ludziom  nierówni,  to  jest  spostrzeżenie
banalne.  Już  omawiając  problematykę  grup  społecznych,  przytaczaliśmy  myśl  Clyde'a
Kluckhohna, że ludzie są pod pewnymi względami podobni do wszystkich innych ludzi, pod
pewnymi względami do niektórych innych ludzi, a pod pewnymi względami niepodobni do
nikogo innego, wyjątkowi i niepowtarzalni. Każdy z nas ma wiele cech tego trzeciego rodzaju.
Są ludzie wyżsi i niżsi, chudzi i grubi, mądrzejsi i głupsi, zdolni i tępi, starsi i młodsi. Każdy ma
niepowtarzalny układ genów, niepowtarzalną biografię  i  niepowtarzalną osobowość.  To jest
oczywiste, ale nie o takie nierówności chodzi, gdy mówimy o nierównościach społecznych. Nie
takich nierówności dotyczą te powszechne społeczne odczucia, przekonania czy doktryny, o
których  pisaliśmy wyżej.  Nie  z  takimi  nierównościami  walczą  ruchy społeczne  i  rewolucje.
Chodzi  tam  tylko  o  nierówności  społeczne,  a  więc  nierówności  pod  względem  cech
społecznych, a nie indywidualnych. A najważniejsze cechy społeczne człowieka to charakter
grup, do których należy, i charakter pozycji, jakie zajmuje (ról, jakie spełnia).

Nierówności społeczne dotyczą więc nie cech indywidualnych, lecz tego innego rodzaju cech,
tych cech pośrednich, które upodabniają do siebie pewne tylko zbiorowości - grupy społeczne,
albo  pewne  tylko lokalizacje  w społecznej  strukturze  -  pozycje  społeczne  (statusy).  Inaczej,
nierówności społeczne dotyczą sytuacji, gdy ludzie są nierówni sobie nie z racji jakichkolwiek
cech  cielesnych  czy psychicznych,  lecz  z powodu ich  przynależności  do różnych grup albo
zajmowania różnych pozycji społecznych.
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Nie  każda jednak  różnica  tego  rodzaju  musi  oznaczać  nierówność.  To,  że  pewne  grupy są
odmienne od innych, trzeba odróżnić od tego, że są nierówne. I to, że pewne pozycje (statusy)
są odmienne od innych, trzeba też odróżnić od tego, że są nierówne. Wielość grup i pozycji
społecznych,  jakie  spotykamy  w  społeczeństwie,  oznacza  przede  wszystkim  różnicę.  Grupa
studencka różni się od drużyny sportowej, brygada robocza od oddziału wojskowego, rodzina
od grupy przyjaciół. Podobnie status studenta jest inny niż status rolnika, pozycja lekarza różni
się  od  pozycji  nauczyciela,  pozycja  pilota  od  pozycji  marynarza.  Żeby  móc  mówić  o
nierówności, wystąpić musi coś więcej niż tylko różnica. Z członkostwem w pewnej grupie lub
z  zajmowaniem  pewnej  pozycji  wiązać  się  musi  mianowicie  nierówny  -  łatwiejszy  lub
trudniejszy - dostęp lub przynajmniej  nierówna - mniejsza lub większa -  szansa dostępu do
pewnych cenionych społecznie dóbr.

Dobra generujące nierówności społeczne

Cóż to są cenione społecznie dobra? Ano takie, których ludzie pragną, które zaspokajają jakieś
ich ważne potrzeby czy aspiracje, przynoszą im satysfakcje.

A poza tym, których zdobycie nie jest całkowicie bezproblemowe, nie ma ich bowiem dość dla
wszystkich chętnych. Inaczej mówiąc, są to dobra powszechnie upragnione, których zasób jest
ograniczony. Trzy rodzaje takich dóbr są najważniejsze: bogactwo, władza i prestiż.

Posiadanie  dóbr  materialnych  (bogactwa)  jest  upragnione  po  pierwsze  dlatego,  że  są  one
niezbędne do zaspokojenia elementarnych i uniwersalnych wymogów życiowych - pożywienia,
ubrania,  schronienia itp.,  czyli  mają wartość naturalną,  a po drugie dlatego,  że wymaga ich
posiadania  kultura,  definiując  pewne  obiekty  jako  pożądane,  a  więc  nadając  im  wartość
kulturową. Kultura może także zdefiniować samo posiadanie jako wartość autonomiczną, bez
względu na użytek  czyniony z  posiadanych przedmiotów.  To,  że  trzeba  się  ubrać,  stanowi
potrzebę naturalną, to, że trzeba się ubrać u Giorgio Armanie-go, stanowi potrzebę kulturową,
a to,  że  trzeba mieć  w szafie  kilkanaście  garniturów,  których się  w ogóle  nie  nosi,  stanowi
kulturową fetyszyzację samego posiadania. Społeczeństwa współczesne, przeniknięte ideologią
konsumpcjo-nizmu, ilustrują dobrze tę kulturowo wytworzoną presję posiadania. Wartość dóbr
materialnych polega także na tym, że pomagają one zdobyć inne cenione przez ludzi wartości -
także panowanie nad innymi czy sławę. Jak powiadają cynicy, kupić można wszystko, jest tylko
kwestia ceny.

Dobra materialne są ograniczone w swoim zasobie albo, jak powiadają ekonomiści, stanowią
„dobra  rzadkie"  nie  tylko  dlatego,  że  nigdy  nie  ma  ich  dość  dla  wszystkich,  ale  przede
wszystkim dlatego, że w miarę zaspokajania potrzeb kultura dyktuje ludziom coraz to wyższe
aspiracje, aż po ową nigdy nie nasyconą autonomiczną aspirację posiadania. Dobra materialne
są nie tylko ograniczone w sensie absolutnym, bo jest ich skończona ilość, ale przede wszystkim
w sensie relatywnym, w stosunku do stale rosnącego na nie zapotrzebowania. Zasób tego, co
ludziom dostępne, nigdy nie nadąża za tym, czego by chcieli. Gdy ludzie zaspokoją nawet swoje
elementarne potrzeby materialne, to na to miejsce zaraz pojawiają się inne aspiracje,  wyższe
dążenia. To jest zapewne jakaś cecha samej natury ludzkiej,  że ludzie nigdy nie są do końca
zaspokojeni, że zawsze dążą do posiadania więcej niż mają. Niektórzy sądzą, że w tym właśnie
kryje  się tajemnica nieustannej  dynamiki i ekspansji  gatunku ludzkiego,  inni  krzywią się  na
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ludzką obsesję posiadania.

Drugim dobrem powszechnie cenionym jest władza, panowanie, wpływ na innych ludzi. Po co
to  jest  ludziom  potrzebne?  Częściowo  z  przyczyn  autote-licznych:  posiadanie  władzy  daje
poczucie  siły,  przewagi,  potęgi,  znaczenia.  Daje  także  poczucie  bezpieczeństwa.  Ale  co
ważniejsze,  z  przyczyn  instrumentalnych:  władza  jest  wymienialna  na  inne  dobra,  przede
wszystkim ekonomiczne, przynosi lepsze szansę dostępu do tych rzadkich dóbr materialnych,
tak przez ludzi cenionych - przez wyższe zarobki,  łatwiejsze możliwości  manipulacji,  lepsze
informacje, kontakty osobiste, a także możliwości szantażu czy korupcji. Władza po prostu na
ogół  przynosi  korzyści.  Im  bardziej  absolutna,  im  mniej  kontrolowalna,  tym  łatwiej  jest
wymienialna na pieniądze. Skrajnym i najbardziej widowiskowym dowodem są losy różnych
dyktatorów, których konta bankowe w Szwajcarii, odkrywane na ogół dopiero wtedy, gdy tracą
władzę,  sięgają  miliardów  dolarów  i  rzadko  już  wracają  do  ograbionych  społeczeństw.
Niedawno okazało się, że prezydent Filipin Estrada w ciągu zaledwie dwóch lat, zanim został
obalony, zdołał odłożyć osiemdziesiąt milionów dolarów. Władcy dożywotni, spotykani jeszcze
tu i ówdzie w świecie, mają możliwości znacznie większe.

Władza z samej swojej definicji jest dobrem rzadkim, może istnieć jedynie wtedy, gdy mają ją
tylko niektórzy wobec tych, którzy władzy są pozbawieni. Muszą być ci, którzy rządzą, i ci,
którzy są rządzeni, ci, którzy wydają rozkazy, i ci, którzy słuchają rozkazów, ci, którzy mają
wpływ, i ci, którzy ulegają wpływom innych. Cały sens, cała wartość tego dobra bierze się stąd,
że nie mają do niego dostępu wszyscy. Władzę ma się nad kimś, w stosunku do kogoś innego.
Gdyby wszyscy mieli władzę, władza z samej definicji nie istniałaby.

Trzecie dobro, które ludzie również powszechnie sobie cenią i które jest także dobrem rzadkim,
to prestiż - szacunek, uznanie społeczne, akceptacja, aplauz, sława. Ludzie przywiązują do tego
wagę  z  dwóch  powodów.  Pierwszy  wiąże  się  z  przedstawioną  wcześniej  koncepcją  jaźni
odzwierciedlonej. Ludzie wyrabiają sobie mniemanie o sobie, patrząc na to, jak cenią ich inni.
Podwyższanie samooceny daje satysfakcje autoteliczne. Dlatego ludziom sprawia przyjemność,
gdy inni ich chwalą, oklaskują, wiwatują, rzucają kwiaty, mdleją z zachwytu. Ale prestiż ma też
walor instrumentalny, jest dobrem wymienialnym na inne. Reputacja przekłada się na szansę
znalezienia dobrej pracy i wyższe zarobki. Sława pozwala wybitnym sportowcom lub aktorom
dyktować  wysokość  gaży  czy  zawierać  intratne  kontrakty  reklamowe,  wybitnym  pisarzom
-uzyskiwać  wielkie  honoraria,  noblistom  negocjować  pensję  w  uniwersytetach,  w  których
pracują. Prestiż jest też wymienialny na władzę. Dlatego tak bardzo dbają o prestiż, akceptację
czy zaufanie społeczne politycy, zwłaszcza w systemie demokratycznym, gdzie muszą od czasu
do czasu wygrać wybory, czyli przejrzeć się w owym zwierciadle społecznego uznania.

Prestiż to także dobro rzadkie, ponieważ sama idea prestiżu opiera się na tym, że niektórzy są
postrzegani  jako lepsi,  wyżej  oceniani  od innych.  Gdyby wszyscy  byli  sławni,  to  nie  byłby
sławny nikt. Prestiż ma dla ludzi wartość dlatego, że są idole i są przeciętni, są wielcy słynni
muzycy, śpiewacy, zespoły rockowe i takie, które grają w remizach strażackich i w gospodach,
są znani uczeni o światowej renomie i wykładowcy prowincjonalnych szkół, wybitni politycy i
mierni biurokraci.

Te trzy dobra - bogactwo, władza i  prestiż -  dzielą ludzi najbardziej,  są najważniejsze przy

Nu
mer



generowaniu nierówności społecznych. Ale ludzie cenią sobie jeszcze inne wartości, które są w
społeczeństwie  nierówno  rozdzielone.  Jednym  z  nich  jest  wykształcenie.  Wartość
wykształcenia też wynika z podwójnych okoliczności. Po pierwsze, z satysfakcji autotelicznych,
jakie  daje  wiedza  zaspokajająca  typowy  dla  ludzi  impuls  ciekawości.  Ale  po  drugie,
wykształcenie  ma  istotną  wartość  instrumentalną,  pomocniczą  w  stosunku  do  wszystkich
trzech wartości podstawowych. Wykształcenie jest w nowoczesnym społeczeństwie jednym z
najważniejszych i uznanych społecznie mechanizmów awansu majątkowego: uzyskania lepszej
pracy, lepszych zarobków, wyższego standardu życiowego. Wykształcenie istotnie pomaga w
uzyskaniu władzy (choć oczywiście nie jest warunkiem ani jedynym, ani niezbędnym). W teorii
przywództwa  wskazuje  się  na  jego  ważną  odmianę  -  „władzę  eksperta"  (expert  power).
Posiadanie  specjalistycznej  wiedzy,  pełniejszej  od  innych  informacji,  lepszej  orientacji  w
sprawach istotnych dla zbiorowości, stanowi jedno z kryteriów przy wyłanianiu przywódców,
a także  istotny  czynnik  legitymizujący  władzę  uzyskaną.  Pozwala  zdobywać  i  utrzymywać
wpływy,  manipulować  podległymi  władzy,  prowadzić  efektywną  politykę.  Wśród  znanych
postaci  w  polityce  były  takie,  które  wyróżniały  się  wyjątkowo  wysokim  wykształceniem
ekonomicznym,  politologicznym  czy  prawniczym:  niemiecki  kanclerz  Erhard,  brytyjski
premier  Wilson,  francuski  prezydent  Giscard  d'Estaing,  prezydent  Clinton.  Jeszcze  częściej
wybitnych  ekspertów  spotkać  można  na  niższych,  operacyjnych  szczeblach  władzy.  Nie
przypadkiem  spora  liczba  ministrów  we  współczesnych  rządach  nosi  tytuły  profesorskie.
Wykształcenie  -  zwłaszcza  jeśli  rozumiemy  je  szeroko,  nie  tylko  jako  formalną  edukację
„książkową",  ale  trening  umiejętności  praktycznych  -  jest  kluczowym  warunkiem  zdobycia
prestiżu  i  sławy.  Bardzo  rzadko  pojawiają  się  talenty  całkowicie  samorodne,  genialność
wrodzona.  Ale  nawet  wtedy,  aby  zdobyć  widoczność  i  uznanie  społeczne  za  wybitne
osiągnięcia, potrzebne jest na ogół mozolne kultywowanie zdolności: wiele lat uczenia się w
przypadku uczonego, długie studia i jeszcze dłuższa praktyka w przypadku uznanego lekarza
czy adwokata, lata terminowania w przypadku sławnego pianisty czy śpiewaka operowego,
niekończący się trening wybitnego sportowca itp.

Co  jest  w  tym  przypadku  ograniczone  i  rzadkie?  Urządzenia,  organizacje,  instytucje
kształceniowe,  dające  dostęp  do  wiedzy  i  umiejętności.  Szkoły  i  uniwersytety,  biblioteki  i
księgarnie, laboratoria i aplikacje adwokackie, ośrodki treningowe i siłownie, baseny i bieżnie.
Ograniczenia dotyczą także indywidualnych możliwości psychicznych i fizycznych, zasobów
motywacji  i  energii,  które  pozwalają  jednostce  przyswoić  czy wykorzystać  tylko minimalny
fragment  z  tej  puli  wiedzy  i  umiejętności,  jaka  jest  potencjalnie  obecna  w  danym
społeczeństwie,  w  danej  epoce.  Motywacje  i  mobilizacja  do  zdobywania  wykształcenia  to
jednak nie tylko sprawa indywidualna;  są one też przedmiotem regulacji  kulturowej.  Różne
społeczności  różnią  się  akcentem  kładzionym  na  wykształcenie  jako  wartość,  naciskiem  na
uczenie się, czytanie, kontakt z książką, chodzenie do teatru, zwiedzanie muzeów itp. Jest to
istotny  aspekt  fenomenu,  który  francuski  socjolog  Pierre  Bourdieu  określa  jako  „kapitał
kulturowy"1, i który w różnym stopniu nabywają członkowie różnych grup. Porównajmy pod
tym względem  zamieszkałą  w niewielkiej  wiosce  rodzinę  rolnika  i  zamieszkałą  w wielkim
mieście rodzinę lekarską, adwokacką czy profesorską.

Dobrem  powszechnie  pożądanym  jest  także  zdrowie  i  sprawność  fizyczna.  W  oczywistym
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sensie jest to wartość autoteliczna: dobre samopoczucie jest źródłem bardzo silnej samoistnej
satysfakcji. Ale jest to także warunek sine qua non wszystkich pozostałych wartości: bogactwa,
władzy,  prestiżu  i  wykształcenia.  Na  ogół  choroba  lub  niesprawność  uniemożliwiają
osiągnięcie tych dóbr, a w każdym razie ich skonsumowanie czy wykorzystanie. Podobnie jak
w przypadku wykształcenia, tym, co tutaj ograniczone i rzadkie, są urządzenia, organizacje czy
instytucje służące ochronie i pielęgnowaniu zdrowia: szpitale i przychodnie, apteki i ośrodki
rehabilitacyjne,  centra  profilaktyki,  masowego  sportu  i  rekreacji.  Istotnie  zróżnicowana  jest
zdrowotność warunków pracy czy zamieszkania. A wreszcie społeczności i grupy kładą różny
kulturowy nacisk na podtrzymywanie sprawności i zdrowia: ćwiczenia fizyczne, prawidłowe
odżywianie, badania okresowe, zdrowy tryb życia, higienę i czystość, warunki środowiska itp.
Jest to jeden z sensów tego, co nazywamy poziomem kultury fizycznej danej zbiorowości. Na
przykład, bardzo wyróżnia się pod tym względem kultura amerykańska, a w stopniu skrajnym
społeczność  Kalifornii.  Podobny akcent  napotkamy w krajach  skandynawskich.  Parafrazując
Bourdieu, można by mówić o kapitale kultury fizycznej w danej grupie.

Idea stratyfikacji społecznej

Wszystkie omówione dobra czy wartości - bogactwo, władza, prestiż, wykształcenie i zdrowie -
mają charakter  stopniowalny czy, jak czasem powiadamy, gradacyjny.  Można je posiadać w
większym lub mniejszym stopniu. Od najwyższych do najniższych zasobów przebiega pewna
ciągła  skala,  „drabina"  czy  hierarchia.  Są  więc  hierarchie  bogactwa,  od  milionerów  do
bezdomnych, hierarchie władzy od cesarzy do niewolników, hierarchie prestiżu od idoli  do
żebraków,  hierarchie  wykształcenia  od noblistów do analfabetów,  hierarchie  sprawności  od
olimpijczyków do inwalidów. Można według tych skal uporządkować poszczególnych ludzi.
Co więcej,  można policzyć, ilu ich jest na każdym szczeblu hierarchii.  Otrzymamy wówczas
pewne kategorie statystyczne: np. bardzo bogatych, bogatych, zamożnych, średnio zamożnych,
biednych,  najbiedniejszych.  Można  to  robić  nawet  precyzyjniej,  określając  jakieś  liczbowe
przedziały zarobków. Proponuję mówić w tym przypadku o warstwach statystycznych.

Ale  usytuowanie  na  określonym  szczeblu  każdej  z  tych  hierarchii  może  różnić  nie  tylko
jednostki, także grupy społeczne lub pozycje (statusy), niezależnie od tego, kto do tych grup
wchodzi czy kto te pozycje zajmuje.  Pewne społeczne lokalizacje  - grupowe czy statusowe -
dawać  będą  każdemu,  kto  do  tych  grup należy  lub  te  pozycje  zajmuje,  wyższe  lub  niższe
miejsce na każdej z drabin. Inaczej - większy lub mniejszy stopień uczestnictwa w powszechnie
pożądanych,  a  rzadkich  dobrach  i  wartościach.  Grupy  i  pozycje  różnią  się  dostępem  lub
szansami  dostępu  do  bogactwa,  władzy,  prestiżu,  wykształcenia  i  zdrowia.  Max  We-ber
powiedziałby,  że  różnią  się  szansami  życiowymi.  Dopiero  w  tym  wypadku zróżnicowanie
pojedynczych  ludzi  staje  się  strukturalną  nierównością  społeczną,  realnym  fenomenem
społecznym, a nie artefaktem statystycznym.

Proponuję  stosować  termin  stratyfikacja  społeczna  albo  uwarstwienie  społeczne  tylko  do
opisania  takich  grupowych  lub  pozycyjnych  -  a  nie  indywidualnych  -  różnic  dostępu  do
cenionych  społecznie  celów.  Każde  dobro  czy  wartość  z  pięciu  analizowanych  konstytuuje
własną drabinę stratyfikacji.  Grupy i  pozycje zajmują pewne szczególne miejsca na każdej  z
nich.  Na  przykład  w stratyfikacji  zarobkowej  lekarz  znajdzie  się  wyżej  od  pielęgniarki.  W
stratyfikacji według władzy - dyrektor wyżej od robotnika. W stratyfikacji prestiżowej -spiker
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telewizyjny wyżej od nauczyciela. Czy jednak te drabiny stratyfikacyjne są osobne, wzajemnie
niezależne?  Już  omawiając  poszczególne  dobra  „stratyfi-kujące",  wskazywaliśmy,  że  jedne
mogą być pomocne w zdobywaniu innych. Bogactwo może dawać władzę i prestiż.  Władza
może pomagać w zdobywaniu majątku, a także dostarczać prestiżu. Prestiż może prowadzić do
wpływów i władzy, a także wysokich zarobków. Jeżeli  takie współgranie zachodzi,  efektem
będzie sytuacja, w której ta sama grupa czy pozycja jest podobnie usytuowana na wszystkich
trzech drabinach stratyfikacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych to pozycja  związana  z dużym
majątkiem,  ogromną  władzą  i  znaczną  sławą.  Powiemy  w  tym  przypadku  o  zbieżności
czynników czy aspektów stratyfikacji. Ale daleko częstszy jest przypadek pewnej dysharmonii
między drabinami stratyfikacyjnymi, polegający na tym, że jedna i ta sama grupa lub pozycja
jest  odmiennie  usytuowana na  różnych  z  nich.  Profesor  uniwersytetu  w Polsce  ma wysoki
prestiż, średnie zarobki i niewielką władzę. Polityk przeciwnie - wysokie zarobki i władzę, ale
fatalny prestiż.  Piłkarz - spory prestiż, wysokie zarobki,  ale nie ma władzy. Policjant - dużą
władzę, kiepskie zarobki i niski prestiż. Kombinacji tego rodzaju może być wiele. Mówimy w
tym przypadku o rozbieżności czynników albo aspektów stratyfikacji.

Taka  rozbieżność  może  mieć  różne  konsekwencje.  Wśród  członków  danej  grupy  lub
zajmujących  daną  pozycję  społeczną  może  wywoływać  poczucie  pewnego  dysonansu  lub
swoiście pojmowanej niesprawiedliwości. Na przykład pojawia się takie rozumowanie: jestem
taki bogaty, tyle osiągnąłem, a ludzie pokazują mnie sobie palcami i mówią o mnie „badylarz" i
„nuworysz". Albo takie: mam tak wysoką pozycję w rządzie, taką wysoką pensję, jeżdżę lancią,
a ludzie na moje nazwisko pukają się w czoło albo chwytają za kłonice. Niektórzy rozumują
inaczej,  w tym duchu,  że  nie  można  mieć  wszystkiego  naraz,  traktując  wysokie  miejsce  na
jednej  drabinie  jako  kompensatę  niskiego  miejsca  na  innych.  Na  przykład  profesor
uniwersytetu może sobie powiedzieć: co prawda średnio zarabiam i mam niewiele władzy, ale
za to należę do elity prestiżowej. Taka myśl nieco rozładowuje frustrację. Ten sam fakt, ale w
zupełnie  innej  intencji,  bierze  zapewne  pod uwagę  rząd,  dyskutując  sprawę  podwyżki  dla
profesorów  albo  szafując  tytułami  profesorskimi  dla  terminujących  jeszcze  pracowników
naukowych. Prawdopodobnie jest to takie rozumowanie: skoro profesorowie mają taki wysoki
prestiż, to niech im to wystarczy, a skoro młodsi pracownicy nauki tak mało zarabiają, to dajmy
im zamiast pieniędzy tytuły profesorskie.

Warstwy społeczne

Podobne miejsce na drabinie stratyfikacyjnej może implikować i inne cechy: podobny styl życia,
gusty i upodobania, zwyczaje i obyczaje, praktyki religijne, poglądy ideologiczne, rozrywki itp.
Na przykład ludzie bogaci żyją i myślą podobnie jak inni ludzie bogaci, a zupełnie inaczej niż
biedni.  Budują  podobne  rezydencje,  jeżdżą  podobnymi  samochodami,  ubierają  się  u  tych
samych  „dyktatorów  mody",  latają  na  te  same  wyspy  na  wakacje  i  jedzą  ciągle  łososia  z
szampanem. Pod wieloma względami upodabnia się sposób życia polityków czy menedżerów.
Osobny jest świat życia codziennego idoli telewizyjnych, filmowych czy muzycznych. Zwykli
ludzie zaglądają do niego nieśmiało za pośrednictwem kolorowych tygodników.

Zwróćmy uwagę, że to podobieństwo nakłada się niejako na swoistość grup czy pozycji, które
te jednostki reprezentują. Ludzie bogaci tworzą pewne realne środowisko społeczne, swoistą
wspólnotę, choć wchodzą do niego i lekarze, i adwokaci, i biznesmeni, i politycy, i prezenterzy
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telewizyjni, i bossowie mafii z Pruszkowa. Podobieństwo majątkowe, czyli, jak powiedziałby
Max Weber, to samo „położenie rynkowe", wyraża się w podobnych interesach (np. obronie
przed podatkami). Podobieństwo możliwości konsumpcyjnych - w podobnym stylu życia. A
podobieństwo, jak pamiętamy z teorii „solidarności mechanicznej" Durkheima, to silny czynnik
grupotwórczy.  Z  kolei  więc  wytwarza  się  między  nimi  pewna  więź  społeczna,  kontakty
towarzyskie,  interakcje  czy  nawet  trwalsze  stosunki  społeczne,  zwłaszcza  instrumentalne,
związane  z  tzw.  załatwianiem  interesów.  Odmienne  typy  więzi,  sposobów  bycia,  gustów
konsumpcyjnych charakteryzują środowisko menedżerów czy tzw. kadry kierowniczej. Jeszcze
inne - tę szeroką zbiorowość ludzi zwanych klasą średnią, zatrudnionych w bardzo różnych
wymagających kwalifikacji i wykształcenia zawodach, a także prowadzących własne niewielkie
firmy lub przedsiębiorstwa i z tego tytułu posiadających godziwy, choć nie elitarny standard
materialny.  Takie  swoiste  wspólnoty  -  środowiska  czy  grupy  -  złożone  z  ludzi  podobnie
usytuowanych  w  hierarchiach  stratyfikacji  społecznej  i  powstające  ponad  i  w  poprzek  ich
innych  przynależności  grupowych  czy  zajmowanych  pozycji  nazwiemy  warstwami
społecznymi.  Max  Weber  podobnie  stosował  pojęcie  klasy  i  stanu.  W  takim  rozumieniu
warstwy  to  nie  tylko  statystyczne  zbiory  podobnych  pod  jakimś  względem  jednostek,  ale
realne,  zintegrowane  w  pewnym  stopniu  całości  społeczne,  nowe  formy  strukturalizacji
społeczeństwa.

Ruchliwość społeczna

Ludzie zmieniają pozycje społeczne, a także przynależność grupową. Gdy przemieszczają się
pomiędzy  pozycjami  i  grupami  ulokowanymi  na  różnych  szczeblach  hierarchii
stratyfikacyjnych, mówimy o ruchliwości społecznej. A dokładniej - o ruchliwości pionowej, dla
odróżnienia  od  przemieszczania  się  ludzi  w  przestrzeni  -  migracji,  podróży,  turystyki,
dojazdów do pracy -  co nazywamy ruchliwością  poziomą.  O tej  drugiej  formie  ruchliwości
pisaliśmy wcześniej. Teraz omówimy ważniejsze aspekty ruchliwości pionowej, bezpośrednio
związanej z nierównościami społecznymi.

Najprostszy  przypadek ruchliwości  pionowej  to  awans  zawodowy,  czyli  uzyskanie  wyższej
pozycji zawodowej lub wejście do wyższej grupy zawodowej niż ta, z którą jest się aktualnie
związanym.  Nauczyciel,  który  zatrudniony zostaje  na uniwersytecie,  lub dziennikarz,  który
zostaje ministrem, to zmiana przynależności zawodowej na taką, która przynosi lepsze zarobki,
wyższy prestiż, a w drugim przykładzie także więcej władzy. Częstszy jest przypadek awansu
w  obrębie  jednej  grupy  zawodowej,  gdzie  zazwyczaj  istnieje  cały  szereg  hierarchicznych
szczebli.  Asystent,  który  przechodzi  na  stanowisko  adiunkta,  lub  referent,  który  zostaje
kierownikiem,  to  pierwsze  z  brzegu  przykłady.  Sekwencje  takich  następujących  po  sobie
awansów nazywamy karierą.  Nawiązując  do poprzednich  przykładów:  asystent  -  adiunkt  -
docent  -  profesor  to  jeden  schemat  kariery,  referent  -  kierownik  -  dyrektor  -  to  schemat
odmienny. Oczywiście kierunek zmian może być przeciwny, ludzie mogą przechodzić do grup
niżej  ulokowanych  w  stratyfikacji,  spadać  na  niższe  pozycje.  Nazywamy  to  degradacją.
Pracownik,  który  zostaje  zwolniony  i  staje  się  bezrobotny,  kierownik  przeniesiony
dyscyplinarnie  na  stanowisko  referenta  to  przykłady  degradacji  polegającej  czasem  na
całkowitym opuszczeniu danej  grupy zawodowej, a czasem tylko na obniżeniu pozycji  w jej
obrębie.  I  tutaj  występują  sekwencje.  Kiedy  ktoś  traci  kolejno  wyższe  pozycje  w  różnych
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kontekstach  społecznych,  np.  traci  pracę,  opuszcza  klub  towarzyski,  zostaje  wyrzucony  z
drużyny sportowej, rozwodzi się - mówimy metaforycznie, że się stacza.

W powyższych przykładach mowa o awansie lub degradacji jednostki w obrębie istniejących,
stałych hierarchii stratyfikacyjnych. Ale ruchliwość może też polegać na przemieszczaniu się
całych  zbiorowości  na  niezmiennych  drabinach  uwarstwienia,  a  także  na  zmianie  samych
hierarchii  stratyfikacyjnych,  dzięki  czemu te  same grupy czy pozycje  znajdują  się  nagle  na
innych  niż  dawniej  szczeblach  -  wyższych  lub  niższych,  ulegają  awansowi  lub  degradacji.
Zobaczmy  najpierw  ten  pierwszy  przypadek.  Awans  zawodowy  może  obejmować  całe
kategorie  społeczne.  W  procesie  modernizacji  było  to  typowe  dla  ludności  wiejskiej,  która
migrując  do  miast,  zajmowała  tam  na  ogół  wyższe  zarobkowo  czy  prestiżowo  pozycje
zawodowe, wchodząc do środowisk robotniczych. W Polsce po II wojnie światowej nastąpił w
ten  sposób  niewątpliwy  awans  zawodowy  i  edukacyjny  chłopów.  Mówimy  też  o  awansie
pokolenia,  kiedy  w  jakimś  momencie  historycznym  otwierają  się  możliwości  szybszego
podnoszenia swojej pozycji społecznej przez ludzi w podobnym wieku. W takim relatywnym
sensie,  jako przyśpieszenie  normalnego tempa awansu,  należy też  rozumieć pojęcie  awansu
młodzieży. Z samej bowiem natury ludzkiej  biografii,  młodzież zawsze uczestniczy w takim
czy innym awansie, przechodząc do dorosłej aktywności, pracy zawodowej, zakładając rodziny
itp.

Do zmiany relatywnego położenia danej zbiorowości może też prowadzić zmiana samych skal
stratyfikacyjnych.  Dokonuje  się  to  zazwyczaj  jako  efekt  szerokich  i  radykalnych  zmian
społecznych,  rewolucji,  przewrotów  ustrojowych,  a  także  przełomów  technologicznych  i
cywilizacyjnych. Wówczas pewne zawody lub pewne środowiska mogą zyskiwać dostęp do
wyższych zarobków, władzy czy prestiżu, a inne przeciwnie - tracić swoją uprzywilejowaną
sytuację. Bardzo wyraźnie wystąpiło to w Polsce po przełomie roku 1989. Wskażemy tylko dwa
przykłady.  Wprowadzenie  gospodarki  rynkowej,  kapitalistycznej,  opartej  na  własności
prywatnej,  zwiększyło  na  przykład  niepomiernie  szansę  środowiska  prawniczego,  które
zyskało ogromne pole działania w obrocie  handlowym, giełdowym, cywilnym, spadkowym,
podatkowym, transakcjach majątkowych, arbitrażu, konsultacjach związanych z prywatyzacją,
przygotowywaniem  statutów  nowych  spółek  czy  przedsiębiorstw,  a  także  zmianami
legislacyjnymi itp. I odwrotnie, mowa często o pauperyzacji inteligencji, warstw urzędniczych
czy pracowników instytucji państwowych. Utracili oni dawną, relatywnie wyższą od innych,
pozycję majątkową, często także dawniejszy zasób władzy i prestiżu.

Wszystkie te przemieszczenia i zmiany opisane powyżej mogą dokonywać się w skali jednej
biografii,  w  ciągu  życia  jednego  pokolenia,  ale  mogą  także  przebiegać  w  skali
ponadpokoleniowej.  Mówimy  odpowiednio  o  ruchliwości  wewnątrzpokoleniowej  lub
międzypokoleniowej.  Bardzo  charakterystyczny  dla  ruchliwości  międzypokoleniowej  jest
awans  edukacyjny,  tak  wyraźny  w  Polsce  po  II  wojnie  światowej:  dziadkowie  z
wykształceniem  podstawowym,  rodzice  średnim,  a  dzieci  wyższym.  Czy  podobnie,  awans
zawodowy:  rodzice  pracujący  na  roli,  a  syn  inżynier  czy  lekarz.  Ruchliwość
międzypokoleniowa  jest  typowym  zjawiskiem  wśród  imigrantów  zarobkowych,  którzy  w
nowym kraju  osiedlenia  znajdują  szansę  radykalnego  poprawienia  swojej  sytuacji  życiowej.
Wielkiej liczby takich przykładów dostarczają Stany Zjednoczone. Ubodzy wieśniacy z Azji w
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pierwszym pokoleniu otwierają  restauracje  (jak Chińczycy i Hindusi)  lub opanowują handel
owocami i warzywami (jak Wietnamczycy), ale dzieci wysyłają na uniwersytety i w drugim
pokoleniu  już  wchodzą  do  elity  lekarskiej  czy  naukowej.  Ojciec  wielkiego  socjologa
amerykańskiego,  często  tu  cytowanego  Roberta  Mertona,  był  ubogim  emigrantem  Europy,
cieślą z zawodu, syn zaś wszedł do najściślejszej elity naukowej i kulturalnej Ameryki, a z kolei
jego syn dostał w 1998 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.

Przykłady  amerykańskie  prowadzą  nas  do  zagadnienia  takich  ogólnych  warunków
społecznych,  które  sprzyjają  ruchliwości.  Bo  Ameryka  jest  typowym  społeczeństwem
otwartym,  to  znaczy  takim,  w  którym  awans  jednostkowy  lub  grupowy  jest  nie  tylko  w
szerokim  zakresie  możliwy,  ale  silnie  kulturowo  oczekiwany  i  wymagany.  To  tutaj  ciągle
zdarzają  się  kariery  typu  „od  pucybuta  do  milionera".  Sam  zetknąłem  się  z  przypadkiem
młodego emigranta z Serbii, nazwiskiem Yovanovich, który zatrudnił się jako goniec w wielkiej
nowojorskiej firmie wydawniczej Harcourt Brace. Dzisiaj firma nazywa się już Harcourt-Brace-
Yovanovich, bo goniec zdołał przejść wszystkie szczeble zawodowego wtajemniczenia i zostać
współwłaścicielem. Kariera jednego z najbogatszych finansistów na świecie, George'a Sorosa,
też zaczęła się od emigracji z Węgier zaledwie kilkadziesiąt lat temu.

Na drugim biegunie są społeczeństwa zwane zamkniętymi, które wykluczają albo w każdym
razie  ogromnie  ograniczają  możliwości  ruchliwości  społecznej.  Takie  było  społeczeństwo
feudalne,  gdzie wieloszczeblowe hierarchie od monarchów, przez magnaterię,  wasali,  aż do
chłopów  poddanych  były  spetryfikowane,  a  każda  warstwa  zamknięta  dla  innych.  Trudno
sobie wyobrazić, by chłop pańszczyźniany znalazł się na dworze królewskim. Dzisiaj zbliżona
sytuacja  występuje  w  Indiach,  gdzie  przechodzenie  między  kastami  jest  niezwykle
ograniczone, a dla kast najniższych, tzw. „niedotykalnych", całkowicie niemożliwe. Przyjęło się
stosować termin kasta nie tylko w odniesieniu do tego przypadku, ale szerzej, jako określenie
każdej  warstwy  zamkniętej,  ograniczonej  do  wyraźnie  ustalonego  grona,  do  którego  wejść
można tylko przez urodzenie.

Oczywiście  pomiędzy  modelowymi  przypadkami  społeczeństwa  otwartego  i  zamkniętego,
które są tylko „typami idealnymi" i nigdzie nie występują w takiej czystej postaci, mieści się
cała gama przypadków pośrednich. Drabiny stra-tyfikacyjne mogą być stosunkowo plastyczne,
dopuszczając  przeskakiwanie  poszczególnych  szczebli.  A  mogą  być  bardzo  rygorystyczne,
wymagając wyraźnej, bezwyjątkowej sekwencji. Symptomem tej pierwszej sytuacji jest branie
pod uwagę wyjątkowych osiągnięć,  a tej  drugiej  -  podkreślanie  odpowiedniej  „wysługi  lat",
dorobku czy doświadczenia. Pouczające jest tu porównanie Stanów Zjednoczonych i Japonii. O
ile  w USA wyróżniające  wyniki  w pracy pozwalają  na szybki,  „skokowy" awans,  o tyle  w
Japonii przejść trzeba w ustalonych interwałach czasowych całą drabinę, aby dopiero trafić na
szczyty  hierarchii.  Taka  różnica  może  też  wystąpić,  niezależnie  od  kultury,  między
poszczególnymi  dziedzinami  zawodowymi.  Porównać  można  kariery  artystyczne,  gdy  np.
wygranie  ważnego  konkursu  muzycznego  otwiera  od  razu,  nawet  przed  najmłodszymi,
największe estrady świata, i kariery naukowe, gdzie na ogół trzeba przejść kolejno wszystkie
stopnie terminowania.

W obrębie  różnych dziedzin zawodowych poszczególne  warstwy mogą różnić  się  stopniem
ekskluzywności,  to  znaczy  ostrością  kryteriów  i  procedur  przy  dopuszczaniu  nowych
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członków. Czasami pojawiają się osobne organizacje czy instytucje strzegące „bram" do warstw
bardziej  elitarnych  i  dokonujące  selekcji  kandydatów  do  awansu  przy  pomocy  złożonych
procedur  egzaminacyjnych  (gate-keepers),  np.  lekarskie  komisje  specjalizacyjne,  rady
adwokackie, rady wydziału na uniwersytetach, komisje państwowe organizujące egzaminy na
wyższe  stanowiska  w  administracji,  komisje  sejmowe  przesłuchujące  kandydatów  na
ambasadorów  itp.  W  społeczeństwach  demokratycznych  wejście  do  elity  politycznej  jest
obwarowane  skomplikowaną  procedurą  wyborczą,  a  rolę  selekcyjną  przejmują  wszyscy
obywatele - wyborcy.

Ruchliwość społeczna to teren, na którym szczególnie ostro ujawniają się występujące w danym
społeczeństwie  stereotypy, przesądy i  praktyki dyskryminacyjne.  Skrajna sytuacja polega na
całkowitym  wyłączeniu  jakiejś  społeczności  od  szans  awansu,  na  przykład  przez  odmowę
prawa  do  pracy  jakimś  grupom  emigrantów  czy  uchodźców.  Sytuacja  częstsza  to
dyskryminacja częściowa, która pojawia się w trzech formach. Pierwsza polega na tym, że dla
pewnych społeczności zamknięta zostaje szansa awansu na pozycje najwyższe, niezależnie od
dziedziny.  Tworzy  się  pewien  pułap  możliwych  osiągnięć,  ponad który  przedstawiciele  tej
społeczności  nie  wychodzą.  Mimo  otwartości  społeczeństwa  amerykańskiego,  badania
pokazują, że  de facto  istnieje pewien pułap awansu dla mniejszości etnicznych i rasowych. A
sygnałem tej  sytuacji  jest  to,  że  pojawiające  się  wyjątki  są  traktowane  jako nadzwyczajne  i
zyskują  dużą  widoczność  publiczną.  Sędzia  amerykańskiego  Sądu  Najwyższego  Cla-rence
Thomas, szef  Biura Bezpieczeństwa Narodowego pani Condoleezza Rice lub sekretarz stanu
Collin Powell to postaci tak sławne po części dlatego, że reprezentują czarną ludność Ameryki
na szczytach władzy, gdzie Murzyni docierają niezwykle rzadko. Nazwiska innych sędziów
czy ministrów są daleko mniej znane. Druga forma dyskryminacji to segregacja zawodowa, na
przykład faktyczne bariery dostępu do pewnych zawodów dla kobiet,  ciągle wyraźne mimo
zwycięstw ruchu emancypacyjnego i feministycznego. Trzecia to zamknięcie lub ograniczenie
dla  mniejszości  etnicznych  i  rasowych  pewnych  ważnych  „kanałów  ruchliwości",  czyli
sposobów  i  procedur  uzyskiwania  wyższych  pozycji.  Jak  wskazywaliśmy,  takim  kanałem
typowym dla społeczeństw nowoczesnych jest edukacja. Otóż ograniczanie szans edukacyjnych
jest  bardzo  typowym  przejawem  dyskryminacji.  Najskuteczniej  petryfikuje  upośledzenie
majątkowe,  które  uniemożliwia  poniesienie  wysokich  kosztów  kształcenia,  oraz  niedostatki
kapitału kulturowego, co zmniejsza szansę przy egzaminach. Okazuje się, że po decyzji władz
Kalifornii o zniesieniu preferencji  przy przyjmowaniu członków mniejszości na uniwersytety
(tzw.  affirmatwe action),  ich procent wśród studentów gwałtownie zmalał.  Na uniwersytetach
najlepszych, np. na Harvardzie, liczba czarnych Amerykanów jest zupełnie znikoma.

Odsunięcie  od  pewnych  kanałów  ruchliwości  prowadzi  często  do  poszukiwania  kanałów
alternatywnych. Czasami są to metody kulturowo i prawnie uznawane, jak na przykład kariera
w  sporcie  zawodowym,  gdzie  ujście  dla  swoich  aspiracji  zyskuje  w  dysproporcjonalnie
wysokim stopniu ludność murzyńska. Koszykówka, boks zawodowy, amerykański football, w
nieco mniejszym stopniu baseball czy lekkoatletyka to dziedziny zdominowane przez czarnych.
Dzisiaj  nawet  w  golfie,  dyscyplinie  do  niedawna  zmonopolizowanej  przez  białych,
najwybitniejsze wyniki i największe gaże uzyskuje Murzyn Tiger Woods. Inna taka dziedzina
to  muzyka  popularna,  jazz,  soul,  rock,  rap  i  inne  gatunki  zdominowane  przez  mniejszości

Nu
mer



etniczne.  Obok takich kulturowo i prawnie akceptowanych alternatyw awansu pojawiają się
oczywiście  także  metody  nielegalne  i  kulturowo  odrzucane:  handel  narkotykami,  rabunki
uliczne, kradzieże samochodów, prostytucja, czy ogólniej - zorganizowana przestępczość, gdzie
udział dyskryminowanych mniejszości jest wyjątkowo wysoki.
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KAROL MARKS (1818-1883)

Filozof niemiecki,  który program ideologiczny i polityczny zwany komunistycznym, a także
własną  działalność  organizacyjną  w  ruchu  robotniczym,  oparł  na  oryginalnej  koncepcji
teoretycznej na temat budowy społeczeństwa i jego rozwoju. Idee socjologiczne Marksa, który
formułował  także  poglądy  filozoficzne,  antropologiczne,  ekonomiczne,  politologiczne  itp.,
odnaleźć  można  przede  wszystkim  w  [Rękopisach  paryskich]  (1844),  Grundrisse  [czyli
„Szkicach"  opublikowanych  dopiero  w  roku  1953J,  [Osiemnastym  Brumaire'a  Ludwika
Bonapartego] (1852) i w trzytomowym [Kapitale] (1867).

Według Marksa, działalnością wyróżniającą człowieka z przyrody jest praca, a zatem centralną
dziedziną życia społecznego jest ekonomia: sposób produkowania i dystrybucji dóbr. Człowiek
jest z natury istotą twórczą i społeczną, realizuje się w pracy i kooperacji z innymi. Jednakże w
dominującym okresie ludzkiej historii kształt struktur i instytucji ekonomicznych i politycznych
prowadzi do zniewolenia i wyzysku jednych ludzi przez drugich, do tzw. alienacji pracy i w
konsekwencji  dehumanizacji  żyda  społecznego.  Praca  staje  się  udręką  konieczną  tylko  do
zdobycia środków do żyda, a stosunki z innymi przepajają konkurencja, konflikt i walka.

Podstawowym źródłem  takiej  sytuacji  jest  prywatna  własność  środków produkcyjnych  (np.
kapitału, ziemi, surowców), która prowadzi do rozbicia społeczeństwa na klasy posiadające i
pracujące. Najostrzejsze przeciwstawienie klas, ich antagonizm, konflikt i walka pojawiają się w
społeczeństwie  kapitalistycznym,  gdzie  monopol  własności  i  władzy  po  stronie  burżuazji
pozwala  na  dyktowanie  warunków  pracy  i  zawłaszczanie  „wartości  dodatkowej",  czyli
zdobywanie zysków kosztem proletariatu (klasy robotniczej).  Przezwyciężenie  nierówności  i
niesprawiedliwości  społecznej  jest  możliwe  tylko  przez  zniesienie  prywatnej  własności
środków  produkcyjnych,  uspołecznienie  kapitału  i  tym  samym  zlikwidowanie  podziałów
klasowych.

W  takim  kierunku  zmierza  cała  logika  rozwoju  społecznego,  która  przez  etapy  wspólnoty
pierwotnej,  formacji  azjatyckiej,  feudalizmu  i  kapitalizmu  wiedzie  nieuchronnie  i
nieodwracalnie  ku  ustrojowi  komunistycznemu.  Jednakże  ten  cel  historii  nie  zrealizuje  się
spontanicznie,  lecz  tylko  w  wyniku  sprawnie  zorganizowanej  rewolucji,  wymaga  bowiem
pokonania  oporu  klas  posiadających.  Temu  służyć  musi  działalność  ideologiczna  i
organizacyjna, prowadząca do ukształtowania się wśród klas pracujących trafnej diagnozy ich
sytuacji,  jasnej  definicji  przeciwników i  skutecznego repertuaru strategii  walki  (świadomość
klasowa). Konieczna jest także mobilizacja ruchu rewolucyjnego.
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Z takimi wieloczłonowymi, gradacyjnymi hierarchiami warstw społecznych mogą krzyżować
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się i na nie nakładać inne jeszcze społeczne podziały.  W szczególności podziały prostsze,  w
których tylko dwa wielkie segmenty społeczeństwa przeciwstawiają się sobie jako zasadniczo
nierówne  i  w  których  przeciwstawienie  takie  prowadzi  po  obu  stronach  do  wytworzenia
realnych,  połączonych  interesami,  więziami  i  działaniami  wspólnot.  Mówimy  w  tym
przypadku  o  dychotomicznej  czy  inaczej  biegunowej  raczej  niż  gradacyjnej  strukturze
nierówności  społecznej.  Istnieją  trzy  najważniejsze  odmiany nierówności  dycho-tomicznych:
przeciwstawienie  klas  właścicieli  i  klas  nieposiadających  w  sensie,  jaki  zdefiniował  po  raz
pierwszy Karol Marks, następnie przeciwstawienie grup większościowych i mniejszości (a w
szczególności  narodów  i  mniejszości  etnicznych)  oraz  przeciwstawienie  płci  -  mężczyzn  i
kobiet, co jest tematem głośnych dzisiaj koncepcji feministycznych.

W pewnym sensie modelowa, wzorcowa dla nich wszystkich jest idea klas społecznych Karola
Marksa.  Marks  wyszedł  z  założenia,  że  najważniejszą  dziedziną  życia  ludzi,  jak
powiedzielibyśmy w naszej terminologii - najważniejszym kpntekstem życia społecznego jest
praca.  Tutaj  właśnie  w toku pracy,  produkcji,  słowem  w kontekście  ekonomicznym  ludzie
wytwarzają  dobra  potrzebne  do  zaspokojenia  ich  potrzeb,  tutaj  nawiązują  najważniejsze
stosunki  społeczne,  tutaj  kształtują  się  ich  najważniejsze  interesy  i  tutaj  artykułują  się  ich
ideologiczne  poglądy.  Pozycja  w życiu  ekonomicznym jest  najważniejszym składnikiem ich
statusu społecznego czy tożsamości.

Decydująca  dla  ekonomicznej  pozycji  ludzi  jest  własność,  posiadanie  dóbr.  Ale  nie  każda
własność  ma równe znaczenie.  Najbardziej  doniosłe  konsekwencje  ma własność takich dóbr
szczególnych, które pomnażają swoją wartość poprzez ich używanie. Są to, jak określa Marks,
środki produkcji albo dobra kapitałowe. Gdy uruchomione zostają w procesach produkcyjnych,
przynoszą zysk swoim właścicielom, nie  tylko więc nie zanikają, ale jakby zwiększają swoją
pulę. Takie dobra to maszyny, narzędzia, surowce, ziemia uprawna, zwierzęta hodowlane, ale
także pieniądze wymienialne na takie dobra, czyli inwestowane w produkcję. Zupełnie inny
charakter  i  mniejsze  konsekwencje  dla  statusu  i  tożsamości  jednostek  ma  własność  dóbr
konsumpcyjnych, które zużywają się i znikają w toku konsumpcji.

Fakt posiadania dóbr kapitałowych dzieli społeczeństwo na dwa wielkie segmenty, tych, którzy
są ich właścicielami, i tych, którzy takiej własności są pozbawieni. Te dwa wielkie segmenty,
które różni sytuacja własnościowa, to klasy społeczne: klasa właścicieli i klasa pracownicza (w
społeczeństwie  kapitalistycznym  -  burżuazja  i  proletariat).  Klasa  właścicieli  dysponuje
miejscami pracy,  na  których zatrudnia  najemnych  pracowników.  Ponieważ ma monopol na
miejsca  pracy,  może  pracownikom  dyktować  warunki  zatrudnienia.  Pracownicy  najemni
dysponują tylko własną siłą roboczą; umiejętnościami, zdolnościami, wiedzą, siłą fizyczną. Aby
zdobyć  środki  do  życia  dla  siebie  czy  swoich  rodzin,  muszą  ją  sprzedać  jak  towar,  czyli
zatrudnić  się  w  zamian  za  płacę  roboczą.  Obie  klasy  są  powiązane  skomplikowanymi  i
ambiwalentnymi  relacjami.  Z  jednej  strony  pracodawcy  i  pracownicy  są  sobie  nawzajem
potrzebni. Aby produkować, pracodawca musi  znaleźć  pracowników, aby przeżyć, pracownik
musi  znaleźć  miejsce  pracy.  Ale  z  drugiej  strony  interesy  ich  są  przeciwstawne:  właściciel
pragnie uzyskać jak największy zysk, a warunkiem tego jest zatrudnienie pracownika na jak
najgorszych  warunkach.  Wtedy  bowiem  zawłaszczana  przez  pracodawcę  „wartość
dodatkowa",  czyli  różnica  między  tym,  co  pracownik  de  facto  wytwarza,  a  tym,  co  za  to
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otrzymuje w postaci płacy, będzie największa.  Oczywiście  interes  pracownika jest dokładnie
odwrotny:  zminimalizować  wartość  dodatkową,  a  więc  uzyskać  płacę  możliwie  najbardziej
zbliżoną do wartości tego, co wytwarza. Tyle tylko, że pozycja „przetargowa" obu stron jest
diametralnie różna, bo właściciel ma monopol na miejsca pracy, a pracownik jest - jak powiadał
Marks - pod „dyscypliną głodu", musi się zatrudnić za każdą cenę. W ten sposób wytwarza się
między klasami relacja eksploatatorska, wyzysk najemnych pracowników przez właścicieli.

Własność, przynosząc zysk i samopomnażając się kosztem pracowników, otwiera zasadniczo
nierówny,  uprzywilejowany  dostęp  do  wszystkich  innych  społecznie  pożądanych  dóbr:
bogactwa, władzy, prestiżu, wykształcenia, zdrowia. Klasa właścicieli ma wyższe możliwości
konsumpcyjne, uzyskuje wpływ na władzę państwową („panowanie klasowe"), zabezpieczając
swoje interesy przez prawo (np. przez gwarancje własności prywatnej w konstytucji), wymusza
szacunek,  uznanie  czy  zazdrość  innych,  stać  ją  na  najlepsze  wykształcenie,  ma  dostęp  do
ochrony zdrowia i wyrafinowanych form rekreacji.  Dokładnie przeciwne w tych wszystkich
wymiarach jest położenie klasy pracowniczej.

Po  obu  stronach  wspólnota  sytuacji  własnościowej  i  jej  istotnych  społecznie  konsekwencji
uruchamia  realne  procesy  grupotwórcze.  Obiektywna  wspólnota  interesów  to  jeszcze  tylko
zbiorowość statystyczna i kategoria socjologiczna (w terminologii Marksa „klasa w sobie"). Ale
na tym gruncie pojawia się świadomość wspólnych interesów i zarazem ich przeciwstawności
interesom  klasy  przeciwnej  („świadomość  klasowa").  W  ten  sposób  wyłania  się  kategoria
społeczna. Z kolei wspólna definicja własnej sytuacji i identyfikacja przeciwników prowadzi do
kontaktów,  interakcji  i  stosunków społecznych  w obrębie  klasy  i  separowania  się  od klasy
przeciwnej (swoista „endogamia klasowa"). Wreszcie pojawiają się działania zbiorowe w celu
obrony  własnych  interesów,  skierowane  ku  klasie  przeciwnej  („walka  klasowa").  W  tym
momencie  klasa  jest  już  realnie  funkcjonującą  i  zorganizowaną  zbiorowością  („klasą  dla
siebie").  Fakt,  że  klasy  krystalizują  się  równocześnie,  naprzeciw  siebie,  we  wzajemnych
interakcjach,  wzmacnia  i  przyśpiesza  procesy  grupotwórcze  po  obu  stronach.  Proces
krystalizacji  każdej  z  klas  społecznych  można  przedstawić  przy  pomocy  następującego
schematu:

Takie główne idee koncepcji klas Marksa weszły trwale do kanonu myślenia socjologicznego.
Ich  prostota  i  sugestywność  zapewniły  im  szeroką  akceptację  w  myśleniu  potocznym.  W
stosunku do koncepcji stratyfikacji społecznej nie są - wbrew częstym opiniom - konkurencyjne,
lecz  komplementarne.  Pokazują,  jak  ponad  nierównościami  stopniowalnymi  mogą  w
społeczeństwie  powstawać  nierówności  skrajne,  opozycyjne,  biegunowe,  o  odmiennej
dynamice, bo prowadzące do eksploatacji, antagonizmu, konfliktu i walki.

Inne nierówności dychotomiczne

Bardzo  podobna  logika,  aczkolwiek  zastosowana  do  nierówności  zupełnie  innego  rodzaju,
pojawia się dzisiaj  w kręgu myśli  feministycznej  skupiającej  uwagę na przeciwieństwie płci.
Płeć jest oczywiście obiektywnym faktem biologicznym, wyrażającym się zarówno w oznakach
cielesnych,  swoistości  fizjologii,  jak  i  pewnych  odrębnościach  psychicznych.  Fakt  ten,  jak
wszystko w świecie ludzkim, podlega jednak interpretacji kulturowej. Pojawiają się określone
idee,  przekonania,  poglądy  na  temat  męskości  czy  kobiecości,  a  także  określone  reguły
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męskiego czy kobiecego postępowania,  zamknięte  w odpowiednich rolach społecznych:  roli
mężczyzny i roli kobiety. W tym momencie biologiczna różnica płci implikuje już odmienne,
kulturowo  zdefiniowane  i  wymagane  sposoby  myślenia  i  działania:  wzory  męskości  i
kobiecości.  Przekształca się  w coś więcej  niż tylko odmienność biologiczną,  a mianowicie  w
różnicę społeczną rodzaju męskiego i rodzaju żeńskiego (gender).

Dopiero charakter  tych kulturowych definicji  może sprawić,  że różnica  stanie  się  społeczną
nierównością,  to znaczy zapewni nierówny dostęp do społecznie cenionych dóbr i  wartości.
Otóż  tradycyjne  definicje  męskości  i  kobiecości  (męskich  i  żeńskich  ról  społecznych)
zbudowane  były  na  zasadzie  opozycji,  jako  kompleksy  cech  czy  predyspozycji
przeciwstawnych. Mężczyźni przejawiać mieli  zdolności przywódcze, przejmować kontrolę i
dominować,  angażować  się  w  intensywną  aktywność,  dążyć  do  osiągnięć  i  sukcesu,
zachowywać asertywnie i agresywnie, hamować emocje. Kobiety natomiast miały być zależne i
poddańcze, wylewne emocjonalnie,  wrażliwe estetycznie, schludne oraz aktywne głównie w
ramach domu i rodziny.

Wiemy już z „teorematu Thomasa", że jeśli ludzie w coś wierzą, to staje się to realne w swoich
konsekwencjach.  A  tym  bardziej  jeżeli  narzuca  to  presja  kulturowa,  odwołująca  się  do
powszechności takich poglądów czy definicji. Pod wpływem presji kulturowej - socjalizacji w
rodzinie czy szkole, wzorów osobowych lansowanych przez mass media, kontroli społecznej w
grupach  itp.-  takie  określenie  swoich  ról  i  ról  płci  przeciwnej  zaczynają  akceptować  i
mężczyźni, i kobiety. I w oparciu o te przekonania zaczynają posłusznie realizować męskie i
kobiece role. Rola staje się elementem autodefinicji i indywidualnej tożsamości.

Skrajną implikacją takiej  sytuacji  jest  całkowite odsunięcie  kobiet  od aktywności zawodowej,
pozostawiające im funkcję matek, żon i gospodyń domowych. Nawet w kulturze zachodniej
było to typowe jeszcze w XIX wieku, a dopiero wiek  XX  przyniósł otwarcie dla kobiet sfery
pracy zawodowej. W wielu kulturach tradycyjnych pogląd, że właściwe miejsce kobiety jest w
domu i w rodzinie, utrzymał się do dziś. Jeżeli pamiętamy, że głównym sposobem zdobywania
społecznie cenionych dóbr,  takich jak bogactwo, władza czy prestiż, jest praca zawodowa, a
zdobywanie  wykształcenia  jest  z  kolei  traktowane  przeważnie  jako wartość  instrumentalna,
środek  zdobycia  zawodu,  oznaczało  to  odebranie  kobietom  szans  na  osiągnięcie  tych
wszystkich  dóbr  i  zepchnięcie  ich  na  sam dół  hierarchii  stratyfikacyjnych.  A  równocześnie
zarezerwowanie całej dostępnej w społeczeństwie puli takich dóbr dla mężczyzn.

Ale i wtedy, gdy kobiety zaczynają pracować zawodowo, nierówność trwa, przyjmując formę
segregacji  zawodowej.  Pewne  role  zawodowe  wymagają  predyspozycji  zbieżnych  ze
zdefiniowanymi  w  kulturze  rolami  męskimi,  a  inne  kobiecymi.  Akceptacja  tych  definicji
wpływa zarówno na aspiracje ewentualnych kandydatów, jak i na selekcję przy rekrutacji do
zawodu.  Mężczyźni  wybierają  częściej  „zawody  męskie"  -  prawnicze,  lekarskie,  naukowe,
wojskowe,  policyjne,  inżynierskie,  polityczne,  menedżerskie,  a  wśród  prostszych  zawodów
takie  np.,  jak  budowlanych,  operatorów  dźwigów,  kierowców  ciężarówek,  taksówkarzy.
Kobiety rzadziej starają się zdobyć zawód tego rodzaju, a jeśli próbują, to napotykają większe
trudności  przy  rekrutacji.  Natomiast  chętnie  wybierają  „zawody  kobiece"  i  są  w  nich
akceptowane:  pracują  jako  nauczycielki,  urzędniczki,  kelnerki,  pielęgniarki,  sekretarki,
stewardesy.  W  USA  jeszcze  w  1980  roku  95%  pracowników  w  tych  zawodach  stanowiły
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kobiety. Dla opisania zatrudnionych w takich zawodach socjologowie stosują czasem zabawne
określenie „różowe kołnierzyki" - co nawiązuje do terminu „białe kołnierzyki" przyjętego dla
zawodów urzędniczych czy „niebieskie kołnierzyki" używanego w odniesieniu do zawodów
robotniczych.

W momencie pojawienia się segregacji zawodowej zaczyna  działać  efekt „samorealizującej się
prognozy", jaki opisywaliśmy wcześniej w odniesieniu do przesądów rasowych i etnicznych. W
istocie  kulturowe definicje  ról  męskich i  kobiecych można traktować jako swoiste  przesądy.
Skoro uznajemy, że kobiety są predysponowane do pewnych zawodów, a nie nadają się do
innych, w wyniku autoselekcji i selektywnej rekrutacji kobiety podejmują w większości

3Rozdział  zawody  „kobiece",  a  mężczyźni  „męskie".  I  ten  fakt  zaczyna  służyć  umocnieniu
przyjętych definicji „kobiecości" i „męskości". Skoro w parlamencie jest tylko kilka kobiet, skoro
wśród profesorów uniwersytetu spotykamy je sporadycznie, skoro w wojsku pracują najwyżej
w.tzw. służbie tyłów, skoro w policji stanowią sporadyczny ewenement opisywany w prasie i
sławiony w piosenkach (słynna warszawska Lodzia-milicjantka w latach sześćdziesiątych) - to
widocznie zawody takie nie leżą w charakterze kobiet. A więc może nie warto o takie zawody
zabiegać  -  myślą  kobiety,  może  nie  trzeba  ich  na  takich  stanowiskach  zatrudniać  -  myślą
mężczyźni. I koło się zamyka.

Zwróćmy uwagę, że zawody kobiece są na ogół niżej sytuowane na skalach stratyfikacyjnych:
wymagają niższego wykształcenia, są gorzej  opłacane, nie dają władzy i przynoszą mniejszy
prestiż.  Segregacja  zawodowa  oznacza  więc  nadal  nierówność,  a  dokładniej  dyskryminację
kobiet.  Nie tak radykalną jak w wypadku pełnego ich odsunięcia  od pracy zawodowej,  ale
jednak dotkliwą.

Z czasem jednak kobietom udaje się podejmować zawody dawniej tradycyjnie męskie. Coraz
więcej  kobiet  pojawia  się  w  polityce,  na  wysokich  stanowiskach  administracyjnych  czy
menedżerskich,  w  świecie  nauki,  w  adwokaturze,  w  wojsku,  policji  itp.  Ale  i  wtedy  echa
dawnej segregacji i dyskryminacji wyrażają się w nierównym tempie awansu, niekiedy nawet
nierównej  płacy  na  tych  samych  stanowiskach  (w  USA  np.  przeciętnie  ok.30%  niższej),
mniejszym eksponowaniu osiągnięć kobiet, rzadszym powierzaniu im funkcji kierowniczych,
bardziej  sporadycznym delegowaniu na szkolenia doskonalące zawodowo itp. Racjonalizacja
takiego stanu rzeczy tkwi nadal w tradycyjnej kulturowej definicji ról kobiecych. Implikują one
mianowicie  mniejszą efektywność pracy -bo kobieta  ma jeszcze  dom i rodzinę  na głowie,  a
także mniejszą pewność ciągłego i trwałego zatrudnienia - bo kobieta rodzi i wychowuje dzieci.
Dalej  więc  utrzymuje  się  -  choć  w coraz  łagodniejszych  formach  -  nierówność  dostępu  do
dochodów, władzy, prestiżu, wykształcenia (doskonalenia zawodowego).

Ta  szczególna  forma  nierówności  społecznej,  zakorzeniona  w  odmienności  płci,  jest  pod
wieloma  względami  podobna  do  nierówności  klas.  Z  samej  istoty  różnicy  wynika
dychotomiczność  podziału:  albo  się  jest  mężczyzną,  albo  kobietą  (pomińmy  marginalne
patologie stanów pośrednich), a nie można być trochę bardziej i jeszcze bardziej mężczyzną czy
trochę mniej i jeszcze mniej kobietą. Cecha różnicująca nie podlega więc gradacji. Analogiczna
jest  też  dynamika  krystalizowania  się  odpowiednich  grup.  Spójrzmy na  zbiorowość  kobiet.
Najpierw jest to tylko kategoria statystyczna wyróżniona przez obiektywne cechy płciowe. W
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momencie  pojawienia  się  odmienności  ról  kulturowych,  implikowanej  przez nie  segregacji  i
dyskryminacji,  cechy  te  stają  się  istotne  społecznie,  kobiety  stają  się  więc  kategorią
socjologiczną, nie tylko odmienną płcią, ale „rodzajem" społecznym (gender). Z kolei wspólnota
położenia  społecznego  i  podobnych  interesów  rodzi  identyfikację  i  świadomość  grupową.
Można  mówić  o  świadomości  feministycznej.  Staje  się  ona  podstawą kontaktów,  interakcji,
nawiązywania stosunków społecznych,  wytwarzania więzi  zaufania,  lojalności  i  solidarności
między kobietami. Zbiorowe działania podejmowane dla obrony swoich interesów prowadzą
do  wyłaniania  się  przywództwa,  a  także  organizacji.  Tworzy  się  ruch  emancypacyjny  czy
później feministyczny.

Jeszcze  jedna  postać  nierówności  społecznych  o  charakterze  dychotomicz-nym  i  przez  to
analogicznym  w  pewnym  stopniu  do  opozycji  klas  wiąże  się  z  procesami  migracji,
przemieszczania się i mieszania zbiorowości ludzkich. Otóż w wyniku migracji pewne grupy
znajdują  się  w sytuacji  mniejszości  etnicznych czy narodowych.  Są nie  tylko nowe,  obce  na
terenie  trwale  zamieszkanym  przez  inne  społeczności,  ale  do  tego  są  mniej  liczne.  Ich
pojawienie  się  oznacza,  że  pula  społecznie  cenionych  dóbr  -  ekonomicznych,  politycznych,
prestiżowych,  edukacyjnych,  rekreacyjnych,  otwarta  dotąd  wyłącznie  dla  ludności  lokalnej,
musi  zostać  uchylona  także  dla  przybyszów.  Stają  się  oni  konkurentami  do  miejsc  pracy,
zarobków, dóbr konsumpcyjnych, stanowisk politycznych, wyróżnień prestiżowych, miejsc w
szkołach czy na uniwersytetach, opieki w szpitalach i udziału w turniejach golfowych.

Ale mocno osadzona w strukturach organizacyjnych i instytucjonalnych, a ponadto znajdująca
się  w  większości,  społeczność  miejscowa  ma  możliwość  obrony  przed  zagrożeniem,  a  w
każdym razie ograniczenia konkurencji.  Ma bowiem władzę, w wielu sensach tego terminu,
który będzie  naszym tematem w następnym rozdziale,  ale  który musimy już tutaj  wstępnie
wprowadzić.  Przede  wszystkim  dominująca  większość,  która  dysponuje  instytucjami
edukacyjnymi,  religijnymi,  środkami  masowego  przekazu,  jest  w  stanie  narzucić  i
upowszechnić  kulturowe definicje  na  temat  mniejszości:  stereotypy etniczne  czy narodowe,
przekształcające  się  w przesądy.  Te  z kolei,  jak pamiętamy,  prowadzą łatwo do segregacji  i
dyskryminacji,  spontanicznie  samowzmacniając  jeszcze  negatywne przesądy.  Ale  posiadanie
władzy  pozwala  i  na  działania  bardziej  bezpośrednie,  mianowicie  wprowadzanie  i
egzekwowanie pewnych ograniczeń administracyjnych czy prawnych wobec imigrantów, co
pogłębia jeszcze oddolną, spontaniczną segregację i dyskryminację, dla której odgórna polityka
dyskryminacyjna  dostarcza  dodatkowego  uzasadnienia,  przyzwolenia,  a  nawet  zachęty.  W
rezultacie  umacnia  się  i  utrwala  nierówność  społeczna  między grupami większościowymi a
mniejszościowymi, przejawiająca się na wszystkich drabinach stratyfikacji.

Ponieważ  z  natury  rzeczy  mniejszość  i  większość  oznaczają  odmienność  dychotomiczną,
nierówność ta jest pod pewnymi względami podobna do sprzeczności klasowej czy konfliktu
płci.  Jednakże nie  do końca.  Istotne różnice  decydujące  o odmiennej  dynamice wzajemnych
stosunków między grupami mniejszościowymi i większościowymi sprowadzają się do dwóch
okoliczności. Po pierwsze, grupy mniejszościowe są od początku zintegrowane przez wspólne
pochodzenie,  wspólne  tradycje,  wspólny  język,  wspólną  kulturę  -  są  więc  właśnie  od razu
grupami społecznymi. A po drugie, strategia realizacji ich interesów nie ogranicza się do walki
o  równouprawnienie  i  zniesienie  dyskryminacji.  Mają  bowiem  alternatywną  możliwość  -
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asymilację, czyli roztopienie się w grupie większościowej i tym samym pełną partycypację w jej
szansach życiowych. Ograniczenie nierówności możliwe jest więc przez konflikt i walkę,  ale
także  przez  samounicestwienie  się  mniejszości  jako  mniejszości  i  jej  wejście  w  obręb
dominującej większości. Obrany kierunek zależy w dużej mierze od głębokości początkowych
różnic  między  zbiorowością  imigrantów,  a  lokalną  większością.  Im  bardziej  widoczne  czy
kultywowane  przez  mniejszość  są  jej  odmienności  -  np.  rasowe,  językowe,  obyczajowe,
religijne, im bardziej różni się poziomem edukacji czy cywilizacji - tym trudniej o jej asymilację.
Na przykład w USA wystarczy porównać doskonale zasymilowaną społeczność irlandzką czy
niemiecką,  z  portorykańską  czy  meksykańską.  Obcość  rasowa  czy  kulturowa  dyktuje
odrzucenie  asymilacyjnych  aspiracji,  a  to  pogłębia  izolację,  zamknięcie  się  grupy
mniejszościowej,  umocnienie  jej  tożsamości  i  solidarności  wewnętrznej,  integrowanie  wokół
symboli odrębności, separatystycznych ideologii czy przywódców, prowadzi do pojawienia się
kontr  przesądów  skierowanych  przeciwko  większości,  organizowania  się  do walki  o  swoje
interesy i nieuchronnej eskalacji konfliktu.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

ASYMILACJA:  roztopienie  się  mniejszości  etnicznej  czy rasowej  w grupie  większościowej  i
tym samym uzyskanie pełnej partycypacji w jej szansach życiowych.

AWANS ZAWODOWY:  uzyskanie  wyższej  pozycji  zawodowej  (stanowiska)  lub wejście  do
wyżej cenionej grupy zawodowej niż ta, z którą jest się aktualnie związanym.

BIEGUNOWY  MODEL  KLAS  SPOŁECZNYCH:  upraszczający  obraz  społeczeństwa,  w
którym  wyróżnia  się  tylko  dwie  radykalnie  przeciwstawne  klasy  -  panującą  i
podporządkowaną -pomijając wszelkie ugrupowania pośrednie.

DEGRADACJA ZAWODOWA: przejście na niższą pozycję zawodową (utrata stanowiska) lub
podjęcie zawodu niżej cenionego niż aktualnie wykonywany.

DYCHOTOMICZNA WIZJA NIERÓWNOŚCI: obraz społeczeństwa, w którym podkreśla się
prze-dwstawność  dwóch  klas  społecznych:  właścicieli  środków  produkcji  i  pracowników
pozbawionych własności.

GRADACYJNA WIZJA NIERÓWNOŚCI: obraz społeczeństwa, w którym kładzie się nacisk
na  stopniowalne  różnice  i  nierówności  między  jednostkami  lub  zbiorowościami  w  ramach
różnych hierarchii stratyfikacji społecznej.

KANAŁY RUCHLIWOŚCI SPOŁECZNEJ: typowe scenariusze awansu czy kariery otwarte w
danym społeczeństwie.

KAPITAŁ KULTUROWY: nawyki, umiejętności, odruchy nabyte przez socjalizację w grupach
elitarnych,  o  wyższej  pozycji  społecznej  i  wykształceniu,  które  ułatwiają  utrzymanie
(reprodukcję) takich elitarnych pozycji, a także są symbolem przynależności do grup elitarnych.

KARIERA: sekwencja następujących po sobie w toku biografii zmian sytuacji zawodowej, w
szczególności kolejnych awansów.

KASTA: warstwa społeczna zamknięta, ograniczona do wyraźnie ustalonego grona, do którego
wejść można tylko przez urodzenie i nie można wyjść aż do śmierci.
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KLASA  DLA  SIEBIE:  klasa  społeczna  w  końcowym  momencie  krystalizacji,  gdy  obok
wspólnoty interesów ekonomicznych dysponuje rozwiniętą świadomością klasową i formami
organizacyjnymi pozwalającymi na prowadzenie walki klasowej.

KLASA SPOŁECZNA:  wielki  segment społeczeństwa obejmujący osoby o podobnej  sytuacji
własnościowej  (zwłaszcza  w  zakresie  posiadania  środków  produkcyjnych,  czyli  kapitału
ekonomicznego).

KLASA ŚREDNIA: szeroka zbiorowość ludzi zatrudnionych w bardzo różnych wymagających
kwalifikacji  i  wykształcenia  zawodach,  a  także  prowadzących  własne  niewielkie  firmy  czy
przedsiębiorstwa i z tego tytułu posiadających godziwy, choć nie elitarny, standard materialny.

KLASA W SOBIE: klasa społeczna w początkowym momencie krystalizacji, gdy duży segment
społeczeństwa  posiada  obiektywnie  wspólne  interesy  ekonomiczne,  nie  jest  jednak  tego
świadomy.

KONWERSJA KAPITAŁU: zdobycie lub podwyższenie przez jednostkę lub grupę społecznie
cenionych  zasobów  jednego  rodzaju  dzięki  posiadaniu  zasobów  innego  rodzaju  (np.
wykorzystanie władzy lub prestiżu dla zdobycia korzyści majątkowych).

NIERÓWNOŚĆ  SPOŁECZNA:  wynikająca  z  przynależności  do  różnych  grup,  albo  z
zajmowania  różnych  pozycji  społecznych,  a  nie  z  racji  jakichkolwiek  cech  cielesnych  czy
psychicznych, nierówność dostępu (lub szans dostępu) do społecznie cenionych dóbr.

PRESTIŻ:  szacunek  społeczny,  uznanie  wyrażane  jednostce  lub  grupie,  którego  najwyższą
postacią jest sława.

PUŁAP STRATYFIKACYJNY:  jawna lub utajona, ale realna granica awansu dostępnego dla
pewnych kategorii społecznych czy grup (np. mniejszości rasowych czy etnicznych).

RODZAJ MĘSKI l ŻEŃSKI (gender): kulturowo zdefiniowane i uwypuklone cechy związane z
różnicą płci, podkreślające odmienność sytuacji społecznej, predyspozycji zawodowych, szans
awansowych, wzorów kariery itp.

ROZBIEŻNOŚĆ  (DYSHARMONIA)  HIERARCHII  STRATYFIKACYJNYCH:  sytuacja,  w
której  określona  pozycja  jednostki  lub  grupy  na  jednej  z  drabin  nierówności  nie  oznacza
podobnej pozycji w obrębie innych hierarchii stratyfikacyjnych.

RUCHLIWOŚĆ  MIĘDZYPOKOLENIOWA:  awans  lub  degradacja  jednostki  lub  grupy  w
długim okresie obejmującym życie dwóch lub więcej pokoleń.

RUCHLIWOŚĆ  PIONOWA:  przemieszczanie  się  jednostek  lub  zbiorowości  pomiędzy
szczeblami hierarchii stratyfikacyjnych: awans lub degradacja.

RUCHLIWOŚĆ WEWNĄTRZPOKOLENIOWA: awans lub degradacja jednostki lub grupy w
toku życia jednego pokolenia.

SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE:  takie,  w którym awans  jednostkowy lub grupowy jest  nie
tylko w szerokim zakresie możliwy, ale silnie kulturowo oczekiwany i wymagany.

SPOŁECZEŃSTWO ZAMKNIĘTE:  takie, które ogranicza lub całkowicie zamyka możliwości
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awansu w hierarchiach społecznych.

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA  (inaczej  -  uwarstwienie):  hierarchia  warstw społecznych o
większych lub mniejszych szansach dostępu do jakiegoś społecznie cenionego dobra: bogactwa,
władzy, prestiżu, edukacji.

SZANSĘ  ŻYCIOWE:  prawdopodobieństwo  uzyskania  społecznie  cenionych  dóbr-  majątku,
władzy, prestiżu, edukacji, zdrowia itp.

ŚWIADOMOŚĆ KLASOWA:  rozpowszechniona wśród członków zbiorowości o podobnych
interesach ekonomicznych artykulacja ideologiczna tych interesów, rozpoznanie zagrażających
tym interesom wrogów klasowych oraz pojawiająca się na tym tle silna tożsamość grupowa i
gotowość do walki o realizację klasowych celów.

WARSTWY SPOŁECZNE: kategorie i grupy społeczne powiązane realną więzią subiektywną i
obiektywną,  różniące  się  między sobą zbiorowymi szansami osiągania społecznie  cenionych
dóbr - bogactwa, władzy, prestiżu, edukacji itp. oraz wynikającym z tego poziomem i stylem
życia, typową ideologią i obyczajami.

WARSTWY STATYSTYCZNE: liczebnie określone populacje zajmujące określone szczeble w
hierarchiach stratyfikacyjnych.

WARTOŚĆ DODATKOWA: zysk właściciela środków produkcji wynikający z zawłaszczenia
różnicy między wartością produktów wytworzonych przez pracownika, a jego płacą roboczą.

ZBIEŻNOŚĆ  (HARMONIA)  HIERARCHII  STRATYFIKACYJNYCH:  sytuacja,  w  której
wysoka  (lub  niska)  pozycja  jednostki  lub  grupy na  jednej  z  drabin  nierówności  społecznej
odpowiada wysokiej (lub niskiej) pozycji w ramach innych hierarchii stratyfikacyjnych.

Książki godne uwagi

13,15, 30, 38, 86, 88, 90 (patrz STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział

Funkcje i geneza nierówności

Nierówność  społeczna  jest  zjawiskiem,  które  szczególnie  mocno  dotyka  sfery  ludzkich
interesów i angażuje silne emocje. Dlatego refleksja na jej temat zamyka się bardzo często w
ramach  ideologii,  czyli  takich  systemów  myślowych,  które  -  jak  pamiętamy  -  są  służebnic
podporządkowane  określonym  interesom  grupowym.  Ale  nierówność  jest  także  ważnym
tematem  refleksji  teoretycznej,  której  celem  jest  nie  tyle  usprawiedliwienie  lub  atakowanie
nierówności, ile jej wyjaśnienie.

Ideologie nierówności

Usytuowanie  różnych  grup,  warstw  czy  klas  w  obrębie  hierarchii  stratyfikacyj-nych  czy
układów biegunowych decydowało o charakterze wytwarzanych przez nie lub przyjmowanych
jako swoje ideologii. Ideologie te legitymizowały nierówności, albo przeciwnie - domagały się
ich zniesienia. Zapytywały w szczególności, czy nierówność jest sprawiedliwa.

Mimo  wielości  konkretnych  sformułowań  i  argumentacji  można  ideologie  nierówności
sprowadzić do trzech typów. Pierwszy to ideologie elitarystyczne albo arystokratyczne. Głoszą
one, że istnieją takie grupy, które z samej swojej natury są „wyższe" od innych i dlatego muszą
mieć  wyższą  pozycję  w  społeczeństwie,  co  wyraża  się  w  ich  całkowicie  uzasadnionych
przywilejach. Grupy te mogą być ukonstytuowane przez urodzenie, jak w przypadku dynastii,
arystokracji, obywateli cesarstwa rzymskiego, polskiej magnaterii i szlachty, wyższych kast w
Indiach.  Mogą  też  obejmować  ludzi  o  szczególnych  predyspozycjach,  talentach,  mądrości,
bliskości Boga. Przykłady to starszyzna plemienna, szamani, duchowni. Ideologie rasistowskie i
nacjonalistyczne  nadawały  taką  wyróżnioną  pozycję  „wybranym"  rasom  lub  narodom,
przypisując im konieczne i wrodzone przewagi nad innymi zbiorowościami rasowymi bądź
etnicznymi.

Drugi rodzaj to ideologie egalitarne formułowane przez grupy upośledzone lub w ich imieniu.
W  wersji  najbardziej  radykalnej  sprzeciwiały  się  wszelkim  społecznym  nierównościom  i
przywilejom,  żądając  identycznych  warunków  życia  dla  wszystkich.  W  wersji  bardziej
realistycznej  wskazywały  na  biologiczne  podobieństwo  w  obrębie  gatunku  ludzkiego,  co
implikować miało takie same potrzeby i wobec tego należny wszystkim ludziom identyczny,
minimalny  poziom ich  zaspokojenia.  Wszyscy  ludzie,  jako  ludzie,  muszą mieć  zaspokojone
potrzeby  wyżywienia,  ubrania,  schronienia,  pracy,  bezpieczeństwa.  Dopiero  ponad  tym
poziomem dopuszczalne są nierówności.  Trzecia wersja  ega-litaryzmu mówi nie  o równości
poziomu zaspokojenia potrzeb, nie o równości osiągnięć, lecz o równości szans ich osiągania.
Należy ludziom zapewnić równy start, równe możliwości dostępu do społecznie pożądanych
dóbr, nie wyłączać ani nie ograniczać żadnych zbiorowości  a priori.  Wersja czwarta podkreśla
konieczność  równości  wobec  prawa,  tzn.  identycznej  kwalifikacji  czynów,  identycznego
poziomu  odpowiedzialności,  identycznego  traktowania  przez  wymiar  sprawiedliwości,
niezależnie od zajmowanej pozycji społecznej  czy przynależności grupowej. W szczególności
postulat ten dotyczy pozycji najwyższych, związanych z władzą państwową. Wersja piąta żąda
równości  praw  podmiotowych,  to  znaczy  gwarantowania  każdemu  realizacji  uprawnień
przysługujących  niezależnie  od  położenia  społecznego.  Wyróżnia  się  tu  zazwyczaj  prawa  i
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wolności obywatelskie albo polityczne, np. do udziału w głosowaniu czy do kandydowania w
wyborach, swobody wypowiedzi itp., prawa socjalne, np. do zatrudnienia, edukacji, ochrony
zdrowia,  i  wreszcie  uniwersalne  prawa  człowieka,  chroniące  godność,  wolność,  autonomię
osoby ludzkiej, np. zakazujące tortur, drastycznych kar cielesnych, ograniczania wolności itp.

Trzecie  stanowisko  ideologiczne  zwane  jest  merytokratycznym (od angielskiego  merit,  czyli
zasługa).  Głosi  ono,  że  nierówności  są  o  tyle  usprawiedliwione,  o  ile  są  efektem  własnych
zasług. A cóż to znaczy, że pewne grupy, warstwy, klasy mają szczególne zasługi? Decydują o
tym łącznie dwa czynniki. Po pierwsze, stopień własnego wysiłku, nakładu pracy, ale również
poniesionych kosztów i wyrzeczeń, a także dysponowanie pewnymi szczególnymi a rzadkimi
w społeczeństwie talentami, umiejętnościami lub predyspozycjami. Po drugie, wkład, jaki dana
grupa wnosi do społeczeństwa jako całości, stopień, w jakim zaspokaja jego potrzeby, korzyści
czy satysfakcje, jakie jej działanie przynosi innym. Pod tymi dwoma względami grupy różnią
się  bardzo  od  siebie.  Nierówność  społeczna  jest  swoistym  słusznym  wynagrodzeniem  za
własny  wysiłek  i  społeczną  przydatność.  Ideologia  merytokratyczna  występuje  w  formie
skrajnej,  kiedy traktuje  wszelkie  niepowodzenia  -  np.  biedę  czy bezrobocie  -jako zawinione
przez  własną  bierność,  nieudolność,  nieodpowiedzialność.  W  wersji  bardziej  umiarkowanej
przyjmuje,  że marginalizacja  pewnych grup może być wynikiem zewnętrznych okoliczności
społecznych, niezawinionych przez członków społeczności i wówczas dopuszcza zapewnienie
im minimalnych warunków życia bez związku z zasługami. Stanowi w tym przypadku pewien
kompromis  z  umiarkowanym  egalitaryzmem odwołującym  się  do  minimalnych,  wspólnych
ludziom  potrzeb.  Inne  odmienności  w  ramach  ideologii  merytokratycznej  dotyczą
dopuszczalnej  skali  nierówności.  Wersja  skrajna  pozostawia  tu  całkowitą  swobodę,
dopuszczając  nawet  ogromne  rozpiętości  między  szczytami  i  dołami  hierarchii
stratyfikacyjnych, o ile zależą wyłącznie od zasług. Wersja umiarkowana żąda pewnej korekty,
np.  spłaszczania  rozpiętości  dochodów  przez  progresywny  system  podatkowy.  Ideologia
merytokratyczna  jest  szczególnie  charakterystyczna  dla  społeczeństwa  amerykańskiego.  To
właśnie  w  ramach  tzw.  wiary  amerykańskiej  (American  Creed)  podkreśla  się  tak  mocno
indywidualizm, dążenie do osiągnięć i sukcesów, odpowiedzialność za własny los (ideał  self-
made man), samowystarczalność, konkurencyjność, nie-ograniczoność osiągalnych celów.

Teorie nierówności

Refleksja na temat nierówności nie ogranicza się do ideologicznych uzasadnień. Wkracza też na
teren  nauki,  najpierw  filozofii,  a  później  nauk  społecznych.  Powszechność  i  dotkliwość
nierówności  społecznych  wyzwalała  od  najdawniejszych  czasów  dążenie  do  wyjaśnienia
przyczyn  tego  zjawiska.  Socjologia  wnosi  tu  dwa  swoiste  punkty  widzenia.  Jeden  wiąże
nierówność  z  pewnymi  koniecznymi  imperatywami  organizacyjnymi  życia  zbiorowego.
Określamy  go  jako  funkcjonalną  teorię  stratyfikacji  społecznej.  Drugi  odwołuje  się  do
historycznej genezy nierówności, widząc źródło nierówności w dominacji i władzy. Nazwiemy
go teorią skumulowanych przewag. Obie teorie odmiennie widzą perspektywy na przyszłość i
mają odmienną wymowę ideologiczną.  Teoria funkcjonalna uważa nierówność społeczną za
zjawisko  odwieczne,  nieusuwalne,  a  co  więcej  -  niezbędne  dla  istnienia  i  funkcjonowania
społeczeństw ludzkich. Ma więc wymowę konserwatywną i apologetyczną. Teoria genetyczna
postrzega nierówność społeczną jako efekt szczególnych warunków historycznych, które mogą
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być  zniesione  w  przyszłości.  Ograniczanie  i  przezwyciężenie  nierówności  jest  nie  tylko
możliwe,  ale  pożądane,  stanowi  ona  bowiem  czynnik  konflik-torodny,  zaburzający  i
dezorganizujący życie społeczne, mogąc nawet prowadzić do destrukcji społeczeństwa. Teoria
ta  ma  więc  wymowę  radykalną  i  krytyczną.  Mimo  takiej  przeciwstawności  obu  teorii
postaramy się pokazać, że obie zawierają wartościowe spostrzeżenia i w pewnym przynajmniej
zakresie są wzajemnie komplementarne.

Funkcjonalna teoria stratyfikacji sformułowana została w roku 1945 w niewielkim artykule na
łamach „American Sociological  Review" przez dwóch autorów, Kingsleya Davisa i  Wilberta
MooreV.  Od  momentu  publikacji  stała  się  przedmiotem  gorących  debat,  licznych  prac
krytycznych i komentatorskich. Jej  główne idee stały się tak popularne, że weszły do obiegu
publicystycznego, a nawet świadomości potocznej i dziś mało kto pamięta o ich rodowodzie. Są
to idee bardzo proste.

Autorzy twierdzą, że wszelkie znane społeczeństwa, zarówno historyczne, jak i współczesne
cechują  się  nierównością  społeczną.  Taka  konstatacja  dotycząca  dotychczasowych  stanów
rzeczy  nie  gwarantuje  jednak,  jak  będzie  w  przyszłości,  nie  pozwala  jeszcze  stwierdzić,  że
nierówność jest w społeczeństwie konieczna, uniwersalna i wieczna. Marks zgodziłby się na
przykład z historyczną tezą Davisa i Moore'a, bo sarn w Manifeście komunistycznym twierdził, że
„historia  całego  dotychczasowego  społeczeństwa  była  historią  walk  klasowych"2.  Ale
równocześnie przeczył, by tak musiało być w przyszłości. Przeciwnie, całą swoją twórczość i
działalność  polityczną  podporządkował  nadziei  na  likwidację  nierówności  społecznych  w
przyszłym  społeczeństwie  bezklasowym,  komunistycznym.  Na  to,  by  dowieść  konieczności
nierówności, nie wystarczy stwierdzić, że dotąd zawsze występowała, ale trzeba znaleźć takie
ogólne prawidłowości życia społecznego, z których ta nieuchronność logicznie by wynikała. I to
właśnie ma przynieść funkcjonalna teoria stratyfikacji. Przedstawiając ją, ograniczymy się dla
uproszczenia do jednego typu nierówności, nierówności zawodów, ale stosuje się oczywiście
mutatis  mutandis  do  nierówności  wszelkich  rodzajów.  Nadamy  jej  też  pewną  własną
interpretację, maksymalnie życzliwą dla oryginalnych intencji autorów i rozwijającą pewne ich
intuicje.

Po pierwsze,  według Davisa i  Moore'a,  różne zawody wykonywane w społeczeństwie  mają
różną doniosłość funkcjonalną, to znaczy w różnym stopniu przyczyniają się do zaspokojenia
„wymogów funkcjonalnych społeczeństwa".
1 K. Davis, W. E. Moore, „Some principles of stratification", w: „American Sociological Review", vol. X, nr 2/1945, s.
242-249.
2 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny (1848), w: Dzieła, tom 4, Warszawa 1962: Książka i Wiedza.

Ta ostatnia kategoria, typowa dla tzw. teorii strukturalno-funkcjonalnej, oznacza takie rzeczy,
jak reprodukcja populacji,  transmisja kultury, regulacja działań indywidualnych, koordynacja
działań zbiorowych, zapewnienie ludziom wyżywienia, schronienia, bezpieczeństwa, środków
komunikowania  się  itp.  Są  to,  inaczej  mówiąc,  minimalne,  niezbędne  warunki  przetrwania
społeczeństwa,  jego  stabilności  i  równowagi.  Oczywiście  trzeba  to  widzieć  w  relatywnej
perspektywie  historycznej.  Chodzi  o  przetrwanie  w  aktualnej  historycznie  postaci.  Inne  są
warunki przetrwania społeczeństwa prymitywnego, a inne nowoczesnego. To pierwsze może
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obejść się bez wielu  rzeczy,  które są dzisiaj koniecznością życiową. Otóż wśród zawodów są
ważniejsze  i  mniej  ważne  dla  zaspokojenia  takich  społecznych  potrzeb  dyktowanych przez
historycznie dane warunki egzystencji  danego społeczeństwa. Ta myśl jest  na pierwszy rzut
oka oczywista. Lekarze są ważniejsi niż pielęgniarki, generałowie niż żołnierze, sędziowie niż
protokolanci, profesorowie niż studenci, burmistrzowie niż śmieciarze.

Teza druga głosi, że różne zawody wymagają większych lub mniejszych zdolności, talentów,
wrodzonych  predyspozycji,  a  ponadto  dłuższego  lub  krótszego  kształcenia  lub  treningu
dającego  niezbędne  umiejętności  i  kompetencje.  W  szczególności  ważniejsze  funkcjonalnie
pozycje wymagają więcej zdolności i umiejętności, a więc trudniej o odpowiednich kandydatów
i muszą oni przejść dłuższy proces kształcenia czy treningu. Żeby zostać pilotem samolotów
pasażerskich,  trzeba  pewnych  stosunkowo  rzadkich  predyspozycji  psychofizycznych,  a
ponadto skomplikowanych studiów i długiej praktyki w powietrzu. Żeby zostać ładowaczem
wagonów,  nie  jest  potrzebne  ani  pierwsze,  ani  drugie.  Podobnie,  żeby  zostać  mistrzem
Wimbledonu w tenisie, trzeba nie tylko wyjątkowych zdolności, ale wieloletniego, mozolnego,
uporczywego treningu,  żelaznej  dyscypliny,  odpowiedniego trybu życia itp.  Nic takiego nie
trzeba, by zamiatać ulice.

Teza  trzecia  wskazuje,  że  kształcenie  i  trening  oznacza  ponoszenie  pewnych  kosztów  i
wyrzeczeń. Wymaga czasu, energii, wysiłku, dyscypliny, nakładów finansowych. Ale ponadto
oznacza utratę tego, co można by uzyskać, np. zarobków, gdyby zamiast studiów podjąć od
razu pracę w jakimś prostym zawodzie. Jak wobec tego skłonić odpowiednio utalentowanych
ludzi,  aby  podjęli  ten  wysiłek,  ponieśli  koszty  i  wyrzeczenia  związane  z  kształceniem  czy
treningiem?

Teza  czwarta  dotyczy  ludzkich  motywacji.  Jedyny  sposób,  aby  skłonić  ludzi  do  podjęcia
szczególnych starań i poniesienia szczególnych kosztów związanych z osiągnięciem bardziej
wymagającego - a zarazem bardziej funkcjonalnie ważnego - zawodu, to związanie z nim jakichś
szczególnych  przywilejów:  lepszych  zarobków,  większej  puli  władzy,  wyższego  prestiżu.
Jedynym  mechanizmem  zapewniającym  obsadzenie  ważnych  pozycji  zawodowych
odpowiednio uzdolnionymi i wykształconymi kandydatami jest zatem nierówność społeczna.

Teza piąta to znów element myślenia funkcjonalistycznego: obsadzenie ważnych funkcjonalnie
zawodów  predysponowanymi  i  przygotowanymi  jednostkami  jest  imperatywem
funkcjonalnym, swoistym metawymogiem funkcjonowania każdego społeczeństwie. Bez tego
społeczeństwo  nie  mogłoby  istnieć.  To,  jakie  zawody  są  funkcjonalnie  doniosłe,  jest  -  jak
wskazywaliśmy  -historycznie  uwarunkowane.  Ale  jeśli  myślimy  o  społeczeństwie
nowoczesnym,  to  jest  jasne,  że  w  jego  dzisiejszej  postaci  nie  mogłoby  przetrwać,  gdyby
zabrakło  uczonych,  inżynierów,  techników,  lekarzy,  adwokatów,  pilotów,  menedżerów,
gwiazd filmowych, muzyków rockowych, piłkarzy i kilku jeszcze kategorii  zawodowych. W
innym  typie  społeczeństwa  lista  ta  może  być  inna,  ale  wszędzie  będą  takie  wymagające
zawody, które  ktoś musi wykonywać,  aby społeczeństwo trwało i  funkcjonowało.  Nawet w
tzw. „społeczeństwie łowiec-ko-zbierackim", gdzie podział pracy ograniczał się - jak jego nazwa
wskazuje -do tych dwóch kategorii,  trudniej  zapewne było zostać myśliwym niż zbieraczem
korzonków, ale gdyby nikomu nie chciało się zostać myśliwym, to społeczność wymarłaby z
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niedożywienia.

Rozumowanie  przebiega  więc  tak:  tylko  istnienie  nierówności  społecznych  zapewnia
motywacje  do  niezbędnego  kształcenia  i  treningu,  co  dostarcza  pulę  kandydatów  do
wykonywania wymagających zawodów, których wykonywanie jest w społeczeństwie danego
typu konieczne, by społeczeństwo to mogło istnieć. Konkluzja wynika już logicznie: w każdym
istniejącym społeczeństwie (bo skoro istnieje, to znaczy, że funkcjonuje i przetrwało) spotkamy
nierówność  społeczną.  Nierówność  społeczna  jest  koniecznym,  uniwersalnym,  wiecznym
składnikiem każdego społeczeństwa.

Nietrudno  dostrzec,  że  teoria  Davisa  i  Moore'a  jest  mocno  osadzona  w  amerykańskim
kontekście  kulturowym.  Stanowi  teoretyczne  echo,  a  także  uzasadnienie  ideologii
merytokratycznej. Przedstawia czysty, wyidealizowany obraz, jak wyglądałoby społeczeństwo,
gdyby  ta  ideologia  była  literalnie  realizowana.  Wszelkie  przywileje  byłyby  sprawiedliwą,
zasłużoną  odpłatą  za  własny  wysiłek  i  talent  włożone  w  wykonywanie  ważnych  dla
społeczeństwa ról zawodowych. Byłyby tym większe, im rzadsze odpowiednie zdolności i im
większy wysiłek kształcenia czy treningu jednostka poniosła. A także im większej liczbie ludzi,
w ważnych dla nich dziedzinach, działalność zawodowa tego typu przynosi użytek, korzyść
lub  satysfakcję.  W takim modelowym  społeczeństwie  wszyscy  posiadający  wysoki  majątek,
władzę czy prestiż cieszyliby się tym dzięki własnym zasługom, a wszyscy zajmujący niskie
pozycje  mogliby  tylko  do siebie  samych mieć  o  to  pretensje.  Zapewne  teoria  taka powstać
mogła tylko w Ameryce.

Ale  i  w  Ameryce  zaczęła  od  początku  budzić  wątpliwości.  Krytyka  skierowała  się  przede
wszystkim przeciwko podstawowej przesłance. Czy można bowiem mówić, że różne zawody
mają  większą  lub mniejszą  doniosłość  funkcjonalną?  Już od omawianej  wcześniej  koncepcji
„solidarności organicznej"  Emile'a  Durkheima jest  jasne,  że nowoczesny podział pracy czyni
różne  zawody  wzajemnie  komplementarnymi,  uzupełniającymi  się,  nadającymi  sobie
wzajemnie sens. Lekarze są bez wątpienia ważni, ale wiemy, że szpitale stają, nie przyjmuje się
pacjentów, nie odbywają się operacje, gdy strajkują pielęgniarki. Profesorowie uniwersytetu nie
mieliby co robić, gdyby zabrakło studentów, generałowie nie wygraliby wojny bez żołnierzy,
dyrektorzy  nie  wyprodukowaliby  samochodów  bez  mechaników.  Zdarzyło  mi  się  być  w
Nowym Jorku podczas strajku śmieciarzy.  W Ameryce  produkuje  się,  tak jak i  wszystkiego
innego, bardzo wiele śmieci. Przed domami zaczęły się więc pojawiać wielkie czarne worki. Po
trzech  dniach  tarasowały  już  przejście  chodnikiem.  Było  lato,  śmieci  zaczęły  więc  gnić  i
śmierdzieć.  Pojawiała  się  groźba  epidemii.  Wielkie  nowoczesne  miasto  zostało  prawie
sparaliżowane,  gdy  zabrakło  pracowników  zakładów  oczyszczania.  W  końcu  burmistrz
wezwał  wojsko,  które  wywiozło  śmieci.  Kto  jest  w tej  prawdziwej  anegdocie  funkcjonalnie
ważniejszy: burmistrz czy śmieciarze?

Można by uratować tezę Davisa-Moore'a,  gdyby ją zinterpretować trochę inaczej,  w sposób,
którego u nich nie znajdziemy. Mianowicie gdyby wskazać na różny stopień zastępowalności,
czy  odwrotnie  -  niezbędności  pewnego  personelu  do  wykonania  zadań  społecznie
koniecznych. Generał może wziąć karabin i zastąpić żołnierza w okopach, szeregowiec nic nie
zdziała  w  skomputeryzowanym  sztabie  dowodzenia.  Chirurg  może  zrobić  opatrunek
pacjentowi, gdy zabraknie pielęgniarki, ale pielęgniarka nie wykona operacji. Sędzia może od
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biedy sam sporządzić protokół, ale protokolant nie przeprowadzi rozprawy i nie sformułuje
wyroku.  Im  trudniej  dana  rola  zawodowa  może  być  zastąpiona  przez  inną,  im  bardziej
monopolizuje pewien typ potrzebnej działalności, tym - w takim sensie - jej wyższa ważność
funkcjonalna.

Inny zarzut jest poważniejszy. Mianowicie model teorii funkcjonalnej działałby tylko w takim
społeczeństwie, w którym wszyscy mieliby zapewniony dokładnie równy start, zaczynali zawsze
od zera ten wyścig o wyższe pozycje  i  związane z nimi przywileje,  rodzili  się w społecznej
próżni. Ale nigdy tak nie jest; ludzie startują w społeczeństwie już pre-strukturalizowanym, o
zróżnicowanych  i  nierównych  pozycjach.  Wchodzą  do  tej  gry  z  różnych  miejsc  w
społeczeństwie. I dlatego stopień ich wysiłku, koszty i wyrzeczenia, jakie ponoszą, są nierówne.
Na przykład - mają bogatych lub biednych rodziców, mieszkają w wielkim mieście lub małej
wiosce, wychowują się w rodzinie słynnego pisarza lub bezrobotnego alkoholika itp. W istotny
sposób  zaburza  to  merytokratyczny  mechanizm  opisywany  przez  Davisa  i  Moore'a.  Po
pierwsze,  już  same  predyspozycje,  zdolności  czy  talenty  do  pewnych  wyższych,  bardziej
wymagających  zawodów  muszą  zostać  rozpoznane,  wykryte.  Zapewne  niejeden  jest  Janko
Muzykant,  którego  zdolności  pozostają  utajone,  nawet  dla  niego  samego  nieznane,  bo  nie
pojawiają się,  nierówno przecież dostępne,  szansę ich zamanifestowania.  Po drugie, te same
koszty czy wyrzeczenia związane z wykształceniem czy treningiem znaczą zupełnie co innego
dla rodziny bogatej i biednej. Nie tylko nakłady finansowe, które są drobiazgiem dla bogatych,
mogą być ogromnie uciążliwe dla biednych, ale fakt odłożenia dorosłości i zarobkowania na
długie  lata,  zupełnie  naturalny  w  rodzinie  bogatej,  gotowej  udzielać  swym  dzieciom
potrzebnego wsparcia, może być nie do przyjęcia w rodzinie biednej,  która sama potrzebuje
wsparcia  ze  strony  swoich  członków.  Po  trzecie,  środowiska  społeczne  różnią  się  istotnie
regułami kulturowymi, np. nawykami czytania, uczenia się, chodzenia do teatru, korzystania z
wyższych form rozrywki. Mają - jak wiemy już od francuskiego socjologa Pierre'a Bour-dieu -
odmienny kapitał kulturowy. To też ułatwia jednym, a utrudnia drugim, samą decyzję podjęcia
kształcenia czy treningu, a potem wpływa istotnie na przebieg edukacji. W rezultacie sukces
końcowy  w postaci  zdobycia  intratnego,  prestiżowego  czy  dającego  władzę  zawodu jest  w
części tylko efektem własnych zasług, a w części warunków niezasłużonych, odziedziczonych
zasobów  materialnych  czy  kulturowych.  Zdobywanie  własnej  pozycji  społecznej  jest  więc
zawsze w pewnej mierze powiązane z dziedziczeniem pozycji.

Trzeci wreszcie argument dotyczy głównej przesłanki psychologicznej, jaką przyjmują Davis i
Moore.  Czy  mianowicie  ludzie  kierują  się  zawsze  i  tylko  motywacjami  instrumentalnymi,
kalkulacją korzyści materialnych, prestiżowych czy poziomem władzy, jaki zyskają, gdy uda im
się  zdobyć  określony  zawód?  Wydaje  się,  że  autorzy  przyjmują  tu  bezkrytycznie  ideę
racjonalności,  w tej  najwęższej  Weberowskiej  interpretacji,  jako  racjonalność  ze  względu na
środki.  A  przecież  wiele  razy  pokazywaliśmy  już  wcześniej,  jak  wielką  rolę  w  życiu
społecznym  odgrywać  mogą  motywacje  autoteliczne,  bezinteresowne,  robienie  czegoś  dla
samej przyjemności, potrzeby twórczej ekspresji, emocjonalnej satysfakcji. Czy gdyby nie takie
motywacje, mielibyśmy jeszcze w ogóle wykładowców w uniwersytetach, skoro  o  tyle łatwiej
skończyć kurs dla maklerów giełdowych i  zarabiać  od razu wielokrotnie więcej ? Wielką rolę
mogą  też  odgrywać  tradycje  środowiskowe  lub  rodzinne.  Jeżeli  na  Śląsku  ktoś  zostaje
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górnikiem, to często głównie dlatego, że górnikiem był dziadek i ojciec. Jeśli mamy przypadki
wielopokoleniowych  klanów  pisarskich,  naukowych,  adwokackich,  dziennikarskich,
artystycznych,  to  zapewne  u  dzieci  decydowały  takie  motywacje  tradycyjne,  a  nie  zimna
kalkulacja  przyszłych  zysków.  Wreszcie  zdarza  się  też  racjonalność  nieinstrumentalna,  ta
Weberowska racjonalność ze względu na cele, gdy pewien zawód jest dla kogoś powołaniem
uzasadniającym wszelkie koszty. Duchownym czy zakonnikiem nie zostaje się dla pieniędzy,
władzy ani sławy.

Słabości  teorii  funkcjonalnej  każą  szukać  jej  alternatywy  lub  uzupełnienia.  Taki  status
częściowo alternatywny, a częściowo komplementarny ma teoria akumulacji przewag, zwana
bardziej  tradycyjnie  teorią  konfliktu.  Nawiązuje  ona  przede  wszystkim  do  spostrzeżenia  o
dziedziczeniu pozycji,  lokując mechanizm ich obsadzania w wymiarze czasowym, w długiej
perspektywie  historycznej.  Główna  idea  teorii  nawiązuje  do  biblijnej  prawdy  zawartej  w
Ewangelii  według św.  Mateusza,  iż  z upływem czasu bogaci  będą jeszcze  bogatsi,  a  biedni
jeszcze biedniejsi. Socjologowie mówią czasami o „teoremacie Mateusza"3. Tłumacząc na język
konkretniejszy, chodzi o to, że przywileje mają tendencję do powiększania się, a upośledzenie -
do pogłębiania się. Skąd to się bierze? Jeżeli ktoś raz uzyskuje pewne przewagi i przywileje, to
wraz  z  tym zdobywa szansę  dalszego  powiększania  tych  przewag  i  przywilejów.  Może  to
następować w dwóch kierunkach.  Pierwszy polega  na tym, o czym pisaliśmy wcześniej,  że
wysoka pozycja uzyskana w którejkolwiek z hierarchii stratyfikacyj-nych pomaga w uzyskaniu
wysokich pozycji  w innych hierarchiach (konwersja  pozycji).  Przywileje  są transfer  owalne,
mogą otwierać drogę do pozyskania innych. Majątek może przynosić i władzę, i prestiż. A w
każdym razie dzięki mechanizmom korupcyjnym pozwala często uzyskać wpływy w kręgach
politycznych.  Władza może ułatwiać  zdobycie  majątku i  prestiżu.  Na przykład ten,  kto ma
władzę,  zdobywa korzystne informacje,  może wywierać nacisk na kontrahentów, wymuszać
warunki  transakcji,  zyskiwać  intratne  koncesje.  Sława  daje  korzyści  majątkowe,  a  także
wpływy. Pozwala wymagać wysokich wynagrodzeń, otwiera dostęp na salony władzy, którą
często cechuje pewne niedowartościowanie i wynikający stąd snobizm.

Drugi kierunek dotyczy każdej hierarchii z osobna. Jeśli ktoś ma majątek, to ma też dostęp do
różnych  możliwości  pomnożenia  tego  majątku:  inwestowania,  lokowania  na  dobrych
warunkach,  zaciągania  wysokich  kredytów,  znajdowania  wspólników  do  działań
gospodarczych. Jeśli ktoś posiada władzę, to ma możliwości nacisku, manipulacji, szantażu, a
także dostęp do kontaktów i informacji, co pozwala poszerzać jej zakres. Jeżeli ktoś ma wysoki
prestiż,  to  uzyskuje  większą  widoczność,  dzięki  której  jego  wybitne  cechy  są  coraz  lepiej
spostrzegane i cenione przez społeczność. Kiedy zostanie już raz wyróżniony lub uzyska jedną
nagrodę, to sam ten fakt staje się argumentem dla wyróżnień następnych. Jeżeli ktoś posiada
już pewien stopień wykształcenia, to łatwiej i szybciej uczy się, zdobywa więcej wiedzy, w razie
potrzeby ma większe możliwości uzupełnienia czy zmiany kwalifikacji, a nawet zawodu. Nie
mówiąc  o  tym,  że  ma pewne  nawyki  czy  postawy  sprzyjające  pomnażaniu  wiedzy:  więcej
czyta,  kupuje  gazety,  ogląda  programy  edukacyjne  w  telewizji,  bardziej  się  interesuje
różnorodnymi problemami,  jest pobudzony intelektualnie.  Te prawdy potwierdza codzienne
doświadczenie.  Milionerzy  zgodnie  przyznają,  że  najtrudniej  jest  zarobić  pierwszy  milion.
Politycy  -  że  najtrudniej  jest  pierwszy  raz  wygrać  wybory.  Pisarze  dobrze  wiedzą,  że
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najtrudniej  jest  wydać pierwszą książkę.  Idole popkultury -  że najtrudniej  być pierwszy raz
zaproszonym  do  telewizji.  Robert  Merton  analizował  „efekt  Mateusza"  wśród  uczonych,
pokazując, że znani już z jakichś odkryć zyskują nieproporcjonalnie łatwiej fundusze z gran-
tów na dalsze badania, łatwiej publikują w prestiżowych czasopismach, łatwiej wydają książki -
i dzięki temu dokonują następnych odkryć, pomnażając swoją sławę i dorobek naukowy4.

Zupełnie odwrotny proces obejmuje tych, którzy raz znalazłszy się w biedzie, zależności czy
niesławie,  ulegają  pogłębiającej  się  pauperyzacji,  podległości  i  marginalizacji.  Dystanse  się
powiększają,  skala  nierówności  rozciąga  coraz  szerzej  w  obrębie  każdej  z  hierarchii
stratyfikacyjnych.

Dotychczas  rozważaliśmy  mechanizm  kumulacji  w  skali  jednej  biografii,  w  wymiarze
jednopokoleniowym. Ale dochodzi do tego wskazane wcześniej zjawisko dziedziczenia pozycji
i  przekazywania  przewag  i  przywilejów  z  pokolenia  na  pokolenie.  Oczywiście  ludzie
dziedziczą  także  ubóstwo,  biedę,  alkoholizm,  narkomanię,  zniewolenie.  Od  miejsca  startu
życiowego  zależą  w  ogromnej  mierze  życiowe  szansę,  dla  jednych  otwarte  i  pozwalające
podwyższać swoją pozycję, dla drugich zamknięte i blokujące im drogę do awansu. Mówiliśmy
wcześniej o szansie dostępu do edukacji, która w nowoczesnym społeczeństwie jest głównym,
uznanym społecznie  sposobem zdobywania  lepszych posad, wyższych zarobków,  wpływów
czy prestiżu. Koszty i wyrzeczenia związane z edukacją łatwiej poniesie rodzina zasobna niż
biedna. Ale oczywiście odziedziczony majątek daje już na wstępie i liczne inne przewagi nad
tymi, którzy takich możliwości majątkowych nie mają. I odwrotnie, odziedziczona bieda może
przez wiele pokoleń zamykać w upośledzeniu czy nawet niewoli. Na przykład częsta w Indiach
zwyczajowa  instytucja  oddawania  się  członków  rodziny  w  niewolę  za  długi  prowadzi  do
pogłębiającej się niemożności ich spłacenia i darmowej, niewolniczej pracy na rzecz wierzycieli
przez kilka pokoleń.

Dziedziczeniu ulega nie tylko kapitał w sensie dosłownym - majątek czy pieniądze, ale także
wspominany wyżej kapitał kulturowy. Pierre Bourdieu rozumie przez to nawyki, umiejętności,
orientacje, jakie nabywa się w rodzinie; sposób codziennego zachowania się i mówienia, ogłada
towarzyska,  dobry  gust,  elegancja,  asertywność,  gotowość  do  podejmowania  rozsądnego
ryzyka,  umiejętność  argumentacji,  nawyki  czytania,  obcowania  z wyższymi formami sztuki,
zainteresowanie sprawami publicznymi i wiele innych podobnych walorów, które mogą być
pomocne  w  zdobywaniu  wyższych  pozycji  społecznych.  Jest  jeszcze  trzeci  rodzaj  kapitału,
który też ulega dziedziczeniu - kapitał społeczny. Są to kontakty, znajomości, sieci powiązań
rodzinnych i towarzyskich. Jeżeli ktoś ma więcej takich powiązań, to może to przełożyć na inne
przewagi:  łatwiej  mu  zdobyć  lepszą  pracę,  dowiedzieć  się  o  jakichś  nieznanych  innym
możliwościach  inwestycyjnych,  zyskać  pomoc  i  wsparcie  w  kłopotach,  zdobyć  wpływy,  a
nawet  podwyższyć  prestiż,  dzięki  pojawianiu  się  w  takich  kręgach  zjawiska  „wzajemnej
adoracji"  i  klikowej  reklamy.  Indagowani  w  magazynie  „Gazety  Wyborczej"  biznesmeni  z
pierwszej  dziesiątki  najbogatszych  ludzi  w  Polsce,  prawie  nieodmiennie  wskazywali,  że
tajemnicą  ich  sukcesu  jest  właśnie  rozbudowany  kapitał  społeczny:  kontakty,  znajomości,
rodzina, koledzy ulokowani w dobrych miejscach - w polityce, bankowości, urzędach, policji.

Teoria kumulacji przewag jest bardzo przekonywająca. Ma jednak jedną słabość. Mówi o tym,
co się  dzieje,  kiedy ktoś  już  uzyskał  przewagę  -  wysoką pozycję  społeczną,  członkostwo w
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uprzywilejowanej  grupie.  Dobrze  opisuje,  jak  nierówności  rosną,  bieguny  przywilejów  i
upośledzenia  rozchodzą  się,  a  dystanse  społeczne  powiększają.  Daleko  jednak  trudniej  jej
odpowiedzieć na pytanie, jak takie nierówności zaczynają się, kiedy i w jaki sposób się rodzą.
Gdzie  jest  początek  tych  przewag,  gdzie  jest  punkt  startu?  Jak  to  się  stało,  że  w  jakimś
momencie historycznym jedne grupy czy pozycje uzyskały przewagę nad innymi, a potem już
zgodnie z „efektem Mateusza" nierówności stale się pogłębiały? Pewną hipotetyczną, ale nie
całkiem zadowalającą odpowiedź znajdujemy w koncepcjach ewolucyjnych, a zwłaszcza w tzw.
determinizmie  technologicznym,  który  za  antropologiem  kulturowym  Morganem  rozwijał
współpracownik Marksa, Fryderyk Engels. W książce O pochodzeniu rodziny, własności prywatnej
i  państwa  kreśli  on taki  mniej  więcej  scenariusz5.  Wraz  z rozwojem technologicznym rośnie
wydajność pracy, a więc ludzie są w stanie wytwarzać coraz więcej produktów, coraz więcej
dóbr  ekonomicznych.  W  społeczeństwie  pierwotnym  wytwarzali  tylko  tyle,  ile  z  trudem
starczało  na  zaspokojenie  własnych  biologicznych  potrzeb.  Produkowali  tylko  na  własny
użytek,  aby  przeżyć.  Ale  w  pewnym  momencie  rozwoju  zaczęli  lepiej  polować,  uprawiać
ziemię, hodować zwierzęta, używać narzędzi i dzięki temu wytwarzać więcej, niż sami zdolni
byli skonsumować. Pojawiły się nadwyżki produkcyjne. Ci którzy zdołali dzięki sprzyjającym
warunkom, własnym talentom, innowacjom, zgromadzić nadwyżek więcej, mogli je korzystnie
wymieniać na to, czym dysponowali inni, a także pozyskiwać wpływy, władzę czy szacunek w
zbiorowości. Na przykład opisywany przez antropologów zwyczaj „potlaczu", czyli rytualnego,
publicznego  palenia  dorobku,  miał  właśnie  demonstrować  dysponowanie  nadwyżkami  i
zdobywać właścicielowi wysoki prestiż.

Te  warunki  sprzyjające  uzyskiwaniu  wstępnej  przewagi  nad  innymi  nie  dotyczyły  tylko
jednostek i ich wyjątkowych zdolności. Całe zbiorowości mogły być lepiej lub gorzej sytuowane
na przykład dzięki położeniu geograficznemu, klimatowi, w którym żyły, posiadaniu siedzib
nad brzegiem mórz czy rzek, na terenach żyznych czy bogatych w zwierzynę. Równie ważny
był dostęp do szlaków komunikacyjnych,  co ułatwiało  wymianę dóbr z innymi grupami.  A
występujące na ich terenie bogactwa naturalne,  kamienie szlachetne, złoto czy inne surowce
stawały się naturalnymi obiektami wymiany.  Różne społeczności  różniły się  więc  zasobami,
jakimi dysponowały.

A  w  obrębie  każdej  społeczności  postępujący  podział  pracy  prowadził  do  wyłaniania  się
zawodów o większej wydajności, dających więcej nadwyżek, i takich, które dawały ich mniej.
Raz  uzyskane  przewagi  grupowe  czy  pozycyjne  dawały  początek  procesom  kumulacji,
pogłębiania nierówności i rozwarstwienia, które opisywaliśmy wcześniej.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

AKUMULACJA PRZEWAG I UPOŚLEDZENIA:  tendencja do podwyższania raz osiągniętej
wyższej pozycji społecznej oraz przeciwnie - do pogłębiania się degradacji, gdy spadło się na
pozycje niskie.

DETERMINIZM  TECHNOLOGICZNY:  pogląd,  że  głównym  czynnikiem  decydującym  o
rozwoju  społeczeństw  i  znaczącym  kolejne  fazy  historii  ludzkości  są  odkrycia,  wynalazki  i
innowacje techniczne.

DONIOSŁOŚĆ  FUNKCJONALNA:  stopień,  w  jakim  pewne  działania  przyczyniają  się  do
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zaspokojenia wymogów funkcjonalnych społeczeństwa.

DZIEDZICZENIE POZYCJI SPOŁECZNEJ:  uzyskiwanie od rodziny - bez własnych zasług -
zasobów  majątkowych,  władzy,  prestiżu,  kapitału  kulturowego,  kapitału  społecznego-co
stwarza  lepsze  warunki  startu  życiowego.  (Odwrotnie:  dziedziczenie  biedy,  zacofania,
marginalizacji społecznej).

IDEOLOGIA MERYTOKRATYCZNA: głosi, że nierówności są o tyle usprawiedliwione, o ile
są efektem własnych zasług oraz korzyści, jakie działalność jednostki przynosi społeczeństwu.

IDEOLOGIE  EGALITARNE:  podkreślają  równość  ludzi,  żądając  -  w  zależności  od
radykalizmu  sformułowania  -  albo  równości  warunków  życia,  albo  równego  zaspokojenia
minimalnych potrzeb,  albo równości  startu i  szans życiowych,  albo równości  wobec prawa,
albo równości praw podmiotowych.

IDEOLOGIE ELITARYSTYCZNE  (inaczej  - arystokratyczne):  głoszą, że istnieją takie grupy,
które z samej swojej  natury są „wyższe" od innych i dlatego muszą mieć wyższą pozycję w
społeczeństwie, co wyraża się w ich całkowicie uzasadnionych przywilejach.

KAPITAŁ SPOŁECZNY: sieć kontaktów, znajomości, powiązań, przynależności do organizacji
i  stowarzyszeń,  która  stwarza  jednostce  lepsze  możliwości  uzyskiwania  innych  społecznie
cenionych zasobów - bogactwa, władzy, prestiżu itp.

POWOŁANIE: zawód wykonywany z pobudek autotelicznych, jako sposób samorealizacji, bez
względu na jakiekolwiek korzyści, jakie może przynosić.

WYMOGI  FUNKCJONALNE  SPOŁECZEŃSTWA  (inaczej  -  imperatywy  funkcjonalne  lub
potrzeby systemowe): stany lub sytuacje niezbędne, aby społeczeństwo mogło funkcjonować i
przetrwać.

Książki godne uwagi

13, 38 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział

Władza i autorytet

Władza to zjawisko przenikające  życie  społeczne  we  wszystkich jego  obszarach,  obecne  we
wszystkich  społeczeństwach,  historycznych  i  współczesnych.  Na  jednym  biegunie,  w
największej  makroskali,  jest  ona  centralnym  aspektem  politycznych  stosunków
międzynarodowych,  a  także  relacji  gospodarczych  między  państwami  czy  korporacjami
wielonarodowymi.  Na  drugim  biegunie,  w  skali  mikro,  realizuje  się  w  najprostszych
międzyludzkich  kontaktach  czy  interakcjach.  Występuje  jako  władza  państwa  nad
obywatelami,  menedżerów nad pracownikami,  przełożonych nad podwładnymi,  nauczycieli
nad  uczniami,  rodziców  nad  dziećmi,  dziewczyny  nad  zakochanym.  To  złożone  pojęcie  o
uniwersalnej stosowalności poddamy obecnie systematycznej analizie.

Władza jako odmiana nierówności

Władza  jest  odmianą  nierówności  społecznych,  ale  wśród  różnych  form  nierówności,  jakie
omawialiśmy  w  poprzednim  rozdziale,  posiada  znaczenie  szczególne.  Powtarza  się  jako
swoisty wspólny mianownik zarówno w nierównościach gradacyjnych, jak i dychotomicznych.
Jest obecna nie tylko w obrębie specyficznej  hierarchii władzy - jednej  z drabin nierówności
gradacyjnej  -  ale  także  we wszystkich  pozostałych  rodzajach stratyfikacji.  I  tak,  władza jest
efektem, ale niekiedy źródłem, przywilejów majątkowych, stanowi konsekwencję  wysokiego
prestiżu, ale sama może być powodem prestiżu, daje dostęp do szans edukacyjnych, ale pewną
formę  władzy  („władzę  eksperta")  przynosi  posiadana  wiedza,  ułatwia  dostęp  do  opieki
zdrowotnej, ale inną formę władzy daje z kolei sprawność fizyczna. Władza stanowi też bardzo
istotny czynnik podziałów dychotomicznych. Jest kluczowym aspektem relacji między klasami
społecznymi,  a  także  rodzajami  ze  względu  na  płeć  (gender),  wreszcie  zbiorowościami
większościowymi i mniejszościami etnicznymi czy rasowymi. Amerykański socjolog Peter Blau
twierdzi,  że  władza  rodzi  się  zawsze  z  nie-równorzędnych,  niezrównoważonych,
pozbawionych  wzajemności,  asymetrycznych  relacji  międzyludzkich1.  Należy  on  do
zwolenników  omawianego  wcześniej  poglądu,  że  wszelkie  interakcje  między  ludźmi
sprowadzają  się  do  wymiany  jakichś  dóbr  czy  wartości,  niekoniecznie,  choć  także,
materialnych. Otóż do takich transakcji wymiennych partnerzy wchodzą od razu z nierównymi
zasobami: są bogatsi i biedniejsi, mądrzejsi i głupsi, silniejsi i słabsi, ładniejsi i brzydcy itp. Ci,
którzy startują z gorszych pozycji, mogą nie być w stanie odpłacić za potrzebne im od innych
dobra.  Ale  zawsze  dysponują  pewną  „walutą"  uniwersalnie  cenioną:  podległością,
podporządkowaniem  się,  poddaniem się  partnerowi.  Według Blaua,  poddajemy się  władzy
partnera, czyli dajemy mu nad sobą władzę, gdy: a) nie możemy zapłacić lub zrewanżować się
za otrzymywane od partnera dobra czy usługi, b) nie potrafimy znaleźć alternatywnego źródła
tych potrzebnych nam dóbr czy usług, czyli inaczej, kiedy partner ma na nie monopol, c) nie
możemy się obejść bez tych dóbr czy usług, d) nie mamy możliwości wymuszenia tych dóbr
czy  usług  siłą,  zdobycia  ich  przemocą.  Zobaczmy  kilka  przykładów,  z  zupełnie  różnych
dziedzin  życia  społecznego.  Pierwszy  to  władza  właściciela  ziemskiego  nad  chłopem
pańszczyźnianym. Chłop potrzebuje dostępu do ziemi, swoistego miejsca pracy, niezbędnego,
aby zdobyć środki do życia dla siebie i rodziny. Nie ma możliwości zakupu ziemi na własność.
Nie  może  też  zagarnąć  ziemi  siłą.  Pozostaje  mu  poddanie  się  władzy  pana  feudalnego,
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zrezygnowanie  ze  swojej  wolności,  bo  w  zamian  za  to  otrzyma  użytkowanie  ziemi.  Inny
przykład do dziś szeroko spotykany w Indiach to osobista niewola za długi, gdy nie mogąc
zwrócić pożyczki, dłużnik pracuje niewolniczo na rzecz wierzyciela, poddając się całkowicie
jego władzy, czasem przez kilka pokoleń. Jeszcze inny przykład to relacja patrona i klienta w
organizacjach  przestępczych  czy  mafijnych.  W  zamian  za  tzw.  „ochronę"  i  pozorne
bezpieczeństwo właściciel sklepu, restauracji bądź kantoru uzależnia się od mafijnego patrona,
uznając  jego  władzę  nad sobą  i  realizując  jego  żądania.  A  z  zupełnie  innej,  mniej  ponurej
dziedziny, dziewczyna uzyskuje władzę nad zakochanym chłopcem, dla którego jest jedyna i
niezastąpiona.

P. Blau, Exchange and Power in Social Life, New York 1964: J. Wiley.

Obie  strony  takiej  nierównorzędnej  relacji  mają  do  dyspozycji  przeciwstawne  strategie
działania. Posiadający władzę, aby ją zabezpieczyć i umocnić musi: a) nie przyjmować za swoje
dobra  czy  usługi  niczego  innego  niż  podległość,  a  więc  wykazywać  obojętność  na  próby
odwzajemnienia się w innej „walucie", b) monopolizować własne dobra czy usługi, odcinając
podległych  sobie  od  dostępu  do  alternatywnych  źródeł,  c)  wzmagać  przez  odpowiednią
indoktrynację lub propagandę poczucie absolutnej niezbędności oferowanych dóbr czy usług,
d)  zabezpieczyć  się  przed możliwością  buntu podległych swojej  władzy i  zagarnięcia  przez
nich  potrzebnych  im  dóbr  siłą.  Odwrotnie,  ten  kto  władzy podlega,  aby  uniezależnić  się  i
odzyskać wolność, powinien: a) Zwiększać zasób takich strategicznych dóbr, które mogą być
wymienione za wolność, na przykład przez wykupienie się z niewoli. W Indiach kilka rodzin
będących w niewoli za długi składa się, aby wykupić jedną z nich, która następnie, pracując już
za normalną płacę, zbiera pieniądze, aby zrewanżować się, wykupując kolejną z tych, które jej
dopomogły w uwolnieniu, b) Poszukiwać innych źródeł potrzebnych dóbr czy usług, a więc
likwidować  monopol  partnera  posiadającego  władzę.  Uzależniony  i  zniewolony  chłopak
powinien  rozglądnąć  się  za  innymi  dziewczynami,  a  właściciel  restauracji  zwrócić  się  do
profesjonalnej firmy ochroniarskiej, c) Uczyć się rezygnacji z dóbr czy usług, za które nie można
zapłacić  inaczej  niż  zniewoleniem,  a  więc  trenować  swoistą  asceze,  która  daje  osobistą
niezależność,  d)  Zwiększać  własną  siłę  nacisku  na  partnera,  aż  do  możliwości  zdobycia
potrzebnych dóbr czy usług przemocą.

Odmiany władzy

Skoro władza to pewna swoista,  nierównorzędna,  asymetryczna relacja,  to wypada zapytać:
między  kim  a  kim?  Mówiąc  o  nierównościach  społecznych,  a  zwłaszcza  opozycjach
dychotomicznych, odnosiliśmy władzę do relacji między całymi zbiorowościami społecznymi:
grupami,  kategoriami  społecznymi  itp.  Dla  Marksa  panowanie  klasowe  było  nieodłącznym
przejawem  przewagi  własnościowej  kapitalistów  nad  proletariatem,  a  wyrażało  się  w
możliwości egzekwowania swoich interesów kosztem interesów robotników. Dla ideologów i
badaczy kwestii kobiecej efektem kulturowych definicji płci jest przede wszystkim dominacja
mężczyzn,  wyrażająca  się  w możliwości  realizowania  ich  interesów poprzez  segregację  czy
dyskryminację. Podobnie przewaga większości nad mniejszościami etnicznymi lub rasowymi
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oznacza  zapewnienie  interesów  większości  poprzez  segregację,  dyskryminację  czy  nawet  w
skrajnych  przypadkach  eksterminację  mniejszości.  Kiedy  mówimy  o  nierówności  warstw
społecznych  na  drabinie  władzy,  to  chodzi  nam  przeważnie  o  nierówne  porcje  tego
szczególnego  „zasobu  społecznego"  będące  w  dyspozycji  przedstawicieli  poszczególnych
warstw i umożliwiające im wywieranie wpływu lub formułowanie skutecznych żądań wobec
członków  innych  warstw.  Np.  politycy,  policjanci,  oficerowie,  urzędnicy  mają  tego  rodzaju
możliwości władcze wobec innych obywateli. Ale czasami mamy też na myśli relacje między
warstwami en bloc.  Powiemy na przykład, że w społeczeństwie średniowiecznym arystokracja
posiadała  dominację  nad  kupcami,  plebsem  czy  chłopami  pańszczyźnianymi,  ponieważ
zgodnie  ze swoimi  interesami mogła regulować warunki  funkcjonowania  tamtych,  niższych
grup,  na  przykład  poprzez  korzystne  dla  siebie  prawa.  Podobnie  w  społeczeństwach
teokratycznych, zarówno dawnych, jak i obecnych, takie szczególne preferencje dla własnych
interesów  zapewniają  sobie  grupy  klerykalne,  reprezentujące  panującą  religię.  Badając
współczesne  społeczeństwo  francuskie,  Pierre  Bourdieu  ujawnia  istnienie  ukrytych  elit
dysponujących  kapitałem  edukacyjnym  i  kulturowym,  zdolnych  realizować  swoje  interesy
dzięki  „przemocy  symbolicznej"  wobec  innych  grup2.  Mówimy  też  często  o  dominacji
biurokracji, która przekształca się w zamkniętą warstwę broniącą swoich własnych interesów, a
z natury swoich funkcji dysponuje możliwościami ich egzekwowania.

We  wszystkich  przypadkach,  kiedy  asymetryczna  relacja  władzy  występuje  pomiędzy
zbiorowościami (grupami, klasami, warstwami, kategoriami społecznymi), z których jedna ma
możliwość  zagwarantowania  swoich  interesów  kosztem  interesów,  czy  wbrew  interesom
drugiej, mówić będziemy o dominacji. Elementarny sens pojęcia władzy odnosi się jednak nie
do  relacji  między  grupami,  lecz  do  relacji  między  jednostkami.  Taki  punkt  widzenia
przyjmował klasyk problematyki władzy Max Weber. Według Webera, władza to taka relacja
między  jednostkami,  w  której  istnieje  prawdopodobieństwo,  że  jedna  z  nich  przeprowadzi
swoją wolę, nawet mimo oporu drugiej. W określeniach późniejszych autorów ta sama cecha
relacji władzy ujmowana jest jako „zdolność narzucenia swojej woli" (Merton)3, „kontrola nad
działaniami  innych"  (Parsons)4,  „możliwość  podejmowania  wiążących  decyzji"  (Lasswell)5,
„wymuszenie zgodnego ze swoimi intencjami zachowania innych" (Shils)6.
2 E Bourdieu, J.-C. Passeron, The Inheritors: French Students and Their Relation to Culture, Chicago 1979: The University
of Chicago Press.
3 R. K. Merton, Social Theory and Social Structure, New York 1968: Free Press, s. 426.
4 T. Parsons, The Social System, New York 1951: Free Press.
5 H. D. Lasswell, Politics: Who Gets What, When andłiow?, New York 1958 (1936): Meridian Books.
6 E. Shils, Constitution ofSociety, Chicago 1982: The University of Chicago Press.

Pamiętamy  jednak,  że  relacje  między  jednostkami  przybierać  mogą  różne  postaci.  Trzeba
odróżnić realizowanie władzy w kontaktach i interakcjach, w których uczestniczą konkretne
osoby,  od  przejawiania  się  władzy  w  stosunkach  społecznych  pomiędzy  abstrakcyjnymi,
niezależnymi  od  konkretnych  osób  pozycjami  społecznymi  (statusami).  Zacznijmy  od
przykładów najprostszych. Kolega przekonuje drugiego, że warto pójść do kina. Drugi uznaje
jego argumenty i ulega, choć pierwotnie miał zamiar pójść na dyskotekę. Pierwszy wykazał się
zdolnością perswazji,  uzasadniania swoich racji,  sugestywnością,  co pozwoliło mu wywrzeć
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wpływ na decyzję  drugiego.  Drugi  liczył  się  z  jego zdaniem, był  uległy wobec  sugestii  czy
próśb.  Pierwszy  uzyskał  nad  drugim  pewną  przewagę,  zrealizował  elementarną  odmianę
władzy, którą nazwiemy wpływem. Był to wpływ osobisty, który zawdzięczał jakimś swoim
konkretnym cechom osobowościowym; potrafił skłonić drugą osobę do zachowania zgodnego
ze  swoimi  intencjami,  przekonać,  poprosić,  wywrzeć  perswazyjny  nacisk.  A  druga  osoba
okazała  się  na to podatna.  Mamy tu władzę  w wydaniu  miękkim,  łagodnym, chciałoby się
powiedzieć  -  eleganckim.  W  interakcjach  międzyludzkich  bywa  jednak  i  tak,  że  władza
przybiera twardsze, brutalne formy.

Zobaczmy sytuację pozornie trochę podobną. Wieczorem na pustej ulicy podchodzi do mnie
charakterystycznie wygolony i wyćwiczony w siłowni osobnik w dresie  i żąda wydania mu
mojego portfela. Nie przekonuje mnie bynajmniej, jakie to by było szlachetne i sprawiedliwe z
mojej  strony,  nie  argumentuje,  że  jest  bezrobotny,  że  pochodzi  z  biednej  rodziny,  miał  w
dzieciństwie  pod  górkę  do  szkoły,  tylko  pokazuje  mi  kij  baseballowy  (ten  atrybut
amerykanizacji,  który  za  dawniejszych  czasów  zastępowała  cegła).  Ja  ani  nie  mam  ochoty
oddać mu pieniędzy, ani nie uważam, aby miał jakiekolwiek prawo tego żądać, a jednak oddaję
portfel, bo wiem, że jeśli tego nie zrobię, to mnie pobije, a potem i tak portfel zabierze. Tutaj
przewaga bandyty jest innego rodzaju niż poprzednio: dysponuje po prostu większą ode mnie
siłą fizyczną. Realizuje taką formę władzy, którą nazwiemy przemocą. W opisanym przypadku
nie  musiał  tej  siły  zastosować,  oddałem  portfel  sam,  z  obawy  przed  prawdopodobnym
pobiciem.  Zastosował  przemoc  strachu.  Mogłem  jednak  uciekać,  bronić  się,  próbować  go
zmylić,  wciągnąć  w  rozmowę.  Wtedy  zapewne  doszło  by  do  zastosowania  przemocy
bezpośredniej,  użycia  siły  fizycznej  dla  całkowitego  odebrania  mi  możliwości  decyzji,
swoistego  uprzedmiotowienia.  Pobity,  związany,  zakneblowany,  wrzucony  do  rowu,
przestałbym być  podmiotem,  to znaczy osobą zdolną do podjęcia  decyzji.  W tym skrajnym
przypadku człowiek nie ma już żadnej wolności, żadnego marginesu swobody.

W  obu  opisanych  przypadkach  władza  realizowała  się  w  obrębie  osobistego  kontaktu  i
interakcji. Ale wpływ i przemoc różniły się pod bardzo istotnym względem. Wpływ realizował
się z przyzwoleniem i akceptacją drugiej strony: kolega podjął z drugim dyskusję, czy pójść do
kina czy na dyskotekę i w końcu akceptował jego decyzję. Mówimy, że władza zyskała tu formę
autorytetu. W tym przypadku zrealizował się autorytet osobisty jednego z kolegów. Przemoc
natomiast  realizuje  się  bez  przyzwolenia  ani  akceptacji  ze  strony  osoby  zniewolonej.  Nie
zgadzałem  się  na to,  żeby  bandyta  stawiał  mi  jakiekolwiek  żądania,  oddałem  mu portfel  z
wewnętrznym sprzeciwem, oburzeniem, nie uznając jakichkolwiek jego racji, czego dowodem,
że zaraz potem zgłosiłem to jako akt bezprawny na policji.  Przemoc jest więc formą władzy
pozbawioną autorytetu. Bandyta dysponował tylko przewagą fizyczną, „nagą siłą".

Bardziej  abstrakcyjnym  sposobem  przejawiania  się  władzy  są  relacje  między  pozycjami
społecznymi (statusami) w ramach stosunków społecznych. Zestaw obowiązków i uprawnień
określony  w stosunku społecznym  może  mianowicie  zawierać  dla  jednej  strony powinność
podporządkowania  się,  a  dla  drugiej  prawo  decydowania,  wydawania  wiążących  poleceń,
rozkazów  itp.  W  takim  asymetrycznym  stosunku  społecznym  jedna  ze  stron  uzyskuje
prerogatywy władcze. Są one niezależne od indywidualnych przymiotów danej osoby, a zależą
jedynie od zajmowania przez nią pewnej - obdarzonej władzą nad innymi - pozycji społecznej
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(statusu). Zobaczmy przykład: jadę samochodem i zatrzymuje mnie policjant. Wypisuje mandat
i też zabiera mi pieniądze,  na oko -  tak jak ten bandyta w ciemnej  ulicy,  a jednak zupełnie
inaczej.  Na jego status wskazują specjalne zewnętrzne atrybuty, mundur, „lizak", oznaczony
radiowóz. Jego pozycja społeczna właśnie, niezależnie od tego, kto konkretnie tego dnia jest na
służbie, zawiera uprawnienie do zatrzymania każdego kierowcy i wymierzenia mu mandatu,
niezależnie  od tego,  czy to ja,  czy ktokolwiek  inny kieruje  pojazdem.  Zatrzymuję  się  więc,
mimo że bardzo się śpieszę, zostaję wylegitymowany, a samochód skontrolowany. Przeklinam
w  duchu,  ale  przyzwalam  na  kontrolę  i  akceptuję  jej  wyniki,  np.  reguluję  światła  i  płacę.
Oczywiście mógłbym się nie zatrzymać i tylko dodać gazu. Zakładając, że policja działa tak, jak
powinna,  zostałbym  niechybnie  dogoniony,  zatrzymany,  położony  na  ziemi,  zakuty  w
kajdanki, zrewidowany, aresztowany. Zatrzymałem się albo dlatego, że uważam, iż policjant ma
prawo  mnie  zatrzymać,  to  znaczy  uznałem  jego  prerogatywy  władcze  płynące  z  kodeksu
drogowego,  albo dlatego,  że  przewidywałem możliwość  pogoni.  Władza miała  tu charakter
legitymizowany. W tym przypadku autorytet policjanta nie miał charakteru osobistego, lecz był
autorytetem  pozycji  (statusu),  a  obawiałem  się  nie  siły  fizycznej,  czyli  nielegitymizowanej
przemocy,  a raczej  legitymizowanego przymusu, a więc przysługującego pozycji  obdarzonej
władzą uprawnienia do wyegzekwowania swoich żądań czy poleceń.

Powtórzmy,  w obrębie  kontaktu  czy  interakcji  władza  opiera  się  na  osobistych  atrybutach:
perswazyjności lub sile fizycznej. Jest realizowana spontanicznie, w sposób nieuregulowany z
góry.  W  obrębie  stosunków  społecznych  natomiast  władza  wynika  z  reguł,  które  określają
prawa  i  obowiązki  partnerów.  Są  takie  pozycje,  ktokolwiek  by  je  zajmował,  które  mają
przypisaną  możliwość  decydowania  za  innych,  żądania  czegoś  od  innych,  wydawania  im
poleceń,  rozkazów,  a  w  razie  potrzeby  przymuszania  innych  do  posłuszeństwa.  I  są  takie
pozycje im podporządkowane, w których każdy, kto je zajmuje, musi takie decyzje wykonywać i
z takim przymusem się liczyć. Generał, kimkolwiek by był, ma prawo wydawania rozkazów
żołnierzom, a żołnierz, niezależnie od tego, czy mu się to podoba czy nie, czy jest przekonany
czy nie,  musi  rozkazów słuchać.  Władza w relacji  generał-żołnierz  jest  prerogatywą pozycji
generała. Dziecko powinno słuchać rodziców po prostu i tylko dlatego, że jest dzieckiem, w
relacji  rodzice-dziecko  prerogatywy  władcze  są  bowiem  przypisane  rodzicom.  Pracownik
powinien wykonywać polecenia  służbowe po prostu i  tylko dlatego,  że jest  zatrudniony,  w
relacji dyrektor-pracownik bowiem prerogatywy władcze ma dyrektor. Minister musi liczyć się
z  zaleceniami  premiera  tylko  dlatego,  że  jest  w rządzie,  w  tej  relacji  bowiem  premier  ma
prerogatywy władcze.

AKCEPTACJA
BRAK AKCEPTACJI
INTERAKCJE
WPŁYW I AUTORYTET OSOBISTY
PRZEMOC
STOSUNKI SPOŁECZNE
WŁADZA
LEGITYMIZOWANA (AUTORYTET URZĘDU)
PRZYMUS
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- Diagram 17: Formy władzy i wpływu

Co więcej,  władza  w obrębie  stosunku społecznego  jest  także  uregulowana  co  do  swojego
zakresu, sposobu jej realizowania i możliwości stosowania przymusu. Oficer może rozkazywać
żołnierzom, ale nie może cywilom. Wójt może wydać jakieś polecenie mieszkańcom gminy, ale
nie może - mieszkańcom sąsiedniego miasta. Ojciec może ukarać swoje dziecko, ale nie może
nic  kazać  dziecku  znajomych.  Władza  jest  tu  ograniczona  podmiotowo,  do  pewnych  tylko
partnerów.  Mówimy,  że  wiążą  się  z  nią  określone,  i  na  ogół  ograniczone,  kompetencje
podmiotowe.  Policjant  może  zatrzymać  i  ukarać  kierowcę,  który  przekracza  dozwoloną
prędkość. Nie może natomiast ukarać pieszego za to, że uprawia jogging i zbyt szybko biegnie.
Profesor  może żądać od studenta  złożenia  pracy seminaryjnej,  ale  nie  może decydować,  na
jakie ma chodzić filmy. Dyrektor może ustalić, o której pracownik ma przyjść do pracy, ale nie
może  określić  godziny,  kiedy  ma  iść  spać.  Władza  jest  tu  ograniczona  przedmiotowo,  do
pewnych tylko dziedzin, do określonych spraw. Mówimy, że wiążą się z nią określone i także
na  ogół  ograniczone  kompetencje  przedmiotowe.  Wreszcie,  w  odróżnieniu  od  wpływu  i
przemocy  władza  w  ramach  stosunków  społecznych  jest  wykonywana,  a  zwłaszcza
egzekwowana,  zgodnie  z pewnymi procedurami.  O ile  w stosunkach nieformalnych,  np.  w
rodzinie,  takie  procedury  są  bardzo  luźne,  o  tyle  wyraźne  się  stają  wraz  z  formalizacją
stosunków. Bardzo precyzyjnie  określony jest  na ogół  tryb wydawania  poleceń  służbowych
(„droga służbowa"), rozkazów wojskowych („łańcuch dowodzenia"), decyzji administracyjnych
(„postępowanie  administracyjne"),  wyroków sądowych („postępowanie  cywilne  czy karne").
Już bez wyjątku, także w kontekstach nieformalnych, regulowany jest jakoś sposób stosowania
przymusu,  czyli  wymierzania  sankcji  za  niepodporządkowanie  się.  Nawet  w  przypadku
stosunków w rodzinie zwyczaj kulturowy może np. zakazywać kar cielesnych wobec dzieci, a
kiedy  indziej  przyzwalać  na  nie.  W  mafii  przestępczej  bardzo  wyraźnie  akceptowany  jest
repertuar drastycznych kar wobec osób nielojalnych. A w przypadku stosunków regulowanych
formalnie,  np.  administracyjnie  czy  prawnie,  lista  i  gradacja  kar  jest  na  ogół  dokładnie
skodyfikowana.

Ze  względu  na  ów fakt  regulacji  władza  osadzona  w stosunku społecznym  jest  z  definicji
legitymizowana  przez  te  reguły  społeczne,  które  wskazują,  kto,  wobec  kogo,  w  jakich
sprawach, jakim trybem i z jaką dozą przymusu może władzę realizować. Ale wiemy przecież z
wcześniejszych  rozważań,  że  po  pierwsze  reguły  społeczne  są  ogromnie  różnorodne,  a  po
drugie  ludzie  w  różny  sposób  reguły  traktują.  Musimy  więc  rozróżnić  rozmaite  rodzaje
legitymizacji władzy w zależności od typu reguł, na których się opiera, tych - jak powiadamy -
„podstaw" władzy. A z punktu widzenia osób, które są władzy podporządkowane, musimy
także  odróżnić  stopnie  akceptacji  władzy  w  zależności  od  rygoryzmu  i  motywów
podporządkowania się, lub przeciwnie - oporu.

Formy legitymizacji władzy

Klasyk problematyki władzy Max Weber wprowadza rozróżnienie trzech form legitymizacji,
czy  inaczej  -  umocowania  władzy7.  Pierwszą  określa  jako  legalną.  Prerogatywy  władcze
związane z daną pozycją, a także procedury rekrutacji osób zajmujących tę pozycję są w tym
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przypadku ściśle  określone  przez  prawo.  Urzędnik,  policjant,  rektor  uniwersytetu,  minister
opierają swoją władzę na przepisach prawnych. Mają prawnie określone kompetencje, a także
prawnie określony jest sposób objęcia ich pozycji  (nominacja,  wybory,  powołanie do służby,
zatrudnienie  itp.).  Jeśli  objęli  i  sprawują  władzę  zgodnie  z  prawem,  jest  ona  prawnie
umocowana,  legalna,  niezależnie  od  jakichkolwiek  innych  okoliczności  czy  osobistych
przymiotów  jednostek  sprawujących  te  funkcje.  Gdy  pozycja  władcza  została  objęta  bez
zachowania przepisanej procedury, powiemy o uzur-pacji. A z kolei gdy władza realizowana
jest  poza  zakresem  przepisanych  kompetencji,  zachodzi  nadużycie  władzy.  Choć  główną
podstawą  legitymizacji  legalnej  jest  prawo  w  sensie  ścisłym  -  prawo  stanowione  przez
organizację państwową - to peranalogiam legitymizacja taka występuje i w innych organizacjach,
gdzie  istnieją  wyraźnie  ustanowione  reguły  dotyczące  wyłaniania  i  sprawowania  władzy.
Legitymizowana legalnie w tym szerszym sensie - choć oczywiście pozbawiona legitymizacji w
węższym  sensie,  bo  wręcz  przestępcza  -  jest  władza  bossa  mafii  czy  szefa  gangu.  W
organizacjach  przedpaństwowych legitymizacja  taka opierała  się  na ustnie  przekazywanych
quasi-prawach zwyczajowych, jak np. w przypadku władzy wodza plemienia czy szamana. W
organizacjach  religijnych,  np.  Kościele,  hierarchia  władzy  jest  legitymizowana  przez  prawo
kanoniczne, a niekiedy odwołuje się wprost do praw boskich.

Druga forma legitymizacji określona jest przez Webera mianem tradycyjnej. Tutaj też władza
znajduje swoje umocowanie w regułach, ale nie przepisach prawnych, lecz raczej odwiecznych,
powszechnie  przyjmowanych,  usankcjonowanych  swoją  trwałością  sposobach  wyłaniania  i
realizowania  władzy.  Władza  starszyzny  w  plemieniu,  ojca  w  rodzinie  patriarchalnej,
dynastycznego  monarchy  w  państwie  -  to  przykłady  pozycji,  które  uzasadniają  swoje
prerogatywy  władcze  w mocno zakorzenionych  tradycjach:  idei  gerontokracji,  patriarchatu,
sukcesji dynastycznej.

W  obu  przypadkach  władza  opiera  się  tutaj  na  pewnych  regułach.  Ale  wiemy,  że  ludzie
zajmują wobec reguł różne postawy. Niektórzy, przyjmujący postawę legalistyczną, uznawać
będą władzę umocowaną prawnie lub tradycjo-nalnie  dlatego po prostu, że uznają świętość
praw bądź tradycji.  Zawieszać  będą własne  oceny słuszności,  sensowności  czy skuteczności
władczych decyzji lub kierunków polityki, podporządkowując się im dla zasady. Taka postawa
jest  szczególnie  uzasadniona  w  systemie  demokratycznym,  gdzie  procedury  wyborów  i
stanowienia  praw  zapewniają,  że  ustanowione  reguły  odzwierciedlają  wolę  większości
obywateli. Wtedy uznanie wiążącej mocy prawa - niezależnie od tego, czy należy się do owej
większości czy też do mniejszości - jest równoznaczne z akceptacją samych demokratycznych
procedur. Natomiast w systemię autokratycznym, dyktatorskim czy totalitarnym, gdzie prawa
są  narzucone  obywatelom  z  góry,  postawa  legalistyczna  oznacza,  rezygnację  z  własnej
podmiotowości, bezrefleksyjne poddanie się władzy i petryfikację powszechnego zniewolenia.

Obok legalistów są w każdym społeczeństwie i tacy, którzy podejmując własną ocenę działania
władzy i  nie  akceptując  słuszności  praw czy decyzji,  będą się  mimo to podporządkowywać
oportunistycznie,  z obawy przed sankcjami.  Mało kto godzi  się  z  wymiarem podatków, ale
mimo to większość podatki płaci. Mało kto uznaje, że policjant miał rację, wymierzając mandat,
ale  mimo to większość  mandat  płaci.  Na drugim biegunie  znajdą  się  ci,  którzy  przyjmując
postawę  anarchistyczną,  będą  odmawiać  posłuszeństwa  władzy  dlatego,  że  z  założenia
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odrzucają  wiążącą  moc  prawa  i  tradycji.  Taką  postawę  określaliśmy  wcześniej  jako
negatywistyczną  lub kontraformistyczną.  Inni  natomiast  nie  będą stosować się  do decyzji  z
powodów merytorycznych, nie zgadzając się z ich treścią. Taką reakcję określaliśmy wcześniej
mianem  nonkonformizmu.  Odnajdziemy  jej  przykłady  w  różnych  przejawach  tzw.
„obywatelskiego nieposłuszeństwa", działaniach kontestatorskich czy opozycyjnych.

Najkorzystniejsza dla sprawujących władzę sytuacja polega na dodaniu się dwóch okoliczności:
legitymizacji  (prawnej  lub  tradycyjnej)  z  akceptacją  podporządkowanych  (formalną  lub
merytoryczną). Powiemy wówczas, przez analogię do autorytetu osobistego, że władza posiada
autorytet  swojej  pozycji.  Podporą  autorytetu  są  zarówno  formalni  legaliści,  jak  i  ci,  którzy
uznają  merytoryczną  słuszność  jej  działań.  Posiadanie  autorytetu  sprawia,  że  władza  w
minimalnym tylko stopniu musi odwoływać się do przymusu. Podporządkowanie jest bowiem
dobrowolne. Co więcej, gdy ktoś wyłamuje się z narzuconych przez władzę rygorów, spotka się
z presją czy sankcjami ze strony innych, uznających autorytet, członków zbiorowości. Siostra
upomina brata: jak możesz nie słuchać mamy! Zawodnicy na zgrupowaniu zabierają papierosy
koledze,  bo  trener  zakazał  palić.  W  Szwecji  inni  kierowcy  trąbią  na  tego,  kto  przekracza
dozwoloną szybkość.

Władza formalnie  legitymizowana nie  musi  być  jednak akceptowana.  Brak akceptacji  może
wystąpić  albo  z  powodów  formalnych  (odrzucenia  reguł  legitymizujących),  albo
merytorycznych  (odmowy  słuszności  czy  skuteczności  jej  działaniom).  Anarchiści  i
opozycjoniści są dla władzy równie groźni, bo odbierają jej autorytet. Władza legitymizowana,
ale pozbawiona autorytetu, musi odwoływać się do przymusu, bo tylko w ten sposób zapewnić
sobie  może  posłuszeństwo.  Przymus  sprowadza  się  do  wymierzenia  pewnych  sankcji  za
niepodporządkowanie  się  władczym  decyzjom  albo  przynajmniej  do  zagrożenia  takimi
sankcjami, co ma skłonić do podporządkowania się przez stworzenie dyscypliny strachu. W ten
sposób  władza  egzekwuje  swoje  prerogatywy.  Gdy  chodzi  o  władzę  państwową  i  jej
prerogatywy  prawnie  zagwarantowane,  korzysta  ona  z  przymusu państwowego,  to  znaczy
wyspecjalizowanych organów wymiaru sprawiedliwości: policji, prokuratury, sądów, więzień.
Ale  nadmierna  eksploatacja  tego  systemu  wymuszania  posłuszeństwa  obywateli  jest  i
kosztowna, i praktycznie trudna, i dla władzy państwowej niebezpieczna, bo antagonizująca i
atomizująca  społeczeństwo.  Wymaga,  ujmując  to  z  pewną  przesadą,  aby  za  każdym
obywatelem  postawić  policjanta,  który  go  będzie  pilnował.  Ale  pojawia  się  wtedy  od razu
problem:  a kto będzie  pilnował  policjantów, aby dobrze  pilnowali  obywateli.  I  tak dalej  ad
infinitum.  Państwa policyjne, podejmując próby takiej totalitarnej kontroli, dochodzą niekiedy
do  granic  absurdu.  Ujawnione  akta  służb  specjalnych  NRD  pokazują,  że  uwikłana  w
działalność STASI była niemalże większość obywateli, i każdy pilnował i donosił na innych.

Trzecia forma legitymizacji władzy, którą Weber określa jako charyzmatyczną, to jej oparcie nie
na ogólnych regułach (prawnych czy zwyczajowych), lecz na pewnej osobistej relacji między
sprawującymi władzę a podporządkowanymi władzy.  Pojęcie  charyzmy analizowaliśmy już
wcześniej,  omawiając  problem  przywództwa  w  ruchach  społecznych,  przypomnijmy  więc
tylko, że jest to zdefiniowanie i zinterpretowanie pewnych zdolności, talentów czy umiejętności
jednostki jako niezwykłych, nadzwyczajnych, wręcz ponadludzkich. Pewne walory jednostki -
moralne,  intelektualne,  organizatorskie,  przywódcze  -  zostają  dostrzeżone,  uwypuklone,
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wyidealizowane przez zbiorowość, która staje się w tym sensie bazą społeczną charyzmy. Nikt
nie  posiada  charyzmy  sam  w  sobie,  lecz  dopiero  wtedy,  gdy  znajdzie  zwolenników,
wyznawców, fanów, wielbicieli, wiernych. Aby zyskać charyzmę, trzeba porwać, pociągnąć za
sobą,  uwieść  innych,  mówiąc  przenośnie  -  zdobyć  rezonans  społeczny.  Takie  przypisanie
jednostce charyzmy oznacza nadanie jej uprawnień do decydowania za zbiorowość i zarazem
gotowość bezrefleksyjnego podporządkowania się jej decyzjom. Legitymizacja i akceptacja są tu
nierozdzielnie związane i stąd skuteczność władzy charyzmatycznej jest na ogół największa. I
odwrotnie, odmowa posłuszeństwa jest połączona z podważeniem charyzmy jako pozornej, w
myśl powiedzenia, że „król jest nagi".

Jak zwykle w rozważaniach Webera, ten trójpodział form legitymizacji ma charakter pewnych
konstruktów  jednostronnych  i  przerysowanych,  jak  sam  powiadał  „typów  idealnych".  W
realnych sytuacjach społecznych różne formy legitymizacji mogą się na siebie nakładać i tym
samym  wzmacniać  wzajemnie.  Przepisy  prawne  mogą  na  przykład  kodyfikować  i
sankcjonować odwieczne tradycje. Tak dzieje się na przykład we współczesnych monarchiach
konstytucyjnych,  gdzie  władza  króla,  wywodząca  się  z  dynastycznej  tradycji,  jest  zarażem
umocowana prawnie, a tym samym wyraźnie określona co do jej (ograniczonych) prerogatyw i
kompetencji. Na to nałożyć się jeszcze może osobista charyzma monarchy, jak na przykład w
przypadku  Juana  Carlosa  w  Hiszpanii.  Także  i  czysta  legitymizacja  tradycyjna,  nieoparta
jeszcze  na konstytucji,  może  być  wzmocniona  przez  charyzmę.  Ci  monarchowie,  o  których
najwięcej  w podręcznikach historii, opierali swoją władzę na obu podstawach. A inni szybko
poszli  w  zapomnienie.  Inna  sytuacja  polega  na  nałożeniu  się  legitymizacji  legalnej  i
charyzmatycznej. Wiadomo, że wśród premierów, prezydentów, generałów znajdują się tacy,
którzy są tylko wysokimi urzędnikami państwowymi czy wojskowymi, a są i tacy, którzy stają
się przywódcami narodów, wodzami, idolami obywateli. Tylko niekiedy zdarza się Napoleon,
Waszyngton, Lincoln, Lenin, de Gaulle. Może być tak, że ktoś dzięki swoim charyzmatycznym
walorom przemawiającym do mas uzyskuje wysoki urząd państwowy (np. wygrywa wybory,
dokonuje zamachu stanu, staje  na czele  rewolucji  itp.).  Przykład: Fidel  Castro czy Mao Tse-
tung.  I  odwrotnie,  może  być  tak,  że  dopiero  dzięki  uzyskaniu  wysokiego  urzędu  wybitna
skądinąd jednostka zdobywa powszechną widoczność i możliwości działania, które pozwalają
rozwinąć i uwidaczniają jej charyzmatyczne zdolności. Jak dowodzą wszyscy biografowie, taki
jest  chyba  przypadek  Jana  Pawła  II,  niewątpliwie  wybitnego,  wysoce  utalentowanego  i
szlachetnego człowieka, który jednak dopiero z objęciem Stolicy Apostolskiej stał się czołowym,
charyzmatycznym autorytetem współczesnego świata. Jest oczywiste, że połączenie legalnych
czy  tradycyjnych  prerogatyw  władzy  z  osobistą  charyzmą  niebywale  wzmacnia  pole  i  siłę
oddziaływania.

Legitymizacja  i  akceptacja  są  -  tak  jak  wszystkie  zjawiska  społeczne  -przedmiotem
nieustannych  zmian.  Max Weber  opisywał  przejście  władzy charyzmatycznej  w legalną,  co
określał  jako  rutynizację  charyzmy.  Charyzma  rodzi  się,  gdy  powstają  pewne  warunki
społecznego  rezonansu  dla  osobistych  walorów  jakiejś  osoby.  Ale  charyzma  znika,  gdy
warunki  te  ulegają  zmianie.  Jest  relacją  płynną  i  zmienną.  Charakteryzowaliśmy ten  proces
wcześniej w rozdziale siódmym, wskazując na życiorys Lecha Wałęsy jako klasyczny przykład
cyklu zdobytej i utraconej charyzmy. Przez analogię można wskazać na podobne przejścia od
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władzy  tradycyjnej  do  legalnej  -  gdy  tradycja  zostaje  usankcjonowana  przez  prawo.
Przykładem  wyżej  przytaczanym  są  monarchie  konstytucyjne.  Możliwy  jest  także  proces
odwrotny do rutynizacji charyzmy, gdy mianowicie władza legalna zanika, a pozostaje tylko
towarzysząca  jej  poprzednio  władza  charyzmatyczna.  Obalony  prezydent  Filipin  Estrada
utracił  legalną  władzę  w  wyniku  oskarżeń  o  korupcję.  A  mimo  to  milionowe  rzesze  jego
zwolenników długo jeszcze demonstrowały w jego obronie, udzielając mu pełnego, masowego
poparcia. Także władza tradycyjna może utracić legalne podstawy i powrócić niejako do czystej
formy  tradycyjnej.  Gdy  w  Rumunii  czy  Bułgarii  zniesiono  monarchię,  żyjące  na  emigracji
dynastie zachowały w pewnej mierze tradycyjne wpływy w społeczeństwie i dzisiaj podejmują
udane próby powrotu do władzy.

Jeszcze  wyraźniejszym  fluktuacjom  ulega  akceptacja  władzy  wśród  tych,  którzy  są  władzy
podporządkowani.  Zmiany  te  mogą  przebiegać  niezależnie  od  dynamiki  legitymizacji.
Wiadomo, że akceptacją społeczną cieszą się  niekiedy zarówno uzurpatorzy,  jak i  ci,  którzy
władzy  nadużywają.  Przejście  od  akceptacji  do  opozycji  wobec  władzy  legitymizowanej  i
odwrotnie  -  od opozycji  do akceptacji,  może dokonywać się  w zależności  od pojedynczych,
konkretnych efektów prowadzonej polityki. Nastroje społeczne bywają bardzo zmienne.

Przywództwo

Proces pojawiania się i krystalizowania relacji władzy jest najlepiej widoczny i najlepiej został
zbadany w małych grupach. Zauważono, że w nowo tworzących się grupach bardzo szybko
pojawia się nierówność wpływów, jakie  na innych wywierają  poszczególni  członkowie,  a w
grupach  zorganizowanych  także  nierówność  uprawnień  władczych  związanych  z  różnymi
pozycjami  (statusami).  W  szczególności  typowe  jest  wyłanianie  się  przywódców  i
konstytuowanie się pozycji przywódczych.

Wynika to z trojakich  konieczności  funkcjonalnych,  które  występują  w większości  grup.  Po
pierwsze,  z  potrzeby  koordynacji  działań  zmierzających  do realizacji  celów grupowych.  Po
drugie,  z  potrzeby  zapewnienia  wewnętrznej  integracji  czy  spoistości  grupy.  Po  trzecie,  z
potrzeby  afirmowania  ważnych  dla  grupy  ideałów  i  wartości  przez  dostarczanie  wzorów
osobowych, a w razie potrzeby egzekwowanie właściwych sposobów postępowania. Na takie
zapotrzebowanie odpowiada przywódca lub przywódcy grupy. Niekiedy może to być jedna
osoba, która jest zdolna równocześnie narzucić członkom grupy efektywne i wzajemnie zgrane
sposoby  działania,  wytworzyć  między  nimi  silne  więzi  i  stanowić  dla  nich  wzorzec
postępowania. Czasami pojawiają się w jednej grupie przywódcy wyspecjalizowani: ktoś, kto
ma  najlepszą  wiedzę  i  umiejętności,  aby  prowadzić  grupę  do  skutecznej  realizacji  celów
(„władza eksperta"), ktoś inny, kto ma talenty towarzyskie i animatorskie i zdolny jest stworzyć
w  grupie  atmosferę  solidarności,  lojalności,  wzajemnego  zaufania,  zapewnić  ciekawe  czy
przyjemne spędzanie czasu („władza wodzireja"), wreszcie ktoś trzeci, kto w doskonały sposób
wciela  wartości  i  idee  grupowe  i  stanowi  żywy  wzorzec  do  naśladowania  („władza
moralizatora").

W  słynnych  badaniach  nad  bostońskimi  gangami  młodzieżowymi  przeprowadzonych  w
okresie międzywojennym przez Williama F. Whyte'a i zrelacjonowanych w tomie Społeczeństwo
rogu ulicy*,  który stał  się  klasyczną pozycją głębokiej,  wyrafinowanej  socjologii  empirycznej,
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zastanawiano  się  m.in.  nad  kryteriami,  według  których  grupa  dobiera  przywódców.
Rozróżniono  kryteria  zewnętrzne  związane  ze  statusem  danej  jednostki  w  szerszym
społeczeństwie,  poza  badaną  grupą,  oraz  kryteria  wewnętrzne  związane  z  działaniami  w
grupie. Wchodząc do grupy, jednostka wnosi niczym w posagu swój wcześniej zdobyty status
społeczny. Może na przykład posiadać zasoby materialne, wysoki prestiż lub sławę, znaczne
wpływy, bogatą wiedzę, zdrowie i sprawność fizyczną. To wszystko ułatwia zdobycie pozycji
przywódczej, przy czym znaczenie tych czynników zewnętrznych jest różne w zależności od
charakteru grupy. Na przykład w grupie biznesmenów liczyć się będą majątek i wpływy, w
grupie  uczonych -  wiedza  i  dorobek naukowy,  w grupie  artystów -  prestiż  zawodowy czy
sława, w gangu przestępczym - pieniądze, wpływy, ale także legenda wcześniejszych udanych
napadów  i  spektakularnych  ucieczek  przed  policją.  Najważniejsze  są  jednak  walory
przejawiane w toku działań wewnątrz  grupy. Należy do nich,  po pierwsze,  wysoki  stopień
pewności  siebie  (asertyw-ności)  i  dominujący  charakter  zachowania.  Następnie  zdolności
towarzyskie,  łatwość  obcowania  z  innymi,  obycie  z  sytuacjami  zbiorowymi.  Po  trzecie,
ujawniana  i  dostrzegana  szczególna  kompetencja  w dziedzinach  przez  grupę  cenionych (w
bostońskich gangach młodzieżowych były to siła fizyczna, umiejętność podrywania dziewczyn
i mistrzostwo w grze w kręgle). Po czwarte, wzorowe stosowanie się do uznanych w grupie
norm i wartości (np. w gangach młodzieżowych są to brutalność, „męski" sposób mówienia,
szczególna moda w ubieraniu się, strzyżeniu itp.).

Raz  uzyskana  pozycja  przywódcza  otwiera  możliwości  utrwalenia  i  poszerzenia  władzy.
Przywódca  ma  szczególne  możliwości  manipulacji,  przez  rozdzielanie  nagród  i  kar,
pozyskiwanie  grona  popleczników,  a  zarazem  izolowanie  przeciwników.  Może  skuteczniej
dokonywać selekcji  informacji  na swój  temat;  ukrywając błędy czy potknięcia,  a szczególnie
reklamując  sukcesy.  Może wreszcie  przynajmniej  przez  pewien  czas wykorzystywać kredyt
zaufania,  jakim  obdarza  go  grupa.  Zwiększona  przez  kredyt  zaufania  niekontrolowana
swoboda  działania  przywódcy  pozwala  mu  na  oryginalne  i  ryzykowne  przedsięwzięcia
innowacyjne,  reformatorskie,  które  -  jeśli  się  powiodą  -  potwierdzają  i  wzmacniają  jego
wyjątkową  pozycję  w  grupie.  Objęcie  pozycji  przywódcy  uruchamia  w  ten  sposób
samowzmacniający się  mechanizm utrwalania i  poszerzania  jego władzy.  To jest  oczywiście
jego  szansa.  Nie  musi  jej  jednak  sprostać.  Działania  nieskuteczne  są  w  stanie  dość  szybko
podważyć zaufanie do przywódcy i podać w wątpliwość jego władzę. Zaufanie jest  dobrem
„łatwo tłukącym się": łatwo je zniszczyć, a potem bardzo trudno odzyskać.

Przywództwo  w  grupie  może  być  realizowane  w  różny  sposób.  Rozróżniamy  trzy  style
przywództwa:  autokratyczne,  demokratyczne  i  permisyjne  (zwane  też  czasem
leseferystycznym). Zależeć to może od indywidualnych cech osobowościowych przywódcy, ale
także od okoliczności zewnętrznych, kontekstu, w którym działa. Gdy pozycja przywódcy jest
zinstytucjonalizowana,  jak  w  grupach  formalnych  posiadających  ustaloną  organizację,  jego
działania  są  regulowane  przez  normy  czy  przepisy  dopuszczające  większą  lub  mniejszą
arbitralność:  zezwalające  np.  na  jednoosobowe  decyzje,  lub  przeciwnie  -  wymagające
konsultacji,  kolektywnego  poparcia,  kontrasygnaty  itp.  Ale  nawet  gdy  przywództwo  jest
spontaniczne,  niezinstytucjonalizowane,  ograniczenia  w  sprawowaniu  przywództwa  mogą
wynikać  z  tradycji  charakterystycznych  dla  pewnych  kontekstów  społecznych.  Gang
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przestępczy  czy  grupa  terrorystyczna,  ale  także  drużyna  piłkarska,  za  naturalne  uzna
przywództwo  autokratyczne,  podczas  gdy  stowarzyszenie  naukowe  czy  klub  artystyczny
wymagać  będzie  przywództwa  demokratycznego  czy  permisyjnego.  Tak wynika  bowiem  z
mocno zakorzenionej tradycji tych dziedzin życia społecznego. Gdy przywódca sięgnie po styl
niepasujący  do  kontekstu,  niezgodny  z  tradycją,  spotka  się  z  oporem,  odmową
podporządkowania się, wypowiedzeniem posłuszeństwa.

Czym  różnią  się  trzy  style  przywództwa?  Przywódca  autokratyczny  sprawuje  władzę
samodzielnie  i  monopolistycznie.  Stoi  ponad grupą. Przywódca demokratyczny koordynuje,
doradza,  sugeruje  decyzje  członkom  grupy.  Jest  „pierwszym  wśród  równych".  Przywódca
permisyjny jest realizatorem ustaleń podjętych swobodnie przez grupę i minimalnie wtrąca się
do  procesu  decyzyjnego,  służąc  jedynie  grupie  swoimi  kompetencjami  i  umiejętnościami
wykonawczymi.  Jest  „niewidzialnym  doradcą"  na  usługach  grupy.  Dokładniej  można  te
różnice opisać za pomocą czterech pytań. Po pierwsze: jak wyznaczane są cele i zadania grupy?
Przywódca autokratyczny narzuca je grupie, przywódca demokratyczny kieruje ustalaniem ich
przez  grupę,  a  przywódca  permisyjny  pozostawia  decyzje  swobodnej  dyskusji  grupowej.
Pytanie  drugie:  jak  wyznaczana  jest  realizacja  zadań  grupowych?  Przywódca  autokratyczny
wskazuje strategię i metody działania, wyznaczając konkretnie każdy kolejny krok, jaki należy
podjąć. Przywódca demokratyczny przedstawia grupie alternatywne scenariusze, wskazując na
ich  szansę,  koszty  i  rozmiary  ryzyka.  Przywódca  permisyjny  służy  radą,  kiedy  grupa
potrzebuje  informacji  niezbędnych  do  konstruowania  planu  działania.  Pytanie  trzecie:  jak
przydzielane  są  zadania  członkom  grupy?  Przywódca  autokratyczny  rozdziela  konkretne
zadania  między  wybranych  przez  siebie  członków  grupy.  Przywódca  demokratyczny
pozostawia rozdział zadań samym członkom grupy, udzielając co najwyżej pewnych sugestii.
Przywódca permisyjny  nie  uczestniczy w rozdziale  zadań między członków grupy.  Pytanie
czwarte: w jaki sposób przywódca odnosi się do członków grupy? Przywódca autokratyczny
wypowiada wyraźne i jawne personalne opinie o członkach grupy, rozdziela kary, nagany, ale i
pochwały dla konkretnych członków grupy w obecności innych. Przywódca demokratyczny
skupia  się  na  obiektywnej  ocenie  skuteczności  działań,  wskazując  na  ich  możliwe
usprawnienia.  Przywódca permisyjny rzadko wdaje się  w personalne  oceny,  a formułuje  co
najwyżej ogólne komentarze na temat działania grupy.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który styl przywództwa jest lepszy. Po pierwsze
dlatego,  że  o  sukcesie  przywództwa  decydują  dwie  różne  sprawy:  efektywność  zadaniowa
grupy, pozwalająca członkom zrealizować swoje instrumentalne cele, a po drugie autoteliczne
satysfakcje  z  uczestnictwa,  płynące  z  dużej  spoistości  grupy,  jej  zintegrowania,  wysokiego
morale.  Efektywności  sprzyja  zazwyczaj  bardziej  przywództwo autokratyczne.  Satysfakcje  z
członkostwa  są  natomiast  znacznie  większe  przy  przywództwie  demokratycznym  czy
permisyjnym.  Ale  i  te  stwierdzenia  są  przybliżone,  bo  wszystko  zależy  jeszcze  od rodzaju
grupy, typu zadań, jakie przed nią stoją, kontekstu społecznego, w którym funkcjonuje. Trudno
sobie wyobrazić  demokratyczne głosowanie  na froncie  wojennym. I  trudno sobie wyobrazić
autokratyczne  dyktowanie  rozwiązań  komitetowi  ekspertów.  A  poza  tym  każdy  rodzaj
przywództwa  ma  i  zalety,  i  wady.  Ceną  za  sprawność  przywództwa  autokratycznego  jest
zamknięcie  a limine  puli  inicjatyw,  pomysłów, innowacji,  jakie  wnieść  by mogli  członkowie
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grupy kierowani demokratycznie lub permisyjnie. I odwrotnie, ceną za mobilizację wszystkich
członków  grupy  i  branie  pod  uwagę  ich  pomysłów  i  poglądów  jest  nieoperatywność
przywództwa, trudność osiągnięcia decyzji, marnotrawstwo czasu i energii na niekończące się
dyskusje.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

ANARCHIZM: odrzucenie czyichkolwiek uprawnień do podejmowania wiążących dla innych
decyzji.

AUTORYTET: władza legitymizowana, czyli akceptowana przez adresatów.

Władza i autorytet

DOMINACJA:  sytuacja,  w  której  asymetryczna  relacja  władzy  występuje  pomiędzy
zbiorowościa-mi (grupami, klasami, warstwami, kategoriami społecznymi), z których jedna ma
możliwość  zagwarantowania  swoich  interesów  kosztem  interesów  czy  wbrew  interesom
drugiej.

KOMPETENCJA PODMIOTOWA: ograniczenie zakresu władzy do pewnego grona osób. 

KOMPETENCJA  PRZEDMIOTOWA:  ograniczenie  zakresu  władzy  do  pewnej  dziedziny
spraw.

LEGALIZM: uznanie władzy legalnej, wynikające z szacunku dla prawa.

NADUŻYCIE  WŁADZY:  realizowanie  uprawnień  władczych  poza  zakresem  kompetencji
podmiotowej lub przedmiotowej.

NONKONFORMIZM  (inaczej  -  kontestacja  władzy):  publicznie  manifestowane
niepodporządkowanie  się  władzy  wynikające  z  odrzucenia  legitymizujących  ją  praw  czy
tradycji albo z zakwestionowania charyzmy władcy.

OPORTUNIZM: uznanie władzy tylko w obawie przed przymusem i negatywnymi sankcjami.

PREROGATYWY WŁADCZE: uprawnienie do wydawania poleceń czy podejmowania decyzji
wiążących  drugą  stronę  stosunku  społecznego,  zawarte  w  roli  związanej  z  daną  pozycją
społeczną.

PRZEMOC: władza oparta na „nagiej sile", przewadze fizycznej, bez akceptacji drugiej strony.

PRZYMUS: uprawnienie do wyegzekwowania swoich decyzji, żądań czy poleceń związane z
pozycją  społeczną  wyposażoną  w  prerogatywy  władcze.  Sprowadza  się  do  wymierzenia
pewnych  sankcji  za  niepodporządkowanie  się  władczym  decyzjom  albo  przynajmniej  do
zagrożenia  takimi  sankcjami,  co  ma  skłonić  do  podporządkowania  się  przez  stworzenie
dyscypliny strachu.

PRZYMUS  PAŃSTWOWY:  egzekwowanie  prerogatyw  władczych  organów  państwowych
poprzez specjalnie do tego powołane instytucje i organizacje, z odwołaniem się do repertuaru
najsroższych  kar  zarezerwowanych  tylko  dla  państwa  -  np.  pozbawienia  wolności  czy
odebrania życia.
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PRZYWÓDZTWO:  spontaniczne  i  oddolne  obdarzenie  jednego  z  członków  grupy
uprawnieniami władczymi - decyzyjnymi, koordynacyjnymi - w stosunku do pozostałych.

PRZYWÓDZTWO  AUTOKRATYCZNE:  styl  sprawowania  przywództwa  oparty  na
narzucaniu z góry jednoosobowych decyzji bez konsultacji z członkami grupy.

PRZYWÓDZTWO  DEMOKRATYCZNE:  styl  sprawowania  przywództwa  oparty  na  roli
koordynującej, mediującej i wspomagającej osiąganie większościowych decyzji przez członków
grupy.

PRZYWÓDZTWO PERMISYJNE:  styl sprawowania przywództwa oparty na służeniu grupie
jedynie radą i ekspertyzą, z pozostawieniem pełnej autonomii w podejmowaniu decyzji samym
członkom grupy.

RUTYNIZACJA CHARYZMY: przekształcenie władzy charyzmatycznej w legalną, połączone
z formalizacją szczególnej osobistej relacji uznania i poparcia między władcą a poddanymi.

UZURPACJA WŁADZY: objęcie władzy z pogwałceniem prawnie przepisanej procedury.

WŁADZA: taka relacja między jednostkami, w której istnieje prawdopodobieństwo, że jedna z
nich  przeprowadzi  swoją  wolę,  nawet  mimo oporu drugiej.  Inaczej:  możliwość  wydawania
wiążących dla drugiej osoby decyzji.

WŁADZA  CHARYZMATYCZNA:  usprawiedliwiona  wyjątkowymi  walorami  osobistymi
władcy, dostrzeżonymi i uznanymi przez poddanych czy zwolenników.

WŁADZA LEGALNA:  umocowana w przepisach prawa oraz procedurach powoływania  na
stanowiska władcze.

WŁADZA  TRADYCYJNA:  uzasadniona  świętością  tradycji  wskazującej  na  pewne  pozycje
społeczne czy pewne osoby jako nosicieli uprawnień władczych.

WPŁYW:  władza oparta  na argumentach,  perswazji,  autorytecie  osobistym, uznanych przez
drugą stronę.

Książki godne uwagi

39, 66, 67, 86, 90, 91 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Część V

FUNKCJONOWANIE SPOŁECZEŃSTWA

Rozdział 

Socjalizacja i kontrola społeczna

W  dotychczasowych  rozważaniach  zastosowaliśmy  kolejno  kilka  perspektyw  -działaniową,
strukturalną,  grupową,  kulturową -  starając  się  pokazać,  jak uzupełniają się  one wzajemnie,
tworząc coraz pełniejszy i wielostronny obraz życia społecznego. Ale abstrahowaliśmy dotąd
od  jednego  niezwykle  ważnego  czynnika-czasu.  Analizowaliśmy  składniki  społeczeństwa,
relacje  między  nimi,  złożone  sieci  takich  relacji,  struktury  tworzące  z  elementów  odrębne
społeczne ' całości.  Jakby powiedział,  nawiązując do analogii  organicznej,  twórca socjolo-fgii
Auguste  Comte,  zajmowaliśmy się  anatomią  społeczeństwa.  Ale  kiedy  mó-• wimy o życiu
społecznym, mamy na myśli coś więcej: nieustannie dziejące się -w społeczeństwie zdarzenia,
dokonujące się zmiany, toczące się procesy. Orga-zm żywy, żeby kontynuować tę analogię, to
nie  zastygły  szkielet,  lecz  zmie-|<fliająca  się  z  sekundy  na  sekundę,  z  minuty  na  minutę,
funkcjonująca całość. |Życie to zmienność, dynamika, dzianie się. Tak samo opisane przez nas
kom-iponenty społeczeństwa „żyją", czyli uczestniczą w wiecznie płynnej, nigdy nie iustającej
zmienności.

Zmienność społeczeństwa

Dminujący  w  dzisiejszej  socjologii  punkt  widzenia  podkreśla,  że  wszelkie  ujęcia  aczasowe,
statyczne,  są  tylko  analityczną  abstrakcją,  potrzebną,  ale  nie  wy-rczającą,  aby  uchwycić
najważniejsze cechy rzeczywistości społecznej. Tak jak djęcie fotograficzne to tylko obraz chwili
między jakąś przeszłością,  a jakąś przyszłością,  zapis momentu w łańcuchu nieprzerwanych
zdarzeń  i  procesów,  tak samo wszelka statyczna analiza  społeczeństwa to tylko opis stanu,
który jeszcze przed chwilą był inny, i za chwilę  będzie jeszcze inny. Społeczeństwo nie tyle
istnieje, co dzieje się, staje się, przekształca.

Jeśli  przyjrzymy się występującym w społeczeństwie procesom - a więc charakterystycznym
sekwencjom dokonujących się w czasie zmian - dostrzeżemy łatwo, że są one dość różnorodne.
Mamy  najpierw  pewne  procesy  „codzienne",  toczące  się  nieprzerwanie,  ciągle,  w  obrębie
każdej  społecznej  całości:  grupy,  społeczności,  społeczeństwa globalnego.  Gdyby raz  jeszcze
zastosować  analogię  organiczną,  jest  to  swoista  fizjologia  społeczeństwa.  Podtrzymuje  ona
funkcjonowanie  społeczeństwa w niezmienionej  formie,  jak powiadają niektórzy -  zapewnia
ciągłą reprodukcję społeczeństwa. Zwolennicy teorii funkcjonalnej twierdzą, że istnieją pewne
imperatywy życia społecznego, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo mogło trwać. Na
przykład:  urodzenie  i  wychowanie  nowych  członków,  dostarczenie  środków  do  życia,
skoordynowanie indywidualnych działań, wyegzekwowanie reguł współżycia itp. To właśnie
zapewniają procesy demograficzne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe, kontrolne itp.

Ale są i inne procesy, takie w toku których sama społeczna całość ulega zmianie. To jest inna

Nu
mer



skala dynamiki, inna perspektywa czasowa, w której procesy się toczą - już nie codzienna, lecz
historyczna. Dawne społeczeństwa były zupełnie inne niż dzisiejsze. Przyszłe będą z pewnością
inne niż nasze. Zmianie ulegają składniki społeczeństwa, kultura, struktury społeczne, a nawet
te  procesy  wewnętrzne,  reprodukcyjne,  które  przebiegają  inaczej  niż  dawniej.  Na  przykład
zmienia się system ekonomiczny, polityczny, reguły kulturowe, style życia itp. Socjologowie
mówią o wzroście, ewolucji lub rozwoju społeczeństwa.

Obecnie  zajmiemy  się  dynamicznymi,  czasowymi  aspektami  życia  społecznego,  analizując
procesy  społeczne.  Najpierw  przyjrzymy  się  procesom  „fizjologicznym",  reprodukcyjnym,
codziennym. Najważniejszy z nich to proces socjalizacji.

Geneza ludzkiego sposobu życia

Problem socjalizacji pojawia się wtedy, kiedy zastanawiamy się, skąd ludzie uzyskują wiedzę,
przekonania,  umiejętności,  reguły,  normy,  wartości,  które  później  realizują  w  swoich
działaniach.  Na to,  aby działać,  wszyscy musimy mieć jakieś  wiadomości,  informacje,  jakieś
schematy postępowania, jakieś ideały, jakieś wzory, jakieś wizje celów, które sterują naszymi
działaniami. Skąd one się biorą?

Na  pytanie  to  padają  dwie  przeciwstawne  odpowiedzi.  Pierwsza,  choć  de  facto  w  skrajnej
postaci  rzadko spotykana, powiada,  że jest  to sprawa biologii  i  genetyki.  Ludzie  dziedziczą
pewne  ludzkie  impulsy,  repertuary  zachowań,  sposoby  postępowania,  schematy  myślenia,
które  właściwe  są  całemu gatunkowi.  To  natura  ludzka  predestynuje  do  pewnych  działań,
wskazuje, jak mają przebiegać i do czego mają zmierzać. To w naturze ludzkiej zakodowane są
także pewne niezbędne do przetrwania idee, informacje, poglądy. Ludzie żyją, działają, myślą
w swoiście ludzki sposób dlatego, że realizują swoje dziedzicznie uzyskane predyspozycje.

Odpowiedź  przeciwna  stwierdza,  że  wszystkie  te  swoiście  ludzkie  sposoby  życia  nie  są
efektem dziedziczenia biologicznego, lecz ludzie nabywają je od społeczeństwa, w którym się
urodzili i w którym dorastają. To ich społeczeństwo dyktuje im, jak działać i jak myśleć. Aby
stać się  pełnowartościowymi,  dojrzałymi członkami społeczeństwa,  muszą się  tego nauczyć.
Nie chodzi przy tym tylko o naukę w sensie szkolnym, zamierzonym i zorganizowanym, ale
wszelkie wpływy, poprzez które społeczeństwo przekazuje i wpaja jednostce wzory i reguły
życia  zawarte  w  kulturze.  To  właśnie  rozumiemy  przez  proces  socjalizacji.  Socjalizacja  to
proces,  dzięki  któremu  jednostka  wdraża  się  do  sposobu  życia  swojej  grupy  i  szerszego
społeczeństwa przez uczenie się reguł i idei zawartych w kulturze.

Są dwa mocne argumenty przemawiające na rzecz tezy o społecznej, a nie biologicznej genezie
ludzkiego  postępowania.  Pierwszy  to  spostrzeżenie  oczywiste  co  najmniej  od  czasów
najdawniejszych wypraw zamorskich,  że ludzkie społeczności  żyją bardzo różnie. Te wzory,
reguły czy idee, które w jednej społeczności wydają się oczywiste, w innej nie występują. W ich
miejsce obowiązują wzory zupełnie odmienne, które z kolei wydają się dziwne i egzotyczne dla
przybyszów.  Pisaliśmy  o  tym pod hasłem  pluralizmu kulturowego  czy  wielokulturo-wości.
Wskazywaliśmy tam, że  uniwersaliów kulturowych,  a  więc  takich wzorów czy reguł,  które
byłyby  spotykane  zawsze  i  wszędzie,  co  by  wskazywało  na  ich  naturalną,  biologiczną
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proweniencję, jest niezwykle mało. Niewątpliwie powszechną instytucją jest rodzina. I jest to z
pewnością biologicznie uwarunkowane, że każdy rodzi się w jakiejś rodzinie, która musi być
na  tyle  trwała,  aby  zapewnić  mu  opiekę  przez  stosunkowo  długi  okres  niemowlęctwa  i
dzieciństwa. Niezależnie od tego jednak, że w jakiejś rodzinie ludzie żyć muszą, to to, jaka to
będzie  rodzina,  jest  niezwykle  zróżnicowane.  Jak  rodzina  jest  zorganizowana,  z  kogo  się
składa, jakie wiążą jej  członków relacje, jaka jest struktura pokrewieństwa, jak odnosi się do
dzieci, jak dzieli różne niezbędne funkcje, kto ma władzę - to wszystko różni się ogromnie w
różnych  społecznościach.  Nie  może  więc  być  efektem  wspólnej  ludziom natury,  lecz  raczej
różniącej ich nieskończenie kultury.

Argument  drugi  odwołuje  się  do  kilku  znanych  i  dobrze  przez  psychologów  zbadanych
przypadków, gdy dziecko ludzkie z różnych losowych powodów - porzucone lub zagubione -
wychowywało  się  i  dorastało  w  środowisku  zwierzęcym.  Okazuje  się,  że  nie  przejawia
wówczas żadnych typowo ludzkich umiejętności czy kompetencji:  nie potrafi posługiwać się
mową, komunikować z innymi, nie ma wiedzy o świecie, samowiedzy na swój temat, poczucia
tożsamości,  nie  mówiąc  już  o  wyższych  standardach  moralnych,  wzorach,  normach,
wartościach.  Co  więcej,  nie  tylko  chodzi  o  to,  że  „wilcze  dzieci"  nie  zdążyły  się  tego
wszystkiego nauczyć oderwane od środowiska ludzkiego, ale także że nie wykształciły samych
mechanizmów  psychicznych  uczenia  się.  Nie  były  już  w  stanie  nadrobić  tych  straconych
„lekcji",  pozostawały  oporne  na  uczenie  się,  niezdolne  do  opanowania  języka  ani  reguł
społecznych.  Nawet  najlepsze  środowiska wychowawcze czy szkolne,  jakie  im zapewniano,
były bezsilne,  gdy ominięty został ten naturalny etap społecznych kontaktów i wpływów, z
jakimi normalne dziecko styka się w swojej  rodzinie. Dzieci pozostawały już trwale w takiej
pół-ludzkiej, niepełnej egzystencji. Ludzki sposób życia nie jest więc dziedziczony naturalnie,
lecz poprzez wpajanie dziecku kultury zbiorowości, w której się urodziło i dorasta. Ten proces
to właśnie socjalizacja.

Powiedzmy  od  razu,  że  w  swoich  skrajnych  sformułowaniach  ani  pierwsze,  ani  drugie
stanowisko  nie  jest  trafne.  To  nie  jest  kwestia  dylematu:  natura  czy  kultura,  lecz  jakiegoś
współgrania  obu.  Trudno  zaprzeczyć  roli  biologii,  genetycznie  przekazywanych  i  zapewne
ewolucyjnie  ukształtowanych  właściwości,  które  wyróżniają  gatunek  ludzki  od  innych.  I
trudno zarazem uznać,  że wszystko sprowadza się  do biologii,  bo nie  znajdziemy wówczas
wytłumaczenia ani dla pluralizmu kulturowego, ani dla niezbędności środowiska społecznego
przy  kształtowaniu  cech  ludzkich.  Biologia  dostarcza  pewnych  predyspozycji,  potencji  dla
stania  się  człowiekiem  w  pełnym  sensie  tego  słowa.  To,  czy  rozwiną  się  one  w  pełne,
funkcjonujące mechanizmy psychiczne (np. zdolność uczenia się, komunikowania przy pomocy
języka itp.)  i  jakie  ukształtują się  za ich  pomocą konkretne  sposoby życia -  czego dzieci  się
nauczą, jakim językiem będą się porozumiewać - jest już sprawą oddziaływania społeczeństwa.

Socjalizacja: wchodzenie do społeczeństwa

Proces  oddziaływania  społeczeństwa  na  jednostkę  to,  patrząc  z  drugiej  strony,  wchodzenie
jednostki  do  społeczeństwa.  Z  tej  perspektywy  socjalizacja  to  procesy,  za  pośrednictwem
których jednostka staje się pełnowartościowym członkiem zbiorowości społecznych. Odbywa
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się  to  na  kilku  poziomach.  Na  najbardziej  ogólnym  poziomie  polega  na  zdobyciu  tych
kompetencji i umiejętności, które niezbędne są dla społecznej egzystencji, a więc życia wśród
innych, w kooperacji z innymi. Jest to swoiste minimum kulturowe wymagane od wszystkich
ludzi.  Należy  tu  umiejętność  porozumiewania  się,  a  także  podstawowe  moralne  wymogi
współżycia  zabraniające  naruszania  czyjegoś  dobra  i  żądające  poszanowania  dla  naszego,  a
także tolerancji wobec czyjejś odmienności. Na niższym poziomie socjalizacja oznacza wejście
do konkretnej kultury, a więc przyswojenie podzielanych w jej ramach, swoistych dla niej idei,
przekonań,  reguł,  norm,  wartości,  symboli.  Na  przykład  opanowanie  języka  polskiego,
polskiego  obyczaju,  zwyczajów,  gustów,  wiedzy  o  narodowych  tradycjach  itp.  Na  jeszcze
niższym  oznacza  opanowanie  konkretnych  ról  społecznych  związanych  z  określonymi
pozycjami, do których jednostka aspiruje. Przykładem jest socjalizacja do ról rodzinnych: męża,
żony, teściowej, do ról zawodowych: adwokata, nauczyciela, maszynisty, do ról politycznych:
obywatela,  reprezentanta  itp.  Z  innej  perspektywy  oznacza  to  zdobycie  umiejętności  i
kompetencji niezbędnych do akceptacji w konkretnych grupach, do których jednostka pragnie
należeć.

Złożoność tego procesu wynika nie tylko z wielości poziomów, na których się odbywa, ale z
równoczesności „lekcji", jakie jednostka musi opanować ze względu na to, że obejmuje naraz
wiele  pozycji  w  społeczeństwie  i  wchodzi  naraz  do  wielu  grup.  Co  więcej,  w  ciągu  życia
zmienia zajmowane pozycje i przynależności grupowe. Oznacza to, że musi zarzucać dawne
idee  i  wzory i  opanowywać nowe.  Na przykład staje  się  dorosłym i  przestają  być  aktualne
wzory życia dziecka, a pojawiają się nowe normy i wartości. Zakłada rodzinę i musi uczyć się
roli  męża czy ojca.  Zmienia  zawód i  musi  zdobyć nowe kompetencje.  Idzie  na emeryturę  i
przystosować  się  musi  do  stylu  życia  ludzi  starych.  Wreszcie  zdarza  się,  że  jednostka
przechodzi z jednej kultury do drugiej -czasowo, jako turysta, podróżnik, pracownik sezonowy,
albo na stałe, jako emigrant czy uchodźca. Wtedy nie wystarczy kompetencja jednokulturowa,
socjalizacja  musi  objąć  wiele  kultur,  po  kolei  lub  równocześnie,  wykształcając  kompetencję
wielokulturową, kosmopolityczną.

Trzy wizje internalizacji kultury

Wszystkie te treści, które społeczeństwo wpaja jednostce, zawarte są w obrębie kultury. Kultura
stanowi taki wielki, bogaty arsenał wiedzy, wzorów, reguł, norm, wartości, symboli, z którego
poza treściami wspólnymi dla całej zbiorowości (jak np. językiem) każdy korzysta selektywnie,
w zależności od pozycji społecznych (ról), jakie pełni, i swoich przynależności grupowych. Inne
treści przyswaja z kultury lekarz, inne adwokat, inne rolnik, inne marynarz. Czego innego uczy
się dziecko, czego innego student, czego innego emeryt. Inne wzory są ważne dla księdza, a
inne dla artysty.

MICHEL FOUCAULT (1926-1984)

Filozof  i  historyk  francuski,  który  wywarł  znaczny  wpływ  na  niektóre  najnowsze  kierunki
myśli  socjologicznej.  Najważniejsze  książki:  [Szaleństwo  i  cywilizacja]  (1961),  Archeologia
wiedzy] (1969), Surveiller et punir [Nadzór i kara] (1975).

Działania i myślenie członków społeczeństwa są kształtowane przez ukryte i nieuświadomione
struktury,  które  wytwarzają  się  historycznie  i  mają wielką  trwałość.  Działają  one  jakby „za
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plecami* podmiotów społecznych. Foucault określa je mianem „dyskursów" życia potocznego,
oraz  struktur  poznawczych  (epistemes)  aktywności  filozoficznej  i  naukowej.  W  pewnych
momentach ciągłość dyskursów ulega radykalnemu zerwaniu i tworzą się nowe ramy działania
i  myślenia.  Istotną  rolę  w tym procesie  odgrywa nauka społeczna.  W rezultacie  tworzy się
całkowicie nowy świat społeczny, wszystko bowiem w społeczeństwie jest zrelatywizowane do
dyskursu.  „Archeologia  wiedzy"  to  wydobywanie  na  jaw,  odgrzebywanie  spod  powłoki
pozornej  oczywistości  i  konieczności  innych niż panujące  aktualnie  dyskursów, ukazywanie
zarówno  ich  historycznej  ciągłości,  jak  i  dyskursywnych  przełomów.  W historii  dyskursów
ogromną rolę odgrywa przypadek, odkrycie, inicjatywa, decyzja. Archeologia wiedzy pozwala
dostrzec, że „teraźniejszość nie była zawsze", a obecne instytucje, reguły i przekonania nie są
ani jedyne, ani konieczne, ani odwieczne.

Dyskursy raz ustalone są ludziom narzucane i egzekwowane. Pojawienie się nowych znaczeń
stanowi efekt  walk i  realizowania władzy. „Genealogia wiedzy" odkrywa moment narodzin
nowych  dyskursów,  wiążąc  je  ze  starciami  sił  społecznych  dysponujących  nierównymi
zasobami władzy. Na przykład pozornie oczywiste dychotomie: szalony-normalny, chory-zdro-
wy, przestępca-przestrzegajacy prawa - zrodziły się w jakimś momende historyanym jako efekt
praktyk psychiatrycznych, medycznych i kryminologicznych. Wykluczenie pewnych kategorii
ludzi  poza obręb  społeczeństwa (ekskluzja)  jest  efektem  zastosowania  pewnych  schematów
kategoryzacyjnych.  Stają  się  one  narzędziem  władzy,  której  agentami  są  „sędziowie
normalności": nauczyciele, lekarze, naukowcy, pracownicy socjalni. Stworzyli nam oni dzisiaj
„społeczeństwo dyscyplinujące",  w którym jesteśmy poddani obserwacji,  badaniu,  naciskowi
konformizującemu, represjonowaniu. Swoją genealogię pełną przypadków, innowacji, błędów,
efektów  walki  mają  wszelkie  systemy  reguł  społecznych,  które  dlatego  są  zawsze
heterogeniczne i wewnętrznie niespójne.

Władza  przenika  całe  życie  społeczne,  jest  obecna  we  wszelkich  stosunkach  społecznych.
Występuje  wszędzie  tam,  gdzie  ludzie  zmuszani  są  czynić  to,  aego  by  inaaęj  nie  robili.
Warunkiem istnienia władzy (w odróżnieniu od całkowitego uprzedmiotowienia poddanych)
jest  wolność  podmiotów,  które  mogą  władzy  się  przeciwstawić.  Konfrontacja  i  kontestacja
przeciw władzy to symptomy podmiotowości.
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Kultura, a dokładniej - jej wyselekcjonowane elementy oddziałują bezpośrednio na osobowość
ludzi,  zostają  przez  jednostki  przyswojone  czy,  jak  mówimy,  ulegają  internalizacji.
Przekształcają  się  wtedy  w  prywatne,  indywidualne  przekonania,  poglądy,  motywacje,
aspiracje, predyspozycje, kanony moralne, obyczajowe itp. Psycholog powie o ukształtowaniu
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się postaw, a więc tendencji do działania w pewien określony sposób. Ale na tym nie koniec, w
życiu społecznym bowiem liczy się naprawdę to, co ludzie robią, nie tylko ich postawy, ale
rzeczywiste  działania  stanowiące  -  jak pamiętamy -  konstytutywny składnik społeczeństwa.
Druga faza procesu socjalizacji  to zatem przejawianie  się  zinternalizowanych w osobowości
treści kulturowych w działaniach, czyli inaczej ich eksternalizacja. Socjalizacja w pełnym sensie
to  proces  dwuetapowy  kształtowania  działań  ludzi  przez  kulturę.  Ostatecznym  efektem
socjalizacji są określone działania. Aborygeni w Australii inaczej się ubierają, co innego jedzą,
inaczej  budują  domy,  inaczej  wychowują  dzieci,  inaczej  spędzają  wolny  czas,  inaczej  się
pozdrawiają, inaczej chowają zmarłych niż współcześni Polacy, dlatego właśnie, że w procesie
socjalizacji  ich  działania  ukształtowała  odmienna  od naszej  kultura.  Osobowość  stanowi  tu
tylko ogniwo pośrednie, ale w pełnym procesie niezbędne.

Scharakteryzujmy dokładniej pierwszy etap procesu: kulturowe kształtowanie osobowości. Nie
ma tu wśród teoretyków pełnej  zgody. Można wskazać na trzy najważniejsze  rekonstrukcje
oddziaływania kultury na osobowość,  których podstawowe różnice  wynikają  z odmiennego
pojmowania osobowości. Jest to więc z natury rzeczy problematyka psychologii, a odwołam się
tutaj do niej tylko w niezbędnym zakresie, w bardzo uproszczony sposób.

Pierwsza  rekonstrukcja  mieści  się  w  obrębie  kierunku  behawiorystyczne-go,  perspektywy
silnie reprezentowanej w psychologii amerykańskiej, zapoczątkowanej w I połowie  XX wieku
przez Jamesa Watsona1. Osobowość rozumiana jest tutaj jako wyuczony repertuar zachowań,
przez  które  jednostka  reaguje  na  płynące  z  otoczenia  bodźce.  Podstawowy  mechanizm
socjalizacji to instrumentalne uczenie się, a więc dobór repertuaru zachowań w oparciu o efekty
zachowań wcześniejszych. Człowiek, podobnie jak każdy inny gatunek zwierzęcy, ma pewną,
genetycznie daną gamę zachowań typowych. Może zachować się w pewien sposób, a nie może
w inny. Na przykład bez pomocy urządzeń technicznych nie może fruwać w powietrzu ani
długo przebywać pod wodą, ani skakać dalej niż kilka metrów, ani żywić się planktonem. Może
natomiast  robić  wiele  innych  rzeczy  niedostępnych  z  kolei  dla  ptaków,  lampartów  czy
wielorybów.  Realizując  te  gatunkowo dostępne  zachowania,  człowiek  osiąga pewne  efekty;
prowadzą  one  do  pewnych  skutków.  Inaczej  mówiąc,  traktuje  zachowania  jako  instrument
realizacji swoich celów. Niektóre z osiąganych efektów są dla człowieka korzystne, zaspokajają
jego  potrzeby,  dają  przyjemność,  satysfakcję,  a  inne  przeciwnie  -  sprawiają  przykrość,  ból,
przynoszą  szkody.  Powtarzając  zachowania  „metodą  prób i  błędów",  człowiek  po pewnym
czasie uczy się odróżniać te, które przynoszą gratyfikacje, nagrody, od tych, które przynoszą
deprywacje,  kary.  I zaczyna unikać zachowań wywołujących kary,  eliminuje  je z repertuaru
zachowania,  a  pozostawia  te,  które  przynoszą  gratyfikacje.  W  wyniku  instrumentalnego
uczenia się, selekcji repertuaru zachowania, człowiek ukształtował swoją osobowość.

Do tego punktu opis procesu nie różni się od tego, co zachodzi w świecie zwierzęcym. Tak
samo uczą się tresowane psy czy szczury w labiryncie psychologów eksperymentalnych. To co
swoiste  dla  świata  ludzkiego,  to  podejmowanie  zachowań  w  otoczeniu  innych  ludzi,  w
środowisku społecznym. Ludzie większość swoich zachowań kierują ku innym ludziom. I ci
inni różnie reagują na ich zachowania. Czasem odpowiadają uśmiechem, pochwałą, sympatią,
życzliwością,  udzielają  pomocy, poparcia itp. A kiedy indziej  reagują  naganą,  szyderstwem,
bojkotem, izolacją, krzykiem, biciem, pozbawieniem wolności itp. Zachowanie spotyka się więc
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albo  z  pozytywnymi,  albo  z  negatywnymi  reakcjami  otoczenia  społecznego  (socjologowie
mówią o pozytywnych i negatywnych sankcjach). Reakcje pozytywne występują wtedy, gdy
jednostka  działa  zgodnie  z  oczekiwaniami  społecznymi,  a  więc  uznanymi  w  zbiorowości
wzorami,  regułami,  normami,  wartościami.  A  reakcje  negatywne,  gdy  nie  spełnia  takich
oczekiwań, narusza społeczne reguły. Dążąc do społecznej akceptacji, która jest dla jednostki
gratyfikująca, a unikając społecznego potępienia, które jest dla jednostki przykre, uczy się ona
powtarzać  zachowania  akceptowane,  a  rezygnować  z  potępianych.  W  ten  sposób
internalizowała w swojej osobowości oczekiwania kulturowe.

W ujęciu teorii behawiorystycznej tajemnica socjalizacji polega więc na tym, że społeczeństwo
nagradza  zachowania  kulturowo  właściwe,  a  karze  zachowania  nie  odpowiadające
oczekiwaniom  kulturowym.  W wyniku  takiej  „tresury"  człowiek  przyswaja  wzory  i  reguły
kulturowe, czyni je swoją „drugą naturą", i następnie realizuje w swoim postępowaniu.

Bardziej  skomplikowany obraz procesu socjalizacji  odnajdujemy w teorii  psychoanalitycznej
związanej  głównie z nazwiskiem Zygmunta Freuda, austriackiego psychiatry z I połowy  XX
wieku. Przede wszystkim inaczej  postrzegana jest tu struktura osobowości człowieka. Jest to
bardzo złożona całość składająca się z kilku warstw lub obszarów. Pierwszy obszar to suma
biologicznie wyznaczonych, genetycznie nabytych potrzeb czy popędów, które łącznie określa
się terminem „id". To są podstawowe sprężyny ludzkiej  aktywności.  Ale człowiek jest także
obiektem społecznych,  zewnętrznych  nacisków.  Te  naciski  społeczne  odbijają  się  w drugiej
sferze osobowości,  którą określa się mianem „su-perego". Tutaj zapisuje się lekcja społeczna,
przekaz  kultury  zbiorowości,  na  przykład  moralność,  obyczaj,  niezbędne,  aby  zapewnić
współistnienie,  kooperację  wielu  ludzi,  unikając  „wojny  wszystkich  przeciwko  wszystkim".
Moralne postępowanie wymaga brania pod uwagę dobra czy interesów innych ludzi, a więc
sprzeciwia  się  czysto  egoistycznemu,  hedonistycznemu  zaspokajaniu  popędów  czy
realizowaniu potrzeb. Ukształtowane superego (jak czasem potocznie mówimy - „sumienie")
wchodzi  więc  w  konflikt  z  id.  Między  tymi  dwoma  biegunami  osobowości  zachodzi
nieuchronne napięcie, ponieważ superego blokuje, ogranicza, oswaja instynktowne, naturalne
dążenia.  Zachowanie  amoral-ne,  niezależnie  od ewentualnych  sankcji  społecznych,  z  jakimi
może  się  spotkać,  rodzi  przykre  odczucia  zwane  poczuciem winy,  wstydu albo wyrzutami
sumienia.  A równocześnie biologiczne popędy zawarte w id często popychają do zachowań
amoralnych. Radząc sobie z tą sprzecznością, jednostka tworzy pewne własne, indywidualne
kompromisowe  rozwiązanie,  swój  specyficzny  sposób  postępowania,  który  zamyka  się  w
trzeciej warstwie osobowości zwanej „ego". Ego dostarcza niezbędnej równowagi między tym,
czego  żąda  natura,  a  tym,  czego  wymaga  kultura,  dwie  siły,  między  którymi  toczy  się  w
nieuchronnym rozdarciu egzystencja ludzka.

W ujęciu psychoanalizy socjalizacja to zatem proces, poprzez który kultura internalizuje się w
jednym  tylko  obszarze  osobowości,  w  superego.  Zinternali-zowane  wzory  kulturowe  nie
realizują  się  od  razu  i  wprost  w  działaniach,  lecz  przechodzą  skomplikowany  proces
uzgadniania  z  popędami  biologicznymi,  w  wyniku  czego  ulegają  kompromisowym
modyfikacjom i przejawiają się w działaniach tylko częściowo.

Ujęcie  trzecie  wywodzi  się  już  nie  z  psychologii,  lecz  z  socjologii.  Najsilniej  podkreśla  rolę
czynników  społecznych.  Określamy  je  mianem  symbolicznego  interakcjonizmu,  a  jego
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twórcami byli amerykańscy socjologowie z początku XX wieku: znany nam już Charles Horton
Cooley i George Herbert Mead. Zgodnie z tą perspektywą, człowiek w momencie urodzenia
jest  tylko  organizmem  biologicznym,  reprezentantem  pewnego  gatunku  zwierzęcego.
Wszystko,  co  czyni  człowieka  człowiekiem,  wywodzi  się  ze  społeczeństwa,  a  ściślej  z
kontaktów  i  interakcji  z  innymi  ludźmi,  jest  efektem  zbiorowej,  stadnej  formy  bytowania
gatunku ludzkiego.  Swoiście  ludzka natura człowieka wytwarza się dopiero przez udział w
zbiorowości, życie w środowisku innych ludzi.

Od społeczeństwa nabywamy nie  tylko treści  naszego myślenia,  wiedzę,  informacje,  wzory,
reguły,  normy, wartości,  ale także samą zdolność uczenia się,  nabywania tych treści.  To jest
stanowisko bardzo radykalne. Tradycyjnie bowiem uczenie się pojmowano, stosując metaforę
pustej tablicy  (tabula rasa),  z którą człowiek się rodzi i na której  potem zapisuje się całe jego
doświadczenie życiowe. Tablica jest dana biologicznie, a tylko to, co na niej zapisane, pochodzi
z zewnątrz,  z  wykształcenia,  wychowania,  kontaktów społecznych.  Tymczasem symboliczni
interakcjoniści uważają, że sama tablica także wytwarza się w toku życia społecznego. Mówiąc
mniej metaforycznie - że cały skomplikowany mechanizm psychiczny, zwany tu jaźnią  (self),
który  umożliwia  przyswajanie  kultury,  kształtuje  się  dopiero  po  urodzeniu,  w  kontaktach,
interakcjach  z  innymi,  przede  wszystkich  w  ramach  „grup  pierwotnych":  rodziny,  grupy
zabawowej  i  wspólnoty  lokalnej.  Mocnego  argumentu  za  takim  radykalnym  stanowiskiem
dostarczają  wspomniane  wcześniej  przypadki  dzieci  pozbawionych naturalnego  środowiska
wychowawczego,  które  nie  tylko  nie  nabyły  kulturowych  treści,  ale  nie  mogły  się  już  ich
nauczyć, tak jakby zabrakło tego aparatu psychicznego umożliwiającego recepcję kultury.

Jak przebiega proces kształtowania się jaźni? Jaźń jest strukturą złożoną. Jedna jej sfera to „ja"
(„I"), druga określana jest przez Meada zaimkiem zwrotnym „mnie" („me"). „I" to spontaniczne,
własne, indywidualne tendencje,  zdolności,  umiejętności bardzo różniące ludzi między sobą.
Można tu mówić o jaźni autonomicznej. „Me" natomiast to refleks, odbicie społeczeństwa, w
którym żyjemy. To są te lekcje, które nabyliśmy od społeczeństwa, to te ideały, reguły, wzory,
które uznajemy dlatego, że żyjemy w pewnej zbiorowości. Można tu mówić o jaźni refleksyjnej.
Ukształtowanie tej sfery jaźni, a także cała jej zawartość treściowa, są efektem socjalizacji.

W procesie socjalizacji dokonującej się w grupach pierwotnych można wyróżnić trzy etapy, w
zależności  od  specyfiki  zachodzących  tam  interakcji.  Etap  zabawy  to  kontakty  i  interakcje
spontaniczne, chaotyczne, nie związane jeszcze z żadną refleksją na temat partnera ani samego
siebie. Wyobraźmy sobie dzieci w piaskownicy. Są razem, ale jeszcze w istotnym sensie osobno,
każde bawi się na własną rękę, a jedynie czasem dochodzi do przelotnych kontaktów, prostej
imitacji  zachowania drugiego.  Wyższa forma interakcji  to gra.  Pojawia się tutaj  świadomość
partnera i pewna definicja mojej własnej roli, powiązanej z jego rolą. Ja kopię piłkę, a ty bronisz.
Ja jestem Wilk, a ty Sierotka Marysia. Ja jestem doktor, a ty pacjentka. Jest tu już rozróżnienie
odmiennych ról, a także spostrzeżenie ich wzajemnej niezbędności. Nie ma sensu strzelanie do
bramki, gdy nie ma bramkarza, nie można być sensownym Wilkiem, jeżeli nie ma nikogo do
pożarcia, ani lekarzem, jeśli pacjent nie daje się  zbadać.  Mam świadomość, że moje działania
uzyskują sens dzięki temu, że są inni, którzy realizują ich działania. W przypadku gry mam już
świadomość tej zależności od innych, tego interakcyjnego kontekstu, w którym sam działam.
Co więcej, potrafię wyobrazić sobie, na czym polega rola, której sam nie wykonuję, postawić się

Nu
mer



w sytuacji partnera i popatrzeć na grę z jego perspektywy.

Etap trzeci to uogólnienie samych reguł gry niezależnie od konkretnych osób uczestniczących w
grze czy od konkretnej sytuacji gry. Pojawia się świadomość, czym jest gra w futbol, a czym w
koszykówkę,  czym są  obowiązki  rodzinne,  a  czym zawodowe,  niezależnie  od  konkretnego
meczu czy konkretnej sytuacji rodzinnej lub zawodowej. Nawet nie grając w piłkę, można znać
reguły  gry,  ogarniać  w  wyobraźni  pewien  właściwy  sposób  postępowania.  Nawet  będąc
kawalerem czy bezrobotnym, można znać powinności rodzinne czy pracownicze. Pojawienie
się  tego  abstrakcyjnego,  refleksyjnego  etapu  pozwala  na  to,  że  człowiek  może  myślowo,
abstrakcyjnie  popatrzeć  nie  tylko  na  innych  ludzi,  ale  na  siebie  samego.  I  zapytać:  jak  ja
realizuję społeczne wzory, jak gram w te gry społeczne, czy idzie mi dobrze czy źle, czy mi się
udaje, czy mam kłopoty, czy gram fair i realizuję regulaminy czy też nie? W tym trzecim etapie
potrafię sam spojrzeć na siebie i ocenić swoje działania z punktu widzenia pewnych ogólnych
reguł,  społecznych  oczekiwań.  I  w efekcie  mogę  być  z  siebie  dumny albo mogę  odczuwać
wstyd.

Dopiero w tym momencie, kiedy pojawia się taka krytyczna refleksja o sobie samym, możemy
powiedzieć, że wytworzyła się jaźń. Jaźń to zdolność zdefiniowania swojego miejsca w szerszej
zbiorowości,  roli,  jaką się pełni,  obowiązków i powinności,  jakie z niej  wynikają,  nakazów i
zakazów, jakie zbiorowość jednostce narzuca. Człowiek nie rodzi się z ukształtowaną  jaźnią.
Kształtuje się ona w wyniku długotrwałego procesu obcowania z innymi ludźmi. Kiedy jednak
się  ukształtuje,  czyni  człowieka  uzależnionym  od  kulturowych  imperatywów,  poddanym
ukierunkowującemu wpływowi zbiorowości. To jest właśnie efekt socjalizacji.

Odmiany socjalizacji

Niezależnie od podejścia teoretycznego, socjologowie wyróżniają rozmaite odmiany procesów
socjalizacji. Przede wszystkim odróżnia się socjalizację początkową i socjalizację permanentną.
Socjalizacja początkowa dokonuje się w rodzinie, a następnie w innych grupach pierwotnych -
rówieśniczych  i  sąsiedzkich.  Jednostka  zostaje  tu  po  raz  pierwszy  wprowadzona  w  świat
wzorów,  reguł,  oczekiwań społecznych.  Uczy  się  podstaw społecznego  współżycia.  Zyskuje
świadomość, że nie jest sama i że musi się liczyć z innymi.

Ale  proces  socjalizacji  na  tym  się  nie  kończy.  Przeciwnie,  w  jakimś  stopniu  towarzyszy
człowiekowi przez całe życie.  Najpierw w sferze pracy, gdy przygotowuje się on do objęcia
pozycji  zawodowych i  uczy związanych z nimi ról.  Tu mieści  się  cała edukacja szkolna czy
uczelniana. Często i później wymaga to ciągłego doskonalenia kwalifikacji lub nawet zdobycia
nowych  kwalifikacji  w  przypadku zmiany  pracy.  W  dzisiejszym  świecie  jest  to  przypadek
bardzo  typowy  z  dwóch  powodów:  po  pierwsze  dużej  fluktuacji  zawodowej,  częstego
zmieniania miejsc pracy i rodzaju zatrudnienia, a po drugie ogromnego przyśpieszenia zmian
technologicznych, wymagających coraz to nowych kompetencji nawet w tym samym zawodzie.
Przypomnijmy sobie, jak nowych umiejętności i nawyków wymagała dla wielu pracowników
rewolucja informatyczna czy komputerowa.

W sferze rodzinnej przyswojenia nowych wzorów i reguł życia wymaga objęcie roli męża czy
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żony,  ojca  czy  matki.  Czasem  socjalizacja  do  takich  ról  podejmowana  jest  w  formach
zorganizowanych. W szkołach uczy się „przygotowania do życia w rodzinie", parafie urządzają
kursy dla przyszłych małżonków. Naturalny proces przechodzenia z jednej kategorii wieku do
drugiej,  od dzieciństwa do lat  młodzieńczych,  a  potem do dojrzałości  czy wreszcie  starości
oznacza za każdym razem konieczność  nauczenia  się  nowych praw i  obowiązków, nowych
norm  i  wartości,  nowego  stylu  i  sposobu  życia.  W  wielu  społeczeństwach  te  momenty
graniczne  w biografii  są  uważane  za  tak  ważne,  że  towarzyszą  im  rozbudowane  „rytuały
przejścia",  zbiorowe ceremonie,  często o charakterze  sakralnym, symbolizujące koniec jednej
fazy życia i początek następnej. Antropologowie społeczni dostarczają wielu opisów przejścia
od  dziecka  do  wojownika  w  plemionach  prymitywnych.  Bogaty  rytuał  ma  sygnalizować
potrzebę  nowych  zupełnie  umiejętności,  nowych  obowiązków,  nowych  relacji  z  innymi
członkami plemienia. Konieczność socjalizacji występuje też przy przejściu do ostatniego etapu
życiowego - emerytury, stanu spoczynku. Uroczystości urządzane z okazji odejścia pracownika
z czynnego życia  zawodowego podkreślają  wagę tej  zmiany,  do której  czasem niełatwo się
przystosować  i  która  wymaga  opanowania  nowych  wzorów  życia,  przyzwyczajenia  do
odmiennego rytmu aktywności.

Czasami sytuacja  życiowa człowieka może  zmieniać  się  nie  z powodu naturalnej  sekwencji
wieku, ale ze względu na jakieś inne okoliczności. W życiu rodzinnym śmierć kogoś bliskiego,
rozwód, separacja - to sytuacje wymagające też przystosowania i swoistej socjalizacji.  Ludzie
zmieniają miejsce zamieszkania, emigrują i  zdarza  im się  znaleźć  w kręgu zupełnie odmiennej
kultury.  Tutaj  konieczność  resocjalizacji  może  być  bardzo  głęboka.  Czasami  dla  opisania
takiego przypadku używamy terminu akulturacja. Także i tu spotykamy formy zorganizowane:
korporacje przemysłowe urządzają szkolenia dla pracowników wysyłanych do obcych krajów,
mające  zapoznać  ich  z  subtelnościami  tamtejszej  kultury.  Podobne  kursy  przechodzą
dyplomaci. Może być i tak, że obca kultura przychodzi do jakiegoś społeczeństwa w wyniku
podboju  imperialnego  czy kolonialnego,  a  także  w bardziej  łagodny sposób,  w wyniku tak
dzisiaj  charakterystycznego  procesu  globalizacji  kulturowej  czy,  dokładniej  mówiąc,
amerykanizacji kultury. Wtedy całe społeczeństwo może wymagać resocjalizacji: nauczenia się
nowych stylów życia, obyczajów, ideałów.

Ważny obszar, w którym toczą się procesy socjalizacji, to polityka. Ludzie podlegają socjalizacji
politycznej, to znaczy wdrażają się do pewnej kultury politycznej, reguł gry obowiązujących w
sferze polityki. Roli czynnego politycznie obywatela uczymy się przeważnie raz w życiu. Ale w
społeczeństwie  ulegającym głębokim,  przełomowym zmianom politycznym  trzeba  się  często
uczyć na nowo. Mówimy dziś w Polsce, że wszyscy uczymy się demokracji. Bo nie wystarczy
wprowadzić wybory, parlament, urząd prezydencki. Potrzeba jeszcze demokratów, to znaczy
obywateli  gotowych  do  uczestnictwa  w  systemie  demokratycznym,  do  korzystania  z  jego
instytucji.  Demokracja  bez  demokratów  to  stan  kuriozalny.  A  reguł  demokratycznego
uczestnictwa trzeba  się  właśnie  nauczyć,  przyswoić  je  sobie,  głęboko  internalizować,  zanim
demokracja  zacznie  działać naprawdę. Trzeba wiedzieć, jak troszczyć się o sprawy publiczne,
jak  interweniować  w  obronie  interesów  czy  wartości,  jak  i  po  co  głosować,  jakie  ma  się
powinności  wobec  państwa,  do kogo pisać petycje,  gdzie  protestować itp.  To właśnie  musi
przynieść socjalizacja do nowego ustroju politycznego.
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Szczególna odmiana socjalizacji to wdrożenie do ról dewiacyjnych czy przestępczych. Ludzie
uczą  się  wzorów,  norm  i  wartości  kontrkulturowych,  sprzecznych  z  dominującymi  w
społeczeństwie. Można tu mówić o kontrsocjalizacji. Żeby zostać przestępcą, trzeba przyswoić
szczególne  wartości  i  zawiesić  normalnie  obowiązujące.  Trzeba  wyrobić  sobie  pogardę  dla
dobra innych, zabić w sobie odruch współczucia dla czyichś strat czy cierpienia,  zanegować
nienaruszalność czyjegoś życia i zdrowia. Trzeba też nauczyć się szczególnych norm, wzorów
działania,  stylów  życia,  sposobów  mówienia,  jakie  w  świecie  przestępczym  obowiązują.
Kontrsocjalizacja  dokonuje  się  w  środowiskach  przestępczych  przeważnie  w  sposób
spontaniczny, przez naśladowanie tych, którzy cieszą się prestiżem czy sławą, i dla nowych
adeptów stanowią życiowe ideały.

Kiedy  omawialiśmy  zagadnienie  grup  odniesienia,  wprowadziłem  jeszcze  jedno  pojęcie  -
socjalizacji antycypującej i jej odmiany - snobizmu. Przypomnę, że chodzi o taką sytuację, gdy
ktoś, nie będąc jeszcze członkiem danej grupy czy nie zajmując jeszcze danej pozycji społecznej,
identyfikuje się z nią subiektywnie na tyle silnie, że pragnie już z góry maksymalnie upodobnić
się do członków tej grupy czy do osób zajmujących takie pozycje. Liczy na to, że przyniesie mu
to łatwiejszy akces  i  akceptację.  W tym przypadku kultura  typowa dla grupy lub kategorii
zawodowej  zaczyna  kształtować jego zachowanie, mimo że do nich jeszcze nie należy. Ulega
socjalizacji niejako na wyrost,  antycypując przyszłą przynależność. Przytaczaliśmy przykłady
młodych ludzi pragnących akceptacji  w gangach młodzieżowych czy świeżo bogacących się
biznesmenów szukających uznania w środowiskach elitarnych. Często przedmiotem socjalizacji
stają  się  powierzchowne  elementy  kultury:  sposoby  ubierania  się,  mówienia,  rekwizyty
materialne, formy rekreacji, upodobania artystyczne. Często też dochodzi do przejęcia wzorów
w ich skrajnej postaci, przerysowania pewnych reguł w myśl powiedzenia: „bardziej papiescy
niż sam papież". Wtedy efekt może być przeciwny do zamierzonego, prowadząc do pogardy,
szyderstwa czy odrzucenia ze strony środowisk, do których się tak usilnie aspiruje.

Na  koniec  wspomnieć  trzeba  o  ciekawej  formie  socjalizacji,  która  przebiega  jakby  w
przeciwnym kierunku niż normalnie, i dlatego może być określona jako socjalizacja odwrotna.
Zazwyczaj  wpływ  socjalizacyjny  wywierają  starsi  w  stosunku  do  młodszych.  Rodzice
socjalizują  dzieci,  nauczyciele  uczniów,  profesorowie  studentów,  oficerowie  żołnierzy,
weterani początkujących adeptów przestępczości. W dzisiejszym społeczeństwie pojawiają się
jednak dwie okoliczności, które naruszają ten normalny tryb. Po pierwsze, zmiany społeczne i
kulturowe  dokonują  się  niezwykle  szybko  i  młode  pokolenie,  z  natury  bardziej  chłonne  i
otwarte na nowości,  może być szybciej  i  w bardziej  naturalny sposób wdrożone do nowych
zwyczajów i obyczajów, stylów i sposobów życia niż pokolenie starsze. A po drugie, te nowe
prądy kulturowe niesione są głównie poza osobistymi oddziaływaniami socjalizacyjny mi przez
środki masowego przekazu i docierają do młodego pokolenia z pominięciem, a czasem nawet
wbrew  rodzicom  czy  nauczycielom.  Młodzi  ludzie  mogą  wtedy  starać  się  przekonać  do
nowości bardziej trądy ej onalnie nastawionych starszych. Syn, który uczy ojca posługiwania
się komputerem i surfowania w Internecie, córka, która zabiera matkę na dyskotekę, uczniowie,
którzy zapraszają nauczycieli na koncert muzyki techno, studenci, którzy wciągają profesora do
klubu ekologicznego, to przykłady tej paradoksalnej sytuacji, gdy starsze pokolenie ulega presji
socjalizującej ze strony młodszego.
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Efekty socjalizacji

Proces  socjalizacji  pełni  dwie  ogromnie  istotne  społeczne  funkcje.  Po  pierwsze  stanowi
mechanizm transmisji kultury. Pisaliśmy wcześniej o roli tradycji, czyli przeszłości, która jest
obecna w teraźniejszości. Ale jak obecna? Przede wszystkim w ludzkich głowach. Kulturowa
tradycja, dorobek kulturowy społeczeństwa przenosi się z pokolenia na pokolenie, może ulegać
kumulacji i bogaceniu się tylko dzięki temu, że wcześniejsze pokolenia przekazują idee, reguły,
symbole późniejszym pokoleniom, a te je przyswajają i stosują. Pradziadkowie uczyli naszych
dziadków, dziadkowie rodziców, rodzice nas, my nasze dzieci, one będą uczyć nasze wnuki,
wnuki - prawnuki itd., itd. Główny trzon kultury -do którego oczywiście każde pokolenie coś
dodaje,  coś  ujmuje,  coś  modyfikuje  -trwa  mimo  ciągłej  wymiany  tych,  którzy  kulturowe
imperatywy internalizują i realizują. Gdyby nie proces socjalizacji, każde pokolenie musiałoby
zaczynać wszystko od nowa. Wtedy bylibyśmy dziś zapewne ciągle jeszcze o krok od odkrycia
ognia  czy  wynalezienia  koła.  To,  że  dzisiejszy  uczeń  szkoły  podstawowej  wie  więcej  niż
średniowieczny uczony, że dzisiejszy samochód jeździ szybciej od rydwanu, a jumbo jet lata
lepiej  niż  Ikar,  zawdzięczamy  właśnie  kumulacji  wiedzy  i  technologii,  zapewnionej  przez
toczący się nieustannie proces socjalizacji. To, że nie musimy wymyślać na nowo moralności,
tylko możemy odwołać się do Dekalogu, że nie musimy formułować na nowo zasad prawnych,
lecz  wystarczy sięgnąć  do prawa rzymskiego,  że  nie  musimy zaczynać  konstruować języka
polskiego, tylko mamy go gotowy - jest efektem uczenia się tych wszystkich treści kulturowych
kolejno  przez  dziesiątki  i  setki  pokoleń.  Już  to  nadaje  procesowi  socjalizacji  zupełnie
fundamentalne znaczenie w tej nigdy nie ustającej „fizjologii" życia społecznego.

Ale  proces  socjalizacji  ma  jeszcze  drugą  ważną  funkcję.  Chodzi  o  to,  aby  działania  ludzi
odpowiadały społecznym oczekiwaniom: wspólnie wyznawanym przez zbiorowość ideałom,
wartościom, normom. Sam fakt,  że kulturowe nakazy i  zakazy są dla zbiorowości  wspólne,
niezależnie od tego, jaka byłaby ich treść, zapewnia już, że działania kulturowo wyznaczone
będą wzajemnie skoordynowane, przewidywalne, że kontakty i interakcje będą przebiegać bez
zakłóceń. Inaczej mówiąc, że wytworzy się pewien stopień ładu i porządku społecznego. Dla
przykładu wyobraźmy sobie,  co by się  działo,  gdyby nie  było kodeksu drogowego i  każdy
kierowca decydował sam, czy jechać po prawej  czy po lewej  stronie drogi,  jak wyprzedzać,
gdzie parkować itp.  Ale najlepszy kodeks drogowy nic  nie  da, jeśli  nie  zostanie kierowcom
wpojony właśnie w drodze socjalizacji.

Idealna,  najbardziej  społecznie  pożądana  sytuacja  polega  więc  na  tym,  aby  ludzie  w
maksymalnym stopniu  internalizowali  wzory  swojej  kultury.  Chodzi  o  to,  aby  ludzie  sami
chcieli  postępować  tak,  jak  wymaga  od  nich  kultura.  Aby  z  własnej  woli  i  niejako
automatycznie spełniali społeczne oczekiwania. Albo jeszcze inaczej: aby ich własne motywacje
pokrywały  się  z  normatywnymi  powinnościami.  Takie  jednostki  stają  się  doskonałymi
nosicielami i realizatorami kultury, kultura jest ich „drugą naturą", kulturowe nakazy stają się -
żeby użyć metafory francuskiego politologa z II  połowy XIX wieku Alexisa de Tocqueville'a -
odruchami serca. W tej optymalnej sytuacji ludzie postępują tak, jak społeczeństwo wymaga,
bez  potrzeby  jakiejkolwiek  refleksji,  nie  przychodzi  im  po  prostu  do  głowy,  że  można  by
postąpić  inaczej.  Reguły  kultury  zostały  tu  całkowicie  uczynione  swoimi,  wbudowane  do
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własnej osobowości. Socjalizacja odniosła pełny sukces. Ale jest to przypadek niezwykle rzadki.
Traktowanie go jako typowego prowadzi do błędu, który amerykański socjolog Denis Wrong
określał  jako  „przesocjalizowaną  wizję  człowieka"2.  Taki  automatyczny,  całkowicie
spontaniczny i bezrefleksyjny konformizm dotyczy co najwyżej wąskiej kategorii imperatywów
kulturowych, na przykład podstawowych tabu moralnych. Wielu ludzi nie bierze w ogóle pod
uwagę możliwości, by mogli zabić drugiego albo go torturować, albo zgwałcić kobietę, albo coś
ukraść. Bezrefleksyjny automatyzm występuje też przy używaniu języka naturalnego. Dotyczyć
może  pewnych  codziennych,  zakorzenionych  zwyczajów.  Ale  nie  obejmuje  wielu  innych
dziedzin kultury.

Częstszy,  choć mniej  doskonały efekt  socjalizacji  to sytuacja,  w której  ludzie wprawdzie  nie
mają żadnej ochoty stosować się do wymagań normatywnych, ale mimo to działają zgodnie z
nimi. Mało kto lubi płacić podatki, ale jednak sporo obywateli je płaci. Mało który kierowca lubi
jechać wolno, ale jednak niektórzy zwalniają w terenie zabudowanym. Mało który student lubi
wstawać rano, żeby zdążyć na wykład, a jednak sale wykładowe są pełne. Tutaj socjalizacja nie
dała pełnej internalizacji norm, ale doprowadziła do wpojenia jednostce poczucia obowiązku.
Podatnik myśli tak: to nonsens płacić państwu za nic, te pieniądze tak by mi się przydały, ale
trudno, to jest mój obywatelski obowiązek. Kierowca myśli tak: droga zupełnie pusta, okropnie
się śpieszę, ale trudno, mam obowiązek zwolnić. Student myśli tak: strasznie mi się nie chce iść
na  ten  nudny  wykład,  wolałbym  pójść  na  spacer  albo  do  kina,  ale  trudno,  skoro  już
zdecydowałem się na studia, to jest mój obowiązek. Działa tu jakaś wewnętrzna kontrola, która
sprawia,  że  jeśli  obowiązku  nie  spełnię,  doznam  przykrych  odczuć.  Będę  miał  takie
nieokreślone,  ale  męczące  poczucie  winy.  Albo  bardziej  sprecyzowane  poczucie  wstydu,
któremu towarzyszy wyobrażenie, co by powiedzieli ważni dla mnie inni, gdyby dowiedzieli
się,  że  nie  spełniłem  obowiązku.  Co  na  przykład  by  powiedzieli  rodzice,  którzy  dają  mi
pieniądze na studia, gdyby dowiedzieli  się,  że zamiast na wykład, poszedłem na dyskotekę.
Natomiast gdy ze swoich obowiązków się wywiążę, mam wyraźną satysfakcję, jestem z siebie
dumny  itp.  Taki  efekt  socjalizacji  jest  jeszcze  całkiem  zadowalający,  bo  koniec  końców
doprowadza do pożądanych kulturowo działań, choć nie towarzyszy temu pełne, wewnętrzne
przekonanie.

Mniej korzystna społecznie jest sytuacja trzecia, gdy ludzie ani nie chcą działać tak, jak powinni,
ani nie traktują tego jako swojego obowiązku, a mimo to realizują nakazy i zakazy kulturowe,
bo obawiają się sankcji. Wielu podatników płaci tylko z tego powodu, że obawia się kontroli
skarbowej  i  grzywny  czy  konfiskaty  majątku.  Wielu  kierowców  zwalnia  w miasteczku,  bo
widzi  w wyobraźni  policjanta  z radarem. Wielu studentów chodzi  tylko na te  wykłady,  na
których profesor sprawdza obecność. Na pierwszy rzut oka to też jest efekt zadowalający, bo w
końcu  wszyscy  stosują  się  do  wymagań.  Jednakże  gwarancja  konformizmu  jest  tu  daleko
słabsza  niż  w przypadkach  poprzednich.  Cóż  bowiem  wpoiła  tu  ludziom socjalizacja?  Nie
wpoiła  akceptacji  reguł,  nie  wpoiła  poczucia  obowiązku wobec  reguł  nie  akceptowanych,  a
wytworzyła jedynie ogólną świadomość, że działamy w otoczeniu innych i ci inni mogą nas
ukarać,  jeśli  nie  spełnimy ich  oczekiwań.  Obawa przed sankcjami  jest  jednak warunkowa i
zrelatywizowana.  Może  łatwo  zniknąć  w  dwóch  przypadkach.  Po  pierwsze,  gdy  mam
wystarczające  zasoby  chroniące  mnie  przed  sankcjami  albo  zmniejszające  ich  dolegliwość.
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Bogaty  biznesmen  nie  płaci  podatków,  bo  ewentualna  grzywna  to  maleńki  ułamek  jego
zysków. Przekracza też bez wahania dozwoloną prędkość,  bo wlicza już z góry ewentualne
mandaty w koszt podróży. Poseł czyni tak samo, bo w razie czego powoła się na immunitet.
Szef mafii wie, że gdy powinie mu się noga, uratują go kontakty w policji i w rządzie. Niektórzy
nie liczą się więc w ogóle z sankcjami. A po drugie, obawa przed sankcjami występuje tylko
dopóty, dopóki są one realistyczne,  skutecznie egzekwowane. Gdy szansa spotkania patrolu
drogowego  jest  minimalna,  gdy  kontrola  skarbowa  jest  wyrywkowa,  gdy  policja  odmawia
ścigania  przestępstw,  prokuratura  wypuszcza  bandytów  z  powodu  „nikłej  szkodliwości
społecznej  czynu",  a  sądy  ferują  za  ciężkie  zbrodnie  wyroki  w  zawieszeniu  -  pojawia  się
powszechne poczucie bezkarności, które niweczy ten i tak już ograniczony rezultat socjalizacji.
Kompletna klęska socjalizacji pojawia się więc wtedy, gdy ludzie nie tylko nie chcą postępować
w kulturowo oczekiwany sposób, nie tylko nie traktują tego jako obowiązku, ale przestają bać
się społecznych sankcji. W każdym społeczeństwie istnieje kategoria tych, którzy wymknęli się
wpływowi socjalizacji,  dla których dewiacja  czy jej  forma skrajna -  przestępczość  -  staje  się
normalnym sposobem życia. Gdzie szukać można źródeł takiego niepowodzenia socjalizacji?

Słabe ogniwa socjalizacji

Przypomnijmy sobie logikę procesu socjalizacji:  punktem wyjścia jest  kultura, która staje się
przedmiotem internalizacji  w obrębie - różnie przez teoretyków pojmowanej - osobowości,  a
następnie ulega eksternalizacji w działaniach. We wszystkich tych ogniwach procesu coś może
zawieść, coś może się nie udać. Zacznijmy od stanu kultury, a więc tego konglomeratu idei,
ideałów,  wzorów,  reguł,  norm,  wartości,  symboli  -  który  ma  być  wpajany  członkom
zbiorowości.  Aby lekcja  była  skuteczna,  to,  czego się  uczymy,  powinno być jednoznaczne  i
spójne.  W  rozdziale  dziesiątym  pokazywaliśmy,  jak  bardzo  złożoną,  nie  w  pełni
doprecyzowaną, a niekiedy wewnętrznie sprzeczną całością jest  kultura każdej  społeczności.
Idee,  ideały,  symbole,  wartości  rzadko są oczywiste,  a  przeważnie  dopuszczać  mogą różne
interpretacje  swojego  sensu.  Normy  występować  mogą  w  postaci  nakazów,  zakazów,
przyzwoleń i preferencji, a odróżnienie ich oczekiwanej mocy też bywa utrudnione. Normy i
wartości  skupiają  się  w odrębnych podsystemach:  zwyczajowym,  obyczajowym i  prawnym,
których granice rzadko kiedy są ostre. Idee, przekonania, wiedza formułowane są inaczej  w
ramach  nauki,  inaczej  religii,  inaczej  ideologii,  inaczej  myślenia  potocznego.  Już  z  tych
powodów  mogą  pojawiać  się  niejasności  na  temat  tego,  co  naprawdę  jest  kulturowo
oczekiwane, rozmaite koncepcje powinności i rozmaite definicje prawdy.

W okresach szybkich zmian społecznych, choć nie tylko wtedy, kultura może popadać w stan
anomii, czyli dezorganizacji,  chaosu, którego szczególną formą jest opisywany przez Roberta
Mertona  rozziew  między  wartościami,  a  normami  mającymi  służyć  ich  realizacji.  Moc
oddziaływania kultury sfrag-mentaryzowanej, chaotycznej, zdezorganizowanej jest oczywiście
osłabiona. Ale co więcej,  anomia może skłaniać do podejmowania działań dewiacyjnych czy
przestępczych. Merton twierdził, jak pamiętamy, że rozbieżność między wartościami kultury
amerykańskiej  wymagającej  od  wszystkich  sukcesu  materialnego,  a  nierównymi  szansami
realizacji  norm,  które  wskazują  edukację  i  dobrą  posadę  jako  właściwą  drogę  do  sukcesu,
stwarza dla upośledzonych grup społecznych (np. mniejszości etnicznych czy rasowych) silną
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presję  w  kierunku  zdobywania  majątku  „na  skróty",  poprzez  działania  społecznie
nieakceptowane: zorganizowaną przestępczość, handel narkotykami, prostytucję, hazard itp.3

Dochodzi do tego notoryczny fakt rozmaitych sprzeczności czy konfliktów w obrębie każdej
kultury.  Omawialiśmy  je  wszystkie,  tylko  więc  przypomnimy.  Najpierw  antynomie
normatywne,  a  więc  sprzeczne  wzajemnie  reguły,  oraz  ambiwalencje  normatywne,  czyli
niezgodności  oczekiwań  dyktowanych  przez  jedną  i  tę  samą  regułę.  Ale  najważniejsze  są
sprzeczności wynikające z faktu, że każda jednostka jest członkiem wielu grup, zajmuje wiele
pozycji, odgrywa wiele ról i ma w każdej z tych ról grono wielu partnerów. Musi więc w toku
socjalizacji  uczyć  się  wielu  lekcji  naraz.  Różnych  działań  wymagać  mogą  różne  grupy,  do
których  należy,  inaczej  powinna  zachowywać  się  w  różnych  rolach,  które  pełni,  i  inaczej
odnosić do różnych partnerów, z którymi w każdej z tych ról wchodzi w interakcje. A treść tych
oczekiwań jest bardzo często sprzeczna,  co socjologowie ujmują w pojęciu konfliktu w roli  i
konfliktu  ról  (między  rolami).  Bywa  tak,  że  stosując  się  do  jednych  norm  czy  wartości,  z
konieczności  narusza się  inne.  Żadna  socjalizacja  tu nie  pomoże i  taka wymuszona dewiacja
staje się nieunikniona.

Mówiliśmy dotąd w skrócie, że to społeczeństwo podejmuje socjalizację swoich członków. Ale
oczywiście  istnieją  rozmaite  agendy  socjalizacji,  wielu  nauczycieli  kulturowej  lekcji.  W
przypadku  socjalizacji  początkowej  są  to  grupy  pierwotne  -  rodzina,  grupa  rówieśnicza,
wspólnota lokalna. Później szkoła, Kościół, uczelnia. W przypadku socjalizacji permanentnej -
cała gama innych grup, zawodowych, terytorialnych, rekreacyjnych. I w pierwszym, i drugim
etapie socjalizacji ogromną rolę pełnią dziś środki masowego przekazu, a zwłaszcza telewizja.
Wreszcie,  w  każdym  społeczeństwie  występują  grupy  i  środowiska  kontrkulturowe,
dewiacyjne czy przestępcze, które stają się agendami kontr-socjalizacji, lansując własne sposoby
życia, ideały i wzory zasadniczo odmienne od dominujących.

Kiedy  weźmiemy  pod  uwagę  taką  różnorodność  nadawców  tych  przekazów  kulturowych,
które  mają  być  wpojone  członkom  zbiorowości,  łatwo  dostrzec,  że  zaburzenia  procesu
socjalizacji  mogą wystąpić  z trzech  powodów. Po pierwsze  dlatego,  że  każda z tych agend
socjalizacji może utracić skuteczność.
3 R. K. Merton, „Social structure and anomie", w:  R. K. Merton on Social Structure and Science,  pod red. E Sztompki,
Chicago 1996: The University of Chicago Press, s. 132-152.

Powszechnie dostrzegany dziś kryzys rodziny, tej najważniejszej kolebki osobowości jednostki,
związany  z  zaangażowaniem  zawodowym  rodziców,  ko-niecznościami  ekonomicznymi,
rozluźnieniem  tradycyjnych  więzów  rodzinnych,  notorycznymi  konfliktami  i  częstą
nietrwałością  współżycia  -  zmniejsza  możliwości  wychowawczego  oddziaływania  wobec
dzieci,  które bywają pozbawione opieki,  troski i kontroli.  Podobnie coraz częściej  zwraca się
uwagę na kryzys szkoły, ograniczającej swoje zadania do przekazu informacji i wiadomości, a
zaniedbującej  kształtowanie  charakteru,  postaw  moralnych  czy  obywatelskich.  W
społeczeństwie  ulegającym  sekularyzacji  słabnie  socjalizująca  rola  Kościoła.  A  urbanizacja,
wraz z typową dla niej indywidualizacją, atomizacją i izolacją jednostek, likwiduje socjalizujący
wpływ  wspólnot  lokalnych.  Drugi  powód  to  pomnożenie  liczby  grup  i  środowisk
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kontrkulturowych, a także ich większa widoczność,  bliskość i dostępność we współczesnym
masowym i zurbanizowanym społeczeństwie. Szansa zetknięcia z nauczycielami dewiacyjnych
czy przestępczych sposobów życia,  aspołecznych  wzorów,  norm i  wartości  jest  w pewnych
środowiskach bardzo duża. Jedna z głośnych w I połowie XX wieku teorii przestępczości, tzw.
teoria zróżnicowanych kontaktów, wskazywała właśnie na to, że w dzielnicach biedy, gettach
murzyńskich  czy  siedzibach  mniejszości  etnicznych  w miastach  amerykańskich  pojawia  się
ogromna  łatwość  wdrożenia  do  przestępczych  karier,  co  uruchamia  samowzmacniający  się
mechanizm rozrostu przestępczości  i  pogłębiającej  się  degradacji  całych społeczności.  Trzeci
powód  zmniejszenia  skuteczności  socjalizacji  to  sama  wielość  tych  różnych,  działających
równocześnie  agend socjalizujących.  Treści  bowiem przez  nie  przekazywane,  ich  przesłania
intelektualne  czy moralne,  mogą być wzajemnie niespójne,  a nawet sprzeczne.  Gdy rodzina
uczy czego innego niż szkoła, szkoła czego innego niż Kościół, a grupy rówieśnicze czy mass
media stają się wręcz czynnikami kontrsocjalizacji czy demoralizacji, lansując wzory sprzeczne
z oczekiwaniami tych innych grup czy instytucji - dewiacja staje się nieuchronna.

Kolejne  ogniwo,  w  którym  szukać  można  powodów  niepowodzeń  socjali-zacyjnych,  to
osobowość  socjalizowanych  jednostek.  Podatność  na  kulturowe  wpływy  jest  bardzo
zróżnicowana,  podobnie  jak  podatność  na  pokusy  kontr-kulturowe  -  dewiacyjne  czy
przestępcze. W XIX wieku włoska szkoła tzw. kryminologii pozytywistycznej pod kierunkiem
Cezarego Lombroso szukała źródeł przestępczości w czynnikach dziedzicznych o charakterze
biologicznym.  Symptomów  wrodzonych  skłonności  aspołecznych  dopatrywała  się  w
fizjonomii:  kształcie czaszki czy szczęki,  wysokości czoła, grubości karku. I na tej podstawie
postulowała prewencyjną izolację potencjalnych przestępców, zanim jeszcze udało im się zrobić
cokolwiek nagannego. Teoria ta została szybko zdyskredytowana zarówno z powodu swoich
oczywistych  implikacji  rasistowskich,  sprzeczności  z  przyjętą  w  nowoczesnych  systemach
prawnych naczelną ideą winy, jak i z uwagi na ewidencję empiryczną, która nie pokazywała
żadnych stałych rysów cielesnych u badanych antropologicznie skazanych przestępców. Ale w
to  miejsce  pojawiły  się  bardziej  subtelne  i  udokumentowane  koncepcje  psychologiczne,
wskazujące  na  występowanie  pewnych  defektów  psychicznych  określanych  jako  socjopatia,
psychopatia  czy  niepoczytalność  moralna,  które  skłaniają  do  czynów  aspołecznych,
dewiacyjnych czy przestępczych. Tutaj socjalizacja natrafia na niepodatny grunt, a za to łatwo
docierają wpływy kontrsocjalizacji.

Kolejne  ogniwo  procesu  socjalizacji  to  podejmowanie  działań,  które  stanowią  realizację
ukształtowanych  motywacji  czy  postaw.  Gdy  nie  wytworzył  się  ani  spontaniczny,
bezrefleksyjny konformizm, ani poczucie obowiązku, decydująca staje się skuteczność systemu
społecznych sankcji, zwanego czasem kontrolą społeczną. Kontrola społeczna stanowi swoistą
korektę nie w pełni udanej socjalizacji. Mówiąc skrótowo: jeśli nie udało się kogoś przekonać do
postępowania kulturowo akceptowanego, to można go przynajmniej zmusić. Ale to, czy można,
nie jest wcale oczywiste. Jak wskazywaliśmy wyżej, problem wynika stąd, że agendy kontroli
społecznej - zarówno formalne, jak policja, prokuratura, sądy, więzienia, jak i nieformalne, jak
rodzina,  grupy  rówieśnicze,  środowisko  sąsiedzkie  czy  zawodowe  -  mogą  działać
nieskutecznie.  Skąd  to  się  bierze?  Po  pierwsze,  aby  doszło  do  zastosowania  sankcji,  akt
dewiacyjny czy przestępczy musi być widoczny, wykryty. Tymczasem ogromna liczba takich
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czynów pozostaje  w ogóle  niewykryta.  Dalej,  musi  być  czynowi  przypisany sprawca.  Tutaj
wykrywalność jest jeszcze niższa, po części dlatego, że właśnie na ukryciu swojej roli skupiają
się wysiłki większości przestępców.

Z kolei nie każdy czyn, literalnie rzecz biorąc dewiacyjny, czyli sprzeczny z jakąś istotną dla
danej  osoby powinnością kulturową, wywołuje reakcję społeczną. Między dewiacją w sensie
normatywnym (rozbieżnością  czynu i  wzoru),  a  dewiacją  w sensie  funkcjonalnym (czynem
wywołującym  reakcję  społeczną  w  postaci  sankcji)  rozciąga  się  pewien  margines  tolerancji
społecznej,  w  którym  agendy  kontroli  społecznej  nie  podejmują  jeszcze  działania.  Jego
rozmiary  zależą  od  kilku  czynników.  Istotna  może  być  pozycja  społeczna  sprawcy,  w
najbardziej nawet praworządnym systemie niektórzy mogą być bowiem traktowani łagodniej
od innych, na przykład chronieni immunitetem, czy dysponujący poręczeniem lub kaucją. A w
systemach skorumpowanych wystarczy posiadać odpowiednie zasoby - pieniądze, znajomości,
wpływy  -  aby  uniknąć  wdrożenia  sankcji.  Dalej,  istotne  jest  to,  jak  ważne  normy  zostały
naruszone.  Postępowanie  karne  bywa  umarzane  z  powodu  „niewielkiej  społecznej
szkodliwości czynu". Mimo oczywistości co do sprawstwa, mogą też występować okoliczności
wyłączające  czy  łagodzące  winę.  W przypadku przestępstw  spotykamy  cały  katalog  takich
okoliczności:  obrona  konieczna,  stan  wyższej  konieczności,  działanie  pod  przymusem,
działanie w afekcie itp. Przed wdrożeniem sankcji mogą powstrzymywać też działania sprawcy
po  popełnieniu  czynu:  próby  wynagrodzenia  strat,  udzielenie  pomocy  ofierze,  wyrażenie
skruchy, przeprosiny itp.

Wreszcie pojawia się niekiedy taki szczególny stan całej  społeczności,  który określamy nieco
metaforycznie  jako  klimat  czy  atmosferę  permisywności,  przyzwolenia  społecznego  na
działania  dewiacyjne  czy  nawet  przestępcze.  Reakcja  społeczna  -  zarówno  nieformalna,  ze
strony zwykłych ludzi, jak i formalna, ze strony powołanych do tego organów, zostaje stępiona.
Nikt nie zwraca uwagi, nie reaguje na naruszenia norm. Przechodnie patrzą obojętnie, jak ktoś
wyciąga radio z samochodu, a policjant idzie w drugą stronę. Skrajny przejaw permisywności
to  perwersyjne  odwrócenie  reakcji  społecznej  przeciwko  temu  raczej,  kto  usiłuje  sankcje
zastosować, niż przeciwko dewiantowi czy przestępcy. Gdy pijak awanturuje się w tramwaju i
ktoś zwraca mu uwagę, inni pasażerowie mówią: „daj pan spokój,  przecież pan widzi, że to
pijany".  Gdy strażnik  miejski  pisze  mandat  niewłaściwie  parkującemu kierowcy,  znajdą  się
przechodnie, którzy będą winnego bronić. Gdy policjant legitymuje czy aresztuje narkomana,
mało kto patrzy na to z aprobatą. Otóż nadmierne poszerzenie się marginesu tolerancji, którego
skrajną postać stanowi społeczna permisywność, także paraliżuje skuteczność sankcji i nie jest
w stanie  powstrzymać od aktów aspołecznych  tych,  którzy  nie  internalizowali  ani  wzorów
kulturowych, ani poczucia obowiązku, a tylko obawiali się kar.

Granice kontroli społecznej

Ale  z drugiej  strony trzeba zauważyć,  że  nadmierne  i  zbyt pochopne  stosowanie  kar  może
również  prowadzić  do  dysfunkcjonalnych  konsekwencji.  Zastanówmy  się,  dlaczego  ludzie
obawiają się sankcji. Jest to oczywiste w przypadku sankcji fizycznych, przynoszących przykre
odczucia, ból czy deprywacje biologiczne. Bicie, tortury, pozbawienie swobody poruszania się,
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ograniczenie wyżywienia, dyskomfort czy - w skrajnym przypadku - odebranie życia jako tzw.
kara  zasadnicza,  naruszają  same  podstawy  ludzkiej  egzystencji.  Ale  dlaczego  „boli"  nas
również - tym razem w sensie przenośnym - nagana, wyśmianie, szyderstwo, odsunięcie się od
nas  przyjaciół,  izolacja  towarzyska,  banicja  z  grupy  itp.?  Ten  typ  sankcji  ma  charakter
symboliczny, nie uderza bezpośrednio w nasz dobrostan biologiczny. Co ciekawsze, badania
więźniów  pokazują,  że  często  bardziej  dolegliwa  niż  ograniczenia  fizyczne  jest  dla  nich
symboliczna  wymowa  uwięzienia:  poczucie  odrzucenia  przez  społeczność,  odebrania
autonomii,  uzależnienia,  poniżenia. Podobnie czasami jako bardziej  dolegliwe odczuwane są
tzw. sankcje rozproszone, czyli inaczej nieformalne, spontanicznie stosowane przez członków
grup,  do  których  należymy,  niż  sankcje  formalne  nakładane  w  specjalnym  trybie  przez
powołane do tego organy. Uśmiech politowania kolegi, że dałem się złapać, może mnie bardziej
dotknąć niż mandat wymierzony przez policjanta za przekroczenie prędkości.

Czemu tak się dzieje? Przypomnijmy tutaj koncepcję jaźni odzwierciedlonej Cooleya. Wskazuje
ona, że jaźń, samoocena, tożsamość jednostki, tworzy się przez jej interpretację sposobu, w jaki
inni, a zwłaszcza ważni dla niej inni, do niej się odnoszą. Kary, od wyśmiania po karę śmierci,
są formą jednoznacznie negatywnego odniesienia zbiorowości do jednostki. Uderzają w jej jaźń.
Ich  konsekwencją,  poza  innymi  możliwymi  dolegliwościami,  jest  obniżenie  samooceny  lub
nawet destrukcja dotychczasowej tożsamości. To jest odczucie dla każdego bolesne i dlatego tak
obawiamy się sankcji negatywnych. Ale paradoksalnie, zastosowanie takich sankcji uruchamia
pewien samowzmacniający się proces, który może unicestwić skuteczność sankcji, nie tylko nie
hamując, ale nawet wzmacniając tendencje dewiacyjne czy przestępcze.

Zauważyli  to  autorzy  tzw.  teorii  stygmatyzacji  albo  naznaczania,  m.in.  amerykańscy
socjologowie Howard Becker czy Erving Goffman. Odchodzą oni od potocznego rozumienia
dewiacji  jako pojedynczego czynu lub  zdarzenia  (aktu przestępczego),  na rzecz perspektywy
procesowej, dynamicznej. Dewiacja to dla nich pewna sekwencja zdarzeń dokonujących się w
przeciągu dłuższego czasu. Jedynie punktem wyjścia jest dopuszczenie się dewiacji w sensie
normatywnym,  czyli  podjęcie  działania  sprzecznego z normą wiążącą dla danej  jednostki  z
uwagi na kulturę,  w obrębie której  działa, a także jej  pozycję i rolę społeczną. Ale działanie
takie  może  pozostać  sprawą  prywatną  jednostki,  nie  wyjść  -  jak  powiadamy  -  na  światło
dzienne, nie zostać wykryte. Izba skarbowa może nie wiedzieć, że ktoś uzyskał wysokie, nie
zadeklarowane  zyski.  Kierowca  może wielokrotnie  przekraczać  prędkość,  o czym nikt  poza
nim nie wie, bo nie było w pobliżu kontroli radarowej. Ciało zamordowanego może nigdy nie
zostać  odnalezione.  Tylko  jakaś  -  ex  definitione  nieokreślona  -  część  aktów  dewiacji  zostaje
stwierdzona.  Szacuje  się  w  przybliżeniu,  że  w  Polsce  tylko  jedna  trzecia  przestępstw  jest
zgłaszana policji4.  Ale nawet gdy fakt popełnienia dewiacji  został ustalony, następny etap to
znalezienie sprawcy. Ciało i przysłowiowy dymiący pistolet wprawdzie odnaleziono, ale nie
wiadomo, kto to zrobił. I znów w wielu przypadkach sprawca pozostaje niewykryty. Wygląda
to różnie dla różnych przestępstw. Według statystyk amerykańskich na przykład, mimo że w
Stanach  Zjednoczonych  poziom  identyfikacji  przestępców  jest  relatywnie  bardzo  wysoki,
znaczny ich procent unika kary: 12% w przypadku morderstw, 39% w przypadku gwałtów,
70% w przypadku rabunków, 80% w przypadku kradzieży samochodu i 82% w przypadku
podpaleń.
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Nawet jednak gdy sprawca zostaje wykryty, otwiera się dopiero etap następny: przypisanie mu
winy. Tu właśnie interweniują różne okoliczności, które określaliśmy jako margines tolerancji
społecznej. W przypadku przestępstw ich ocena dokonuje się w toku postępowania sądowego.
I dopiero wyrok sądowy, wraz z ustaleniem kary, oznacza pojawienie  się dewiacji  w sensie
funkcjonalnym, to znaczy czynu, który uruchomił  negatywną reakcję  społeczną.  Co oznacza
wyrok i kara dla sprawcy? Jest to kluczowy moment, w którym społeczeństwo, poprzez swoich
reprezentantów -  sędziów,  ławników,  przysięgłych,  zdefiniowało  jednostkę  jako przestępcę,
przypisało mu pewną trwałą etykietkę, stygmat, którego trudno się przez długi czas pozbyć,
nawet mimo nieco fikcyjnej procedury tzw. zatarcia skazania po upływie określonego czasu. Co
oznacza taka definicja? Oznacza odrzucenie przez społeczeństwo, symboliczne odgrodzenie się
od  jednostki,  czego  materialnym,  dobitnym  wyrazem  stają  się  mury  więzienia.  Jej
dotychczasowa tożsamość czerpana z poczucia przynależności do społeczeństwa, różnych grup
w jego ramach, zajmowania różnych pozycji i pełnienia różnych ról ulega destrukcji. Pojawia
się  w to  miejsce  tożsamość  człowieka  marginesu,  wygnańca,  outsidera.  Społeczna  definicja
jednostki  jako przestępcy odzwierciedla się  w jej  jaźni  jako autodefinicja  odrzuconego.  A to
oznacza gwałtowny spadek samooceny.

Jak można radzić sobie z taką sytuacją? Jednostka zaczyna poszukiwać wspólnoty zastępczej,
zamiast tej utraconej i pozostawionej za murami więzienia. Szuka innych, którzy staną się dla
niej  „ważnymi  innymi",  akceptują  ją,  a  tym  samym  pozwolą  na  odzyskanie  utraconej
tożsamości  i  podniesienie  samooceny.  I  łatwo  ich  odnajduje  -  w  innych  przestępcach  czy
współwięźniach, którzy szukają tego samego. Dokonuje się redefinicja „ważnych innych" i grup
odniesienia. Jednostka aspiruje do grupy przestępczej, ulega socjalizacji antycypującej, a kiedy
zostaje  przyjęta,  dostaje  się  pod  przemożne,  bo  zmonopolizowane  wpływy  socjalizujące
kontrkultury przestępczej,  tzw. „drugiego życia" więziennego. Ulega resocjalizacji,  ale nie w
tym kierunku, jaki  miała przynosić  kara,  lecz dokładnie przeciwnym - internalizuje  głęboko
rolę przestępcy: aspołeczne wzory, wartości, normy, a także arkana przestępczego rzemiosła.
Sprawca  pojedynczego  czynu przestępczego  staje  się  mocno  osadzonym w antyspołecznym
świecie,  ukształtowanym  przez  kontrkulturę,  przestępcą  profesjonalnym.  Recydywa
przestępcza staje  się  wysoce  prawdopodobna.  Etap ostatni  tego  procesu,  po odbyciu kary i
wyjściu  na  wolność,  umacnia  tylko  tożsamość  przestępczą  ze  względu  na  dalej  niechętne
nastawienie społeczeństwa do byłego więźnia, np. trudność uzyskania pracy. Pytanie „czy był
karany"  w  każde]  ankiecie  personalnej  pokazuje,  jak  trudno  pozbyć  się  raz  przyklejonej
etykietki,  piętna  odrzucenia  przez  społeczeństwo.  A  równocześnie  jedyne  środowisko,  w
którym odbycie kary, zwłaszcza długotrwałej, przynosi prestiż i sławę, to właśnie środowisko
przestępcze. Identyfikacja z tym środowiskiem jeszcze się pogłębia.

Teoretycy stygmatyzacji wyprowadzają skrajny wniosek: dewianci nie rodzą się takimi, lecz są
produkowani  przez  społeczeństwo.  To właśnie  mechanizmy kontroli  społecznej,  stosowania
sankcji,  uruchamiają karierę  dewiacyjną przez odrzucenie,  izolowanie,  popchnięcie  w stronę
grup  antyspołecznych,  kontrsocjalizację  w  ich  obrębie  i  wytworzenie  trwałej  tożsamości
dewianta. Jest to oczywiście pewna przesada. Proces, który opisują, wyjaśnia, jak umacnia się
tendencja  przestępcza,  jak pojawia  się  szansa dewiacji  wtórnej,  recydywy,  ale  nie  tłumaczy,
dlaczego jedni dopuszczają się, a inni nie pozwalają sobie na dewiację pierwotną, inicjującą całą

Nu
mer



sekwencję.  Teoria stygmatyzacji tłumaczy tylko częściowo i tylko szczególne formy dewiacji.
Dla  nas  ważne  jest  jednak,  że  uświadamia  drugą,  niedostrzeganą  dotąd  stronę  kontroli
społecznej.  Te oczywiście społecznie dysfunkcjonalne konsekwencje karania dowodzą, że nie
tylko  nadmierna  permisywność,  ale  również  nadmierna  punitywność  nie  przeciwdziałają
wystarczająco błędom socjalizacji.

Przesłanie praktyczne

Skoro kontrola społeczna jako korekta nieudanej  socjalizacji  ma tak ograniczone możliwości,
zamiast na budowanie kolejnych więzień wysiłek społeczny musi być skierowany na tworzenie
takich warunków,  w których pojawiałyby się  dwa najbardziej  korzystne,  czołowe na naszej
liście  efekty  socjalizacji:  pełna  identyfikacja  jednostek  z  regułami  kulturowymi  albo
przynajmniej  wpojenie  im  poczucia  obowiązku  właściwego  postępowania,  nawet  gdy  z
regułami się nie zgadzają.

Przeprowadzona analiza powodów, dla których socjalizacja zawodzi, implikuje -  a contrario -
kierunki  polityki,  które  mogłyby podwyższyć  jej  skuteczność.  Chodzi  więc,  po pierwsze,  o
większą  koherencję  systemu normatywnego,  unikanie  antynomii  w obrębie  prawa,  a  także
dążenie do zgodności prawa ze społecznym odczuciem moralnym, panującymi obyczajami czy
zwyczajami.  Po  drugie,  chodzi  o  umacnianie  agend  socjalizujących,  a  zwłaszcza  tych
najważniejszych - rodziny, wspólnot lokalnych i religijnych. Po trzecie, chodzi o ograniczanie
wpływów kontrkultury, zwłaszcza na młodzież, przez tworzenie atrakcyjnych wspólnot wokół
sensownej i przynoszącej satysfakcje aktywności. Ogromną rolę może tu odegrać sport, sztuka,
a także „postmaterialistycz-ruchy społeczne, np. zaangażowanie proekologiczne. Potrzebne jest
także  opanowanie  kontrsocjalizującej  roli  mass  mediów,  ich  prymitywizacji  i  brutalizacji,  a
także większa kontrola treści dostępnych dziękji nowym elektronicznym środkom komunikacji,
np. w Internecie.

W żadnym społeczeństwie nigdy i nigdzie nie udało się uniknąć dewiacji  i  przestępczości.  I
pewno się nie uda. Wszyscy od czasu do czasu, w sprawach drobnych, a niektórzy notorycznie
i w sprawach ważnych, naruszamy jakieś wzory, normy czy wartości kulturowe. Ale dlatego
właśnie nieustanny wysiłek, aby sferę takich czynów ograniczać, musi towarzyszyć każdemu
społeczeństwu. Utopii społeczeństwa bez zbrodniarzy osiągnąć się nie da, ale tylko dążąc do
nieosiągalnej  utopii,  można  osiągnąć  cokolwiek.  Z  dwóch  możliwych  kierunków  działania:
kontroli  społecznej,  represji  i  penalizacji  post  factum,  oczywiście  nieuchronnej  w  znacznym
zakresie,  opowiadamy się  za przedsięwzięciami  prewencyjnymi,  ante  factum,  doskonalącymi
mechanizmy socjalizacji.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

DEWIACJA  PIERWOTNA:  czyn  dewiacyjny  popełniony  po  raz  pierwszy,  uruchamiający
sekwencję kontroli społecznej i wymierzania sankcji.

DEWIACJA W SENSIE FUNKCJONALNYM: czyn wywołujący negatywne reakcje społeczne
w postaci sankcji różnego rodzaju.
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DEWIACJA W SENSIE NORMATYWNYM: sprzeczność działania z regułą stosowalną wobec
tego typu sprawcy i tego typu czynu.

DEWIACJA  WTÓRNA:  recydywa,  czyli  wejście  na  drogę  „kariery  dewiacyjnej"  w wyniku
odrzucenia przez społeczeństwo, „stygmatyzacji".

EKSTERNALIZACJA:  przejawianie  się  ukształtowanych kulturowo treści  osobowościowych
-motywacji czy postaw - w konkretnych działaniach.

INSTRUMENTALNE  UCZENIE  SIĘ:  kształtowanie  repertuaru  zachowań  przez  selekcję
zachowań poprzednio nagradzanych (gratyfikujących) i eliminowanie takich, które przynosiły
kary (doznania przykre, deprywacje).

INTERNALIZACJA:  proces  psychiczny  polegający  na  „uwewnętrznieniu"  kultury,  czyli
przekształceniu jej wzorów w elementy osobowości - motywacje czy postawy.

JAŹŃ (w  ujęciu  symbolicznego  interakcjonizmu):  wytworzona  w  kontaktach  z  innymi
umiejętność  patrzenia  na siebie  samego oczami partnerów,  zdolność zdefiniowania  swojego
miejsca  w szerszej  zbiorowości,  roli,  jaką  się  pełni,  obowiązków  i  powinności,  jakie  z  niej
wynikają, nakazów i zakazów, jakie zbiorowość jednostce narzuca.

KOMPETENCJA JEDNOKULTUROWA: przyswojenie idei, przekonań, reguł, norm, wartości,
symboli charakterystycznych dla jednej tylko, konkretnej kultury.

KOMPETENCJA WIELOKULTUROWA (inaczej - kosmopolityczna): znajomość i umiejętność
stosowania wielu różnych wzorów życia i różnorodnych idei pochodzących z kilku kultur.

KONTROLA SPOŁECZNA: system społecznych sankcji - negatywnych i pozytywnych, oraz
agend - grup, organizacji, instytucji - stosujących takie sankcje.

KONTRSOCJALIZACJA: uczenie się wzorów życia typowych dla środowisk dewiacyjnych i
przestępczych, odmiennych od tych, które uznaje większość społeczeństwa.

MARGINES SPOŁECZNEJ TOLERANCJI:  wstrzemięźliwość w zastosowaniu sankcji  mimo
popełnienia  czynu  literalnie  dewiacyjnego,  czyli  sprzecznego  z  zakazami  i  nakazami
społecznymi.

MINIMUM  KULTUROWE:  minimalne  kompetencje,  nawyki  i  umiejętności  niezbędne  do
życia wśród innych ludzi, w społeczeństwie.

PERMISYWNOŚĆ  SPOŁECZNA:  atmosfera  przyzwolenia  na  czyny  dewiacyjne  czy  nawet
przestępcze wywierająca presję na agendy kontroli społecznej w kierunku powstrzymywania
się od wymierzania sankcji, lub wymierzania sankcji niewspółmiernie łagodnych.

PUNITYWNOŚĆ:  rozpowszechnione  w  społeczeństwie  żądanie  wysokich  kar  i  „zerowej
tolerancji" w stosunku do dewiantów i przestępców.

RESOCJALIZACJA: eliminacja głęboko zinternalizowanych wzorów kulturowych i wpojenie
wzorów przeciwstawnych.

RYTUAŁY PRZEJŚCIA:  zbiorowe ceremonie,  często o charakterze sakralnym, symbolizujące
koniec jednej fazy życia i początek następnej.
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SANKCJE FORMALNE: kary wymierzane w szczegółowo przepisanym trybie, w określonym
precyzyjnie wymiarze, przez specjalnie do tego powołane organizacje czy instytucje. '

SANKCJE ROZPROSZONE: spontaniczne i nieformalne metody nacisku i karania stosowane
przez grupy, do których jednostka należy.

SOCJALIZACJA: proces, dzięki któremu jednostka wdraża się do sposobu życia swojej grupy i
szerszego społeczeństwa przez uczenie się reguł i idei zawartych w kulturze.

SOCJALIZACJA ANTYCYPUJĄCA: internalizowanie wzorów grupy, do której się nie należy,
a jedynie pragnie należeć, czyli pozytywnej grupy odniesienia.

SOCJALIZACJA ODWROTNA: sytuacja spotykana w warunkach szybkiej zmiany kulturowej,
kiedy  młode  pokolenie  stara  się  wdrożyć  tradycjonalnie  nastawione  pokolenie  starsze  do
nowych  wzorów  kulturowych:  stylów  bycia,  mówienia,  ubierania  się,  rozrywki,  twórczości
artystycznej itp.

SOCJALIZACJA  PERMANENTNA:  proces  internalizowania  coraz  to  nowych  wzorów
kulturowych, z którymi człowiek styka się nieustannie w toku całego życia.

SOCJALIZACJA POCZĄTKOWA:  ten etap socjalizacji, który dokonuje się w dzieciństwie w
rodzinie i innych grupach pierwotnych.

STYGMATYZACJA  (inaczej  -  naznaczanie,  etykietowanie):  trwałe  przypisanie  jednostce
tożsamości dewianta czy przestępcy przez ciążące na niej znamię karalności.

SUPEREGO  (w  ujęciu  psychoanalizy):  domena  osobowości,  w  której  zakodowane  zostają
reguły  kulturowe  -  nakazy  i  zakazy  dotyczące  właściwego  postępowania  -  powodujące
dyskomfort psychiczny, zwany poczuciem winy lub wstydu, w przypadku ich naruszenia.

Książki godne uwagi

21, 59, 68 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział

Proces instytucjonalizacji

Od początku istnienia  socjologii  jednym z jej  centralnych  problemów był  status rozmaitych
bytów  ponadjednostkowych:  grup,  organizacji,  instytucji,  kultury.  Nieustannie  zadawano
pytanie o relacje jednostki i społeczeństwa. W języku nowoczesnej socjologii ujmuje się to jako
problem relacji jednostki i rozmaitych struktur, które ją otaczają w społeczeństwie. Jak każda
relacja,  posiada ona dwie  strony:  jedna  to  wpływ struktur  na  jednostki,  a  druga to  wpływ
jednostek na struktury. Socjologowie klasyczni będący pod wrażeniem nowo odkrytej domeny
rzeczywistości  społecznej,  skupili  swoją  uwagę  na  bytach  ponadjednostkowych,  całościach
społecznych, traktując jednostkę jako epifeno-men, uboczny produkt społeczeństwa niegodny
szczególnego zainteresowania, a poza tym badany przecież przez psychologię. Dopiero później
pojawiło  się  spostrzeżenie,  że  struktury  społeczne  nie  rodzą  się  z  niczego,  lecz  są  efektem
działań  ludzkich,  krystalizującym  się,  utrwalającym,  kumulującym  w  złożonym  procesie
morfogenezy.  Niezwykle  istotnym  aspektem  morfogenezy  jest  artykulacja  i  krystalizacja
struktury normatywnej, czyli kulturowych wzorów, reguł, norm czy wartości. Nawiązując do
wprowadzonego  wcześniej  normatywnego  rozumienia  instytucji,  mówić  tu  będziemy  o
procesie  instytucjonalizacji.  Dopiero  wtedy,  gdy  oczekiwania  społeczne  są
zinstytucjonalizowane,  oddziałują  one  zwrotnie  na  ludzkie  działania  jako  ich  ograniczające
ramy, ale także niezbędne społeczne zasoby, z których ludzie czerpią idee na temat właściwych
celów, do których warto zmierzać (wartości), oraz właściwych sposobów ich osiągania (normy).

Determinacja strukturalna a morfogeneza

Badania,  w  których  struktury  społeczne  traktowane  były  jako  dane  (zmienne  niezależne,
wyjaśniające),  a  tym,  co  problematyczne,  były  ludzkie  działania  (traktowane  jako  zmienne
zależne, wyjaśniane) - stanowiły przez długi czas standardowy sposób uprawiania socjologii.
Starano się wyjaśnić, zinterpretować, zrozumieć ludzką aktywność przez odwołanie się do ram
strukturalnych, kontekstu organizacyjnego, sytuacji, w których ludzie się znaleźli. Prekursorem
takiego  podejścia  był  francuski  socjolog  Emile  Durkheim;  znajdował  tu  wyraz  jego
antypsychologizm  i  akcent  na  nieredukowalne  do  poziomu  jednostek  fakty  społeczne  sui
generis. Stąd można taką orientację badawczą określić jako perspektywę durkheimowską.

Na przykład na pytanie, dlaczego niektórzy ludzie popełniają przestępstwa, odpowiadano: bo
pochodzą ze środowisk nędzy i bezrobocia (a więc odwoływano się do struktury interesów).
Na pytanie, dlaczego w wielkich miastach ludzie częściej  pozwalają sobie na różne dewiacje
(odstępstwa od zwyczajów i obyczajów), odpowiadano: bo są anonimowi, bardziej izolowani
od  innych,  mniej  poddani  obserwacji  i  naciskom  sąsiadów  (a  więc  odwoływano  się  do
struktury interakcyjnej, odróżniającej miasto od wsi). Na pytanie, skąd ciągle w Polsce bierze
się antysemityzm, odpowiadano: ze złych tradycji dwudziestolecia międzywojennego (a więc
odwoływano  się  do  utrwalonej,  inercyjnej  struktury  idealnej,  stereotypów  etnicznych).  Na
pytanie, czemu w Polsce ludzie pracują mniej zdyscyplinowanie i wydajnie niż gdzie indziej,
wskazywano brak rozwiniętego etosu pracy (a więc odwoływano się do struktury normatywnej
i jej patologii).
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Dopiero stosunkowo niedawno zwrócono uwagę na fakt, że same struktury, w ramach których
ludzie  działają,  nie  wzięły  się  znikąd,  lecz  są  utrwalonym  efektem  ludzkich  działań
podejmowanych  wcześniej  (przez  innych  ludzi),  reprodukowanym  nieustannie  i
modyfikowanym przez ludzi działających obecnie. Żeby nawiązać do tych samych przykładów,
nierówność  społeczna  i  bieda  nie  powstały  same,  lecz  jakoś  się  wytworzyły  w
wielopokoleniowym  procesie  bogacenia  jednych  i  ubożenia  drugich;  wielkie  metropolie
miejskie  z  ich  anonimowością  i  izolacją  społeczną  nie  są  zrządzeniem  losu,  lecz  zostały
zaprojektowane,  zbudowane  i  zasiedlone  przez  ludzi;  tradycja  antysemityzmu  nie  jest
odwieczna,  lecz  została  przez  kogoś  kiedyś  wymyślona,  sformułowana,  wylan-sowana  i
utrwalona;  zanik  etosu  pracy  to  nie  dopust  Boży,  lecz  rezultat  pewnych  skumulowanych
praktyk społecznych, w których praca była marnie opłacaną, źle zorganizowaną i pozbawioną
wartościowych efektów codzienną udręką. Przykłady można by mnożyć. Prekursorem takiego
odwrotnego podejścia, w którym nie pytamy już, jak ludzie są kształtowani przez struktury,
lecz  raczę')  -  jak  ludzkie  działania  struktury  wytwarzają,  był  Max  Weber,  który  w  swoim
klasycznym dziele  Etyka protestancka i duch kapitalizmu  pokazywał, w jaki sposób rozproszone
działania  tysięcy  przedsiębiorców  stworzyły  ten  ogromnie  złożony  system  organizacyjny  z
niezmiernie  rozbudowaną  strukturą,  który  nazywamy  kapitalizmem.  Stąd  można  mówić  o
perspektywie weberowskiej.

Dziś  socjologowie  określają  pytanie  o sposób wytwarzania  się,  wyłaniania  się  struktur  jako
problem  morfogenezy.  To,  co  dotąd  było  traktowane  jako  dane,  stało  się  problematyczne;
zapytano o to, skąd się bierze, jak powstało, jak się zrodziło. Szukając wyjaśnienia rozmaitych
struktur,  odwołano  się  do  działań  ludzkich,  czyniąc  z  nich  z  kolei  zmienne  niezależne,
wyjaśniające.  Sprawą  kluczową  stało  się  poszukiwanie  procesów  i  mechanizmów
pośredniczących niejako w drugą stronę, nie od struktur do działań (jak dzieje się w przypadku
determinacji strukturalnej), lecz od działań do struktur (jak dzieje się w przypadku determinacji
morfogenetycznej).

Instytucjonalizacja jako odmiana morfogenezy

Morfogeneza może przybierać cztery odmiany, w zależności  od tego jaka struktura lub jaki
aspekt struktury jest przedmiotem kształtującego wpływu działań. Można mówić, po pierwsze,
o  ekspansji  struktury  interakcyjnej,  powstawaniu  i  rozbudowywaniu  się  sieci  styczności,
kontaktów,  więzi,  łączności  między  jednostkami.  Wyobraźmy  sobie  filmowy  obrazek  z
westernu, jak powstaje nowa osada na Dzikim Zachodzie; czy z bliższej perspektywy - jak w
niemal  szczerym polu powstawało  miasto  Nowa Huta.  A w mniejszej  skali,  jak  tworzy  się
społeczność nowo zasiedlonego bloku czy krąg koleżeński w domu akademickim. Wreszcie w
skali najmniejszej, jak wiążą się dwie rodziny przez małżeństwo swoich dzieci czy jak powstaje
grupa zabawowa na podwórku.  Można badać,  po drugie,  krystalizację  struktury interesów,
powstawanie i pogłębianie się hierarchii  nierówności,  przywilejów i upośledzenia.  Jak to się
dzieje  na  przykład,  że  w  grupie  kolegów  ktoś  zyskuje  szczególny  autorytet,  staje  się
nieformalnym przywódcą, a inni podporządkowują mu się we wszystkich sprawach? Albo w
jaki  sposób  w  małej  zbiorowości  lokalnej  obrotny  przedsiębiorca  bogaci  się,  inwestuje,
uzależnia od siebie innych, prowadzi wystawny tryb życia, wchodzi do lokalnej elity, zostaje
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senatorem? Czy wreszcie, jakimi drogami artysta, sportowiec, uczony wybija się ponad innych,
zyskuje popularność,  sławę, zajmuje miejsce w panteonie „wielkich"? Można analizować,  po
trzecie,  artykulację  struktury  idealnej,  powstawanie  i  zakorzenianie  się  standardowych
przekonań, poglądów, idei,  mitów, stereotypów. Jak dochodzi do wytworzenia się konsensu
grupowego czy nawet  szerzej  -  ogólnospołecznego,  dotyczącego  pewnych tematów? Jak  na
przykład pewna  wizja  Boga rozpowszechnia  się,  zakorzenia  i  utrwala  w zbiorowości  ludzi
wierzących;  w  Kościele  czy  sekcie  religijnej?  Jak  rodzi  się  ideologia  rewolucyjna  i  ogarnia
szerokie  masy  upośledzonych  i  zbuntowanych?  Dlaczego  wśród  członków  jednego  narodu
powstaje i zyskuje szeroką akceptację wykrzywiony, uproszczony, karykaturalny obraz innego
narodu  -  stereotyp  etniczny?  I  można  wreszcie,  po  czwarte,  rozważać  instytucjonalizację
struktury  normatywnej,  powstawanie  i  utrwalanie  się  norm społecznych,  wartości,  ról.  Ten
mechanizm  został  przez  socjologów  zbadany  stosunkowo  najlepiej.  Poświęcimy  mu  zatem
więcej uwagi.

Innowacje i innowatorzy

Można  wyróżnić  dwie  drogi,  którymi  przebiega  proces  instytucjonalizacji.  Pierwsza  to
innowacje  normatywne  i  ich  dyfuzja  (rozchodzenie  się,  rozprzestrzenianie  się  norm  w
zbiorowości).  Drugi  to  -  używając  terminologii  klasyka  socjologii  amerykańskiej  Roberta
Mertona - zinstytucjonalizowane omijanie reguł.

W pierwszym przypadku proces rozpoczyna się w momencie, gdy ktoś zaczyna postępować w
nowy  sposób  albo  proklamuje  nowy  sposób  działania  jako  dobry,  słuszny,  właściwy.  W
każdym przypadku mamy do czynienia  z  odejściem  od wcześniejszej  tradycji,  manifestacją
oryginalności,  kreatywności,  nowatorstwa.  Zmianę  tę  inicjuje  jakiś  podmiot.  Aby  uniknąć
podejrzenia, że proponuję tu nową wersję „spiskowej teorii społeczeństwa", wyjaśnię od razu,
że po pierwsze - podmiot zmiany nie musi być wcale świadom, że zmianę swoimi działaniami
inicjuje czy wspiera, ani tym bardziej nie musi czynić zmiany przedmiotem swoich zamiarów
(zmiana świadomie i celowo inicjowana i przeprowadzana to tylko jedna z możliwych postaci
zmian), oraz po drugie - podmiot zmiany nie musi być tożsamy z konkretnym indywiduum,
rolę tę bowiem pełnić mogą także anonimowe, rozproszone zbiorowości. Proponuję wyróżnić
sześć typów podmiotów inicjujących zmiany - inicjatorów zmian.

Po pierwsze - innowacyjne jednostki. Znajdzie się tu wynalazca nowej technologii, naukowiec
lansujący nową metodę badawczą, prorok religijny formułujący przykazania moralne, artysta
narzucający  nowy  styl,  polityk  przeprowadzający  reformy  prawa,  dyktator  mody lansujący
nowy  sposób  ubierania  się,  idol  młodzieżowy  pokazujący  się  w  nowym  uczesaniu,
przedsiębiorca reorganizujący korporację przemysłową itp. W tym przypadku predyspozycje i
prerogatywy do wprowadzenia  innowacji  oparte  są na indywidualnych,  wyróżniających  się
przymiotach, postrzeganych i uznawanych w dostatecznym stopniu w szerszej zbiorowości lub
całym społeczeństwie. Skrajnym przejawem takiego uznania jest charyzma. Uznanie tego typu
musi  być  przez  jednostkę  zdobyte,  przynajmniej  w  jakimś  minimalnym  stopniu,  zanim
podejmie ona innowacje.  Oczywiście wprowadzenie innowacji  akceptowanych później  przez
zbiorowość  wzmacnia  pierwotne  uznanie  społeczne  i  czyni  przeprowadzenie  następnych
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innowacji  łatwiejszym (sukces  przedsięwzięć  wcześniejszych  wyposaża jednostkę  w swoisty
„kredyt zaufania", który nakazuje szybciej akceptować jej następne poczynania, rzecz prosta do
czasu pierwszego błędu czy porażki,  im większy bowiem początkowy kredyt zaufania,  tym
łatwiej można go utracić). Zanim jednak jednostka podjąć może pierwszą skuteczną innowację,
musi  już  wcześniej  uzyskać  pewien  poziom  popularności,  widoczności,  uznania  w  swoim
środowisku,  opartego  na  czymś  innym  niż  zdolności  inno-watorskie  (a  więc  np.  na  jej
wzorowym  postępowaniu,  wyjątkowej  inteligencji,  sile  charakteru,  zdolnościach
przywódczych,  mocy  czynienia  „cudów"  itp.).  Jeżeli  jednostce  brak  tego  typu pierwotnego
uznania,  jej  innowacje  pozostaną  na  ogół  pomysłami  prywatnymi,  nie  wywołując  żadnego
rezonansu w społeczności i nie prowadząc wobec tego do żadnych konsekwencji społecznych.

Drugi  typ  podmiotów  zmiany  to  role  innowacyjne  (artystów,  wynalazców,  uczonych,
mędrców,  szamanów,  czarowników,  intelektualistów,  ekspertów,  dyktatorów mody itp.).  W
tym przypadku predyspozycje i prerogatywy do wprowadzenia innowacji normatywnych są
wbudowane  w  strukturę  roli  społecznej,  bez  względu  na  to,  kto  ją  konkretnie  wypełnia.
Innowacyjność  i  kreatywność  stanowią  oczekiwania  społeczne,  powinności  każdego
wykonawcy  roli,  niezależnie  od  jego  indywidualnych  przymiotów.  Oznacza  to  nie  tylko
„blankietowe" niejako,  aprioryczne przyzwolenie  społeczne na podejmowanie  innowacji,  ale
coś więcej - obowiązek ich podejmowania. Uczony na przykład musi „wnieść oryginalny wkład
do  nauki".  Niewywiązywanie  się  z  obowiązku  innowacyjności  może  prowadzić  do
pozbawienia  jednostki  prawa  pełnienia  ról  tego  rodzaju.  Młody  badacz  naukowy  musi  w
pewnych  terminach  przedstawić  oryginalne  osiągnięcia  w doktoracie  czy habilitacji,  inaczej
bowiem ulegnie - jak się eufemistycznie powiada „rotacji", czyli po prostu straci pracę.

Trzeci  typ podmiotów zmiany to organizacje  innowacyjne (legislatywy,  parlamenty,  komisje
reform, zespoły badawcze, biura konstrukcyjne, trusty mózgów itp.). Obowiązek inicjowania i
wprowadzania innowacji normatywnych jest w tym przypadku konstytutywnym składnikiem
statutu czy „karty"  takich organizacji.  Podejmowane w ich ramach działania mają charakter
zbiorowy, a innowacja rodzi się jako efekt kooperacji.

Czwarty typ podmiotów zmiany to zbiorowości, środowiska czy kręgi społeczne o charakterze
nowatorskim  („Cyganeria"  artystyczna,  studenci,  muzycy  jazzowi,  filmowcy,  sekty  religijne
itp.)  Najczęściej  mają  one  charakter  nega-tywistyczny  -  kontestacyjny,  kontrkulturowy,
nonkonformistyczny;  odrzucają  przyjęte  w  szerszym  społeczeństwie  zwyczaje,  kanony,
praktyki  dlatego  właśnie,  że  są  przyjęte  powszechnie.  Taka  pryncypialna  negacja  może
przekształcić się w swoistą środowiskową ideologię, a nawet może stać się uznaną społecznie
prerogatywą danego środowiska,  któremu przyzwala się na „dziwactwa" lub „odmienność".
Oczywiście  negacja prowadzi prędzej  czy później  do zaproponowania i  lansowania wzorów
czy  reguł  alternatywnych  -  nowej  obyczajowości,  nowego  stylu  życia,  nowego  sposobu
ubierania się itp.

Piąty, bardzo ważny typ kolektywnych podmiotów to ruchy społeczne, które - jak pamiętamy z
rozdziału siódmego - z definicji ukierunkowane są na zmianę norm czy wartości społecznych
(ruchy młodzieżowe, feministyczne, ekologiczne, religijne, polityczne itp.). Krystalizują się one
wokół  wyraźnego,  artykułowanego  i  uświadamianego  celu,  jakim  jest  pozytywne,
konstruktywne przekształcenie norm i wartości czy to w jakimś zakresie partykularnym (ruchy
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reformatorskie), czy to w ich całokształcie (ruchy rewolucyjne), i podporządkowują wszystkie
swoje działania i wysiłki temu celowi.

Szósty wreszcie typ podmiotów innowacji to zwykli ludzie, którzy w swoim codziennym życiu
wprowadzają jakiś nowy sposób mówienia, zwracania się do innych, ubierania się, strzyżenia,
przyrządzają nowe potrawy,  meblują  po nowemu mieszkanie,  wypełniają wolny czas nową
formą rozrywki itp.,  a praktyki te znajdują naśladowców najpierw wśród znajomych, potem
wśród znajomych znajomych itd., aż w końcu przyjęte zostają w szerszym środowisku.

Bardzo istotne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego każdego z wymienionych podmiotów
zależeć może od ich zewnętrznego, lub przeciwnie - wewnętrznego usytuowania w stosunku
do  tego  systemu  społecznego,  którego  struktura  normatywna  jest  przedmiotem  zmiany.
Zmiana normatywna może być inicjowana i forsowana spoza systemu, niejako „importowana"
z  innego  systemu,  którego  struktura  normatywna  zawiera  inne  normy  i  inne  wartości
-przenikające  jako  wzorce  alternatywne  i  ulegające  rozpowszechnieniu.  Jest  to  oczywiście
klasyczna sytuacja kontaktu kulturowego, zderzenia cywilizacji, dyfuzji kulturowej lub, jak się
czasem  powiada,  „imperializmu  kulturowego".  Daleko  ciekawszy  jest  jednak  przypadek
zmiany  inicjowanej  i  przeprowadzonej  przez  podmiot  umiejscowiony  wewnątrz  systemu,
którego  strukturę  normatywną  poddaje  zmianie.  Możliwość  takiej  zmiany  może  budzić
wątpliwości, przypomina bowiem sytuację człowieka, który pragnie się podnieść, chwytając za
cholewki  własnych  butów.  Czy  podmiot  „zanurzony"  w  danej  strukturze  normatywnej,
uwikłany w jej nakazy i zakazy, może nagle od nich się uwolnić i podjąć wysiłek zmiany?

Myślę, że cztery okoliczności decydują o tym, iż jest to możliwe. Pierwsza to opisywana przez
nas wcześniej niedoskonałość procesów socjalizujących i kontrolnych, która sprawia, że nikt nie
jest  do  końca  i  bez  reszty  ukształtowany  przez  kulturę  swojego  społeczeństwa.  Jak
wskazywaliśmy, wizja człowieka „przesocjalizowanego" jest utopią: każdemu pozostaje pewien
margines  wolności,  niezależności  i  swobody  -  obszar,  gdzie  rodzić  się  mogą  normatywne
innowacje.  Druga  okoliczność  to  nierówność  stopnia,  w  jakim  ludzie  czy  zbiorowości  są
poddani oddziaływaniom socjalizującym czy kontrolnym. W każdym społeczeństwie znajdą się
tacy ludzie lub takie zbiorowości, którym udaje się izolować od nacisków struktury. Dewianci
są  często  inicjatorami  nowości.  Co  więcej,  jak  pisałem  wcześniej,  są  takie  role,  organizacje
społeczne, środowiska, które mają z góry przydzielony większy margines tolerancji, prawo do
„zinstytucjonalizowanych  i  usankcjonowanych  dewiacji".  Stąd  właśnie,  z  tych  swoistych
„enklaw swobody" emanować będą innowacje normatywne prowadzące do zmiany struktury.
Trzecia  wreszcie  okoliczność,  o  zupełnie  fundamentalnym  znaczeniu,  to  opisywana
szczegółowo  w  rozdziale  dziesiątym  hete-rogeniczność,  pluralizm,  a  także  konfliktowy
charakter  struktury  normatywnej  każdego  społeczeństwa.  Różnorodność,  wielość,  a  także
wielorakie wzajemne sprzeczności norm i wartości w obrębie struktury sprawiają, że można
sprzeciwiać  się  jednym  normom  czy  wartościom  w  imię  innych  norm  i  wartości,  krótko
mówiąc,  będąc  „zanurzonym"  lub  uwikłanym  w  jednym  segmencie  kultury,  inicjować
innowacje  w innym jej  segmencie.  Wreszcie,  po czwarte,  niektórzy  ludzie,  żyjąc  w jednym
społeczeństwie,  pod presją  jego  kultury,  dystansują  się  od  niego  w wyobraźni,  jako  grupę
odniesienia przyjmując inne społeczeństwo i właściwą mu kulturę. Dla wielu ludzi w okresie
realnego  socjalizmu  żyjących  w  kręgu  narzuconej  „kultury  bloku"  terenem  „wirtualnej"
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identyfikacji  była  wyidealizowana  i  zmitologizowana  kultura  „Zachodu".  W  takiej  sytuacji
naśladownictwo wzorów konsumpcyjnych, obyczajowych, mody, sztuki zachodniej stawało się
w kontekście lokalnym źródłem innowacji podważających monopol kultury socjalistycznej.

Kwestią  z  tym  związaną,  ale  niezależną  od  usytuowania  podmiotu  w  systemie,  jest  źródło
motywacji skłaniających innowatora do zainicjowania zmiany normatywnej. Jeśli źródło takie
leży poza systemem społecznym, w jego otoczeniu lub w obrębie innych systemów - mówić
będziemy  o  zmianie  motywowanej  egzogennie.  Ilustracją  mogą  być  innowacje  wywołane
klęskami żywiołowymi, katastrofami, epidemiami chorób, a także zderzeniem czy kontaktem z
innymi  społeczeństwami  i  kulturami.  Przebieg  takich  zmian  przybiera  najczęściej  postać
adaptacji  do  nowych  warunków  życia  albo  imitacji,  zapożyczenia  wzorów  od  obcych
społeczności. Ciekawsze są takie zmiany, których źródło leży w obrębie systemu, czyli zmiany
motywowane endogennie. Ich geneza wiąże się z występowaniem w strukturze normatywnej
różnego typu dysocjacji (sprzeczności, napięć, konfliktów).

Trzy  typy  dysocjacji  wydają  się  najważniejsze.  Pierwszy  to  rozbieżność  między
obowiązującymi  normami  i  wartościami,  a  obiektywnymi  szansami  ich  realizacji  w  życiu
społecznym. Przypadek taki prowadzi albo do powszechnej percepcji struktury normatywnej
jako  nierealistycznej,  czysto  ornamentacyjnej  lub  fasadowej,  albo  też  do  percepcji  realiów
społecznych  jako  niesprawiedliwych,  niegodnych,  krzywdzących.  I  jedna,  i  druga  sytuacja
rodzi silną motywację do zmiany normatywnej.  Często powstają na takiej właśnie podstawie
silne  ruchy  społeczne,  których  celem  staje  się  albo  zmodyfikowanie  norm  i  wartości,  albo
poprawa niesprawiedliwych warunków życia. Zmiana jest motywowana dążeniem do korekty
złej  otaczającej  teraźniejszości.  Drugi typ dysocjacji  występuje pomiędzy jednymi normami i
wartościami,  a  innymi  normami  i  wartościami  w obrębie  tej  samej  struktury  normatywnej.
Sytuacje takie, poczynając od ano-mii, przez ambiwalencje,  antynomie, konflikt w roli,  aż do
konfliktu  ról,  analizowaliśmy  w  rozdziale  poprzednim.  Chaos,  niespójność,  wewnętrzna
dyshar-monia struktury normatywnej szczególnie silnie motywuje do podjęcia normatywnych
innowacji.  Trzeci  typ  dysocjacji  występuje  pomiędzy  aktualnie  obowiązującymi  normami  i
wartościami,  a  wizją  idealnego  porządku  normatywnego  artykułowaną  przez  ideologie,
doktryny  polityczne,  utopie  społeczne,  koncepcje  futurologiczne  itp.  Brak  odpowiedniości
między tym co „idealne",  a  tym co „obowiązujące"  w wielu  dziedzinach  życia  społecznego
rodzi rozczarowania, zawody, frustracje - a te łatwo przekształcają się w motywacje do zmiany.
Zmiana jest motywowana dążeniem do stworzenia lepszej, wyobrażonej przyszłości.

W oparciu  o  przeprowadzone  rozróżnienie  dysocjacji  typu „norma-rzeczywistość",  „norma-
norma", „norma-ideał" można przeciwstawić sobie takie zmiany, które są świadomą i celową
próbą  przekształcenia  struktury  normatywnej  w kierunku  ideału  zawartego  w  ideologiach,
utopiach itp. (można tu mówić metaforycznie o „przyciąganiu przez przyszłość"),  oraz takie
zmiany,  które  wprowadzane  są  po  to,  aby  złagodzić  lub  wyeliminować  szczególnie  ostre
napięcia czy konflikty występujące współcześnie (można tu mówić metaforycznie o „nacisku
teraźniejszości").  Zmiany  pierwszego  typu  mają  na  ogół  charakter  bardziej  systematyczny,
całościowy,  spójny  -  polegają  bowiem  na  wcielaniu  w  życie  założonego  z  góry  projektu.
Natomiast zmiany drugiego typu są często przypadkowe, oportunistyczne i wprowadzane  od
hoc, przypominając „łatanie dziur".
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Jeszcze jedne istotne różnice w fazie inicjacji innowacji normatywnych dotyczą tempa zmian.
Można odróżnić inicjację powolną, stopniową, ewolucyjną, od gwałtownego, radykalnego czy
rewolucyjnego  wprowadzania  zmiany  normatywnej.  W  pierwszym  przypadku  mamy  do
czynienia z długotrwałą erozją norm i wartości tradycyjnych, zastępowanych z wolna przez
nowe  reguły  i  wzory.  Jest  to,  rzecz  prosta,  charakterystyczne  dla  większości  zmian
spontanicznych, oddolnych, rodzących się w sferze działań masowych czy zbiorowych. Choć i
tu zdarzają się nagłe i gwałtowne wybuchy niezadowolenia społecznego, prowadzące do bardzo
szybkich zmian. Drugi przypadek - zmiany szybkie i radykalne - występuje często w sytuacji
odgórnych  reform  wprowadzanych  przez  nowy  reżim  polityczny  czy  zmienione  ekipy
rządzące.  Ale  także  w  dziedzinie  innowacji  wprowadzanych  odgórnie  przez  stanowienie
prawa  spotykamy  zmiany  stopniowe  i  powolne,  przebiegające  krok  po  kroku.  Dobrym
przykładem jest  tu postępująca  liberalizacja  standardów prawnych dotyczących  pornografii,
opisywana w literaturze jako „efekt Playboya".

Kariera innowacji

Od epizodu innowacji,  ktokolwiek  byłby  jego  autorem,  jakiekolwiek  by  były  jego  geneza  i
przebieg, długa droga prowadzi do momentu, kiedy innowacja się upowszechni, „przyjmie" w
szerszej  zbiorowości,  stanie  się  właściwym,  preferowanym,  oczekiwanym  sposobem
postępowania  -  czyli  inaczej,  zanim  uzyska  walor  akceptowanej  normy.  Droga  ta  da  się
podzielić  na  dalsze  etapy.  Etap drugi  po  zainicjowaniu  innowacji  to  jej  ujawnienie.  Jest  to
moment, który dzieli innowację jeszcze „prywatną", od takiej, która staje się już „publiczną". Są
tu dwie możliwości. Po pierwsze, innowacja może pozostać zupełnie prywatną, utrzymaną w
sekrecie, nie dotrzeć do innych ludzi. Janko Muzykant komponujący nowe melodie na pustym
pastwisku, pisarz tworzący „do szuflady", natchniony moralista religijny, który skrywa swoje
objawienie  w tajemnicy,  konstruktor  pozostawiający prototyp nowego urządzenia  w  garażu,
dama  eksperymentująca  z  nowym typem makijażu czy  uczesania  we  własnej  łazience  -  oto
przykłady takiej sytuacji.  Taka innowacja nie może mieć żadnych konsekwencji  społecznych.
Warunkiem  wstępnym  społecznej  recepcji  jest  udostępnienie  innowacji  innym,  ogłoszenie
wynalazku, wygłoszenie „kazania na górze", wyrycie przykazań moralnych na „kamiennych
tablicach",  nagranie  nowej  melodii  w studio Sony, opublikowanie  książki,  pojawienie  się  na
balu w nowym uczesaniu.

Ujawnienie  innowacji  nie  oznacza  jednak od razu jej  sukcesu.  Rozpoczyna się kolejny,  trzeci
etap, proces filtrowania innowacji, przez który przebijają się tylko niektóre. Taka selekcja jest
niekiedy przeprowadzana spontanicznie, w zwykłym codziennym życiu. Np. konserwatywny
nauczyciel  karze  wszelkie  bardziej  oryginalne  idee  czy pomysły uczniów,  sąsiedzi  piętnują
nietypowy sposób prowadzenia się rodziny artystów, kierownik katedry zakazuje stosowania
niepewnych metod badawczych, mistrz utrąca projekt racjonalizatorski. Kiedy indziej selekcja
staje  się  zadaniem  specjalnie  tworzonych  urzędów  czy  organów.  Klasyczny  przykład  to
cenzura,  ale  podobną  rolę  blokującą  innowacje  odgrywać  mogą urzędy  patentowe,  krytycy
artystyczni,  recenzenci  literaccy,  komitety  naukowe,  rady redakcyjne,  komisje  wydawnicze.
Wszyscy oni pilnują tych „wrót", poza którymi dopiero innowacje - nowatorskie idee, reguły,
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wzory - mogą dotrzeć do szerszej publiczności.

Mechanizmy filtrowania zależą istotnie od charakteru samej innowacji.  W przypadku zmian
inicjowanych  w  sferze  prawa,  regulaminów,  zarządzeń  administracyjnych  itp.,  a  więc
„odgórnych",  filtrowanie  ma  charakter  spontanicznych  reakcji  społecznych  w  postaci
ignorowania lub omijania nowych regulacji, co doprowadza do tego, że nowe prawo pozostaje
w  tym  zakresie  „martwą  literą".  Może  też  uformować  się  spontaniczny  ruch  społeczny
organizujący  opór  przeciwko  narzuconemu  prawu  i  powstrzymujący  przed  jego
przestrzeganiem  za  pomocą  różnorodnych  nacisków,  presji,  bojkotu,  a  nawet  przymusu
fizycznego  wobec  konformistów.  Inaczej  wygląda  przebieg  filtrowania  innowacji
zapoczątkowanych w sferze moralności czy zwyczajów, a więc „oddolnych". Funkcje blokujące
przejmują  wówczas  zorganizowane  agendy  państwowe  czy  administracyjne  (gdy  chodzi  o
innowacje  naruszające  porządek  prawny  czy  polityczny)  lub  inne  typy  organizacji,  np.
organizacje  religijne  (gdy chodzi  o innowacje  obyczajowe naruszające uznany przez Kościół
porządek moralny).

Można się  zastanawiać,  jak to się  dzieje,  że  pewne  innowacje  normatywne  przedzierają  się
przez  to  złożone  sito  selekcjonujące,  a  inne  zostają  odrzucone  a  limine,  nie  mając  szans
upowszechnienia się. Na dłuższą metę, jeśli wierzyć teorii ewolucji społecznej, podstawowym
selektorem są zapewne obiektywne, funkcjonalne potrzeby społeczeństwa, wobec których dana
innowacja jest funkcjonalna lub przeciwnie - dysfunkcjonalna. Niestety jednak na krótszą metę
selekcja może dokonywać się w oparciu o rozpowszechnione w społeczeństwie zmistyfikowane
przekonania na temat społecznych interesów („fałszywą świadomość") lub, co gorsza, według
kryterium  interesów  bardzo  partykularnych,  afirmowanych  przez  grupy  usytuowane  na
wysokich  szczeblach  hierarchii  władzy,  posiadania  czy  prestiżu  -  i  dzięki  temu  zdolnych
powstrzymywać wszelkie innowacje z tymi interesami sprzeczne, a popierać tylko takie, które
są wobec nich służebne.

Tak  czy  inaczej,  dopiero  kiedy  innowacja  nie  zostanie  już  na  wstępie  odrzucona,  może
rozpocząć  się  czwarta  faza procesu -  dyfuzja  innowacji  w społeczeństwie.  Jeszcze  i  tu  losy
innowacji mogą się jednak potoczyć różnie. Może ona np. wywołać opór sił konserwatywnych,
zmobilizować  ich  postawy obronne  i  ulec  pod zmasowanym  atakiem  tradycji.  Może  zostać
skutecznie odgraniczona i zamknięta w jakichś małych społecznych kręgach, uzyskujących z
góry  licencje  na  „dziwactwa",  „dewiacje"  i  inne  „wariactwa"  (np.  cyganeria  artystyczna,
awangarda  literacka,  środowisko  muzyków  rockowych,  świat  teatralny,  podkultura
młodzieżowa).  Niekiedy  jednak  innowacja  zapoczątkowuje  lawinowy  proces
rozprzestrzeniania  się,  ogarnia  całe  społeczeństwo,  wywołuje  reperkusje  w różnych sferach
życia. Zobaczmy na przykład, jak wynalazek samochodu zmienił  całe życie społeczne w  XX
wieku, jak telewizja przekształciła kulturę, edukację, rozrywkę, jak komputer rewolucjonizuje
pracę  i  życie  codzienne  na  przełomie  stuleci.  Zobaczmy  ekspansję  wielkich  koncepcji
religijnych,  chrześcijaństwa,  islamu,  buddyzmu,  trwającą  tysiąclecia.  Zobaczmy,  jak  styl
muzyczny zapoczątkowany  przez  Elvisa  Presleya  i  potem  czwórkę  Beatlesów z  Liverpoolu
zdobył  miliony  zwolenników  i  zdumiewającą  trwałość  przez  kilka  już  pokoleń.  To  tylko
pierwsze z brzegu przykłady skutecznej dyfuzji.

Ogólnie da się  wskazać pięć rozmaitych form, w jakich przebiegać może proces dyfuzji.  Po
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pierwsze przybrać może formę kompensacji,  kiedy innowacja normatywna wyzwala łańcuch
sprzężeń  zwrotnych negatywnych,  prowadzących do zmniejszenia  jej  wpływu,  ograniczenia
zasięgu reperkusji czy nawet całkowitego wyeliminowania i przywrócenia status quo w drodze
kontrreformy.  Zbliżony  wariant  drugi  to  nadkompensacja,  kiedy  opór  przeciwko
wprowadzonej innowacji jest tak silny, że reakcja mechanizmów kompensacyjnych „przelewa
się" niejako poza obszar zainicjowanych zmian, nie tylko przywracając status quo, ale zmieniając
szerszą  strukturę  w  kierunku  dokładnie  przeciwnym.  Częstym  w  historii  przykładem  jest
ultrakonserwatywna reakcja na zmiany radykalne. Trzecia możliwość to  amplifikacja  oparta
na  działaniu  pozytywnych  sprzężeń  zwrotnych  i  uruchamiająca  procesy  samowzmacniające
się.  Zmiana  początkowa wyzwala tu łańcuch kolejnych zmian w innych obszarach struktury
normatywnej,  prowadząc  do  mnożenia  innowacji,  a  w  skrajnych  przypadkach  do
fundamentalnego przekształcenia całej struktury normatywnej. Dobry przykład historyczny to
lawinowy  przebieg  rewolucji  społecznych.  Czwarta  możliwa  odmiana  procesu  dyfuzji  to
dyspersja, czyli rozproszenie innowacji początkowych. W tym przypadku innowacja prowadzi
do przypadkowych przekształceń pewnej ograniczonej  liczby innych norm, wartości,  ról czy
instytucji,  pozostawiając  w  efekcie  chaotyczną  mozaikę  niepowiązanych  ze  sobą  reform,  w
niczym  nie  naruszających  fundamentów  dawnej  struktury  normatywnej.  Doskonałym
przykładem  są  reformy  pozorne,  wprowadzane  w  peryferycznych  obszarach  struktury
normatywnej,  mające  za  zadanie  skanalizowanie  presji  innowacyjnej,  odwrócenie  uwagi
społeczeństwa  od  spraw  zasadniczej  wagi  i  tym  samym  umocnienie  jeszcze  istniejącego
porządku  normatywnego.  Wreszcie  wariant  ostatni  to  insulacja,  czyli  swoiste  zamrożenie
zmiany  w  jej  kształcie  początkowym,  z  powstrzymaniem  jakichkolwiek  szerszych
konsekwencji. Innowacja nie powoduje tu żadnych reperkusji ani o charakterze kompensacji,
ani amplifikacji, lecz ogranicza się do przekształcenia pojedynczej wartości, roli czy instytucji.
Możliwe  to  jest  albo  wtedy,  gdy  struktura  normatywna  jest  szczególnie  zdezintegrowana,
amorficzna,  pozbawiona  wewnętrznych  powiązań,  albo  wtedy,  gdy  innowacja  dotyczy
najbardziej  peryferycznych  składników  struktury.  Wprowadzenie  nowego  typu  munduru
wojskowego  nie  będzie  na  przykład  miało  większego  znaczenia  dla  reguł  postępowania
obowiązujących  w  armii.  A  wzniesienie  kolejnego  pomnika  -  na  poziom  świadomości
historycznej społeczeństwa.

Faza  piąta  i  ostatnia  procesu  innowacji  normatywnych  to  adaptacja  zmiany,  trwałe
zakorzenienie się innowacji w systemie normatywnym, przerodzenie się tego, co kiedyś było
zerwaniem  z  konwencją,  w nową  konwencję,  tego,  co  było  odrzuceniem  tradycji,  w  nową
tradycję, tego, co było aktem nonkonformizmu, w obowiązującą regułę postępowania.

W rezultacie  całej  opisanej  sekwencji  procesu instytucjonalizacji  zrealizować się  może sześć
końcowych efektów. Pierwszy to zachowanie  status quo,  czyli brak zmiany, gdy mechanizmy
filtrujące  albo  kompensacyjne  okazały  się  skuteczne.  Drugi  to  zmiana  przeciwna  do
zamierzonej,  gdy  mechanizmy  kompensacyjne  zareagowały  zbyt  gwałtownie.  Po  trzecie  -
możliwa jest  zmiana marginalna,  gdy tylko pojedynczy, peryferycznie  usytuowany składnik
struktury  uległ  zmianie  bez  żadnych  dalszych  reperkusji.  Wariant  czwarty  to  zmiana
radykalna,  kiedy  przekształceniu  uległy  centralne,  fundamentalne  składniki  struktury,  np.
podstawowy  system  wartości,  czy  to  w  efekcie  innowacji  wprost  uderzających  w  te
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fundamenty,  czy  to  w  wyniku  dyfuzji  zmian  dokonanych  w  innych  obszarach.  Po  piąte,
wyróżnić  można  zmianę  fragmentaryczną,  opor-tunistyczną  (korektę  w  systemie),  gdy
innowacje normatywne wprowadzone zostały w przypadkowy, wzajemnie nieskoordynowany
sposób w celu złagodzenia jakichś szczególnie nasilonych napięć społecznych. Szósty wariant
to  zmiana  totalna,  rewolucyjna  („zmiana  systemu"),  gdy  wszystkie  istotne  komponenty  i
segmenty struktury normatywnej uległy modyfikacjom, bądź w wyniku szczególnie szerokiej
zamierzonej  reformy,  bądź  w  wyniku  eskalacji  ł  amplifikacji  zmian  wprowadzonych  w
węższym zakresie.

Gdy  innowacja  ostatecznie  instytucjonalizowała  się,  odtąd  tak  właśnie  „robi  się",  tak  się
komponuje, tak się pisze książki, tak się maluje, tak się uprawia naukę, tak się trzeba ubierać,
czesać, wyrażać. Oczywiście do czasu, aż pojawi się nowy innowator, i cały cykl zacznie się od
nowa.

Jak  widać,  opisany  proces  innowacji  normatywnych  ma  charakter  sekwencji  kumulacyjnej;
może  zostać  zahamowany  na  każdym  z  etapów,  a  podlega  kontynuacji,  przechodząc  w
następny etap, tylko o tyle, o ile na etapie poprzedzającym powstaną określone warunki. W
całości  proces  realizuje  się  tylko  wtedy,  gdy  na  każdym  z  kolejnych  etapów  wystąpią
okoliczności,  będące z osobna niezbędnymi warunkami kontynuacji  procesu, a w koniunkcji
dopiero warunkiem wystarczającym jego kompletnego przebiegu.  Można to przedstawić  na
schemacie:

UPOWSZECHNIENIE INNOWACJI

KOMPENSACJA

DYSPERSJA

INSULACIA

- Diagram 18: Kariera innowacji - Omijanie i erozja reguł

Alternatywny wariant procesu instytucjonalizacji, znany pod nazwą „zinstytucjonalizowanego
omijania  reguł",  przebiega  nieco  inaczej1.  Zapoczątkowują  go  sporadyczne  i  spontaniczne
wykroczenia  przeciwko  obowiązującym  normom  (zwyczajowym,  obyczajowym,  moralnym,
prawnym).  Ludzie  uznają,  że pewne  normy są,  ogólnie  biorąc,  słuszne,  ale  z  egoistycznych
powodów decydują się je naruszyć. Naruszenia te jednak starają się zachować w tajemnicy, bo
mają  poczucie  winy,  wstydu,  albo  po  prostu  boją  się  społecznych  sankcji  (kar,  potępienia,
wyśmiania, banicji towarzyskiej itp). Ktoś wynosi jakieś potrzebne mu śrubki z warsztatu, kto
inny  nie  oddaje  książki  do  biblioteki,  inny  przemyca  pięćdziesiąt  litrów  spirytusu  przez
granicę,  inny  oszukuje  urząd  skarbowy,  inny  parkuje  pod  znakiem  zakazu,  inny  kradnie
potrzebne  mu lusterko  do malucha,  inny  oszukuje  i  zdradza  żonę,  inny  pije  na  umór,  inny
zaniedbuje  dziecko  itp.  Każdemu  z  nas  zdarzyło  się  z  pewnością  ominąć  jakieś  normy,  a
niektórym zdarza się to częściej niż innym. To jednak nie oznacza jeszcze instytucjonalizacji, a
tylko - jak pamiętamy z rozdziału poprzedniego - zjawisko określane przez socjologów mianem
dewiacji.
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1 R. K. Merton, „Social structure and anomie", w: R.  K. Merton on Social Structure and Science, pod.  red. E Sztompki,
Chicago  1996:  The  University  of  Chicago  Press,  s.  132-152.  C.  Jacobsen,  „Permissiveness  and  norm  evasions:
definitions, relationships and implications", w: „Sociolo-gy", May 1979, s. 219-233.

Przypadki  łamania  norm  pewnego  rodzaju  mogą  się  jednak  w  społeczeństwie
rozpowszechniać, stawać się nagminne. W większości krajów od kilkunastu do kilkudziesięciu
procent  należnych  podatków  nie  jest  egzekwowane;  każdy  kierowca  samochodu  łamie  od
czasu do czasu limity szybkości na drogach, a większość - narusza zakazy parkowania; sporo
osób  nadużywa  alkoholu;  mało  kto  przejmuje  się  zakazami  palenia  papierosów;  co  drugi
student  ściąga na egzaminie  itp.  Niektóre  ominięcia  norm stają  się  więc  regularne,  typowe,
czasem powszechne. Ci, którym udaje się działać wbrew obowiązującym regułom, nie tylko nie
są potępiani,  ale stają się nieformalnymi bohaterami: „ale cwaniak, nieźle  wykiwał fiskusa!".
Normy  ulegają  swoistej  erozji;  tracą  moc  regulatora  ludzkich  działań.  Naruszając  je,  nie
odczuwamy  wyrzutów  sumienia  czy  poczucia  wstydu,  i  łatwo  przywołujemy  następującą
racjonalizację: „przecież wszyscy tak robią".

Sprawy mogą jednak pójść jeszcze dalej.  To, co do niedawna było ominięciem normy, przez
swoją  powszechność  staje  się  nową  normą,  a  dokładniej  przyzwoleniem,  wzorem  typu
„wolno", dopuszczalnym standardem zachowania. Pojawia się nowe uzasadnienie: „A cóż w
tym  złego?".  Sygnałem  tej  sytuacji  jest  to,  że  naruszenie  normy  nie  wywołuje  sankcji
społecznych, a co więcej  - próby wymierzenia takich sankcji napotykają społeczny opór. Nie
dość, że chuligan awanturujący się na ulicy nie spotyka się z niczyją reakcją, ale kiedy policjant
usiłuje go wylegitymować, przechodnie często stają w jego obronie. Nie dość, że kierowcy nie
zwracają  uwagi  na  szaleńców  przekraczających  bezpieczną  szybkość  i  zagrażających
wszystkim, ale kiedy policja ustawia radar, żeby ich złapać, ostrzegają się solidarnie światłami.
Dewiacja w sensie normatywnym przestała tu być dewiacją w sensie funkcjonalnym.

W ostatecznym etapie procesu rosnąca liczba udanych, bezkarnych i przynoszących korzyści
ominięć norm prowadzi do sytuacji,  kiedy pewne do niedawna dewiacyjne  czy przestępcze
sposoby  zachowania  ulegają  instytucjonalizacji,  wchodzą  jako  normy  typu  „powinien"  do
społecznego  systemu  normatywnego.  Wytworzyły  się  nowe  normy  jako  przeciwieństwo
dawnych. Konformizm wobec dawnych norm staje się w tej sytuacji anachronizmem, wyrazem
chorobliwego  tradycjonalizmu,  dziwactwa  czy  naiwności.  To właśnie  posłuszeństwo  wobec
norm, które uległy erozji, spotyka się - o ironio - ze społecznymi sankcjami. Ktoś, kto płaci w
terminie  podatki,  uchodzi  za  naiwniaka,  ktoś,  kto  przestrzega  ograniczeń  szybkości  -  za
tchórza, na którego trąbią wszyscy jadący za nim, a ktoś, kto stoi grzecznie w kolejce zamiast
wpychać się z przodu - za łajzę i mięczaka.

W  zależności  od  rodzaju  reguł,  jakie  uległy  takiej  perwersyjnej  instytucjonalizacji,  można
odróżnić trzy odmiany procesu. Pierwszy to erozja norm. Występuje wtedy, gdy pewne normy
są  od  dawna  obecne  w  tradycji,  ale  niezgodne  już  z  aktualnymi  realiami  życia.  Dobrym
przykładem jest stopniowa liberalizacja obyczajów seksualnych czy zanik formalnych „kodów
ubierania się".  Drugi wariant  to opór przeciwko nowym, narzucanym normom. Gdy normy
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takie, np. wprowadzone przez prawo, odbiegają od uznanych reguł moralnych, obyczajowych
czy zwyczajowych, są lekceważone i niestosowane, z mocnym uzasadnieniem odwołującym się
do silnie legitymizowanych norm nieformalnych. Dobrych przykładów dostarczyła prohibicja,
próby zmiany form małżeństwa przez władze kolonii afrykańskich, zakazy walk kogutów w
Meksyku czy polowania na lisa w Anglii. Trzecia forma to substytucja norm. Występuje wtedy,
gdy dawna norma dalej obowiązuje, ale jakby w utajeniu, bo nie jest na ogół egzekwowana,
choć  od  czasu  do  czasu  szczególnie  ostre  formy  jej  naruszania  podlegają  sankcjom  i
społecznemu potępieniu. Dobrych przykładów dostarcza dziedzina korupcji, która stając się w
niektórych  środowiskach  czy  krajach  powszechną  praktyką,  jest  zarazem  deklaratywnie
potępiana, a jej szczególnie rażące przypadki, np. gdy zdarzą się przedstawicielom władzy, są
przedmiotem silnego społecznego oburzenia.

To zamyka cykl  zinstytucjonalizowanego  omijania  norm,  ale  oczywiście  tylko  czasowo.  Jak
wszystko w życiu społecznym i ten proces toczy się dalej,  gdy nowe normy stają się z kolei
także przedmiotem omijania i cały cykl ich erozji zaczyna się toczyć od nowa.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

ADAPTACJA INNOWACJI:  trwałe  zakorzenienie  się  innowacji  w systemie  normatywnym,
przerodzenie się tego, co kiedyś było zerwaniem z konwencją, w nową konwencję, tego, co było
odrzuceniem tradycji, w nową tradycję, tego, co było aktem nonkonformizmu, w obowiązującą
regułę postępowania.

ARTYKULACJA STRUKTURY IDEALNEJ:  powstawanie i zakorzenianie się standardowych
przekonań, poglądów, idei, mitów, stereotypów.

DETERMINACJA  STRUKTURALNA:  ograniczający  i  wspomagający  wpływ  struktur
rozmaitego rodzaju na działania podejmowane przez członków społeczeństwa.

DYFUZJA INNOWACJI:  rozprzestrzenianie się innowacji  w społeczeństwie,  poszerzanie się
środowisk, w których jest akceptowana i stosowana.

EKSPANSJA  STRUKTURY  INTERAKCYJNEJ:  powstawanie  i  rozbudowywanie  się  sieci
styczności, kontaktów, więzi, łączności między jednostkami.

EROZJA NORMY:  powolne zanikanie obowiązującej mocy normy, poczucia związanej  z nią
powinności, gotowości do wymierzania sankcji negatywnych (kar) za jej naruszenie.

FILTROWANIE  INNOWACJI:  społeczna  selekcja  innowacji  albo  dokonująca  się
spontanicznie,  albo  prowadzona  przez  specjalne  agendy  i  prowadząca  albo  do
upowszechnienia innowacji, albo do jej eliminacji.

INNOWACJA  NORMATYWNA:  zainicjowanie  nowego  sposobu  życia,  stylu  działania,
codziennej  praktyki,  formy wyrażania  się  itp.,  które mogą przekształcić  się  w nowe reguły,
wzory, normy czy wartości.

INNOWACJE  ENDOGENNE:  reakcje  na  napięcia,  naciski,  dysonanse  pojawiające  się
wewnątrz systemu społecznego, w którym innowacja się rodzi.

INNOWAGE  EGZOGENNE:  nowatorska  adaptacyjna  reakcja  na  zdarzenia  lub  zmiany
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zachodzące poza systemem społecznym, w którym innowacja się rodzi.

INSTYTUCJONALIZACJA:  wyłanianie  się,  artykułowanie  i  utrwalanie  struktur
normatywnych: reguł społecznych, wzorów, norm i wartości.

INSULACJA INNOWACJI: ograniczenie zasięgu rozprzestrzeniania się i stosowania innowacji
przez wprowadzenie regulacji prawnych (np. zakazu klonowania, restryktywnych warunków
badań na embrionach, zakazu rozmieszczenia systemów antyrakietowych itp.).

KRYSTALIZACJA  STRUKTURY  INTERESÓW:  powstawanie  i  pogłębianie  się  hierarchii
nierówności, przywilejów i upośledzenia.

MORFOGENEZA:  proces  wyłaniania  się,  artykułowania  i  utrwalania  struktur  rozmaitego
rodzaju z chaosu działań podejmowanych przez członków społeczeństwa.

ORGANIZACJE INNOWACYJNE: takie, które powołane są specjalnie po to, aby proponować
nowatorskie rozwiązania w różnych dziedzinach.

ROLE INNOWATORSKIE:  oczekiwania nowatorstwa, oryginalności,  twórczości, związane z
pewnymi pozycjami społecznymi: np. uczonego, artysty, pisarza, kompozytora.

SPISKOWA  TEORIA  SPOŁECZEŃSTWA:  przekonanie,  że  za  każdym  zdarzeniem
społecznym,  a  zwłaszcza  zdarzeniem  niekorzystnym,  stoją  celowo  je  wywołujący  i
manipulujący nimi konspiratorzy.

ZINSTYTUCJONALIZOWANE OMIJANIE REGUŁ: rozpowszechniona w danej zbiorowości
praktyka nieprzestrzegania pewnej normy czy wartości, która dzięki swej powszechności sama
staje się regułą.

Książki godne uwagi

9, 47 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Część VI

ZMIENNOŚĆ SPOŁECZNA

Rozdział

Zmiana społeczna, rozwój i postęp

Dotychczas  prowadziliśmy  analizę  funkcjonowania  społeczeństwa  -  procesów  socjalizacji,
kontroli  społecznej,  instytucjonalizacji,  które toczą się w obrębie tej  samej  całości  społecznej.
Mówi się tu niekiedy o dynamice „w systemie". Ale wiemy doskonale, że całe społeczeństwa
ulegają od czasu do czasu zasadniczym modyfikacjom, są dzisiaj inne, niż były kiedyś, a będą
inne, niż są dzisiaj. Mówi się tu niekiedy o dynamice „systemu". Na tym całościowym poziomie
dynamiki społeczeństwa używamy też takich pojęć jak dzieje społeczeństwa czy jego historia.
Pojawia  się  tu  nowa  perspektywa  czasowa:  już  nie  czas  codzienny,  o  stosunkowo  krótkiej
rozciągłości,  ale  czas  historyczny  „długiego  trwania".  W  obecnym  rozdziale  rozpoczynamy
analizę tej  najbardziej  złożonej  formy zmienności  społeczeństw.  Wymaga to dalszych,  coraz
bardziej skomplikowanych kategorii pojęciowych.

Zmiana społeczna

Pierwsza  z  nich  to pojęcie  zmiany społecznej.  Rozumiemy przez  to różnicę  między stanem
systemu społecznego (grupy,  organizacji)  w jednym momencie  czasu i  stanem tego samego
systemu w innym momencie czasu. Stan wcześniejszy i stan późniejszy różnić się mogą pod
rozmaitymi względami. Po pierwsze, może nastąpić zmiana składu systemu. W społeczeństwie
osiedlają  się  przybysze z innych krajów,  do partii  politycznej  zapisują się  nowi członkowie,
ruch społeczny przyciąga tysiące nowych zwolenników, w rządzie ulegają likwidacji  urzędy
kilku ministrów. Migracje, rekrutacja do grupy, mobilizacja, reforma organizacyjna - to niektóre
przykłady  zmian  tego  typu.  Po  drugie,  może  nastąpić  zmiana  struktury  systemu,  a  więc
modyfikacja czworakich sieci powiązań między elementarni: interakcjami, interesami, normami
i ideami. I tak: a) wyłaniają się nowe struktury interakcyjne, przez to, że ludzie nawiązują nowe
kontakty, wchodzą w nowe stosunki, łączą się w nowe grupy; b) wyłaniają się nowe struktury
interesów, przez to, że ludzie bogacą się lub biednieją, zyskują lub tracą władzę, uwalniają się
spod  podporządkowania  lub  popadają  w  zależność;  c)  wyłaniają  się  nowe  struktury
normatywne,  przez to, że ludzie zaczynają wyznawać nowe wartości,  kierować się  nowymi
normami, odgrywać nowe role, karać i nagradzać za co innego niż dawniej;  d) wyłaniają się
nowe struktury idealne, przez to, że ludzie zaczynają wierzyć w nowych bogów, akceptować
nowe ideologie,  zyskiwać nową wiedzę o świecie,  widzieć samych siebie  w nowym świetle.
Społeczeństwo  nie  pozostaje  zastygłe  w  starych,  odwiecznych  formach,  lecz  ulega  stale
przekształceniom.

Ten  typ  zmiany  jest  na  ogół  traktowany  jako  najważniejszy.  Kiedy  zmiany  strukturalne
ogarniają  wszystkie  struktury,  mówimy  czasami  o  zmianach  rewolucyjnych,  w  jednym  ze
znaczeń terminu „rewolucja".

Po  trzecie,  może  nastąpić  zmiana  funkcji  pełnionych  przez  elementy  społeczeństwa.  Na
przykład  rodzina  tradycyjna  była  grupą  wielofunkcyjną:  realizowała  funkcje  ekonomiczne,
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prokreacyjne,  socjalizacyjne,  religijne  itp.  Z  czasem  niektóre  z  tych  funkcji  przejęte  zostały
przez  wyspecjalizowane  instytucje  czy  organizacje:  produkcyjne  przez  zakłady  pracy,
wychowawcze  przez  szkołę,  religijne  przez  Kościół  itp.  W innej  skali  można  wskazać  jako
przykład  poszerzenie  funkcji  (zadań,  kompetencji)  dyrektora  w  fabryce  czy  premiera  w
rządzie. Po czwarte, może nastąpić zmiana granicy systemu (np. dwie partie polityczne łączą
się w jedną, dwie korporacje przemysłowe dokonują fuzji, a w innej skali - dwie rodziny łączą
się  przez  małżeństwo  dzieci).  Po  piąte,  mogą  nastąpić  zmiany  w  otoczeniu  systemu  (np.
powódź niszczy sieć dróg i odcina miasteczko od kontaktów ze światem, urbanizacja pochłania
podmiejskie wioski, podbój zmienia położenie geopolityczne społeczeństwa).

Proces społeczny

Zmiana  społeczna  oznacza  pojedynczy  epizod,  przejście  od  jednego  stanu  systemu  do
drugiego. Ale jest oczywiste, że zmiany wiążą się ze sobą, zazębiają się, jedne pociągają za sobą
drugie.  Pojęcie  procesu  służy  do  opisania  ciągu,  sekwencji  następujących  po  sobie  i
przyczynowo uwarunkowanych zmian systemu (nazywamy je wtedy fazami lub etapami). Aby
można mówić o jednym procesie, system pomimo tych zmian zachowywać musi podstawową
tożsamość (np. za pojedynczy proces może być uważany powolny rozpad rodziny państwa
Kowalskich, postępująca industrializacja w społeczeństwie południo-wokoreańskim, cykliczne,
powtarzające się kryzysy ekonomiczne w Brazylii). Wśród procesów społecznych ciekawa ich
odmiana to procesy kierunkowe. Wyróżniają się one tym, że po pierwsze, żadna faza procesu
nie jest identyczna z jakąkolwiek inną (a więc proces jest nieodwracalny), oraz po drugie, że
każda  faza  późniejsza  w  czasie  przybliża  (upodabnia)  stan  systemu  do  pewnego  stanu
wyróżnionego:  preferowanego,  upragnionego,  lub przeciwnie  -postrzeganego negatywnie  (a
więc  jakiegoś  celu,  standardu  kierunkowego:  pożądanego  ideału,  lub  przeciwnie  -
nieuchronnego fatalnego końca).  Przykładem procesu kierunkowego jest  wzrost  organizmu,
dojrzewanie, starzenie się, śmierć. Metafora organiczna, czyli porównywanie społeczeństwa do
organizmu,  była  szczególnie  popularna  wśród  klasyków  socjologii  w  XIX  wieku,
wspomnianego wcześniej  Augusta Comte'a, ale zwłaszcza Herberta Spencera.  Inny przykład
może stanowić entropia, czyli rozpraszanie się energii we wszechświecie. Jeszcze inny to lot
pocisku  w  kierunku  wyznaczonego  celu.  Przez  długi  czas  sądzono,  że  główne  procesy
historyczne  mają  właśnie  charakter  kierunkowy  (np.  wzrost  ludnościowy,  industrializacja,
urbanizacja,  powstawanie  państw,  procesy  cywilizacyjne,  ekspansja  nauki,  racjonalizacja,
biurokratyza-cja,  pauperyzacja,  destrukcja  środowiska,  wzrost  przestępczości  itp.).  Dopiero
dziś  dostrzega  się  coraz  wyraźniej  cykliczność,  powtarzalność  pewnych  procesów
historycznych, a także całkowitą dowolność, przypadkowość, chaotycz-ność innych.

Przeciwieństwem procesów kierunkowych są procesy cykliczne, które cechują się tym, że po
pewnym czasie stan systemu powraca do punktu wyjścia, do stanu początkowego. Klasyczne
przykłady takich procesów występują w życiu ekonomicznym, jako tzw. cykle koniunkturalne
wzrostu  i  recesji,  a  także  na  rynkach  finansowych,  jako  fazy  „rynku  byka"  i  „rynku
niedźwiedzia".

Rozwój społeczny

Pewien rodzaj  procesów kierunkowych stanął w centrum zainteresowania socjologów już w
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XIX wieku.  Nazywamy je  procesami  rozwoju.  Charakteryzują  się,  w porównaniu  z  innymi
procesami  kierunkowymi,  dwiema  jeszcze  dodatkowymi  cechami:  a)  kierunek  procesu  jest
pozytywny,  tzn.  z  upływem  czasu  zwiększa  się  poziom  pewnej  zmiennej  lub  kompleksu
zmiennych, ze względu na które proces rozpatrujemy (np. rośnie liczba ludności - mówimy o
rozwoju demograficznym; zwiększa się produkt globalny społeczeństwa - mówimy o rozwoju
gospodarczym;  rośnie  liczba  przestępstw -  mówimy o rozwoju  przestępczości  itp.),  oraz  b)
kierunkowa sekwencja  zmian  społecznych jest  uruchomiona,  popychana  przez mechanizmy
wewnątrzspołeczne (inaczej: immanentne, endogenne, czyli zamknięte w ramach rozważanego
systemu).  Przeciwieństwem  czynników  endogennych  są  egzogenne,  czyli  leżące  poza
systemem społecznym: np. zmiany klimatyczne, katastrofy przyrodnicze, epidemie chorób itp.
Procesów wywołanych przez  takie  czynniki  nie  nazwiemy rozwojem,  lecz  raczej  procesami
reaktywnymi,  adaptacyjnymi.  Modelem  myślowym  dla  procesów  rozwojowych  był  wzrost
organizmu  biologicznego,  od  stanu  zalążkowego  (zakodowanej  w  organizmie,  w  genach
tendencji),  aż  do  osobnika  dojrzałego.  Pisząc  o  społeczeństwie,  ciągle  odwoływano  się  do
metafory  organicznej  i  wskazywano na dokonujące  się  także  w społeczeństwie  kierunkowe
procesy różnicowania się struktur i funkcji - od prostoty do złożoności,  od amorficzności do
artykulacji, od chaosu do zorganizowania.

Odróżniamy  rozwój  jednoliniowy  (unilinearny),  gdy  sekwencja  zmian  biegnie  zawsze  tym
samym, jednym  torem,  po regularnej,  wyznaczonej  jakby z  góry  trajektorii  (tak postrzegali
historię ewolucjoniści, od Herberta Spencera do Talcotta Parsonsa), oraz rozwój wieloliniowy
(multilinearny),  gdy  różne  sekwencje  zmian  mają  jedynie  zbliżony  ogólny  kierunek,  ale
przebiegają w różny sposób, różnymi torami czy trajektoriami, w zależności od konkretnych
warunków historycznych czy kulturowych danego społeczeństwa (tak na przykład traktowali
rozwój społeczeństwa tzw. neoewolucjoniści w XX wieku).

Szczególną  odmianą  rozwoju  różniącą  się  w  swoim  przebiegu  od  liniowego,  choć  w
ostatecznym efekcie osiągającą podobne skutki, jest rozwój skokowy: po okresie kumulowania
się  zmian  ilościowych,  cząstkowych,  dochodzi  do  pewnego  progu  nasycenia,  po  którego
minięciu  występuje  zasadnicza  zmiana  jakościowa.  Z  kolei  nawarstwiają  się  znów  zmiany
cząstkowe,  ilościowe,  by po pewnym czasie  dotrzeć do następnego progu. Tak na przykład
ujmował rozwój społeczeństwa w swojej dialektycznej koncepcji Karol Marks, który sądził, że
biegnie  on zawsze  od wspólnoty  pierwotnej,  przez  niewolnictwo,  feudalizm,  kapitalizm do
komunizmu, a pomiędzy tymi fazami dochodzi do przełomowego nasilenia nagromadzonych
napięć czy sprzeczności, co przez rewolucję - prowadzi do narodzenia się jakościowo nowej,
kolejnej formacji społecznej. Inny przykład to zaproponowany w teorii „rewolucji naukowych"
przez filozofa amerykańskiego Thomasa Kuhna obraz rozwoju nauki1, w którym paradygmaty
naukowe,  cechujące  się  gromadzeniem  w  rutynowych  badaniach  coraz  bogatszych  danych
empirycznych  i  eksperymentalnych,  w  pewnym  momencie  ulegają  radykalnej  zmianie
prowadzącej do zmiany całego obrazu świata, pojawienia się nowego paradygmatu.

Postęp społeczny

Pojęciem  jeszcze  bogatszym  znaczeniowo  jest  postęp  społeczny.  Chodzi  tu  o  taki  proces
rozwojowy, którego kierunek jest wartościowany, oceniany pozytywnie. Postęp przybliża nas
nieustannie do takiego stanu społeczeństwa, który realizuje jakieś ważne społeczne wartości;
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jest  uważany za dobry,  sprawiedliwy,  szczęśliwy,  godny itp.  Przeciwieństwem postępu jest
regres,  oddalanie  się  od  takich  wysoko  cenionych  wartości,  i  tym  samym  zbliżanie  się  do
wartości przeciwnych.
1 T. Kuhn, The Structure ofScientific Revolutions, 2nd edition, Chicago 1970 (1962): The Univer-sity of Chicago Press.

Żadna  zmiana  nie  jest  postępem  (ani  regresem)  sama  w  sobie;  może  natomiast  uzyskać
kwalifikację  postępu,  gdy stanie  się  przedmiotem  rozpowszechnionej  w jakiejś  zbiorowości
pozytywnej oceny, dokonanej w myśl pewnych kryteriów aksjologicznych. Postępem jest to, co
za postęp jest  przez  społeczeństwo uważane (podobnie  z regresem).  Tak więc  postępowość
(regresywność) jest zawsze zrelatywizowana. Po pierwsze, do jakiejś zbiorowości, która takie
oceny formułuje. To, co za postępowe uważa jedna grupa, klasa, naród, może nie być uważane
za  takie  przez  inną  zbiorowość,  a  nawet  stanowić  w  jej  odczuciu  regres.  Odebranie  ziemi
wielkim właścicielom i uwłaszczenie chłopów było z pewnością postępowe z punktu widzenia
mas wiejskich, ale nie z perspektywy arystokracji. Wprowadzenie progresywnych podatków i
zmniejszenie  tym  samym  różnic  majątkowych  jest  postępowe  z  perspektywy  najniżej
zarabiających,  ale  nie  z  punktu  widzenia  dynamicznych  przedsiębiorców.  Po  drugie,
postępowość  jest  zrelatywizowana historycznie  -  to,  co za postęp jest  uważane dziś,  mogło
wcale nie  być traktowane jako postępowe wczoraj,  a nawet mogło uchodzić  za regresywne.
Nowe  wynalazki  i  urządzenia  techniczne,  upowszechnienie  edukacji,  swoboda  obyczajów,
odformalizowanie  stosunków  międzyludzkich,  równouprawnienie  kobiet  -  te  zmiany
społeczne, z naszej perspektywy oczywiście postępowe, wcale nie wydawały się takimi, kiedy
je  wprowadzano.  Najlepszy  dowód,  ile  wysiłków  i  walki  wymagało  przełamanie  oporów
przeciwko nim. Po trzecie, postępowość (i regresywność) jest zrelatywizowana do przyjętych
kryteriów postępu (uznawanych wartości) - to, co postępowe w myśl jednego kryterium, może
nie  być  postępowe  w  myśl  kryterium  konkurencyjnego,  a  nawet  może  z  tej  perspektywy
stanowić  regres.  I  tak np.  uprzemysłowienie  jest  postępem,  gdy za  kryterium przyjmujemy
wzrost  produkcji,  ale  nie  jest  postępem, gdy za kryterium uznamy przetrwanie  naturalnego
środowiska;  urbanizacja  jest  postępem,  jeśli  za  kryterium  przyjmiemy  bogate  możliwości
zatrudnienia, rozrywki, konsumpcji kulturalnej spotykane w miastach, ale jest regresem, jeśli za
kryterium  uznamy  tradycyjne,  wspólnotowe  więzi  międzyludzkie  typowe  dla  środowiska
wiejskiego.  Nad zanikiem takich  więzi  ubolewał  już  w XIX wieku Ferdinand Toennies,  dla
którego  przejście  od  tradycyjnej  lokalnej  wspólnoty  (Getneinschaft)  do  nowoczesnej,
uprzemysłowionej i zurbanizowanej społeczności (Gesellschaft) oznaczało zatratę jakości życia i
sprzeniewierzenie się naturze ludzkiej.

Oczywiście  nie oznacza to całkowitej  dowolności na temat tego,  czym jest postęp.  Już samo
wytworzenie  się społecznego konsensu wokół pewnych kryteriów postępu (wybór pewnych
wartości jako podstawowych przez większość członków społeczeństwa) stanowi swoiste sito
czy  filtr  eliminujący  kryteria  oderwane  czy  przypadkowe.  A  ponadto  są  pewne  dziedziny,
gdzie kryteria narzucają  się  same i trudno je kwestionować.  Gdy zmniejsza się  umieralność
niemowląt,  gdy zwiększa  się  średnia  długość  życia  ludzkiego,  gdy wyeliminowana  zostaje
gruźlica, gdy znika groźba głodu, gdy zwiększa się szybkość transportu, gdy rozbudowuje się
sieć telekomunikacyjna, gdy bogaci się wiedza przyrodnicza, gdy zmniejsza się groźba wojny -
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w  tych  i  podobnych  przypadkach  trudno  by  było  zaprzeczyć,  że  mamy  do  czynienia  z
procesami  postępowymi.  Chodzi  tu  bowiem  o sprawy,  które  są  w interesie  uniwersalnym,
wszystkich ludzi, i które są podobnie przez ludzi odczuwane, niezależnie od ich grupowych
przynależności.  Gorzej  jednak,  gdy  kryteria  postępu  dotyczą  interesów  partykularnych,
grupowych, klasowych, narodowych itp. Wtedy brak powszechnej  zgody co do tego, co jest
postępowe. Np. to, co jedni uznają za sprawiedliwe, inni odrzucą jako niesłuszne; to, co jedni
uznają za równość szans, inni potraktują jako niezasłużone przywileje; to, co jedni akceptują
jako demokrację, inni nazwą tyranią motłochu itp.

Łatwiej  też  na  ogół  zgodzić  się  na  postępowość  pewnych  procesów,  gdy  kryteria  postępu
zdefiniowane  są  cząstkowo,  jednowymiarowe  (jak  w  przykładach  powyżej),  a  znacznie
trudniej, gdy są określone kompleksowo, wielowymiarowo. Ten drugi przypadek jest bardzo
częsty w historii myśli społecznej;  formułowane tu są różne „utopie społeczne", a więc wizje
dobrego, szczęśliwego, doskonałego społeczeństwa przyszłości, ujmowane na tyle skrajnie, że
aż  nierealistycznie  (Państwo  Słońca  i  Arkadia,  millenium  i  komunizm  -  to  tylko  niektóre
przykłady). Wokół nich toczyły się zawsze (i toczą) wielkie spory, a nawet społeczne konflikty.
A to właśnie dlatego, że wielość kryteriów uwzględnionych łącznie stawiać może jedne z nich
w sprzeczności z drugimi. Np. dla kogoś ważniejsze jest, aby być bogatym, dla kogo innego -
aby być szlachetnym; ktoś może chcieć żyć dostatnio, kto inny - twórczo; jak powiadał filozof
Erich  Fromm,  jeden  chce  „mieć",  a  drugi  chce  „być".  A  to  są  rzeczy  trudne  nieraz  do
pogodzenia w jednym społecznym ustroju.

Bardzo nam się  dzisiaj  pomieszały kierunki  i  kryteria.  Gdzie lewica,  a gdzie prawica,  gdzie
rewolucja, a gdzie kontrrewolucja, gdzie awangarda, a gdzie ariergarda? Co jest postępowe, a
co  wsteczne?  Czy  w  ogóle  istnieje  jeszcze  sensowna  miara  pozwalająca  określić  jakieś
społeczeństwo  jako  postępowe,  jakichś  ludzi  jako  reprezentantów  postępu,  jakąś  teorię,
ideologię  czy  doktrynę  jako  myślowy  wyraz  postępu?  Wbrew  dość  powszechnym
wątpliwościom sądzę, że pojęcie postępu zachowuje swój walor najważniejszego drogowskazu
dla ludzkich działań. Tyle że na przełomie stuleci musi zostać radykalnie prze-formułowane, na
miarę  dwudziestego  pierwszego  wieku.  Podejmę  próbę  takiego  przeformułowania;
zaproponuję  nowe  rozumienie  idei  postępu  społecznego.  Wymaga  to  jednak  najpierw
przypomnienia i uporządkowania dotychczasowych dziejów tego pojęcia.

Losy idei postępu

Idea  postępu  jest  jedną  z  najstarszych,  najtrwalszych,  najbardziej  uniwersalnych  idei,  jakie
stworzyła ludzkość. Ma z górą 2500 lat - w wersji wyraźnie sformułowanej, wyartykułowanej,
narodziła się, podobnie jak tyle innych treści naszej kultury, w starożytnej Grecji i Rzymie, ale
należy  sądzić,  że  istniała  i  wcześniej  w  spontanicznym  myśleniu  potocznym.  Jej  pierwsze
sformułowanie  przypisuje  się  Ksenofanesowi,  a  za  ojca  samego  terminu  uważa  się  Lukre-
cjusza. A potem historia idei postępu to już prawie to samo co cała historia myśli społecznej. W
Grecji więc znajdujemy rozważania o postępie u Ajschylo-sa, Protagorasa, Sokratesa, Platona; w
Rzymie u Seneki; w średniowiecznym chrześcijaństwie przede wszystkim u św. Augustyna i
Bernarda  z  Chartres;  w  myśli  renesansowej  u  Machiavellego,  Morusa,  Bacona,  Erazma  z
Rotterdamu; w Oświeceniu u Bodina, Vico, Leibniza.
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Prawdziwy  triumf  tej  idei  przynosi  jednak  dopiero  wiek  XIX,  zwany  niekiedy  „wiekiem
postępu".  Tutaj  wizja  postępu  przenika  nie  tylko  wszystkie  niemal  teorie  społeczne  -
ewolucjonizm  Saint-Simona,  Comte'a,  Spencera,  Morgana,  Durkheima;  dialektyczną  teorię
dziejów Hegla i Marksa - ale staje się udziałem myślenia potocznego, dominuje w świadomości
zwykłych  ludzi.  To  wiek  optymizmu:  wiary  w  rozum,  naukę,  technikę,  produkcję,  wzrost
ekonomiczny,  ekspansję  terytorialną,  rozmach  cywilizacyjny.  Rozwój  zdaje  się  nie  mieć
żadnych  barier,  potencjał  człowieka  zdaje  się  nieograniczony,  przyszłość  jest  bezkresna,
wspaniała i otwarta.

Przerwijmy  na  chwilę  rozważania  historyczne  w tym momencie  największego  triumfu idei
postępu, by zastanowić się, skąd bierze się jej zdumiewająca trwałość i powszechność. Myślę,
że  wynika  to  z  pewnych  fundamentalnych  właściwości  ludzkiej  sytuacji  w  świecie:  po
pierwsze, z owego odwiecznego i nieprzezwyciężalnego rozziewu między tym, co jest, a tym,
czego  by  się  pragnęło  -  realiami  i  marzeniami,  rzeczywistością  i  aspiracjami,  bytem  i
powinnością; a po drugie, z owej odwiecznej i powszechnej nadziei na lepszą przyszłość, na
zmniejszenie tej przepaści, zbliżenie się do światów upragnionych. Sądzę, że idea postępu ma,
mówiąc  językiem  filozoficznym,  mocne  korzenie  ontologiczne,  wyraża  podstawowy  i
nieuchronny dylemat ludzkiej egzystencji.

I otóż mimo tej bogatej i wspaniałej tradycji, mimo owych egzystencjalnych korzeni, koniec XX
wieku przynosi  załamanie  się  idei  postępu,  zarówno  w powszechnej  świadomości,  jak  i  w
teoriach  społecznych.  „Jest  całkiem  prawdopodobne  -  pisze  wybitny  amerykański  historyk
myśli  społecznej  Robert  Nisbet  -  że  w tych  ostatnich  dekadach  XX  wieku dogmat  postępu
znalazł się u wrót śmierci".  Nawiasem mówiąc,  nie jest  to jedyny dogmat, który pod koniec
stulecia załamuje się.  Pisze się  o końcu ideologii,  o upadku religii,  o „końcu historii".  Jedni
powiadają, że umarł Bóg, inni - że umarł Marks.

Wróćmy do wątku historycznego. Wiek XX to czas rozdwojony: wspaniały i straszny, cudowny
i  tragiczny.  Z  jednej  strony  przynosi  niebywałe  przyśpieszenie  postępu  naukowego,
technicznego, medycznego, podniesienie poziomu życia, wzrost dobrobytu. Nawet największy
sceptyk i relatywista przyznać musi, że wydłużenie okresu życia do siedemdziesięciu i więcej
lat (przy trzydziestu w Średniowieczu), skrócenie czasu podróży transkontynentalnych z kilku
miesięcy do kilku godzin, niebywały wzrost wydajności pracy, który pozwala np. 3% ludności
wyżywić całą resztę (tylu jest procentowo farmerów w USA) czy też zbudować samochód w
kilkanaście  godzin  (w  Japonii),  upowszechnienie  edukacji  i  kultury,  pomnożenie  opcji
konsumpcyjnych,  ekspansja  systemu  demokratycznego,  żeby  wymienić  tylko  pierwsze  z
brzegu  przykłady  -  to  oczywiste  znamiona  postępu.  Ale  równocześnie,  w  tym  samym  XX
wieku  jakaś  tragiczna  ironia  historii  coraz  częściej  rodzi  przeciwieństwa  tego,  co  było
upragnione. Skutki działań ludzi wymykają się spod ich kontroli i obracają przeciwko nim. Już
u  początków  stulecia  rozkwitający  kapitalizm  przeżywa  nagle  krach  ekonomiczny;  potem
demokracja zachodnia wydaje z siebie faszyzm; humanistyczna idea socjalizmu wyradza się w
zbrodniczy system stalinowski; koncepcja państwa narodowego rodzi szowinizm, nacjonalizm,
dwie  wojny  totalne  i  niezliczoną  ilość  wojen  lokalnych;  pod  hasła  humanistycznych  religii
podszywa się dogmatyzm, nietolerancja,  rozkwitają fundamentalizmy, prowadzi się krwawe
wojny  wyznaniowe;  pod  sztandarami  postępowych  ideologii  rodzi  się  terroryzm;  nauka
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ustępuje nieraz irracjonalizmowi, mistycyzmowi, obskurantyzmowi czy ignorancji; cywilizacja
powoduje epidemie nowych chorób; technika i przemysł sprowadzają katastrofę ekologiczną,
groźne  zmiany  klimatyczne  i  potencjalne  zagrożenie  nuklearne  -  całkiem  realne  szansę
ostatecznego unicestwienia ludzkości. Rozum zastępuje przemoc, nadzieję - rezygnacja.

Nic dziwnego,  że coraz trudniej  wierzyć w postęp,  a samą kategorię  postępu coraz częściej
zastępuje  słowo  „kryzys".  Niezwykła  jest  kariera  tego  słowa.  Daleko  już  dziś  odeszło  od
swojego znaczenia pierwotnego, gdy oznaczało stan przejściowy, o kluczowym, decydującym
znaczeniu  dla  dalszego  rozwoju,  jakieś  szczególne  zagęszczenie  i  wyostrzenie  alternatyw
przyszłości. Gdy w tym sensie używa się pojęcia kryzysu na przykład w medycynie, to chodzi o
gwałtowne  zaostrzenie  stanu pacjenta,  przesilenie,  z  którego  są  tylko dwa wyjścia  -pacjent
przeżyje lub umrze. Z kolei  w literaturze,  w dramacie,  moment krytyczny to ten, w którym
pojawia  się  konieczność  wyboru,  podjęcia  przez pro-tagonistów decyzji,  od których zależeć
będzie  dalszy  bieg  akcji.  Tak  czy  owak,  zawsze  ma  się  na  myśli  jakąś  fazę  przejściową,
krótkotrwałą i przede wszystkim niezwykłą, nietypową. A tymczasem gdy mówimy o kryzysie
gospodarczym, politycznym, ekologicznym, społecznym, coraz częściej mamy na myśli sytuacje
trwałe, ciągłe, chroniczne. Kryzys postrzegamy coraz częściej jako coś normalnego, typowego -
zdziwiłoby nas bardzo, gdyby nagle przeminął. To odejście od optymistycznego myślenia w
kategoriach  postępu,  na  rzecz  pesymistycznego  myślenia  w  kategoriach  kryzysu  -  to
najbardziej  charakterystyczny rys świadomości społecznej  końca  XX  wieku i początku wieku
XXI. ł to bynajmniej nie tylko u nas, ale i w najbardziej rozwiniętych, najlepiej prosperujących
krajach Zachodu.

W  świadomości  potocznej  znajduje  to  wyraz  w  postawach  zwątpienia,  rozczarowania,
zagubienia,  bezsilności,  w  zatracie  sensu  życia,  zaniku  myślenia  perspektywistycznego,
zerwaniu poczucia ciągłości z tradycją, w prywatyzacji celów, ignorowaniu spraw publicznych.
W  obszarze  teorii  społecznej  -  prowadzi  do  relatywizmu  i  subiektywizmu,  zwątpienia  w
prawidłowości życia społecznego, podkreślania roli przypadku, emocji, zastępowania wartości
etycznych  przez  powierzchowne  przeżycia  estetyczne.  Wielka  ekspansja  tzw.  koncepcji
postmodernistycznych oznacza odrzucenie wszystkich wątków myślowych typowych dla XIX- i
XX-wiecznej  „moderny", czyli nowoczesności, a więc także i idei postępu. Jeszcze wyraźniej,
bardziej wprost, negacja postępu występuje w różnych modnych wizjach katastroficznych czy
futurologicznych. Wiara w postęp uważana jest coraz powszechniej za naiwną i anachroniczną,
za przeżytek epok minionych.

Jak pisałem już wyżej, ten wyrok śmierci na ideę postępu wydaje mi się daleko przedwczesny.
Sądzę, że idea ta zachowuje nadal doniosłość, wymaga jedynie racjonalnego przeformułowania.
Co  więcej,  właśnie  odrodzenie  idei  postępu  jest  jednym  z  niezbędnych  warunków
przezwyciężenia kryzysu współczesnej cywilizacji. Oczywiście warunkiem niewystarczającym,
bo nie wszystko zależy od tego, co i jak ludzie myślą. Ale jednak zależy całkiem sporo. „Jestem
przekonany  -  pisze  wybitny  filozof  chrześcijański  Pierre  Teilhard  de  Char-din  -  że  w
ostateczności to właśnie idea postępu i wiara w postęp stanowić będą fundament, na którym
ludzkość,  tak  dziś  zagubiona,  odnajdzie  się  znowu"2.  By  przeprowadzić  taką  rehabilitację
pojęcia postępu, musimy po pierwsze wyraźniej  sprecyzować jego sens, po drugie wyróżnić
typowe  wcielenia,  formy,  jakie  dotąd  przybierało,  i  wreszcie  -  naszkicować  nowe,

Nu
mer



proponowane pojęcie postępu, które zdaje się bardziej użyteczne.

Od przedmiotowego do podmiotowego ujęcia postępu

Pojęcie postępu kojarzy się nieuchronnie ze zmiennością, dynamiką społeczną. Ma sens tylko o
tyle, o ile traktujemy historię, dzieje, jako proces posiadający pewną wewnętrzną logikę. Inaczej
-  jako  prawidłową  sekwencję  następujących  po  sobie  zmian.  Ale  nie  każdy  proces  da  się
przecież określić jako postępowy. Trudno odnieść to pojęcie do takich procesów codziennych,
powtarzalnych,  cyklicznych,  które  prowadzą  tylko  do  odtwarzania,  reprodukcji  życia
społecznego w jego dotychczasowej postaci. Postęp zakłada kierunkowość procesu, to znaczy
zmiany prowadzące do coraz to innych, nowych stanów społeczeństwa, biegnące jakimś torem,
przybliżające do jakiegoś określonego stanu idealnego. No właśnie - idealnego. Postęp zakłada
bowiem także, że proces prowadzi ku czemuś lepszemu, doskonalszemu, szczęśliwszemu, że
zmierza do spełnienia ideału. Tak więc trzy przesłanki leżące u samych podstaw idei postępu
to: procesowość, kierunkowość i optymizm. A wobec tego najprostsza, ogólna definicja postępu
brzmieć  może  tak:  postęp  to  nieustanny,  ciągły,  prawidłowy  ruch  ludzkości  ku  coraz
doskonalszym formom życia społecznego.

1 P. Teilhard de Chardin, L'Avenir de l'homme, Paris 1959: Editions du Seuil.

Taka ogólna definicja  nasuwa natychmiast  trzy pytania.  Po pierwsze,  kto jest  sprawcą  tego
ruchu, kto popycha proces do przodu (jest to pytanie o podmiot postępu). Po drugie, jak ruch
przebiega (jest  to pytanie o mechanizm postępu).  I po trzecie,  w jakim kierunku,  ku czemu
zmierza (jest to pytanie o kryterium postępu). Na te trzy pytania bardzo różnie odpowiadano w
historii. Z dużym uproszczeniem można wyróżnić trzy typowe odpowiedzi, trzy konkretyzacje,
interpretacje ogólnego pojęcia postępu. Inaczej - trzy wizje postępu.

Wizja  pierwsza  może  być  nazwana  sakralną.  Zakłada  bowiem,  że  sprawcą  i  twórcą
(podmiotem) historii jest Bóg, dzieje przebiegają w sposób z góry przez Boga wyznaczony, w
myśl pewnego schematu Opatrzności, nieuchronnego przeznaczenia, i zmierzają ku królestwu
bożemu (millenium), które, jak powiada np. Ewangelia, jest „nie z tego świata" - a więc bardzo
odległe w czasie i ulokowane poza realiami ziemskiej egzystencji.

Wizja  druga  może  być  nazwana  mechanistyczną.  Sekularyzacja  idei  postępu  nakazuje  za
sprawcę,  podmiot  postępu uznać  sam „organizm społeczny"  czy „system  społeczny",  który
zmienia  się  i  rozwija  na  mocy  własnych,  wewnętrznych  tendencji,  niejako  automatycznie,
prawidłowo  i  nieuchronnie.  Idea  samorozwoju  czy  autodynamiki  nawiązuje  do  metafory
wzrostu  organicznego,  gdy  w  organizmie  z  zalążka  rozwija  się  właśnie  automatycznie,
prawidłowo i  nieuchronnie  dojrzały osobnik.  Podobnie  do analogii  z organizmem sięga się,
wskazując jako kierunek, kryterium postępu rosnącą złożoność, podział i zróżnicowanie funkcji
(np. rosnący podział pracy). Cel postępu zostaje sprowadzony na ziemię, a dystans czasowy
dzielący od ideału ulega wielkiemu skróceniu. Różne utopie społeczne opisują kształt idealnego
społeczeństwa już „z tego świata" i zwiastują jego nadejście niemal natychmiast.
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Wizja trzecia może być nazwana humanistyczną. Za twórcę i sprawcę dziejów uznany zostaje
człowiek.  Najczęściej  nie  w  pojedynkę,  lecz  razem  z  innymi,  w  jakiejś  zbiorowości.  Takie
podmioty kolektywne to czasem narody, czasem klasy społeczne (np. Marksowski proletariat),
czasem ruchy społeczne, niekiedy państwo, a nawet partia polityczna. Ale dostrzega się także
rolę  podmiotów  indywidualnych  -  wybitnych  przywódców  charyzmatycznych,  polityków,
proroków, bohaterów, wodzów, a wreszcie i zwykłych ludzi, z których każdy, co prawda w
niewielkim stopniu, ale w masie już w stopniu doniosłym, przekształca swoimi codziennymi
działaniami  własne  społeczeństwo.  Mechanizm  procesu  to  tutaj  sumowanie  się  działań  i
kumulowanie  ich  skutków,  tak  że  w rezultacie  tworzą  pewną  ciągłość  historyczną  -  dzieje
społeczne.  A  cele,  kryteria  postępu?  W  tej  koncepcji  ujmowane  są  najczęściej  już  nie  jako
realizacja,  wcielanie  w życie  całościowej,  utopijnej  wizji  idealnego  społeczeństwa,  lecz  jako
stopniowe  doskonalenie  jakiegoś  istotnego  wymiaru  życia  ludzkiego  -  emancypacja  grup
upośledzonych, wyzwalanie się z alienacji, zwiększanie wolności, autonomii, dobrobytu.

Propozycja nowego pojęcia postępu, które będę określał jako aktywistycz-ne albo podmiotowe
mieści się w takim właśnie, humanistycznym nurcie, stanowi jego rozwinięcie. Myśl zasadnicza
tej  koncepcji  to  umiejscowienie  kryterium,  miary  postępowości  nie  w  jakiejś  wyobrażonej
przyszłości, lecz w realnej  teraźniejszości; nie w tym, do czego społeczeństwo  zmierza, lecz  w
tym,  czym  aktualnie  jest.  Oznacza  to  szukanie  takich  właściwości  społeczeństw  realnie
istniejących, tu i teraz, które pozwolą określić je jako postępowe lub wsteczne. A także szukanie
takich  cech  ludzi,  które  pozwolą  nazwać  ich  działania  postępowymi  lub  zachowawczymi.
Wreszcie,  szukanie  takich  rysów  teorii  społecznych  (doktryn,  ideologii),  które  pozwolą  je
traktować jako postępowe lub konserwatywne.

Społeczeństwo złożone z ludzi motywowanych do twórczej aktywności i zdolnych do uczenia
się,  dzięki  nieustannym  ludzkim  działaniom,  stale  się  przekształca.  Otóż  owa  zdolność
społeczeństwa do twórczego przekształcania się, przekraczania własnych granic, pokonywania
przeszkód, samodoskonalenia się - to właśnie jego postępowość. A zanik lub ograniczenie takiej
zdolności  -to  stagnacja  czy  wsteczność.  Społeczeństwo,  które  posiada  zdolność  do  samo-
przekształcania  się,  a  więc  postępowe,  może  być  określone  jako  społeczeństwo  aktywne;  a
takie, w którym ta zdolność zanika - jako społeczeństwo pasywne. Od czego to jednak zależy,
co  decyduje  o  tej  fundamentalnej  własności,  jaką  okazuje  się  aktywność  społeczeństwa
prowadząca do twórczych przekształceń?

Decydują o tym, jak sądzę, cztery rodzaje czynników. Pierwszy to cechy jednostek, dominujący
typ osobowości. Na społeczeństwo aktywne składać się muszą jednostki twórcze, innowacyjne,
zorientowane  na osiągnięcia;  cechujące  się  znaczną  wiedzą,  wyobraźnią  i  realizmem;  mające
poczucie  autonomii,  integralności  i  niezależności.  Druga  grupa  czynników  to  właściwości
struktur  społecznych,  warunków,  w  których  ludzie  podejmują  działania.  Społeczeństwo
aktywne  musi  otwierać  najszersze  pole  dla  swobodnej,  twórczej  aktywności.  Oznacza  to
struktury  pluralistyczne,  heterogeniczne,  otwarte,  elastyczne,  tolerancyjne  wobec
różnorodności  i  oryginalności.  Trzecia  grupa  czynników  to  panujący  w  społeczeństwie
stosunek do tradycji,  przeszłości.  Społeczeństwo aktywne jest  zakorzenione w przeszłości,  z
ciągłości historycznej czerpie siły i środki do dalszego rozwoju, a własna oryginalna tradycja
jest przedmiotem dumy i szczególnej  lojalności jego członków. Czwarta grupa czynników to
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wizja  oczekiwanej  przyszłości.  W  społeczeństwie  aktywnym  panuje  optymizm  i  nadzieja,
poczucie  mocy,  przekonanie,  że  przyszłość  zależy  od  ludzkich  działań,  a  nie  zrządzeń
opatrzności, myślenie perspektywiczne i strategiczne, antycypowanie i planowanie w dalekim
horyzoncie czasowym.

Przeciwstawny  obraz  społeczeństwa  pasywnego,  stagnacyjnego,  łatwo  skonstruować  przez
proste  odwrócenie  wszystkich  powyższych  cech.  Między  biegunami  tych  dwóch  typów
idealnych - społeczeństwa aktywnego i pasywnego - mieszczą się realne przypadki istniejących
historycznie  społeczeństw.  Im  bliżej  dane  społeczeństwo  zbliża  się  do  bieguna
aktywistycznego, tym bardziej jest postępowe, w przyjętym tu nowym znaczeniu tego pojęcia.

Zwróćmy uwagę, że tak określona postępowość społeczeństwa wychodzi naprzeciw sceptykom
i  relatywistom.  O  postępowości  decyduje  tu  bowiem  nie  absolutny,  uzyskany  już  poziom
osiągnięć,  lecz zakodowana w społeczeństwie potencja,  dążność do osiągania.  W tym sensie
społeczeństwo  biedne,  zacofane,  na  niskim  poziomie  rozwoju,  może  być  postępowe,  gdy
przejawia  wysoki  stopień  takiej  społecznej  mobilizacji,  twórczej  powszechnej  aktywności.  A
społeczeństwo bogate, wysoce rozwinięte,  może być regresywne, stagnacyjne, gdy społeczna
mobilizacja zanika, gdy spada napięcie twórczych dążeń.

Czy tak rozumiana postępowość da się odnieść nie tylko do kształtu całych społeczeństw, ale
także do postępowania pojedynczych ludzi, do ich indywidualnych działań? Kto będzie w tym
sensie człowiekiem postępowym? Logika proponowanej koncepcji narzuca prostą odpowiedź.
Otóż  albo  ten,  kto  przyczynia  się  do  budowania  warunków  społecznych  umożliwiających
samoprzekształ-canie  się  społeczeństwa,  kto  buduje  dla  innych  najszersze  pole  swobodnej
twórczości, kto sprzyja powstawaniu lub umacnianiu społeczeństwa aktywnego; albo ten, kto
warunki  zastane,  istniejące,  w  pełni  wykorzystuje  dla  własnej  twórczości  i  samorealizacji,
starając  się równocześnie  maksymalnie je  poszerzać.  Wyróżniam tu, jak widać,  dwa rodzaje
uczestników  życia  społecznego.  Pierwsi  to  organizatorzy,  reformatorzy,  rewolucjoniści,
politycy,  działacze,  ale  także  ideologowie,  moralizatorzy,  kodyfikatorzy,  intelektualiści,
nauczyciele - wszyscy ci, którzy działają dla innych, w imieniu innych, na rzecz innych, mówiąc
ogólnie - przedstawiciele społeczeństwa konstruujący reguły gry, struktury, w ramach których
toczy się  życie  społeczne,  i  kształtujący umysły,  postawy,  dążenia  członków społeczeństwa.
Mówiąc  metaforycznie  -  specjaliści  od  meblowania  społecznego  świata  i  od  meblowania
ludzkich  głów.  Dla  tej  kategorii  miernik  postępowości  to,  zgodnie  z  logiką  przedstawionej
koncepcji,  budowanie  takich  struktur,  w których  zdolna  by  była  rozkwitać  ludzka  twórcza
aktywność, struktur otwierających, a nie zamykających pole działań, struktur emancypacji,  a
nie zniewolenia. W wymiarze politycznym sprowadza się to, jak sądzę, do trzech wymogów:
podmiotowości,  pluralizmu  i  demokracji.  A  w  wymiarze  psychologicznym  -  do  ich
odpowiedników:  twórczości,  tolerancji,  świadomości  historycznej  i  strategicznego,
długofalowego myślenia.

Ale przedstawiciele - organizatorzy życia publicznego i konstruktorzy świadomości zbiorowej -
to  zawsze  tylko  elita.  W  czym  wyrażać  się  może  postępowość  zwykłych  ludzi,  mas
społecznych, działających na własny rachunek, dla siebie czy najwyżej własnej rodziny? Otóż w
tym,  aby  podejmując  każde  działanie,  wykorzystywać  do  maksimum  istniejące  pole
możliwości, szans, środków, i nadawać działaniom jakieś znamiona oryginalności, twórczości,
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wkładać w nie całego siebie i tym samym rozwijać swoją własną osobowość, bezustannie się
samodoskonalić. A ponadto aby zawsze „rozpychać się" trochę w polu możliwości, próbować
poszerzyć jego granice, nie godzić się na nieracjonalne, arbitralne ograniczenia. Co to oznacza
bardziej  konkretnie?  Posłużmy  się  przykładem  pracy,  tej  najbardziej  powszechnej  ludzkiej
aktywności.  Otóż  postępowość  to  tutaj  tyle  co  rzetelność,  wysoka  wydajność,  racjonalna
organizacja,  świadoma  dyscyplina,  ale  i  twórczy  niepokój,  stałe  podnoszenie  kwalifikacji,
doskonalenie warsztatu pracy, innowacyjność. Postęp można więc wcielać w życie zarówno w
działaniach  przedstawicielskich  -  konstruujących  pole  gry  społecznej,  jak  i  w  działaniach
realizacyjnych - podejmujących na co dzień grę w tym polu.

Spytajmy na koniec, na czym - w myśl przedstawionej koncepcji - polega postępowość teorii,
doktryn, ideologii. Wiadomo, że tym, co istotnie wpływa na ludzkie działania - mobilizująco
lub paraliżująco, stymulujące lub hamująco - są także rozpowszechnione koncepcje społeczne;
panujące  poglądy  na  temat  działań  ludzkich  i  społecznych  warunków,  prawidłowości  i
mechanizmów historii, szans i perspektyw na przyszłość. Także więc różne koncepcje postępu
oddziaływają zwrotnie  na ludzką aktywność,  a zatem na szansę realizacji  postępu.  Tym, co
ludzi porusza do działania, są także teorie na temat tego, co ich do działania porusza.

Koncepcje  sakralne  oddające  wszystko  woli  Bożej  i  lokujące  realizację  postępu  w  świecie
pozaziemskim sprzyjają  kwietyzmowi,  kontemplacji,  postawie:  „módl się  i  bądź posłuszny".
Naturalnym efektem ich panowania jest długotrwała stagnacja. Trudno o przykład doskonalszy
niż  starożytny  Egipt.  Koncepcje  mechanistyczne  postulujące  automatyzm  samorozwoju,
ewolucyjnych konieczności czy „żelaznych praw Historii", prowadzą do bierności,  fatalizmu,
postawy  „poczekamy,  zobaczymy".  Historia  tzw.  „realnego  socjalizmu"  budowanego  na
ideologicznym fundamencie Marksowskiego determinizmu i fatalizmu, dostarcza tu niestety
bardzo  wymownych  przykładów.  Koncepcje  katastroficzne,  prorokujące  załamania  i  regres,
wyzwalają aktywizm chaotyczny, anarchiczny, czasami destrukcyjny, pod hasłem „ratuj się, kto
może".  Łatwo stają  się  proroctwami samorealizującymi  się,  bo chaos  i  anarchia  prędzej  czy
później  prowadzą  rzeczywiście  do  załamania  i  regresu.  Koncepcje  relatywistyczne  i
postmodernistyczne, w myśl których historia nie ma żadnej logiki, wszystko jest przypadkowe,
dowolne  i  nie  da  się  sformułować  ani  prawidłowości,  ani  przewidywań,  prowadzą  prostą
drogą  do  egoistycznego  hedonizmu,  obsesyjnej  konsumpcji,  kultu  użycia,  pod  hasłem  „żyj
dniem  dzisiejszym,  aby  przeżyć  najwięcej  i  najszybciej".  Taka  jest  dziś  diagnoza  wielu
krytyków społeczeństw najbardziej rozwiniętych.

Wspólną  cechą  wyróżnionych  teorii  postępu  jest  więc  to,  że  postęp  hamują.  Obiektywnie
prowadzą - często wbrew własnym intencjom - do społecznego regresu. Implikacje praktyczne
nowego,  postulowanego  tu  pojęcia  postępu  są  zupełnie  przeciwstawne.  Mobilizuje  ono  do
aktywności,  wyzwala  odpowiedzialność  i  optymizm.  Nakazuje:  „marz  i  walcz  o  spełnienie
swoich marzeń".

Aktywistyczna koncepcja postępu jest więc sama postępowa w przyjętym przez siebie sensie -
jako  idea  mobilizująca  do  działania,  uzasadniająca  potrzebę  działania,  ukazująca  kierunek
działań,  zarówno dla  organizatorów życia  publicznego,  jak i  zwykłych  obywateli.  Jest  więc
ideą, która posiada wbudowany niejako mechanizm samorealizacji. Prowadzi do wytwarzania
się i umacniania społeczeństwa aktywnego, a więc jedynego, przed którym otwierają się szansę
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twórczego  samoprzekształcania  się,  samodoskonalenia,  samorealizacji,  krótko  mówiąc  -
perspektywy społecznego postępu.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

POSTĘP: proces przybliżający nieustannie do takiego stanu społeczeństwa, w którym realizują
się  jakieś  ważne  społeczne  wartości;  stanu  uważanego  za  dobry,  słuszny,  sprawiedliwy,
szczęśliwy, godny itp.

PROCES:  ciąg,  sekwencja  następujących  po  sobie  i  przyczynowo  uwarunkowanych  zmian
systemu, które nazywamy fazami lub etapami.

PROCES CYKLICZNY:  taki, w którym po pewnym czasie stan systemu powraca do punktu
wyjścia, do swojego kształtu początkowego.

PROCES  KIERUNKOWY:  taki,  którego  żaden  etap  nie  powtarza  się,  a  cała  sekwencja
przybliża stale do jakiegoś przyszłego stanu wyróżnionego - „celu" czy krańca procesu.

REGRES:  proces,  który  oddala  społeczeństwo  od stanu uważanego  za  pożądany z  punktu
widzenia rozpowszechnionych w społeczeństwie wartości.

ROZWÓJ:  proces  kierunkowy  napędzany  czynnikami  endogennymi,  w  którym  poziom
pewnych istotnych zmiennych jest stale rosnący.

ROZWÓJ JEDNODNIOWY  (inaczej  - unilinearny): taki, w którym sekwencja zmian biegnie
zawsze tym samym, jednym torem, po regularnej, wyznaczonej jakby z góry trajektorii.

ROZWÓJ  SKOKOWY:  taki,  w  którym  po  okresie  kumulowania  się  zmian  ilościowych,
cząstkowych,  dochodzi  do  pewnego  progu  nasycenia,  po  którego  minięciu  występuje
zasadnicza zmiana jakościowa.

ROZWÓJ WIELODNIOWY  (inaczej  - multilinearny):  taki, w którym różne sekwencje zmian
mają jedynie zbliżony ogólny kierunek, ale przebiegają w różny sposób, różnymi torami czy
trajektoriami,  w zależności  od konkretnych warunków historycznych i  kulturowych danego
społeczeństwa.

UTOPIE SPOŁECZNE:  wizje dobrego, szczęśliwego, doskonałego społeczeństwa przyszłości,
na tyle wyidealizowane i skrajne, że całkowicie nierealistyczne.

ZMIANA SPOŁECZNA:  różnica między stanem systemu społecznego (grupy, organizacji) w
jednym momencie i stanem tego samego systemu w innym momencie.

Książki godne uwagi

31, 35, 44, 76, 99 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział

Trauma zmian społecznych

Dzisiejsza socjologia coraz pełniej akceptuje pogląd o dynamicznej konstytucji społeczeństwa.
Wszelkie  obiekty  społeczne,  od  małych  grup  po  społeczeństwo  globalne,  pozostają  w
nieustannym ruchu. Istnieją tylko dzięki działaniom indywidualnym i zbiorowym, trwają tylko
dzięki  powtarzalności  takich  działań,  rozpadają  się  wraz  z  ustaniem  działań.  Ponieważ
działania  i  konfiguracje  działań są płynne  i  zmienne,  obiekty społeczne  ulegają  nieustannej
zmianie, są procesami, a nie bytami statycznymi. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, do opisania
stanu  jakiegokolwiek  obiektu  społecznego  lepiej  od  terminu  „istnienie"  nadaje  się  termin
„stawanie się"1.

Socjologiczne pojmowanie zmian społecznych również ulega zmianom. Utożsamianie zmian z
postępem społecznym ustępuje z czasem idei kryzysów, gdy zmiany okazują swoje negatywne,
często niezamierzone skutki w różnych dziedzinach życia społecznego. Wreszcie pojawia się
idea,  że  sama zmienność  może  podważać  normalny  przebieg  życia  społecznego,  stanowiąc
wstrząs  dla członków społeczeństwa i  rodząc stan swoistej  traumy.  W ten sposób rodzi  się
trzecie podejście do zmian społecznych: dyskurs traumy, który będzie przedmiotem analizy w
tym rozdziale.

' P. Sztompka,  Society in Action: The Theory of Social Becoming,  Cambridge 1991: Polity Press. Tenże,  The Sociology of
Social Change, Oxford 1993: Blackwell.

Od dyskursu postępu do dyskursu traumy

W socjologii klasycznej XIX wieku panuje dyskurs postępu2: zmienność uznana zostaje nie tylko
za  stan  normalny,  ale  co  więcej  pożądany  i  prowadzący  do  ciągłego  doskonalenia
społeczeństwa. Panuje fetyszyzacja i idealizacja zmienności: nowość, oryginalność, innowacja
traktowane są jako wartości autote-liczne. Panuje optymizm historiozoficzny: świat idzie stale
ku lepszemu. Dokonuje się generalizacja idei zmian społecznych w pojęciu nowoczesności.

Pierwsze korektury do tego idyllicznego obrazu pojawiają się jeszcze w XIX wieku. Najpierw
Karol Marks zauważa, że ostateczny, długofalowy postęp dokonuje się poprzez powtarzające
się  kryzysy  i  regresy:  sprzeczności,  napięcia,  konflikty,  alienację.  Dialektyczna  eschatologia
Marksa (zaczerpnięta od Hegla) po raz pierwszy zwraca w ten sposób uwagę na cenę postępu,
jego drugą, ciemną stronę. Jest to cena płacona przez całe społeczeństwo ludzkie jakby na raty,
w  momentach  kolejnych  kumulacji  napięć  i  konfliktów  poprzedzających  rewolucje,  które
przywracają,  na coraz to wyższym poziomie kolejnej  formacji,  postępowy kierunek rozwoju
społecznego.

Inni  autorzy  dziewiętnastowieczni,  nie  kwestionując  postępowego  charakteru  formacji
nowoczesnej,  wskazują  na  szczególne,  wybrane  dziedziny,  w  których  koszty  triumfującej
nowoczesności są najbardziej dotkliwe. Ferdinand Toennies ubolewa nad zatratą naturalnych
wspólnot  międzyludzkich  i  spontanicznych  więzi  społecznych  (1887).  Emile  Durkheim
dostrzega  chaos  normatywny,  upadek  standardów  moralnych,  słowem  anomię  (1897).  Max
Weber  ostrzega  przed  przekształceniem  maksymalnie  zracjonalizowanej  i  instrumentalnej
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organizacji  społeczeństwa nowoczesnego w „żelazną klatkę" biurokracji  (1922). W  XX  wieku
pojawiają  się  nowe  wątki  selektywnej  krytyki  nowoczesności:  wątek  „buntu mas"  Ortegi  y
Gasseta  (1930)3,  „samotności  w tłumie"  Davida Riesmana4,  wątek ekologiczny i  surowcowy,
wątek  industrializacji  wojny  i  ludobójstwa.  Te  cząstkowe krytyki  przeradzają  się  w drugiej
połowie  stulecia  w  bardziej  totalną  negację  nowoczesności.  Pojawiają  się  rozmaite
katastroficzne  wizje  przyszłości,  odrzuca  się  dalszą  sensowność  kategorii  postępu.  Dyskurs
postępu zastąpiony zostaje dyskursem kryzysu, samo pojęcie kryzysu uzyskuje przy tym nowy
sens, odmienny od etymologicznego, jako tzw. kryzys chroniczny, ciągły i nieprzezwyciężalny5.
2 R. Nisbet, History ofthe Idea ofProgress, New York 1980: Basic Books.
3 J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982: PWN.
4 D. Riesman, The Lonely Crowd, New Haven 1961: Yale University Press.
5 R. Holton, „Problems of crisis and normalcy in the contemporary world", w: J. Alexander, E Sztompka, Rethinking
Progress, Boston 1990: Unwin Hyman, s. 39-52.

Nawet jednak w tych skrajnych formach przedmiotem krytyki jest treść zmian, jakie przynosi z
sobą  nowoczesność:  ujmowane  bardziej  selektywnie  lub  bardziej  totalnie  negatywne  skutki
nowoczesności  w  różnych  dziedzinach  -  ekonomii,  polityki,  ekologii,  struktury  społecznej,
systemów  wartości,  mentalności  zbiorowej,  moralności  i  obyczajów,  kultury,  życia
codziennego.  Mało  kto  dostrzega,  że  negatywne  skutki  przynosić  może  zmiana  jako  taka,
niezależnie od jej treści, od tego, co się zmienia i w jakim kierunku. Każda zmiana społeczna
ma  swój  bilans  konsekwencji.  Obok  konsekwencji  -  dobrych  lub  złych,  postępowych  lub
regresywnych  -  jakie  przynosi  z  uwagi  na  treść  zmian,  ma  też  konsekwencje  negatywne
wynikające po prostu z tego, że jest zmianą. Zdarzają się też zmiany o bilansie ambiwalentnym.
Najbardziej uderzająca jest sytuacja, gdy zmiany postępowe w treści, o skutkach pozytywnych,
mają drugą, negatywną stronę dlatego właśnie, że są zmianami, że naruszają zastany, stabilny
porządek,  przerywają  ciągłość,  zaburzają  równowagę,  podważają  nawyki  i  przyzwyczajenia
(przykłady:  zwycięska  rewolucja,  oczekiwany  przełom  ustrojowy,  reforma  samorządowa).
Pierwszą sugestię takiej paradoksalnej możliwości znajdujemy u Emile'a Durkheima w pojęciu
„anomii sukcesu"6.
Dla uchwycenia negatywnych konsekwencji zmiany społecznej jako takiej, bez względu na jej
treść,  warto  wprowadzić  pojęcie  traumy.  Termin  ten,  stosowany  pierwotnie  w  naukach
medycznych,  psychiatrii  czy  psychoanalizie,  jest  coraz  częściej  używany  metaforycznie  w
publicystyce czy myśleniu potocznym. Jest to symptomatyczne. Wydaje się, że pod koniec XX
wieku pojawia się w doświadczeniu codziennym, dyskusjach publicznych czy w mediach nowy
wątek  krytyczny  dotyczący  samej  zmienności  życia,  jaką  narzuca  formacja  nowoczesna,
zniechęcenie  tempem,  zakresem  i  agresywnością  zmian.  Ten  nurt  myślowy  określę  jako
dyskurs traumy, trzeci punkt widzenia na zmianę społeczną, po dyskursie postępu i dyskursie
kryzysu.

Traumatogenne zmiany społeczne

Nie każda zmiana społeczna staje się powodem traumy, choć potencjalnie  każda może mieć
takie konsekwencje.  Charakter traumatogenny przybierają najczęściej  zmiany o szczególnych
właściwościach.  Po  pierwsze,  zmiany  nagłe,  szybkie,  gwałtowne,  dokonujące  się  w  bardzo
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krótkim  czasie.  Po  drugie,  zmiany  o  szerokim  zakresie,  obejmujące  równocześnie  różne
dziedziny życia społecznego. Po trzecie,  zmiany głębokie,  radykalne,  dotykające centralnych
dla  zbiorowości  wartości,  reguł  bądź  przekonań.  Mogą  one  polegać  na  krytyce  lub
kwestionowaniu  zakorzenionych  wartości  albo  na  propagowaniu  lub  narzucaniu  wartości
odmiennych, albo wreszcie na lansowaniu praktyk sprzecznych z zakorzenionymi wartościami.
Po czwarte, zmiana musi być niespodziewana, zaskakująca, szokująca. Dobrymi przykładami
zmian tego rodzaju w makro-skali historycznej są rewolucje, przewroty, przełomy ustrojowe.

Zmiana,  traumatogenna  -  nawet  gdy  jest  postępowa,  oczekiwana,  triumfalna  -  oddziałuje
niekorzystnie na społeczeństwo, oznacza dezorganizację, dyslokację, wytrącenie społeczeństwa
ze  stanu równowagi.  Które  jednak dziedziny  życia  społecznego  są  najbardziej  wrażliwe  na
„traumę  zmiany"?  Tę  najbardziej  wrażliwą  tkankę  społeczną  stanowi  kultura  (uniwersum
wartości, norm, reguł, wzorów, symboli, sensów), bo ona właśnie cechuje się największą iner-
cyjnością,  ciągłością,  zakotwiczeniem w tradycji  czy pamięci  zbiorowej,  rytuałach,  rutynach,
zwyczajach  i  obyczajach.  Kultura  jest  domeną,  gdzie  dokonuje  się  zakodowanie  ciągłości  i
tożsamości  społeczeństwa.  A  w  skali  indywidualnej  najbardziej  czuły  jest  osobisty  refleks
kultury w osobowości jednostki, jej zin-ternalizowana tożsamość kulturowa, która dyktuje jej
trwałe lojalności,  więzi,  nawykowe sposoby myślenia i postępowania („odruchy serca", żeby
użyć metafory Alexisa de Tocqueville'a).  Zmiana ma  dlatego konsekwencje traumatyczne, że -
jak  sądzimy  -  ciągłość,  pewność,  stabilność,  bezpieczeństwo,  przewidywal-ność  sytuacji
społecznych, a także trwałość i jednoznaczność swojej sytuacji w społeczeństwie i wynikających
stąd  imperatywów  działania  -  stanowią  dla  ludzi  wartości  same  w  sobie,  autoteliczne,
niezależnie  od  treści  odpowiednich  oczekiwań  czy  reguł.  Trauma  zmiany,  która  dotyka
domeny kultury, a w konsekwencji tożsamości zbiorowej i jednostkowej, określona będzie jako
trauma kulturowa. Zjawisko to wydaje się ogromnie częste i typowe pod koniec XX wieku.

Wiek  XX  nie  bez  powodu  nazywany  bywa  „wiekiem  zmian".  Zmiany  społeczne  uległy
akceleracji i globalizacji na skalę wcześniej niespotykaną. Biegną coraz szybciej, a równocześnie
osiągają  coraz  większy  zasięg  przestrzenny.  Tym  samym  zwiększyły  swój  potencjał
traumatogenny,  naruszając  lub niekiedy  burząc  „zastany świat  życia"  coraz  większej  liczby
ludzi, w coraz większym stopniu i coraz bardziej niespodziewanie. Taki efekt miały oczywiście
zmiany  negatywne:  zatrucie  środowiska,  chaotyczna  urbanizacja,  wzrost  skali  wojen  i
eksterminacji,  masowe  przemieszczenia  ludnościowe,  wzrost  przestępczości,  totalitaryzm  i
inne. Ale efekt traumatyczny wywierały także zmiany pozytywne: rewolucja informatyczna i
telekomunikacyjna,  wzrost  dobrobytu  i  opcji  konsumpcyjnych,  powszechna  dostępność
elitarnych dawniej  dóbr,  liberalizacja  obyczajów,  demokratyzacja  w polityce,  zrównanie  płci
itp. Można mówić o zgenera-lizowanej „traumie nowoczesności", która objawiła się najmocniej
w efekcie  doświadczeń  XX  wieku,  a  jej  wyrazem jest  nasilenie  lęków,  atmosfera  niepokoju,
malaise końca wieku, klimat fin de siecle'u.

Wiek  XX  przyniósł  także  liczne  epizody  zmian  gwałtownych,  radykalnych  i
nieprzewidzianych, zasługujących w pełni na miano wstrząsowych i szokujących dla wrażliwej
tkanki  kulturowej.  Miały  one  różny  stopień  realności.  Były  takie,  które  wyrażały  się  w
obiektywnych zdarzeniach, prowadziły do rzeczywistej zmiany sytuacji grup czy zbiorowości i
podważenia ich tożsamości kulturowej. Po pierwsze, występował coraz powszechniej kontakt
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kulturowy, zderzenie  czy konflikt  odmiennych kultur,  o różnej  skali  ostrości  -  od koloniali-
zmu,  polityki  wynaradawiania,  przez  działalność  misyjną,  „westernizację"  czy
„macdonaldyzację"7,  do  pluralizmu  kulturowego  i  przemieszania  kultur.  Po  drugie,
zbiorowości  ludzkie  poddawały  się  wpływowi  obcej  kultury  przez  przemieszczenie  się  w
orbitę jej oddziaływań - migracje, uchodźstwo polityczne. Po trzecie, pojawiały się zmiany w
systemie  ekonomicznym  czy  politycznym,  wymuszające  dostosowanie  reguł  kulturowych  i
nadanie  im  adekwatności  w  nowych  warunkach,  przez  zmianę  reguł  zakorzenionych  w
tradycji. Dobrym przykładem jest tu transformacja prorynkowa i prodemokratyczna w Europie
Wschodniej po upadku systemu komunistycznego.

Obok  zmian  realnych  takich  trzech  typów,  występowały  również  w  XX  wieku  zmiany
percepcji, interpretacji zdarzeń czy praktyk realnych, obecnych czy dawnych. Dokonywały się
na  przykład  rewizje  pewnych  tradycji  (np.  rewolucji  francuskiej,  odkrycia  Ameryki  przez
Kolumba, wojny secesyjnej  w USA),  pisano na nowo historię  (np. Związku Radzieckiego na
polecenie  Gorbaczo-wa),  obalano  heroiczne  mity,  pojawiały  się  nowe  idee  -  np.  praw
człowieka, feminizmu, pluralizmu, politycznej  poprawności,  nakazujące widzieć po nowemu
dawne  czy  nowe  fakty,  przypominane  były  fakty  dawno  zapomniane,  ulegały  aktualizacji
tradycje  etniczne  czy  religijne  uśpione  przez  pokolenia  (np.  na  Bałkanach,  w  republikach
poradzieckich, w Czeczenii).

Wreszcie występowały i zmiany czysto wirtualne, tylko wyobrażone, pozbawione jakiejkolwiek
realności  i  oparte  na  plotce,  mitach,  pogłoskach,  przesądach,  stereotypach.  I  one  też
wywoływały  efekty  traumatyczne.  Różnica  bowiem  między  traumami  realistycznymi,  a
nierealistycznymi jest w świecie ludzkim mało istotna. Ich dotkliwość,  a także motywacyjny
wpływ  na  ludzkie  działania  mogą  być  podobne.  Stosuje  się  tu  doskonale  słynny  teoremat
Willia-ma I.  Thomasa: „Jeśli ludzie uważają pewne fakty za realne, to są one realne w swoich
następstwach" (1927)8.
7 G. Ritzer, McDonaldization ofSociety, Thousands Oaks 1996: Pine Forge Press.
8 Podaję za: R. K. Merton, Social Theory and Social Structure, New York 1968: Free Press, s. 475.

Trzy poziomy traumy kulturowej

Pojęcie  traumy kulturowej  stosuje  się do różnorodnych przypadków, o różnej  skali.  Poziom
najniższy,  nie  mieszczący  się  w  specyficznym  zakresie  zainteresowań  socjologii,  to  skala
biografii indywidualnej. Typowych sytuacji trauma-tycznych doznajemy w rodzinie: choroba,
śmierć  kogoś  bliskiego,  urodziny  dziecka,  małżeństwo,  rozwód.  Nie  brak  ich  w  sferze
zawodowej: zmiana posady, utrata pracy, degradacja, niespodziewany i nagły awans, przejście
na emeryturę.  Przykłady z innych  dziedzin  życia  to przeprowadzka do innej  miejscowości,
deportacja,  emigracja,  aresztowanie i  wyrok sądowy. Wszystkie te przykłady dotyczą zmian
„wstrząsowych",  nagłych,  zaskakujących,  ale  spotykamy w skali  biograficznej  także  zmiany
traumatogenne powolne, długotrwałe, kumulujące się. Przykłady: pogłębiający się alkoholizm
czy narkomania,  chroniczna i  nieuleczalna choroba,  stopniowy rozkład małżeństwa,  a także
zmiana  traumatogenna  w  pełni  uniwersalna,  dotykająca  wszystkich  -  starzenie  się  i  jego
kulminacja -  śmierć.  We wszystkich tych przypadkach zaburzeniu ulega nasz stabilny świat
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nawyków, zwyczajów, sensów.

Na  właściwym  terenie  badawczym  socjologii  znajdujemy  się  jednak  dopiero  wtedy,  kiedy
rozważamy  traumy zbiorowe,  dotykające  zbiorowości  ludzkich  w efekcie  traumatogennych
zmian  społecznych.  W  skali  mikrospołecznej  chodzi  na  przykład  o  bankructwo  firmy,
zabójstwo w szkole, akt terrorystyczny we wspólnocie lokalnej, rozpad drużyny piłkarskiej. To
wszystko  są  zmiany  szybkie,  niespodziewane,  ale  w  mikroskali  występują  także  zmiany
traumatogenne długotrwałe i powolne, kumulujące się aż do progu ostrej traumy. Przykład, to
narastający konflikt i rozpad wspólnoty lokalnej, demoralizacja oddziału wojskowego, rosnący
nepotyzm i korupcja w partii politycznej itp. Tutaj dezorganizacji lub destrukcji ulegają kultury
grupowe,  spajający  zbiorowość  system wartości,  norm,  przekonań,  aż  do całkowitej  zatraty
grupowej tożsamości.

Najbardziej  złożony  jest  poziom  trzeci,  makrospołeczny,  gdzie  traumie  ulegają  całe
społeczeństwa - etniczne, narodowe, regiony, cywilizacje, czy nawet społeczeństwo globalne - a
zmiany  traumatogenne  mogą  być  określone  jako  historyczne.  Wskazywaliśmy  już  liczne
przykłady  zdarzeń  traumatogennych  o  takiej  skali:  wojny,  rewolucje,  przełomy  ustrojowe,
kryzysy  ekonomiczne,  podbój,  kolonizacja,  masowe  migracje  itp.  Obok  tych  zmian
gwałtownych, nieprzewidzianych, występują tu również długotrwałe procesy kumulujące się:
rosnące  przeludnienie,  zagęszczanie  się  ruchu  drogowego,  degradacja  środowiska,
rozpowszechnianie się chorób cywilizacyjnych, zwiększanie umieralności,  zatłoczenie miast i
środków  komunikacji,  przesyt  technologiczny  czy  konsumpcyjny  itp.  Zmiany  tego  typu,
osiągając  pewne  wartości  progowe,  nabierają  charakteru  traumatogennego,  podobnie  jak
zmiany „wstrząsowe"  odbijają  się  niekorzystnie  na całej  tkance  kulturowej  i  mogą zagrozić
tożsamości społecznej w najszerszej skali.

Traumatogenne  zmiany  makrospołeczne  nie  ograniczają  swojego  destrukcyjnego
oddziaływania  do  poziomu  makro,  lecz  pośrednio  wpływają  na  funkcjonowanie  grup  w
mikroskali,  a  także  na  świat  życia  codziennego  poszczególnych  jednostek.  Mówiąc
metaforycznie:  historia przekłada się  na biografie.  Widać to wyraźnie,  kiedy przyjrzymy się
aktualnemu  wydarzeniu  historycznemu,  które  można  zaliczyć  do  kategorii  zmiany
traumatogennej  i  dobrze  ilustruje  ambiwalencję  zmiany  niewątpliwie  korzystnej,  a
równocześnie  generującej  silną  traumę kulturową na wszystkich poziomach.  Mam na myśli
fundamentalny  przełom  ustrojowy  w  Europie  Wschodniej  i  Środkowej,  określany  jako
„rewolucja  roku  1989"  i  następujący  po  nim  długotrwały  proces  transformacji.  W dalszych
rozważaniach  będę  odwoływał  się  do  „rewolucji  roku  1989"  jako  źródła  ilustracji  dla
wprowadzanych  kategorii  pojęciowych  i  hipotez  teoretycznych.  Celem  moim  jest  tutaj
eksplikacja  ogólnego  modelu  traumy  kulturowej,  a  nie  historyczna  rekonstrukcja.  Bardziej
szczegółowa analiza tego ważnego epizodu i procesu jest przedstawiona gdzie indziej (patrz:
pozycja nr 77, „Sto książek z mojej półki", s. 633).

Genealogia traumy kulturowej

W medycynie, psychiatrii, psychoanalizie - skąd zapożyczamy dla potrzeb socjologii kategorię
traumy, pojęcie to bywa używane w sposób dwojaki. Czasami przez traumę rozumie się samo
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zdarzenie  o  szokującym,  wstrząsowym  charakterze:  wypadek  drogowy,  molestowanie
seksualne  w rodzinie,  zdrada małżeńska,  nielojalność  przyjaciela,  śmierć  ojca.  Kiedy indziej
trauma to raczej skutki takich zdarzeń dla organizmu czy psychiki: ból, uraz, rana, choroba itp.
Różnie  też  traktowana  bywa  trwałość  traumy.  W  psychiatrii  dominuje  pogląd  o
nieprzezwyciężalności,  a  w  każdym  razie  niepełnej  przezwyciężalno-ści  traumy,  która  raz
doznana,  towarzyszy  człowiekowi  przez  całe  życie,  ulegając  co  najwyżej  stłumieniu  lub
wyparciu do regionów podświadomości. W medycynie akcentuje się raczej uleczalność traumy
w wyniku trafnie zastosowanej terapii. Pełne wyleczenie oznacza koniec traumy.

Synteza  tych  różnych  punktów  widzenia  staje  się  możliwa,  gdy  traumę  potraktujemy
dynamicznie, jako proces, czy inaczej - sekwencję traumatyczną. Fazy tej sekwencji to zdarzenie
potencjalnie traumatogenne, czynniki aktualizujące, wyzwalające lub potęgujące traumę, stan
traumatyczny  wyrażający  się  w  określonych  symptomach,  podejmowane  antytraumatyczne
środki  zaradcze  i  wreszcie  ograniczenie  lub  pełne  przezwyciężenie  traumy.  Takie  ujęcie  nie
przesądza  trwałości  traumy,  traktując  to  jako  zmienną  zależną  od  rozmaitych  konkretnych
uwarunkowań.

Prześledźmy  obecnie  poszczególne  fazy  typowej  sekwencji  traumatycznej,  ilustrując  je
przypadkiem  traumy  postkomunistycznej  zapoczątkowanej  przez  „rewolucję  roku  1989".
Momentem  inicjującym  jest  zmiana  społeczna  o  potencjalnie  traumatogennym  charakterze.
Rozpad  systemu  komunistycznego  spełniał  wszystkie  kryteria  wskazane  wcześniej:  była  to
zmiana  szybka,  obejmująca  wszystkie  dziedziny  życia  społecznego,  dotykająca  samych
fundamentów  aksjologicznych  systemu  społecznego,  dla  większości  ludzi  -  zaskakująca  i
niespodziewana. Nie trzeba dodawać, że przez większość przyjmowana była z entuzjazmem i
nadzieją.

Przełom  postkomunistyczny  ma  między  innymi  wymiar  kulturowy9.  Oznacza  afirmację
nowego systemu wartości, norm, wzorów, ideałów - przeciwstawnych do tych, jakie panowały
wcześniej.  Przynosi  rozbicie  dominującej  kultury,  co  wyraża  się  na  dwóch  poziomach.  Na
poziomie  instytucji  („faktów  społecznych")  pojawia  się  dezorganizacja,  chaos,  fragmentacja,
niekiedy dualizm, czyli - jak to określał Durkheim - „anomia". Na poziomie osobowości pojawia
się  dezorientacja kulturowa, niepewność co do właściwych wzorów postępowania,  poczucie
„niekompetencji  cywilizacyjnej"10,  czyli  braku nawyków niezbędnych do korzystania z nowo
tworzonych instytucji.

Stopień  dezorganizacji  i  dezorientacji  zależy  od  kilku  czynników.  Po  pierwsze  -  od
jednorodności, spoistości i akceptacji kultury dawnej, zastanej. We wszystkich krajach realnego
socjalizmu istniał  swoisty syndrom kulturowy, będący powieleniem wzorów radzieckich.  Ta
swoista „kultura bloku" tworzyła się i zakorzeniała odgórnie, przez celową indoktrynację (np.
nakazującą  bezkrytyczne  posłuszeństwo  władzy  czy  lansującą  wartości  egalitarne),  a  także
oddolnie,  przez spontaniczne strategie  adaptacyjne i  obronne przyjmowane przez obywateli
(np.  kult  przeciętności  czy stosowanie  reguły „nie  wychylaj  się").  Tam, gdzie  kultura  bloku
uzyskiwała  monopol  i  była  głęboko  internali-zowana,  szok  kulturowy  po  upadku systemu
stawał się bardzo mocny (przykład: Rosja). Ale gdzie indziej, na przykład w Polsce, gdzie obok
kultury  bloku  przetrwały  syndromy  konkurencyjne  -  kultura  narodowo-katolicka  z  jednej
strony, a kosmopolityczno-zachodnia z drugiej, a równocześnie akceptacja kultury bloku była
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przeważnie powierzchowna, czysto oportunistyczna i słabo zinternalizowana - szok kulturowy
był znacznie złagodzony.
9 P. Sztompka, „The year 1989 as a cultural and civilizational break", w: „Communist and Post-Communist Studies",
vol. 29, nr 2/1996, s. 115-129.
10 P. Sztompka, „Civilizational incompetence: the trap of post-communist societies", w: „Zeit-
schrift fur Soziologie", Heft 2/April 1993, s. 85-95.

Po drugie,  istotna  jest  głębokość  dysonansu,  to znaczy treściowego przeciwieństwa  kultury
zastanej  i  kultury  nowej.  Kultura  bloku  i  wymuszana  przez  nowy  kształt  systemu
ekonomicznego  i  politycznego  kultura  rynkowa  i  demokratyczna  stanowią  pod  wieloma
względami radykalne przeciwieństwo. Na przykład: kolektywizm tej pierwszej jest w opozycji
do indywidualizmu drugiej, bierność i akceptacja losu zderza się z aktywizmem i dążeniem do
sukcesu,  paternalizm  i  roszczeniowość  nie  da  się  pogodzić  z  wiarą  we  własne  siły  i
odpowiedzialnością  za  swoją  przyszłość,  bezpieczeństwo  nie  idzie  w  parze  z  ryzykiem,
konformizm  z  innowacjami,  posłuch  wobec  władzy  z  wolnością  itp.  Mówiąc  skrótowo,
ukształtowany  przez  ponad  pół  wieku  realnego  socjalizmu  homo  sovieticus  i  funkcjonalnie
niezbędny dla nowego systemu homo economicus mieszczą w sobie biegunowo odmienne wzory
kulturowe. W kulturze okresu postkomunistycznego pojawia się wyraźny dualizm trwającego
jeszcze  czas  jakiś  kulturowego  dziedzictwa  socjalizmu  i  wyłaniającej  się  nowej  kultury
kapitalistycznej i demokratycznej.

Po trzecie, o stopniu dezorganizacji i dezorientacji kulturowej decyduje poprzedzająca przełom
izolacja, lub przeciwnie - otwartość na kulturę alternatywną, w naszym przypadku - kulturę
rozwiniętego Zachodu. Chodzi z jednej strony o dostępność „efektu demonstracji", gdy wzory
kultury  zachodniej  są  widoczne  pośrednio,  przez  mass  media,  film,  telewizję,  książkę,  lub
bezpośrednio,  przez  podróże,  turystykę,  odwiedziny  u  zamorskich  rodzin  itp.  A  z  drugiej
strony  chodzi  o  „efekt  aspiracji",  to  znaczy  dominującą  orientację,  w  naszym  przypadku
tradycyjnie  prozachodnią.  Relatywna otwartość  społeczeństwa polskiego na  Zachód,  w obu
sensach  równocześnie,  czyniła  nas  bardziej  gotowymi  na  inwazję  kultury  zachodniej  i
zmniejszała głębokość anomii po przełomie 1989 roku w porównaniu z innymi krajami regionu.

Po czwarte,  destrukcyjne oddziaływanie przełomu na stan kultury „amortyzuje" w pewnym
stopniu wcześniejsze występowanie swoistych enklaw środowiskowych związanych z kulturą,
która  ma  zapanować  dopiero  w  przyszłości.  Chodzi  tu  o  grupy,  które  ulegają  „socjalizacji
antycypującej"  i  dla  których  społeczeństwa  zachodnie  stają  się  centrami  normatywnego
odniesienia  na  długo  przed  przełomem.  W  naszym  przypadku  były  to  kosmopolitycznie
zorientowane  środowiska  twórcze,  kapitalistycznie  zorientowane  środowiska  „prywatnej
inicjatywy"  czy  pielęgnujące  etos  demokratyczny  środowiska  opozycyjne.  W  obiektywnym
sojuszu tworzyły one swoistą „piątą kolumnę" kultury zachodniej, rynkowej i demokratycznej,
jeszcze  w  obrębie  panującej  kultury  bloku.  Po  przełomie  stanowiły  naturalne  awangardy
recepcji i propagowania nowych wzorów kulturowych.

Dezorganizacja  i  dezorientacja  kulturowa  to  bezpośredni  efekt  inicjującej  zmiany
traumatogennej  w  obszarze  kultury.  Ale  zmiana  ta  ma  również  inne  konsekwencje.  W
szczególności zapoczątkowuje na ogół ciąg zmian żywiołowych, a także celowych reform w
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obszarze  struktury  społecznej,  instytucji  ekonomicznych,  ustroju  politycznego,  organizacji  i
stowarzyszeń,  form  samorządności  itp.  Te  zaś  zmiany  mogą  z  kolei  generować  jako
niezamierzone skutki uboczne niekorzystne stany czy sytuacje w „świecie życia codziennego",
które  padłszy  na  tło  dezorganizacji  i  dezorientacji  kulturowej,  mogą  wyzwalać,  ujawniać,
aktualizować czy wzmacniać napięcie traumatyczne, przekształcając je w rzeczywistą traumę
kulturową.

Zobaczmy  to  na  przykładzie  transformacji  postkomunistycznej.  Proces  reform
instytucjonalnych,  budowanie  infrastruktury rynku i  demokracji,  dostosowywanie  prawa do
nowych  warunków  przyniosły  jako  skutki  uboczne  cztery  rodzaje  zjawisk  istotnych  dla
znacznych  segmentów  społeczeństwa:  po  pierwsze  pojawienie  się  nowych  form  ryzyka  i
zagrożeń, po drugie pogorszenie warunków  życia,  po trzecie  nowe postrzeganie  problemów
istniejących  wcześniej,  po  czwarte  aktualizację  i  rewizję  pamięci  wybranych  zdarzeń  z
przeszłości.  Do  pierwszej  kategorii  należą:  wzrost  bezrobocia  i  obaw  o  pracę,  utrata
bezpieczeństwa spcjalnego i redukcja opiekuńczych funkcji państwa, eksplozja przestępczości,
w tym nowych  form  przestępczości  zorganizowanej,  kontakt  z  grupami obcymi etnicznie  i
kulturowo,  a więc imigrantami,  uchodźcami,  robotnikami sezonowymi.  Do drugiej  kategorii
zaliczyć  można  obniżenie  standardu  życia  znacznych  grup  (np.  robotników
wielkoprzemysłowych,  chłopstwa),  a  także  pojawienie  się  enklaw  rzeczywistej  biedy,
relatywną  degradację  prestiżową  niektórych  środowisk  (np.  naukowców,  nauczycieli,
twórców),  długo  utrzymującą  się  inflację,  niewydolność  i  utrudnioną  dostępność  służb
publicznych - administracji, policji, sądownictwa, służby zdrowia. Do trzeciej kategorii zaliczyć
można  pojawienie  się  ostrej  świadomości  zagrożeń  ekologicznych,  a  także  degradacji
zdrowotnej społeczeństwa, spowodowanej wieloletnimi zaniedbaniami. Wreszcie do kategorii
czwartej  należy  dziedzina  „rozliczeń"  z  komunistyczną  przeszłością:  problem  lustracji,
dekomunizacji,  odpowiedzialności  za  kolaborację  z  ówczesnym  reżimem,  współpracę  ze
służbami specjalnymi,  kwestia zasadności  stanu wojennego,  słuszności  Okrągłego Stołu, roli
płk. Kuklińskiego itp.

Czynniki pośredniczące

Kumulacja  takich  sytuacji  czy  stanów  traumatogennych  na  tle  ogólnej  dezorganizacji  i
dezorientacji kulturowej może prowadzić do wystąpienia symptomów traumy. Może, ale nie
musi.  Zależy  to  od  dwóch  jeszcze  grup  czynników  me-diujących:  dostępnych  schematów
interpretacyjnych (definicji sytuacji, ram odniesienia, stereotypów) i zasobów indywidualnych,
grupowych,  środowiskowych,  uczulających  lub  znieczulających  na  traumę.  W  świecie
społecznym każda obiektywna sytuacja staje się doniosła dla ludzkich odczuć i działań tylko
wtedy, gdy zostanie jej nadany sens. Sens ludzie czerpią z pewnych zastanych arsenałów sensu,
zakodowanych  w  doświadczeniu  indywidualnym,  grupowym,  środowiskowym  czy
społecznym.  Ani  potencjalnie  traumatogenna  zmiana  inicjalna,  ani  stany  i  sytuacje
traumatogenne,  jakie  pośrednio wyzwala,  nie  mają sensu oczywistego.  Dla jednych przełom
jest  zwycięstwem  i  sukcesem  wartym  wszelkich  kosztów,  dla  innych  koszty  przewyższają
wartość zmiany. Jedni patrzą na szansę wyjścia z trudności z optymizmem, inni pogrążają się w
beznadziejności. Jedni przypominają sobie heroiczne momenty w życiu swego społeczeństwa i
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propagują  ideologię  nadziei,  inni  rozpamiętują  dawne  niepowodzenia  i  lansują  „syndrom
klęski".  Jedni  porównują  aktualną sytuację  swojej  grupy z sytuacją dawniejszą i  manifestują
stan relatywnej deprywacji, inni patrzą na szansę awansu indywidualnego i grupowego, jakie
otwierają się w nowych warunkach. Wszystko jest kwestią perspektywy: jeśli tak zatrważa nas
bezrobocie,  to  także  dlatego,  że  dawniej  go  nie  było,  jeśli  czujemy  zagrożenie  ze  strony
imigrantów czy uchodźców, to także dlatego, że dawniej granice były dla nich zamknięte, jeśli
narzekamy na bierność  instytucji  państwowych w roztaczaniu nad nami opieki  socjalnej,  to
dlatego, że dawniej pewne przywileje socjalne były powszechne i oczywiste, jeśli martwimy się
niskimi zarobkami, to dlatego, że porównujemy je z Ameryką, a nie np. z Indiami. Dopiero w
świetle  takich  różnych  interpretacji,  relatywizacji,  definicji,  obiektywne  fakty  stają  się
szokujące, nieznośne i prowadzą do symptomów traumy.

Interpretacje zmian, stanów i sytuacji traumatogennych są przedmiotem kontestacji. Ludzie o
nich rozmawiają, dyskutują, spierają się. Debata przenosi się do mass mediów, do publicystyki,
a nawet niekiedy do literatury, filmu, teatru. Wokół postrzeganych traum mogą mobilizować
się ruchy społeczne, powstawać stowarzyszenia, tematyka traumy podejmowana jest z różnych
perspektyw  przez  partie  polityczne.  Oczywiście  traumy  stają  się  także  przedmiotem
manipulacji  politycznej,  są  wyolbrzymiane  lub  tuszowane,  a  niekiedy  nawet  celowo
konstruowane bez jakiejkolwiek podstawy w realiach życia społecznego.

Poszczególne jednostki, grupy bądź środowiska są w nierównym stopniu podatne na traumę, z
uwagi na posiadane zasoby „obronne", „znieczulające". Indywidualna czy grupowa zdolność
adaptacji do trudnych sytuacji, możliwość radzenia sobie z zagrożeniami zależą, jak się wydaje,
od  posiadanego  kapitału  finansowego,  społecznego  i  kulturowego.  Pieniądz,  kontakty  i
znajomości oraz wykształcenie i umiejętności - to zasoby uogólnione, wymienialne na rozmaite
inne  dobra,  które  zwiększają  odporność  na  stany  i  sytuacje  trau-matogenne,  dają  szansę
przystosowania się do nich lub nawet wykorzystania ich we własnym interesie. Gdy ktoś ma
duże rezerwy finansowe, nie musi obawiać się o pracę, może korzystać z różnych form ochrony
przed  przestępcami,  kupić  sobie  świadczenia  czy  usługi,  z  których  wycofało  się  państwo,
obronić przed inflacją  korzystnymi inwestycjami.  Gdy ktoś ma liczne znajomości i kontakty,
może łatwiej dowiedzieć się o nadarzających się okazjach, podjąć zyskowne transakcje, uzyskać
pomoc w razie trudności. Gdy ktoś ma wykształcenie i umiejętności, może je wykorzystać w
pracy zawodowej,  a jeśli  są wystarczająco wysokie i  ogólne -  łatwo przekwalifikować się  w
razie zmian na rynku pracy.

Symptomy traumy

W  opisie  sekwencji  traumatycznej  dochodzimy  w  ten  sposób  -  po  spełnieniu  wskazanych
warunków  stanowiących  bilans  czynników  sprzyjających  i  przeszkadzających  aktualizacji
traumy - do pojawienia się symptomów traumy. Symptomy te występuje w sferze orientacji i
nastrojów społecznych11. Należą do nich: po pierwsze, syndrom braku zaufania12, zarówno do
instytucji  publicznych,  jak  i  do  innych  obywateli.  Można  go  zidentyfikować  po  oznakach
behawioralnych  (np.  strategiach  oszczędzania  czy  inwestowania),  jak  i  werbalnych  (np.
opiniach o politykach i polityce), a także pojawianiu się funkcjonalnych substytutów zaufania,
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takich jak korupcja lub przerost formalizacji w biznesie. Symptom drugi to pasywizm, apatia,
poczucie bezsilności (wskaźnikiem może tu być absencja wyborcza czy brak zainteresowania
sprawami publicznymi).  Po trzecie,  symptomem traumy jest  orientacja  na dzień dzisiejszy i
skrócenie  perspektywy  czasowej  w  odniesieniu  do  przyszłości.  Wiąże  się  z  tym  często
symptom czwarty:  nostalgia na temat przeszłości,  idealizowanie dziejów swojej  zbiorowości,
zwłaszcza  jako  przeciwstawnych  kryzysowej  kondycji  dzisiejszej.  Symptom  piąty,  to
rozproszony  i  niezdefiniowany nastrój  niepokoju,  obaw,  lęków,  któremu często  towarzyszy
podatność na plotki, fantazje, konfabulacje, mity13. Odmianą tej sytuacji jest symptom szósty:
pojawianie  się  „panik  moralnych",  gorących,  masowych  dyskusji,  sporów,  a  także
mobilizowanie  się  ruchów  społecznych  jako  reakcji  niewspółmiernych  do  zdarzenia
inicjującego, zazwyczaj jednostkowego i wyjątkowego14.
11 A. Miszalska, Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe, Łódź 1996: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12 P. Sztompka, Trust: A Sociological Theory, Cambridge 1999: Cambridge Uniyersity Press.

Dodatkową rolę w generowaniu i podtrzymywaniu, lub przeciwnie - łagodzeniu symptomów
traumy pełnią dwa procesy parametryczne, które biegną równolegle z opisanymi poprzednio.
Jeden to zmiany w szerszym, regionalnym czy globalnym otoczeniu społeczeństwa. Chodzi o
takie np. tendencje ekonomiczne jak boom gospodarczy, czy przeciwnie - recesja w gospodarce
światowej, polityka producentów ropy naftowej, wyniki giełd zagranicznych, kierunki i zakres
oferowanej  pomocy ekonomicznej,  decyzje  w sprawie  zadłużenia,  innowacje  technologiczne
zwiększające lub zmniejszające atrakcyjność posiadanych przez dany kraj zasobów itp. Chodzi
też  o  tendencje  polityczne  za  granicą,  życzliwe  nam  lub  wrogie,  dramaty  wojenne  czy
katastrofy  naturalne  sprowadzające  napływ  uchodźców,  rozszerzające  się  wpływy
międzynarodowych  mafii  przestępczych  itp.  Drugi  proces  parametryczny  dotyczy
demograficznej  substancji  społeczeństwa.  Polega  na  biegnących  nieuchronnie  zmianach
generacyjnych,  owej  przysłowiowej  „sztafecie  pokoleń".  Tu  kryje  się  najważniejsza  szansa
pokonania  dziedzictwa  dawnej  kultury  i  przezwyciężenia  dualizmu,  dezorganizacji  i
dezorientacji  kulturowej.  W  miarę  odchodzenia  pokolenia  ukształtowanego  przez  kulturę
bloku, indoktrynacyjny i adaptacyjny wpływ reguł i wzorów realnego socjalizmu, dominować
zaczyna,  pokolenie  urodzone  i  wychowane  w  warunkach  nowego  systemu,  rzeczywistości
kapitalistycznej i demokratycznej. Kultura odzyskuje jednolitość i spoistość.

Radzenie sobie z traumą

W obliczu traumy kulturowej  ludzie reagują w różny sposób, podejmując rozmaite strategie
radzenia sobie z traumą. Strategie indywidualne polegają na możliwie najlepszej adaptacji do
panujących  warunków:  skutecznym  zabezpieczeniu  się  przed  zagrożeniami,  izolacji  czy
znieczuleniu  na  ich  wpływ,  znalezieniu  dla  siebie  swoistej  niszy,  w  której  da  się  przeżyć,
podjęciu  akcji  przeciwdziałających.  Przykład:  budowanie  murów,  montowanie  zamków  i
alarmów w domach, wynajmowanie  ochroniarzy w obronie  przed przestępczością.  Strategie
masowe polegają na spontanicznej ekspresji niezadowolenia czy sprzeciwu przez wielu ludzi
równocześnie, ale niejako obok siebie, bez rozwiniętych interakcji czy komunikacji wzajemnej.
Przykład:  wyjście  ludzi  na  ulicę,  zamieszki,  akty  zbiorowego  wandalizmu,  podpalanie  i
rabowanie  sklepów  czy  samochodów  itp.  Strategie  zbiorowe  polegają  na  podejmowaniu
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wspólnych,  zorganizowanych  i  celowych  działań,  zaplanowanych  i  kierowanych  przez
przywódców.  Przykład:  strajk,  głodówka,  marsz  protestacyjny,  blokada  dróg  publicznych,
zbieranie podpisów pod petycją, akcje charytatywne itp.

"  I.  Wilkinson,  Anxiety  in  a  Risk  Society,  London 2001:  Routledge.  14 K.  Thompson,  Mora/  Panics,  London 1998:
Routledge.

Typologia  strategii  ze  względu  na  treść  podejmowanych  działań  może  być  skonstruowana
przez  analogię  do  klasycznej  pracy  Roberta  Mertona  na  temat  reakcji  adaptacyjnych  na
anomię15 oraz  do  analizy  reakcji  społecznych  na  ryzyko  przeprowadzonej  przez  Anthony
Giddensa16.  Obaj  autorzy  wyróżniają  reakcje  aktywne  i  pasywne.  Do  aktywnych  należy
innowacja, a więc lepsza adaptacja, poprawienie własnej sytuacji indywidualnej lub grupowej
wobec trau-matycznych warunków czy zagrożeń (Merton), co Giddens określa jako cyniczny
hedonizm, czyli zachłanne korzystanie z radości dnia dzisiejszego, zanim nadejdzie katastrofa.
Inną  odmianą,  mocniejszą,  jest  rebelia  (Merton)  czy  inaczej  aktywna  kontestacja  (Giddens)
zmierzająca  do  zasadniczej  zmiany  warunków  i  usunięcia  źródeł  traumy.  Do  strategii
pasywnych należy rytualizm (Merton), czy inaczej pragmatyczna akceptacja (Giddens), a więc
kontynuowanie  zastanych,  tradycyjnych  sposobów  życia  i  ignorowanie  traumatycznych
zagrożeń.  Inna odmiana to wycofanie  się  (Merton)  w dwóch formach:  pasywnej  rezygnacji,
poddania  się  traumie,  lub  przeciwnie,  biernego  zdania  się  na  los  lub  szczęście  i
optymistycznego oczekiwania, że „jakoś to będzie".

Bardziej  konkretnie,  dotychczasowa  rekonstrukcja  faz  sekwencji  trauma-tycznej  pozwala
wyróżnić  typowe  cele,  na  które  rozmaite  strategie  -  aktywne  i  pasywne  -  mogą  być
ukierunkowane. I tak, po pierwsze, podjęte mogą być zabiegi interpretacyjne i reinterpretacyjne
mające zmienić percepcję zmian inicjalnych, a także stanów i sytuacji traumatogennych. Celem
strategii  są  tu  schematy  interpretowania  i  definiowania  traumy  dostępne  w  świadomości
zbiorowej,  a  metodą  -  intensywny  dyskurs  wokół  traumy,  nasilenie  debat  publicznych  czy
aktywności zbiorowej w kierunku zmiany dotychczasowej perspektywy. Obserwujemy wysiłki
zmierzające  do  racjonalizacji  traumy,  wskazania,  że  jest  ona  niezbędnym  i  przejściowym
kosztem ważnych i korzystnych reform. Wskazuje się np. na krótki czas od przełomu, skalę
zaniedbań, które należy naprawić, skąpość dostępnych środków, idealizuje się przyszłe zyski z
reform.  Przeciwny kierunek  uzasadnień  to  tłumaczenie  trudności  spiskiem  czy konspiracją,
poszukiwanie „kozłów ofiarnych" i insynuowanie odpowiedzialności wybranych jednostek czy
grup.  Inny jeszcze  kierunek to zabiegi  ekspiacyjne  i  restytucyjne:  rozliczenia  z  przeszłością
komunistyczną,  zadośćuczynienia  dla  pokrzywdzonych,  zwrot  upaństwowionego  mienia.
Przeciwny kierunek to aktywne zapominanie, orientacja na przyszłość, dążenie do puszczenia
w  niepamięć  i  ignorowania  zaszłości  z  okresu  komunistycznego,  a  także  negowanie
odpowiedzialności za ówczesne warunki.
ls R. K. Merton, „Social structure and anomie", w:  R. K. Merton on Social Structure and Science,  pod red. R Sztompki,
Chicago 1996: The University of Chicago Press, s. 132-152 (artykuł z roku 1938). "A. Giddens,  The Conseąuences of
Modernity, Cambridge 1990: Polity Press.
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Drugim celem strategii zaradczych, również mieszczącym się w sferze świadomości zbiorowej,
jest stan dezorganizacji i dezorientacji kulturowej. Podejmuje się aktywne wysiłki w kierunku
umacniania nowych wartości, norm, wzorów zawartych w kulturze kapitalistycznej i rynkowej,
a  także  podtrzymywania  wzorów  kultury  tradycyjnej,  narodowej  i  katolickiej,  przy
równoczesnym wydobywaniu na jaw i  kompromitowaniu dziedzictwa kultury bloku  (homo
sovieticus). Jedną z dróg w tym kierunku jest konsekwentna konsolidacja instytucji rynkowych i
demokratycznych,  które  tworzą  kontekst  wymuszający  nowe  wzory  myślenia  i  działania.
Kierowanie się regułami rynku i demokracji zaczyna po prostu się opłacać, przynosi korzyści,
podczas gdy trzymanie się dawnych wzorów okazuje się nieadekwatne w zmienionej sytuacji,
zaczyna  przynosić  straty  i  sankcje  negatywne.  Inną  drogą  są  zabiegi  edukacyjne,
propagandowe,  informacyjne  mające  przekonać  do  nowych  wzorów  i  ukazać  dys-
funkcjonalność starych nawyków. Tutaj znaczną rolę odgrywa prasa, telewizja, kino, literatura.

Trzecim celem strategii zaradczych są stany i sytuacje traumatogenne wtórnie wywołane przez
zmianę inicjalną, w naszym przypadku przez przełom ustrojowy. Tutaj chodzi o złagodzenie
lub usunięcie obiektywnych zjawisk negatywnych, patologicznych, kryzysowych. Mieści się tu
ogromna  różnorodność  działań  odgórnych,  politycznych,  oraz  oddolnych,  spontanicznych,
obywatelskich,  samorządowych,  skierowanych  przeciw  rosnącej  przestępczości,  bezrobociu,
inflacji, biedzie, spadkowi zdrowotności, niewydolności administracji i sądownictwa, korupcji i
innym konkretnym bolączkom okresu porewolucyjnego.

Czwartym celem strategii zaradczych jest aktywne wspomaganie procesów parametrycznych
korzystnych  dla  wychodzenia  z  traumy.  Z  jednej  strony  chodzi  o  stymulowanie  i
wykorzystywanie  sprzyjającej  sytuacji  międzynarodowej  czy  globalnej,  włączanie  się  do
szerszych  struktur  obronnych  (NATO),  politycznych  (Unia  Europejska),  ekonomicznych  i
finansowych  (rynki  globalne).  Pozwala  to  po  pierwsze  lepiej  rozwiązywać  traumatogenne
stany  czy  sytuacje  wewnętrzne,  stymulując  przyśpieszenie  reform  prawnych  czy
instytucjonalnych i zwiększając zasób środków do rozwiązywania palących problemów. A po
drugie  -  dostarcza  poczucia  pewności,  ciągłości,  nieodwracalności  reform  i  proza-chodniej
orientacji  oraz  gwarancji  stabilności  i  bezpieczeństwa,  a  to  bezpośrednio  łagodzi  stan
dezorganizacji i dezorientacji kulturowej, wraz ze związanym z nim poczuciem tymczasowości,
niepewności  i  zagrożenia.  Do  procesów  parametrycznych  sprzyjających  przezwyciężaniu
traumy  należy  też  zmiana  pokoleniowa,  zastępowanie  pokolenia  skażonego  kulturowym
treningiem realnego socjalizmu pokoleniem socjalizowanym już w pełni przez nowe instytucje
rynkowe  i  demokratyczne  oraz  propagandę  nowych  wzorów  kulturowych.  Choć  na  pozór
domena demografii  nie  poddaje  się  bezpośredniej  ingerencji,  to i  tu można wskazać pewne
strategie  wspomagające,  zmierzające  do  przyśpieszenia  strumienia  zmian  generacyjnych.
Będzie  to na przykład aktywna polityka prom-łodzieżowa, otwieranie  szans edukacyjnych i
zawodowych,  mnożenie  miejsc  pracy  dla  młodych,  propagowanie  wcześniejszego
przechodzenia na emeryturę itp.

Wszystkie  cztery  wymienione  kierunki  strategii  zaradczych  dotyczyły  obszaru  kultury,
struktur  społecznych i  instytucji.  Ostatni,  piąty cel  takich  strategii  to  wzbogacanie  zasobów
podmiotowych jednostek i  grup, to znaczy różnych form kapitału, pozwalających na lepszą
obronę  lub  skuteczniejszą  ofensywę  przeciwko  różnym  przejawom  traumy.  W  zakresie
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kapitału ekonomicznego czy finansowego prawdziwa eksplozja inicjatywy i przedsiębiorczości,
ewoluująca  w  stronę  coraz  bardziej  poważnych  inwestycji  i  przedsięwzięć,  prowadzi  do
kształtowania  się  coraz  liczniejszej  i  mocniejszej  klasy  średniej17.  Ta  grupa  staje  się
depozytariuszem  i  propagatorem  nowej  rynkowej  i  kapitalistycznej  kultury.  W  zakresie
kapitału  społecznego  szybki  rozwój  bogatej  sieci  dobrowolnych  stowarzyszeń,  klubów,
fundacji,  ruchów  społecznych  czy  organizacji  pozarządowych  wypełnia  typową  dla  okresu
realnego  socjalizmu  „próżnię  socjologiczną"18.  Pozwala  na  kolektywne,  skuteczniejsze
podejmowanie akcji  zbiorowych skierowanych przeciw warunkom traumatogennym, a także
wzmaga  poczucie  zakorzenienia,  tożsamości  grupowej,  mocy,  „siły  przebicia"  po  stronie
pojedynczych  obywateli.  Kapitał  kulturowy  rośnie  w  wyniku  bezprecedensowego  boomu
edukacyjnego, który w ciągu dziesięciu lat pozwolił podwoić liczbę studiujących w szkołach
wyższych.  Wreszcie  i  kapitał  zdrowotny,  fizyczna  wydolność  społeczeństwa,  ulega  pewnej
poprawie  dzięki  kampaniom  antynikotynowym,  antyalkoholowym  czy  modzie  na  trening
sprawnościowy  i  nowe  formy  rekreacji,  a  także  masowe  odmiany  sportu.  W  wyniku  tych
procesów bogacących  zasoby kapitałowe  społeczeństwa sama substancja  społeczna  staje  się
bardziej odporna na traumę.
17 E.  Mokrzycki,  „A new middle class?",  w: C. Bryant,  E.  Mokrzycki  (red.),  Democracy,  and Society  and Pluralizm,
Warszawa 1995: IFiS PAN, s. 219-238.
18 S. Nowak, „System wartości społeczeństwa polskiego", w: „Studia Socjologiczne", nr 4/1979.

Przezwyciężenie traumy

Gdy scharakteryzowane strategie radzenia sobie z traumą są wystarczająco skuteczne, może
dojść do zamknięcia sekwencji traumatycznej, wyjścia społeczeństwa ze stanu traumy. Na czym
polegać może „koniec traumy"? Na poziomie społecznym oznacza wyłonienie się jednolitego i
spoistego  systemu  wartości,  norm,  reguł,  symboli,  przekonań,  a  więc  nowej  kultury,  i
zakodowanie  jej  w  nowej  tradycji  przekazywanej  następnym  pokoleniom.  Oznacza  to
artykulację  nowej  tożsamości  zbiorowej.  Na  poziomie  indywidualnym  oznacza
rozpowszechnienie  się  nowej  kompetencji  kulturowej,  czyli  znajomości,  akceptacji  i
bezrefleksyjnego stosowania reguł i wzorów nowej kultury, które stają się Tocqueville'owskimi
„odruchami serca". Wiąże się to z artykulacją wyraźnej odrodzonej tożsamości indywidualnej,
poczucia  swojego miejsca  w nowym systemie  społecznym. Tak jak sekwencję  traumatyczną
rozpoczynało  rozbicie  kultury,  tak zamyka ją  konsolidacja  kultury.  Cały przebieg sekwencji
traumatycznej można podsumować przy pomocy schematu (patrz diagram 21 na stronie obok).

Opisana sekwencja traumatyczną usytuowana jest w szerszym strumieniu zmian społecznych,
stanowi tylko jeden aspekt i jedną fazę takich zmian. Dla bardziej  dalekosiężnych procesów
społecznych  może  mieć  jednak  doniosłe  znaczenie.  Funkcja  traumy  kulturowej  może  być
dwojaka, konstruktywna i destruktywna. Scenariusz pierwszy, konstruktywny, polega na tym,
że traumą staje  się  ważnym ogniwem w stawaniu się,  czy inaczej  „morfogenezie"  kultury19.
Otóż  zmiana  społeczna,  rozbijając  spoistość  kultury  zastanej  i  generując  stany  czy  sytuacje
traumatogenne,  rodzi  traumę  kulturową,  która  mobilizuje  społeczność  do  zastosowania
różnorodnych  strategii  zaradczych.  Gdy  strategie  te  są  efektywne,  rezultatem  jest
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przezwyciężenie  traumy  i  konsolidacja  nowej  kultury.  Traumą  okazuje  się  tu  czynnikiem
dynamizującym, stymulującym, generującym kreatywny aktywizm społeczny, wyzwalającym
podmiotowość społeczną - zdolność społeczeństwa do twórczego samoprzekształcania się20.
19 M. Archer, Culture and Agency, Cambridge 1988: Cambridge University Press.
20 P. Sztompka, Society inAction: The Theory of Social Becoming, Cambridge 1991: Polily Press.
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- Diagram 21: Sekwencja traumatyczna -

Być  może  odczytanie  w  ten  sposób  historii  Stanów  Zjednoczonych,  zwłaszcza  w  świetle
hipotezy  „granicy",  czyli  nieustannej  presji  coraz  to  nowych  wyzwań,  stanowiłoby  dobry
przykład  tej  kreatywnej  sekwencji.  Scenariusz  drugi,  destruktywny,  różni  się  tylko  w
końcowym etapie. Otóż mobilizacja społeczności może być zbyt mała, a zastosowane strategie
niewystarczająco skuteczne. Wówczas trauma pogłębia się, narasta niekompetencja kulturowa,
następuje  paraliż  aktywności  społecznej,  apatia,  pesymizm i  rezygnacja,  a  w efekcie  zatrata
tożsamości indywidualnej  i zbiorowej.  Na dłuższą metę prowadzi to do destrukcji  kultury i
rozpadu  społeczeństwa.  Być  może  historia  wielkich  imperiów  -  starożytnych  i  całkiem
nowoczesnych  -  w ich  fazie  schyłkowej  mogłaby być  dobrze  zinterpretowana w myśl  tego
scenariusza.

Od  czego  zależy  jeden  lub  drugi  kierunek  możliwej  dynamiki  -  konstruktywnej  lub
destruktywnej,  stawania  się  lub dezintegracji  kultury? Można wysunąć  hipotezę,  że  istnieje
jakaś  trudna  do  określenia  wartość  progowa  traumy  kulturowej,  granica,  do  której
społeczeństwo  jest  jeszcze  w  stanie  jej  się  przeciwstawić,  a  poza  którą  staje  się  bezsilne.
Nazwijmy ją granicą społecznej odporności na traumę. Przeprowadzone rozważania pozwalają
wskazać  kilka  hipotetycznych  czynników,  które  mogą  być  szczególnie  istotne  przy
wyznaczeniu tej granicy. Po pierwsze, charakter inicjującej zmiany traumatogennej. Być może,
jest  jakiś  rozmiar  zmiany,  jej  wyjątkowy  zakres  i  głębokość,  które  doszczętnie  rozbijają
tradycyjną kulturę i paraliżują ewentualne przeciwdziałania. Ale najbardziej tu istotne różnice
to,  jak  się  wydaje,  nagłość  czy  przeciwnie  -  stopniowość  zmiany  oraz  to,  czy  stanowi  ona
kompletne zaskoczenie,  czy jest  częściowo przynajmniej  oczekiwana i przewidywana. Drugi
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czynnik  to  stopień  dysonansu  nowej  kultury,  niesionej  przez  zmianę  inicjującą,  z  kulturą
zastaną. Chodzi o to, czy zalążki nowej kultury są obecne w kulturze tradycyjnej, czy też ich w
zupełności  brak,  oraz  czy  zmiana  dotyka  jądra  kultury  tradycyjnej,  centralnych  dla  niej
wartości,  czy  tylko  reguł  i  wzorów  peryferycznych.  Czynnik  trzeci  to  rozmiary  grup
straumatyzowanych.  Istotne jest,  czy trauma ma charakter  uniwersalny czy selektywny;  czy
dotyka wszystkich czy tylko niektórych, oraz to, czy dotyka grup centralnych, elit, środowisk
opiniotwórczych  czy  tylko  grup  peryferycznych.  Czynnik  czwarty  to  liczba  i  doniosłość
negatywnych  stanów  i  sytuacji  traumatogennych  wywołanych  pośrednio  przez  zmianę
inicjalną.  Czynnik  piąty  to  szansę  adaptacji  indywidualnej;  stopień  otwartości  i  mobilności
społecznej, dostępne kanały awansu, możliwości reorientacji zawodowej itp. Czynnik szósty to
środki  i  zasoby  społeczne  dostępne  dla  obrony  lub  radzenia  sobie  z  trauma:  zasobność
materialna  społeczeństwa,  poziom  edukacji,  poczucie  solidarności  społecznej,  sprawność
organizacji, kwalifikacje intelektualne i moralne elit, obecność charyzmatycznych przywódców,
heroiczne  i  żywe  w  pamięci  społecznej  tradycje  pokonywania  trudności  i  sprostania
wyzwaniom  w  przeszłości.  Czynnik  szósty  to  szczęśliwa  sytuacja  geopolityczna,  korzystny
układ  sojuszów,  sprzyjające  tendencje  ekonomiczne  i  polityczne  w  skali  regionalnej  czy
globalnej.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

AMBIWALENCJA  ZMIANY:  równoczesne  powodowanie  przez  zmiany  społeczne  efektów
pozytywnych i negatywnych.

ANOMIA  SUKCESU:  zaburzenie  rutynowych  sposobów  postępowania,  skali  oczekiwań  i
aspiracji, wzorów konsumpcji - przez nagłe wzbogacenie się.

DYSKURS KRYZYSU: akcentowanie negatywnych skutków zmian, głównie niezamierzonych
i nieoczekiwanych, w różnych dziedzinach życia społecznego.

DYSKURS  POSTĘPU:  apoteoza  zmienności  społecznej  jako  jednoznacznie  postępowej,
przynoszącej zawsze poprawę, doskonalenie życia społecznego.

DYSKURS TRAUMY:  zwrócenie  uwagi na destabilizujące,  dezorganizujące  i  dezorientujące
konsekwencje  zmian  społecznych  niezależnie  od  ich  treści,  a  więc  także  zmian  skądinąd
postępowych.

KATASTROFICZNE  WIZJE  PRZYSZŁOŚCI:  skrajnie  pesymistyczne  scenariusze  rozwoju
społecznego oparte przeważnie na prostej ekstrapolacji obecnych, negatywnych trendów.

MORFOGENEZA  KULTURY:  wyłanianie  się,  artykułowanie,  krystalizowanie  i
rozprzestrzenianie nowych wzorów, reguł, norm, wartości, symboli, idei.

PANIKI MORALNE: gorące, masowe dyskusje, spory, a także wybuchy zachowań zbiorowych
czy nawet organizowanie się ruchów społecznych jako reakcji na bulwersujące opinię publiczną
zdarzenie, zazwyczaj jednostkowe i wyjątkowe.

PROCESY  PARAMETRYCZNE:  procesy  ekonomiczne,  polityczne  czy  demograficzne
przebiegające  niezależnie  od  sekwencji  traumatycznej,  ale  wywierające  istotny  wpływ  na
kierunek rozwoju i szansę przezwyciężenia traumy.
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SEKWENCJA TRAUMATYCZNA:  proces pojawiania się, rozprzestrzeniania i zakorzeniania
traumy,  a  następnie  podejmowania  strategii  zaradczych  prowadzących  do przezwyciężenia
traumy.

STRATEGIE INDYWIDUALNE: radzenie sobie z traumą przez indywidualne zabezpieczenie
się lub adaptację do sytuacji traumatycznej.

STRATEGIE MASOWE: reakcje na sytuację traumatyczną podejmowane spontanicznie przez
zbiorowość.

STRATEGIE ZBIOROWE: reakcje na sytuację traumatyczną podejmowane przez zbiorowość
wspólnie, w sposób skoordynowany i zorganizowany.

TRAUMA KULTUROWA:  wstrząs  spowodowany zmianą społeczną,  który  dotyka domeny
kultury, a w konsekwencji tożsamości zbiorowej i jednostkowej.

TRAUMY ZBIOROWE:  doznawane i przeżywane wspólnie przez społeczność i dzięki temu
stające się przedmiotem debat publicznych czy ekspresji artystycznej, a nawet prowadzące do
epizodów zachowania zbiorowego czy mobilizacji ruchów społecznych.

Książka godna uwagi 77 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział Czas w społeczeństwie

Dynamiczne  ujęcie  życia  społecznego  jako  nieustannej  aktywności  ludzi,  dokonujących  się
ciągle zmian i toczących się procesów nadaje dużą wagę zagadnieniu  czasu. Czas jest w takim
ujęciu  niezbywalnym  aspektem  rzeczywistości  społecznej.  W odczuciu  potocznym  czas  jest
jakąś nieokreśloną substancją, w obrębie której toczą się ludzkie życie i wszelkie procesy. Jest
kontekstem  wszelkiej  rzeczywistości,  emanacją  naturalnego  porządku  rzeczy.  Filozofowie
potraktowali  czas  nie  tyle  jako  cechę  świata,  ile  jako  sposób  myślenia  o  świecie,  właściwą
ludziom metodę organizowania obserwacji i doświadczeń, lub, jak określał to Immanuel Kant,
„kategorię poznania". Socjologowie, a zwłaszcza przedstawiciele klasycznej francuskiej szkoły
socjologicznej - Emile Durk-heim, Marcel Mauss, Henri Hubert, Marcel Halbwachs - przesunęli
badanie  czasu  na  jeszcze  inną  płaszczyznę.  Uznali  mianowicie,  że  czas  jest  „faktem
społecznym", emanacją życia społecznego, wytwarza się dzięki kolektywnym ludzkim formom
bytowania.  Jest  nie  tyle  uniwersalną  kategorią  poznania,  ile  kon-struktem  społecznym.  Ale
równocześnie oddziałuje zwrotnie na ludzką zbiorową praktykę, regulując i ukierunkowując
ludzkie działania. Czas wyraża rytm życia społecznego, ale równocześnie rytm ten wyznacza.
Związany  z  rozmaitymi  kulturami,  czas  przybiera  różne  postaci.  Jest  zrelatywizowany
kulturowo, a zatem i historycznie. Różne społeczeństwa, jak mawiali twórcy szkoły francuskiej,
„żyją  w  różnych  czasach".  Co  więcej,  dotyczy  to  także  mniejszych  całości  w  obrębie
społeczeństw  -  grup,  organizacji,  a  nawet  różnych  dziedzin  życia  społecznego  -  rodziny,
ekonomii, polityki itp., które cechują się swoistym odczuwaniem czasu.

W  takim  ujęciu  czas  nie  jest  substancją,  lecz  siecią  relacji  odzwierciedlających,  ale  także
kształtujących  szczególne,  temporalne  zależności  między  zjawiskami,  zdarzeniami  czy
działaniami  społecznymi.  Najważniejsze  to  relacje  trzech  typów:  następstwa  „przed  i  po",
linearne  sekwencje  unikalnych  i  nie  powtarzających  się  zdarzeń  zmierzających  w  pewnym
kierunku oraz cykle  zdarzeń  powtarzalnych, powracających po jakimś okresie do pierwotnego
kształtu.

W  rozdziale  tym,  przyjmując  podejście  Durkheimowskie,  poddamy  analizie  socjologiczne
pojęcie  czasu, najpierw jako kontekst,  w którym przebiegają  wszelkie  zjawiska społeczne,  a
następnie jako szczególnie istotny, definicyjny wręcz komponent zmiany społecznej.

Czas jako wymiar życia społecznego

Wszelkie  zjawiska  społeczne  dokonują  się  w czasie:  dzieją  się  w jakimś momencie  i  trwają
przez pewien  czas.  Żadne  zjawisko  społeczne  nie  jest  całkowicie  izolowane,  pojedyncze  czy
osobne.  Wszystkie  są  jakoś  powiązane  z  innymi.  Jedną  z  form  takiego  powiązania  jest
sekwencja:  łańcuch  zjawisk  następujących  kolejno  po sobie  (jak  pamiętamy z  poprzedniego
rozdziału, łańcuch zmian powiązanych przy czyn owo-skutkowo określamy mianem procesu).
Takie  sekwencje  występują  na  wszelkich  poziomach  życia  społecznego.  W  makroskali
historycznej  na  przykład,  po  wojnie  następuje  kapitulacja,  potem  traktat  pokojowy,  potem
odbudowa ze zniszczeń. Po wyborze prezydenta następuje zaprzysiężenie,  objęcie  funkcji,  a
potem  rozmaite  zdarzenia  w  toku  kadencji.  Kryzys  ekonomiczny  prowadzi  do  inflacji  i
bezrobocia,  to z kolei  do obniżenia poziomu życia, a następnie do różnych form masowych
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protestów, a niekiedy nawet rewolucji. W skali jednostkowej biografii po okresie dzieciństwa
idzie  się  do szkoły,  potem na uniwersytet,  potem do pracy,  potem na  emeryturę.  Zawarcie
małżeństwa i założenie rodziny poprzedza urodziny dzieci, ich wychowanie, wprowadzenie w
świat. A w najmniejszej, mikro-skali życia codziennego po wstaniu z łóżka, porannej toalecie,
następuje  śniadanie,  potem  dojazd  do  pracy,  potem  przerwa  na  obiad,  potem  powrót,
oglądanie  telewizji,  kolacja,  spanie.  We wszystkich  tych przykładach,  jeśli  weźmiemy jakieś
pojedyncze  zdarzenie,  to jest  ono zawsze ogniwem w jakiejś  sekwencji,  elementem jakiegoś
procesu,  zachodzi  po  jakichś  zdarzeniach  wcześniejszych  i  przed  jakimiś  zdarzeniami
późniejszymi.  A więc  dokonuje  się  w jakimś  momencie,  jest  usytuowane  w jakimś miejscu
czasowej  sekwencji  zdarzeń  poprzedzających  i  następujących.  A  jeszcze  inaczej,  ma  swoją
czasową lokalizację, czas w którym zaszło, relatywnie do innych zdarzeń czy zjawisk: wcześniej,
później lub równocześnie.

Ale kiedy przyjrzymy się bliżej każdemu zjawisku czy zdarzeniu społecznemu, zauważymy, że
jest ono nie tylko zrelatywizowane wobec takiej  zewnętrznej  sekwencji,  ale samo zawiera w
sobie jakąś sekwencję.  Trwa przez pewien czas, ma pewną rozciągłość w czasie, czyli da się
rozłożyć  na  pewne  następujące  kolejno  po  sobie  stadia  czy  fazy.  To,  co  wcześniej
traktowaliśmy,  w  pierwszym  przybliżeniu,  jako  pojedyncze  zdarzenie  w  ramach  szerszej
sekwencji - wojna, kryzys ekonomiczny, nauka szkolna, śniadanie, dojazd do pracy - jawi się
teraz samo jako złożona sekwencja zdarzeń. Wojna, jak wiemy z historii średniowiecznej może
trwać  przez  trzydzieści,  a  nawet  sto  lat.  Recesja  trwa nieraz  przez  dekadę.  Nauka szkolna
zajmuje całe dzieciństwo. Śniadanie z rodziną zajmuje pół godziny. Podróż samolotem może
trwać wiele godzin. W przykładach tych skala czasowa ogromnie się różni, ale każde zjawisko
społeczne ma jakiś okres trwania.

To,  czy  traktujemy  je  jako  pojedyncze  czy  jako  sekwencję  zjawisk,  zależy  od  przyjętej
perspektywy. To, co z jednej perspektywy stanowi epizod, z innej jest rozciągłym procesem.
Lot przez Atlantyk to pojedynczy fakt dla operatora linii lotniczych, ale długotrwały proces dla
pasażerów. Bitwa to epizod dla wojskowego stratega, ale nie dla żołnierzy w okopach. Budowa
fabryki  to  jednostkowa  inwestycja  z  perspektywy  wielkiej  korporacji,  a  niezwykle  złożony
proces w skali wykonawców. Tak więc nie ma zjawisk społecznych pozaczaso-wych, zarówno
w  sensie  lokalizacji  w  jakimś  momencie,  jak  i  w  sensie  jakiejś  rozciągłości  w  czasie.
Sekwencyjność i trwanie to dwie fundamentalne właściwości wszelkich zjawisk społecznych.

Trzecia właściwość jest określana metaforycznie jako nieubłagany „upływ czasu". Rozumiemy
przez  to,  że  cokolwiek  byśmy  sami  robili  albo  czegokolwiek  byśmy  zaniechali,  zmiany  i
procesy dokonują się wokół nas nieustannie i możemy najwyżej za nimi nadążać albo pozostać
w tyle. Nasza pasywność nie może nas uratować przed „upływem czasu", bo różne sekwencje
toczą się w otaczającym nas społeczeństwie niezależnie od nas i wyizolować się od nich nie
możemy. Tak samo jak nie możemy powstrzymać biegu procesów biologicznych i co jakiś czas
odkrywamy  w  nas  samych  ów  nieubłagany  „upływ  czasu".  A  w  wymiarze  społecznym,
interesującym socjologa,  możemy nie  mieć  prawa jazdy,  nie  znać  się  na komputerach i  nie
uczyć języków obcych, ale tak czy inaczej znajdziemy się w środku cywilizacji samochodowej,
świata Internetu i globalizacji. Możemy lekceważyć pęd industrializacji i destrukcji środowiska,
ale nie uchroni nas to przed oddychaniem zatrutym powietrzem. Żebyśmy nie wiem jak chcieli
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pozostać w roli dzieci, pewnego dnia spadną na nas obowiązki dorosłych.

Czwarta  właściwość  to  nieodwracalność  takich  sekwencji  czasowych,  albo,  jak  mówimy
przenośnie,  fakt,  że  „strzałka  czasu"  wskazuje  tylko  w  jednym  kierunku.  Jak  mówi  się
potocznie, „gdy coś się stało, to się nie odstanie". Kiedy coś się zdarzyło, to się zdarzyło i nie da
się  tego  unieważnić.  Kiedy  coś  zrobiliśmy,  to  nic  już  na  to  nie  można  poradzić.  Można
oczywiście  starać  się  ograniczyć  skutki  naszych  wcześniejszych  działań,  zrekompensować
straty, jakie ponieśliśmy, wyrazić żal i skruchę, itp., ale to oznacza już inne, następne działania,
które  -  podobnie  jak tamto -  są też  nieodwracalne.  Kiedy czegoś  dowiedzieliśmy się,  kiedy
czegoś doświadczyliśmy, kiedy coś pomyśleliśmy, to już pozostaje w naszym skumulowanym
doświadczeniu  czy  w  naszej  pamięci.  Oczywiście  możemy  później  zapomnieć,  starać  się
wyprzeć  ze świadomości,  konstruować różne uzasadnienia  czy racjonalizacje  -  ale  to już są
inne,  następne procesy psychiczne,  analizowane  głęboko przez psychoanalityków, które  nie
unicestwiają  naszych  pierwotnych  doznań.  Życie  ludzkie  -  a  tym samym życie  społeczne  -
biegnie więc w jednym kierunku, bo taką nieodwracalną sekwencją jest sam proces biologiczny
i psychiczny, który jest jego podstawą. Nie można być młodszym, a tylko starszym, nie można
być znów dzieckiem, nie można ponownie urodzić się, a za to każdego z nas czeka niepewna
przyszłość i pewna śmierć. Jak poetycko wyraził to już w starożytności Heraklit: „nie można
wejść dwa razy do tej samej rzeki".

Implikuje  to  piątą  właściwość  każdej  sekwencji  społecznej:  odróżnienie  przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości: tego, co się zdarzyło, co się dzieje i co się zdarzy. Różnica wiąże się
z odmienną percepcją wśród członków społeczeństwa,  odmiennym typem determinacji  oraz
odmiennym stopniem wpływu działających jednostek. I tak, po pierwsze, dla ludzi przeszłość
jest  przedmiotem  pamięci,  opowieści  ustnych  lub  -  od  czasu  wynalezienia  pisma -  zapisu,
rejestracji.  Teraźniejszość  jest  przedmiotem  żywego  doświadczenia.  Przyszłość  jest
przedmiotem  wyobraźni,  zamiarów,  planowania.  Po  drugie,  przeszłość  jest  raz  na  zawsze
zdeterminowana przez  okoliczności,  które  już zaszły,  niezależnie  od tego,  czy przyczyny te
znamy,  i  jak historycy je  zinterpretują.  Teraźniejszość  jest  obszarem oddziaływania  różnych
czynników  przyczynowych,  których  efekt  wyłania  się  dopiero,  „staje  się".  Przyszłość  jest
otwarta  w  tym  sensie,  że  może  potoczyć  się  w  różnych  kierunkach,  według  różnych
scenariuszy.  I  po trzecie,  na  przeszłość  wpływu nie  mamy, historii  w sensie  zdarzeń,  które
zaszły,  nie  zmienimy,  choć  możemy pisać  różne  „historie"  w sensie  selektywnych  relacji  o
przeszłych zdarzeniach. Teraźniejszość to efekt naszych działań i zaniechań, tworzy się z tego,
co  wszyscy  razem  i  każdy  osobno  czynimy  i  myślimy.  Na  przyszłość  mamy  wpływ  tylko
potencjalny,  to bowiem,  który  z możliwych scenariuszy zrealizuje  się,  zależy  od tego,  jakie
działania  w  przyszłości  podejmiemy  sami,  ale  także  jakie  podejmą  inni,  a  to  jest  dziś
niewiadome.

I  wreszcie  szósta  właściwość  to  ciągłość  przejścia  między  tymi  trzema  dziedzinami  czasu.
Potoczne powiedzenie,  że teraźniejszość to tylko „punkt spotkania przeszłości i przyszłości",
niesie  w  sobie  istotne  spostrzeżenie  o  ciągłości  wszelkich  sekwencji  społecznych.  Chodzi
mianowicie  o to,  że w każdym momencie  to,  co teraźniejsze,  staje  się  już przeszłe,  a  to,  co
przyszłe,  staje  się teraźniejszością.  Przyszłość przechodzi  niepostrzeżenie  w teraźniejszość,  a
teraźniejszość w przeszłość. Spójrzmy na najprostszą interakcję: kiedy rozmawiam, to, co w tej
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chwili  powiedziałem,  staje  się  już  faktem  przeszłym,  a  to,  co  powiem  za  chwilę,  będzie
realizacją  jednej  z  możliwych  przyszłych odpowiedzi  na to,  co mówi -  a  dokładniej:  mówił
przed chwilą  - partner.  Podobnie,  kiedy skończyłem pisać to zdanie -  stało się to już,  ściśle
biorąc,  przeszłością,  a  to,  co  piszę  w  tej  chwili,  jest  aktualizacją  jednego  z  możliwych  i
wyobrażonych przeze mnie sformułowań na temat społecznej roli czasu.

Czas jako aspekt zmiany społecznej

Choć  czas  jest  koniecznym  wymiarem życia  społecznego  we  wszelkich  jego  przejawach,  to
pojęcie  czasu  najbliżej  wiąże  się  ze  zmianami  społecznymi.  Jak  pamiętamy  z  rozdziału
dziewiętnastego,  czas  jest  konstytutywnym,  definicyjnym  czynnikiem  zmiany  społecznej.
Zmianę społeczną definiowaliśmy jako różnicę między dwoma stanami społeczeństwa (grupy,
wspólnoty,  organizacji,  społeczeństwa  globalnego  itp.)  zachodzącą  w  czasie.  Inaczej,  jako
odmienność  tego  co  przedtem,  od  tego  co  potem.  Ściśle  rzecz  biorąc,  zmiana  zachodzi  w
społeczeństwie zawsze; nie do pomyślenia są dwa czasowo różne stany społeczeństwa, które
byłyby dokładnie  identyczne.  Wszelka  stabilność  jest  zawsze  sprawą  względną,  zależną  od
przyjętej skali porównawczej i potrzeb, dla których ją definiujemy. Ale nawet kiedy mówimy o
stabilności czy stagnacji, odnosimy to do jakiegoś okresu. Mamy na myśli niezmienność (czy
przynajmniej  względną  niezmienność)  pewnych  czynników  w  jakimś  odcinku  czasowym.
Historyk  może  określać  niektóre  społeczeństwa  starożytne  jako  stabilne  w  tym  sensie,  że
podstawowe warunki życia pozostawały podobne przez setki lat, ludzie rodzili się i umierali
praktycznie w tym samym społeczeństwie, natomiast w społeczeństwie nowoczesnym zmiany
cywilizacyjne, technologiczne, obyczajowe są tak niezwykle przyśpieszone, że w ciągu jednego
życia  otaczający  świat  społeczny  może  zmieniać  się  radykalnie  i  wielokrotnie.  Antropolog
społeczny mówi o społecznościach tradycyjnych, „zimnych", w których zmiany toczą się wolno,
i społecznościach „gorących", ulegających gwałtownej zmienności. Dotyczy to także segmentów
wewnątrz każdego społeczeństwa, instytucji, struktur, form organizacyjnych, składu grup itp.
Prawo zmienia się na ogół szybciej niż technika, obyczaje wolniej niż polityka. Kościół katolicki
zachowuje większą trwałość niż zmienne ustroje ekonomiczne. A społeczeństwo otwarte dla
imigrantów,  np.  amerykańskie,  zmienia  swój  skład  etniczny  czy  rasowy  szybciej  niż
społeczeństwo  izolowane,  autochtoniczne,  np.  Islandia,  gdzie  trwałość  populacji  pozwala
biologom na prowadzenie unikalnych badań nad niewymieszaną pulą genetyczną.

Czas ilościowy i jakościowy

W odniesieniu do zdarzeń  i zjawisk społecznych czas przybiera dwojaką postać, którą określa
się  jako  „czas  ilościowy"  i  „czas  jakościowy",  albo  inaczej  „czas  zewnętrzny"  i  „czas
wewnętrzny".  Czas  ilościowy  służy  jako  zewnętrzna  skala  pomiaru  zdarzeń  i  procesów,
nadająca  pewien  ład  ich  chaotycznemu  i  spontanicznemu  przebiegowi.  Służy  to  lepszej
orientacji  w świecie  społecznym i  koordynacji  różnych  działań  podejmowanych przez liczne
jednostki. Jest to czas konwencjonalny, wyskalowany w sposób narzucany przez używane do
pomiaru czasu instrumenty: zegary i kalendarze. Pozwalają one przypisać godzinę czy datę, a
także określić  porównawczo okres  trwania,  szybkość,  interwały,  rytm itp.  różnych  zdarzeń  i
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procesów. Dzięki temu można stwierdzić, które są równoczesne, które następują po sobie i w
jakich odstępach czasu. Inaczej mówiąc, pozwala to na czasową lokalizację zjawisk, a także na
ich czasową koordynację. Czy możliwy byłby wykład akademicki, gdyby studenci i profesor
nie  spotkali  się  w  tym  samym  momencie?  Czy  możliwa  byłaby  podróż  koleją,  gdyby
maszynista  nie  przybył  do pracy i  nie  podjechał  na peron w tym samym czasie,  w którym
oczekują  pasażerowie?  Czy możliwa  by  była  produkcja  przemysłowa,  gdyby  robotnicy  nie
pojawili się przy taśmie produkcyjnej  równocześnie? Im bardziej złożone jest społeczeństwo,
tym  większe  znaczenie  odgrywa  czasowe  porządkowanie  i  uzgadnianie  działań.  W
społeczeństwie nowoczesnym żadna grupa czy organizacja nie może się obyć bez mierzenia
czasu.  Wyobraźmy  sobie  linie  lotnicze  bez  rozkładów  lotów,  banki  i  sklepy  bez  godzin
otwarcia, szkołę bez „podziału godzin", fabrykę bez określonego czasu pracy.

Mówimy tu o czasie  zewnętrznym, ponieważ zjawiska czy zdarzenia,  jakikolwiek byłby ich
charakter,  są  tu  po  prostu  umiejscowione  w  pewnej  ramie  nałożonej  przez  obserwatorów,
koordynatorów czy uczestników, a do tego w pewnej ramie konwencjonalnej, nie wynikającej z
istoty samych zjawisk.  Historia  zegarów i  kalendarzy  zaczęła  się  od poszukiwania  punktów
odniesienia,  które  pozwoliłyby  na  stwierdzenie  równoczesności  pewnych  zdarzeń.  W
naturalny sposób takich punktów odniesienia dostarczały zjawiska astronomiczne, wschody i
zachody  Słońca,  dzień  i  noc,  fazy  Księżyca,  odpływy  i  przypływy  mórz,  cykle  zmian
klimatycznych.  Jakaś  prosta  idea  świtu,  ranka,  południa,  popołudnia,  wieczoru,  nocy  jako
powtarzających  się  stale  etapów  każdego  dnia  musiała  towarzyszyć  ludziom  nawet  w
najbardziej prymitywnych społeczeństwach. W starożytnej Grecji wprowadzono podział dnia
na  dwanaście  godzin.  Ale  podział  godziny  na  60  minut  i  każdej  minuty  na  60  sekund  to
konwencja dopiero z połowy XIV wieku. Pojawienie się ogrodnictwa i rolnictwa uczuliło ludzi
na cykl wegetacji  roślin,  związany z kolejnymi okresami roku. W społecznościach rybackich
dostrzeżono  rytm  przypływów  i  odpływów  skorelowany  z  29-ipółdniowym  cyklem  faz
Księżyca.  Biologiczna  potrzeba  odpoczynku  po  pewnym  okresie  pracy  dała  początek  idei
tygodnia: ośmiodniowego w Imperium Rzymskim, siedmiodniowego w tradycji judeochrześci-
jańskiej,  dziesięciodniowego  w  Chinach,  pięcio-  i  sześciodniowego  w  niektórych  częściach
Afryki  i  Ameryki  Centralnej.  Na  takie  przyrodnicze  podstawy  miar  czasu  nałożyły  się
konwencje społeczne, które wsparte długą tradycją, stały się równie wiążące i oczywiste, jak
cykle  przyrodnicze.  Okres  tygodniowy  odpowiadał  gospodarczym  wymogom  odbywania
jarmarków  czy  targów,  dla  których  przyjął  się  pewien  dzień  tygodnia.  Dzień  wypoczynku
skojarzono z religijną potrzebą modlitwy i uczestnictwa w rytuałach religijnych: niedzielą w
chrześcijaństwie, piątkiem w islamie, sobotą w judaizmie. Religia chrześcijańska narzuciła także
podział tzw. roku liturgicznego, a w zbiorowościach klasztornych codzienny cykl modlitwy w
różnych momentach dnia opisany tak barwnie w Imieniu Róży przez Umberto Eco.

Pozostało wynaleźć instrumenty, które odwzorowywałyby te przyrodnicze lub społeczne cykle,
odrywając pomiar czasu od konkretnych obserwacji i zastępując to odczytywaniem miejsc na
skalach. Najprostsze odwzorowanie ruchu Słońca dawał zegar słoneczny, znany w Babilonii i
Egipcie tysiące lat temu. Równe okresy w krótszej skali odmierzało przesypywanie się piasku w
klepsydrze,  urządzeniu  skonstruowanym  także  w  głębokiej  starożytności.  Jednak  zegar
mechaniczny,  ciężarkowy,  pojawił  się  w  Europie  dopiero  w  połowie  XIV  wieku,  zegar
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wahadłowy później,  a  dopiero  w połowie  XIX wieku wprowadzono na rynek szwajcarski  i
amerykański  zegarek  osobisty,  który  stał  się  po  dziś  dzień  najbardziej  masowym,
powszechnym i często używanym urządzeniem technicznym. Brytyjski antropolog społeczny
Jack  Goody  uważa,  że  zegar  i  kalendarz  to  techniczne  fundamenty  nowoczesnej  formacji
społecznej, o większym nawet znaczeniu niż maszyna parowa czy silnik elektryczny.

Związek między czasem zegarowym, ilościowym czy zewnętrznym, a rytmem odpowiednich
zdarzeń i procesów został zerwany całkowicie. Patrząc na zegarek, odczytujemy liczbę na skali
i  wiemy,  jak jeszcze  daleko do końca pracy,  niezależnie  od tego,  jak jesteśmy zmęczeni,  ile
pracy już wykonaliśmy, co nam jeszcze zostało do zrobienia. Patrzymy w kalendarz i wiemy, że
jest wiosna, nawet gdy jakieś anomalie klimatyczne sprawiają, że pada gęsty śnieg.

Czym innym jest  natomiast  czas wewnętrzny albo jakościowy.  Pewne  zjawiska,  zdarzenia  i
procesy mogą mieć bowiem szczególne, immanentne właściwości czasowe. Czas staje się wtedy
ich  cechą  ontologiczną,  a  nie  tylko  zewnętrznie  porządkującą.  O  ile  dotąd  mówiliśmy  o
„zdarzeniach  dziejących  się  w  czasie",  o  tyle  teraz  mówimy  o  „czasie  zawartym  w
zdarzeniach".  Czas  ilościowy  zegarów  i  kalendarzy  nie  dotyczy  tylko  zjawisk  i  zdarzeń
społecznych.  Służy  tak  samo  pomiarowi  zjawisk  astronomicznych,  fizycznych,  reakcji
chemicznych  czy  procesów  biologicznych.  Natomiast  czas  jakościowy  jest  odmienny  dla
różnych  dziedzin  rzeczywistości.  Dopiero  kiedy  analizujemy  czasowe,  on-tologiczne
właściwości  zjawisk  społecznych,  mówimy  w  ścisłym  sensie  o  czasie  społecznym.  O  jakie
właściwości ontologiczne chodzi?

Otóż zdarzenia czy procesy społeczne mogą przejawiać następujące, różniące je cechy czasowe.
Po pierwsze,  okres  trwania:  mogą być  z  natury  rzeczy  krótsze  lub dłuższe.  Porównajmy na
przykład rozruchy uliczne i wojnę, zamach stanu i depresję ekonomiczną. Po drugie, tempo:
mogą toczyć się szybciej lub wolniej. Porównajmy innowacje techniczne i proces emancypacji
kobiet, reformy prawne i przemiany obyczajowe. Po trzecie, rytmiczność: mogą przebiegać w
regularnych interwałach lub cechować się przypadkowością czy chaotycznością. Porównajmy
uregulowany cykl prac rolnych i spontaniczną twórczość artystyczną, systematyczne fluktuacje
ruchu drogowego w ciągu dnia ze stałymi „godzinami szczytu" i nieprzewidywalne wahania
koniunktury giełdowej.  Po czwarte, mogą dzielić się na naturalne fazy czy etapy, narzucone
przez  okoliczności  przyrodnicze  lub  społeczne.  Czas  pracy  i  wypoczynku  jest  przeważnie
skorelowany z fazami dnia i nocy. Wakacje większość spędza wtedy, gdy jest najlepsza pogoda,
a więc w naszym klimacie latem. Prace rolne mają swoje etapy siewów, zbiorów itp. zależne od
pór  roku:  zimy,  wiosny,  lata,  jesieni.  Kiedy  indziej  fazy  mają  charakter  społecznie
skonstruowany  i  normatywnie  przepisany:  na  przykład  czas  świecki  zwykłej  codziennej
aktywności i czas święty, okresów uroczystości religijnych, postu, adwentu, ramadanu, Bożego
Narodzenia,  Wielkiej  Nocy  itp.  Na  uniwersytecie  jest  czas  wykładów  i  czas  sesji
egzaminacyjnych. W życiu rodzinnym: „miesiąc miodowy" i okres żałoby. W handlu - sezon
zakupów i, jak mówią handlowcy, „czas martwy". W hotelarstwie sezon i okres poza sezonem.
W sporcie: okres ligi piłkarskiej, inny niż hokejowej, a jeszcze inny niż żużlowej. A także cykl
turniejów wielkoszlemo-wych w tenisie czy rozgrywek Ligi Mistrzów w futbolu.
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Czas w świadomości społecznej i kulturze

Jako  wszechobecny  i  istotny  czynnik  życia  społecznego  czas  musiał  znaleźć  swoje
odzwierciedlenie w świadomości - myśleniu, motywacjach, postawach ludzi. Percepcja czasu to
zapewne doznanie uniwersalne.  Jednakże ludzie różnią się  bardzo „poczuciem czasu", czyli
rozpoznaniem  momentu  czasowego  (wiedząc  np.  bez  zegarka,  która  godzina),  określeniem
upływu czasu, który minął od pewnych zdarzeń („to się zdarzyło trzy lata temu"), oceną czasu
potrzebnego  na  realizację  zadania  („skończę  pisać  tę  książkę  za  miesiąc"),  umiejętnością
podziału pewnego czasu na interwały (jak na przykład przy planowaniu dnia pracy). Jedni są
obsesyjnie  punktualni,  inni  notorycznie się spóźniają.  Jedni „mają czas" na wszystko,  innym
stale brakuje czasu. Takimi indywidualnymi różnicami zajmuje się psychologia czasu.

Dla  socjologa  ważniejsze  są  różnice  między  społecznościami,  wywołane  odmiennym
kulturowym  odzwierciedleniem  czasu  w  podzielanych  zbiorowo  symbolach,  wartościach,
regułach, wzorach czy normach. Mocne zaakcentowanie takiej kulturowej relatywizacji czasu
zawdzięczamy  Pitirimowi  Soroki-nowi  i  Robertowi  Mertonowi,  którzy  wprowadzają  nawet
określenie  „czas  społeczno-kulturowy"1.  Rezultatem  zróżnicowania  kultur  są  mocno
zakorzenione kulturowe „profile czasowe" występujące w różnych zbiorowościach. Odbijają się
one na całym stylu życia społeczeństw, wspólnot lokalnych, grup społecznych. Żeby przekonać
się  o  ich  wielkim zróżnicowaniu,  wystarczy  porównać  współcześnie  kulturę  amerykańską  i
meksykańską,  Niemcy  z  Włochami,  Szwecję  z  Nigerią.  W  perspektywie  historycznej  zaś
wystarczy  porównać  tradycyjne  społeczeństwo  rolnicze  z  nowoczesnym  społeczeństwem
miejskim i przemysłowym. To kapitalizm wprowadził nacisk na maksymalne wykorzystanie
czasu,  ekonomię  czasu,  punktualność,  co wyraża  znane powiedzenie  Benjamina Franklina -
„czas to pieniądz".

Ale różnice „profili czasu" dotyczą nie tylko całych społeczeństw. Są takie zawody, dla których
precyzja  czasu  jest  sprawą  centralną:  piloci  samolotów  pasażerskich,  maszyniści  kolejowi,
kontrolerzy  ruchu  powietrznego,  menedżerowie  przedsiębiorstw.  Biegacze,  pływacy  i
zjazdowcy trenują latami, żeby urwać setne części sekundy od rekordu. Są też inne profesje,
które  traktują  czas  daleko  luźniej,  np.  bohema  artystyczna,  rolnicy,  marynarze  statków
handlowych, kierowcy TIR-ów. Są takie zawody, które kładą nacisk na intensywność pracy i
wykorzystanie  każdego  momentu  dla  zwiększenia  efektywności  i  zarobków,  np.  prawnicy,
lekarze, dziennikarze. I są takie, których przedstawiciele pracują w daleko luźniejszym rytmie,
np.  naukowcy,  pisarze,  poeci.  Poza  odmiennością  wśród  zawodów zaobserwowano różnice
profili  czasowych wśród  grup wieku (emeryci  w odróżnieniu  od ludzi  młodych,  dorośli  w
odróżnieniu  od  dzieci),  warstw  i  klas  społecznych,  kategorii  płci  itp.  Zdajemy  sobie  też
doskonale sprawę, nawet na podstawie obserwacji potocznych, że czas biegnie jakoś inaczej w
ramach  różnych  organizacji:  inaczej  w  szpitalu,  inaczej  w  więzieniu,  inaczej  w  biurze
maklerskim i inaczej w domu starców.
1 R.  K.  Merton,  P.  Sorokin,  „Social  time:  a  methodological  and  functional  analysis",  w:  „American  Journal  of
Sociology", vol. 42/1937, s. 619-629.

Spróbujmy sprecyzować, na czym polegają różnice między kulturowo określonymi profilami
czasowymi  różnych  społeczności.  Po  pierwsze,  na  co  wskazywaliśmy  w  powyższych
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przykładach, chodzi  o samą świadomość ważności  czasu, upływu czasu, przemijania,  braku
czasu, strat czasu, nakaz oszczędzania czasu, potrzebę punktualności, precyzji pomiaru czasu
itp.  Ale  to  nie  wszystko.  Po  drugie,  kultura  narzuca  wizję  czasu  jako  cyklicznego  lub
linearnego.  Antropolog  i  filozof  Mircea  Eliade  uważa,  że  koncepcja  czasu  u  ludów
prymitywnych  była  cykliczna,  zgodna  z  naturalnym  rytmem  przyrody2.  Liniowa  koncepcja
czasu  jest  produktem  judaizmu  i  chrześcijaństwa,  które  wprowadziły  ideę  przyszłego
odkupienia  i  zbawienia  jako  punktu  docelowego,  do  którego  zmierza  zarówno  każda
indywidualna biografia, jak i każda społeczna historia. Choć w dzisiejszym uprzemysłowionym
i zurbanizowanym świecie dominuje - oczywiście w wersji zseku-laryzowanej - idea liniowa, to
jednak  zachowały  się  istotne  enklawy  myślenia  cyklicznego.  Codzienne  cykle  pracy  i
wypoczynku,  natężenia  ruchu  drogowego,  a  w  dłuższej  skali  -  aktywności  zawodowej
związanej  z  porami  roku,  roczny  rytm rytuałów religijnych,  kalendarza  akademickiego  czy
sportowego,  a  także  oscylującej  koniunktury  giełdowej  czy,  w  jeszcze  dłuższej  skali,  cykl
wyborów  parlamentarnych  i  prezydenckich  w  państwach  demokratycznych  -  wszystko  to
podtrzymuje także dzisiaj cykliczne odczuwanie czasu.

Aspekt  trzeci  to  nacisk  na  przeszłość,  przyszłość  lub  teraźniejszość.  Mówi  się  tutaj  o
„orientacjach  czasowych"  danej  społeczności.  Są  takie,  które  zanurzone  są  głęboko  w
przeszłości, kultywują tradycje, celebrują rocznice i odsłonięcia pomników, pielęgnują pamięć
zbiorową,  nostalgicznie  odnoszą  się  do  dawnych  czasów.  Tak  dzieje  się  w  przypadku
społeczeństw,  które  doznały  zmian  postrzeganych  jako  regres  w  stosunku  do  dawnej
świetności.  Albo  w  przypadku  zdeklasowanych  czy  zdegradowanych  grup,  np.
arystokratycznych. Mówimy o orientacji retrospektywnej. Są jednak również takie zbiorowości,
które  zorientowane  są  w  przyszłość,  ignorują  tradycję,  lekceważą  pamięć  zbiorową  i
odgradzają  się  od  przeszłości.  Przykładem  społeczeństwa  młode,  ekspansywne,  choćby
społeczeństwo  amerykańskie  i  australijskie.  Podobną  orientację  reprezentują  innowacyjne  i
przedsiębiorcze grupy zawodowe czy wreszcie na ogół młode pokolenie zaczynające dopiero z
energią  i  optymizmem  drogę  życiową.  Najczęściej  orientacja  ku  przyszłości  wiąże  się  z
akcentem na osiągnięcia, sukces, karierę. Może też, w innej zupełnie odmianie, cechować sekty
religijne  oczekujące  nadejścia  mesjasza  i  odkupienia,  a  także  radykalne  ruchy  polityczne,
zmierzające do realizacji przyszłej doskonałej utopii. Mówimy w tych wszystkich przypadkach
o  orientacji  prospektywnej.  I  są  wreszcie  takie  zbiorowości,  które  przyjmują  orientację
prezentystyczną, żyją z dnia na dzień, nie zastanawiając się nad lekcjami przeszłości ani nie
bacząc, co przyniesie przyszłość. Może tak dziać się albo z potrzeby przetrwania w warunkach
nędzy  i  deprywacji,  albo  przeciwnie,  w  dążeniu  do  maksymalnego  użycia,  w  warunkach
zasobności i bogactwa. Ta ostatnia orientacja będzie więc paradoksalnie występować zarówno
w  grupach  marginesu  społecznego,  wśród  bezrobotnych  czy  bezdomnych,  jak  i  wśród
dekadenckich elit finansowych czy idoli kultury masowej.
2 M. Eliade, Aspects du mythe, Paris 1963: Galimard. Tenże, Cosmos and History: The Myth of Eternal Return, New York
1959: Harper.

Po czwarte, istotna różnica dotyczy wizji przyszłości. Dla jednych zbiorowości przyszłość jest
czymś, co nadejdzie samo, na mocy jakichś fatalistycz-nych konieczności, niezależnie od tego,
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co  zrobimy  czy  czego  zaniechamy.  Wystarczy  zatem  biernie  wyczekiwać.  Spotkamy  taką
postawę  na  przykład  w  niektórych  społecznościach  prymitywnych  opisywanych  przez
antropologów, wśród warstw chłopskich w średniowieczu, w niektórych sektach religijnych.
Inne  zbiorowości  przyjmują  postawę  woluntarystyczną,  traktując  przyszłość  jako  zadanie,
projekt, wyzwanie, przedmiot aktywnego kształtowania czy konstruowania. Ten typ orientacji
dominuje na przykład w reformatorskich czy rewolucyjnych ruchach społecznych. Niektórzy
autorzy - Anthony Giddens czy Barbara Adam3 - traktują taką postawę, którą określają mianem
„historyczności",  jako  wytwór  społeczeństwa  nowoczesnego,  które  w  skali  masowej
uświadomiło ludziom, że nie tylko są przez historię ukształtowani, ale że sami są - a w każdym
razie  mogą  być  -  twórcami  historii.  Orientację  woluntarystyczną  umacnia  reżim
demokratyczny, otwierający przed wszystkimi obywatelami szansę wpływania na bieg historii
i przyszłość własnego społeczeństwa.

Piąta różnica ma szerszy charakter,  odnosi się nie tylko do kwestii  czasu, ale znajduje także
odbicie w profilach czasowych. Chodzi o przeciwstawne systemy wartości, akcentujące zmianę,
innowację i oryginalność, lub przeciwnie, podkreślające ciągłość, kontynuację i trwałość. Taka
ogólna  orientacja  progresywna  lub  konserwatywna  znajduje  refleks  w  przyjmowanym
stosunku  wobec  czasu.  Dla  progresywisty  czas  jest  cennym  zasobem,  który  należy
maksymalnie  wykorzystać  i  wypełnić  nowatorskimi  zmianami,  dla  konserwatysty  jest
zagrożeniem dla ustalonego porządku, któremu należy się przeciwstawić, powstrzymując jego
tempo i zwalniając rytm zmian.
3 A.  Giddens,  The  Conseąuences  of  Modernity,  Cambridge  1990:  Polity  Press.  B.  Adam,  Time  and  Social  Theory,
Cambridge 1990: Polity Press.

Kulturowa regulacja czasu

Kulturowa regulacja czasu znajduje wyraz nie tylko w ogólnych orientacjach,  ale w wielkiej
liczbie szczegółowych reguł kulturowych. Przede wszystkim reguły takie wprowadzają istotne
dystynkcje:  czas  pracy  i  czas  wypoczynku,  czas  codzienny  i  czas  odświętny,  czas  nauki  w
szkole i czas odrabiania lekcji, czas wakacji, czas posiłków, czas zakupów, czas snu itp. Takie
reguły  segregacji  i  alokacji  czasu  różnią  się  znacznie  pomiędzy  poszczególnymi
społeczeństwami.  I  tak  jak  w  przypadku  wszelkich  faktów  kulturowych,  wywierają  na
członków  społeczności  silny,  przymuszający  wpływ.  Gdy  podejmujemy  pracę  w  niedzielę,
możemy  spotkać  się  z  negatywnymi  reakcjami  zbiorowości.  Toczą  się  u  nas  dyskusje,  czy
zakupy są odpowiednim zajęciem dla rodziny katolickiej w dni świąteczne, i wobec tego, czy w
niedzielę  powinny  być  otwarte  supermarkety.  We Włoszech  nie  sposób  zjeść  kolacji  przed
ósmą wieczór, kiedy dopiero otwierają się restauracje. We Francji ludzie biorą na ogół urlopy w
lipcu, miasta pustoszeją, autostrady są zablokowane, a na plażach trudno dojść do morza przez
tłum wczasowiczów.

Do opisania typowego dla danej społeczności rozkładu czasu przeznaczanego na różne czynności
socjologowie,  od  czasu  prekursorskich  analiz  węgierskiego  badacza  Aleksandra  Szalaia,
używają pojęcia budżetu czasu. Odmienne budżety czasu  różnią nie  tylko całe społeczeństwa,
ale  poszczególne  grupy czy kategorie  społeczne.  Inaczej  wygląda budżet  czasu biznesmena,
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inaczej  urzędnika,  inaczej  bezrobotnego,  inaczej  naukowca,  a  inaczej  emeryta.  Oczywiście
indywidualne i różniące się wzajemnie budżety czasu mają też poszczególne jednostki. To nie
jest już jednak domena zainteresowań socjologa, a raczej psychologa.

Reguły kulturowe dotyczące czasu mogą być  jeszcze  bardziej  konkretne i szczegółowe; mogą
odnosić  się  tylko do jakiegoś  aspektu czasu. Robert  Merton  wprowadza pojęcie  „społecznie
oczekiwanych trwałości",  które  charakteryzują  stosunki społeczne,  pozycje  społeczne,  grupy
czy organizacje4. Chodzi tu nie po prostu o to, że mają one de facto różną trwałość, ale o to, że
mają trwałość normatywnie przypisaną,  dla nich właściwą, a jakiekolwiek odchylenie  od tej
oczekiwanej trwałości wywołuje negatywne społeczne sankcje. Małżeństwo tym m.in. różni się
od wakacyjnej  „przygody",  że  zakłada długotrwałość  związku.  Ojciec  czy matka to pozycje
społeczne  implikujące  dożywotnią  relację  wobec  dzieci,  natomiast  opiekun  kolonii  ma
obowiązki  tylko na czas turnusu. Rodzina to grupa bardzo trwała,  krąg kolegów szkolnych
rozpada  się  na  ogół  po  maturze  i  nikt  niczego  innego  nie  oczekuje.  Kościół  czy  armia  to
organizacje,  z  którymi  wiąże  się  oczekiwanie  znacznie  większej  trwałości  niż  w przypadku
firmy czy drużyny sportowej.
4 R. K. Merton, „Socially expected durations", w: W W Powell, R. Robbins (red.),  Conflict and Consensus,  New York
1984: Free Press, s. 262-283.

Oczekiwana trwałość wpływa na charakter aktywności, a także stopień identyfikacji jednostek
ze stosunkami społecznymi, pozycjami, grupami czy organizacjami. Na ogół gdy trwałość jest
duża, są daleko bardziej  zaangażowani,  traktują  uczestnictwo bardziej  serio,  poświęcają  mu
więcej  zasobów  i  środków.  Gdy  trwałość  jest  niewielka,  uczestnictwo  przybiera  charakter
powierzchowny,  luźny,  marginalny  wobec  życiowych  spraw  jednostki.  Porównajmy,  jak
postępuje  matka w rodzinie  i  pasażer  w gronie  przypadkowych  rozmówców  w przedziale
kolejowym.  Wprowadzanie  pozycji  dożywotnich,  na  przykład  w  przypadku  święceń
kapłańskich  czy  nominacji  profesorskich,  ma  właśnie  wywołać  najwyższy  stopień
zaangażowania,  oddania  i  poświęcenia.  Według  wielu  obserwatorów,  gwarancja  trwałości
zatrudnienia w przedsiębiorstwach japońskich to tajemnica silnej identyfikacji pracowników z
firmą, a w konsekwencji wysokiej wydajności i jakości pracy.

Szczególny przypadek wpływu oczekiwanej trwałości na postawy i działania to tzw. kadencja
w  przypadku  niektórych  stanowisk  państwowych  czy  administracyjnych.  Obserwując  na
przykład  prezydentów,  premierów,  ministrów,  parlamentarzystów,  łatwo  zauważyć,  że
aktywność,  innowacyjność,  gotowość  do  podjęcia  ryzyka,  aspiracje  reformatorskie  -  są
największe u początku kadencji. Natomiast u jej końca pojawia się zjawisko, które Amerykanie
określają jako „syndrom kulawej kaczki",  która już nie podrywa się do lotu. W oczekiwaniu
zakończenia  urzędowania  pojawia  się  bierność,  oportunizm,  unikanie  ryzyka,
powstrzymywanie  się  od  decyzji.  W  odwrotnym  kierunku  oddziałują  oczekiwane  terminy
wywiązania  się  z  jakichś  zadań,  na  przykład  termin  oddania  książki  do  wydawnictwa  w
przypadku naukowca czy pisarza (owa, jak powiadają Anglicy,  deadline,  czyli  linia  śmierci),
termin  premiery  w przypadku grupy aktorów czy okres  sesji  egzaminacyjnej  w przypadku
studentów. Tutaj zwiększona aktywność, intensywność działań, przesunięcia w budżecie czasu
na rzecz pracy czy nauki z zaniedbaniem rozrywki czy wypoczynku pojawiają się wyraźnie,
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kiedy termin się przybliża.

Inne niż trwałość aspekty czasu są również często regulowane kulturowo. Tempo pracy, a więc
liczba  pewnych czynności  w jednostce  czasu, bywa na przykład określane  w regulaminach
produkcji, a także, jak pokazują badania socjologów przemysłu, w nieformalnych, ale mocno
egzekwowanych  przez  brygady  robocze  zwyczajowych  normach  wydajności,  gdzie  kary
spotykają nadgorliwych. Dozwoloną szybkość określają przepisy ruchu drogowego; najczęściej
maksymalną, ale na autostradach także minimalną. Normy mogą wskazywać właściwy rytm
pewnych procesów, na przykład określać ilość i czas przerw w okresie pracy, czas na posiłki
itp.  Istnieją  reguły określające  czasowe wymogi awansu,  np.  odpowiednia  „wysługa lat"  na
niższym stanowisku, a także niezbędny dla uzyskania emerytury okres pracy.

Społeczne funkcje czasu

Czas, zarówno ilościowy, jak i jakościowy, pełni  w społeczeństwie ważne funkcje.  Mają one
charakter  uniwersalny,  istotny  dla  każdego  społeczeństwa,  jednakże  ich  waga  różni  się
historycznie,  co  wynika  przede  wszystkim  z  postępującej  złożoności  społeczeństw  i
komplikowania się życia społecznego.

O niektórych funkcjach czasu wspominaliśmy już wyżej, wymieńmy je jednak teraz w sposób
systematyczny.  Pierwszy,  uniwersalny  wymóg  życia  społecznego,  któremu  służą  wspólnie
uznane  systemy mierzenia  czasu,  to synchronizacja  działań  jednostek,  grup lub organizacji.
Wiele działań podejmowanych w społeczeństwie ma, jak pamiętamy, charakter zbiorowy. Na
to, aby do takich działań doszło, znaczna liczba ludzi musi znaleźć się w tym samym czasie, w
tym samym miejscu. Aby doszło do wiecu protestacyjnego, tłum musi przybyć na plac o tej
samej porze. Żeby drużyna mogła rozegrać mecz, wszyscy zawodnicy muszą w porę pojawić
się w szatni. Żeby parlament mógł odbyć sesję, posłowie muszą o tej samej porze znaleźć się w
sali  obrad. Żeby mógł odbyć się  lot pasażerski,  piloci,  pasażerowie,  stewardesy muszą o tej
samej godzinie zjawić się na lotnisku przy odpowiednim wyjściu do samolotu. Nawet wtedy
gdy współobecność przestrzenna nie jest konieczna, ludzie muszą działać równocześnie, żeby
doszło  do  jakiejś  formy  zachowania  zbiorowego.  Muszą  na  przykład  o  tej  samej  godzinie
włączyć telewizor, aby stać się publicznością danego serialu. To wszystko jest możliwe dzięki
zegarkom. Pomiar czasu pozwala zapewnić równoczesność ich działań.

Nieco bardziej skomplikowany, drugi wymóg funkcjonalny to koordynacja. Synchronizacja, to
wymóg minimalny. Ale żeby zbiorowa aktywność toczyła się gładko i prawidłowo, rozmaite
działania podejmowane przez uczestników muszą być nie tylko równoczesne, ale wzajemnie
uzgodnione. Jedną z metod takiej koordynacji dostarcza pomiar czasu. Pracownik przy taśmie
produkcyjnej  ma  pewną  ilość  minut  na  wykonanie  swojej  pracy  i  dzięki  temu  następny
pracownik może wykonać swoją. Dostawy części zamiennych następują w pewnych okresach
zapewniających ciągłość produkcji. Transporty do sklepów spożywczych przybywają w pewne
dni  tygodnia,  dzięki  czemu  zachowana  jest  ciągłość  sprzedaży.  Piloci  otrzymują  z  wieży
kontrolnej kilkunastominuto-we „okienko", w którym muszą wystartować, co zapewnia, że na
pasie startowym nie zderzą się z innymi startującymi czy lądującymi samolotami. Maszyniści
kolejowi ruszają według rozkładów jazdy. Wszędzie tutaj czas ilościowy, zewnętrzny wobec
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tych działań, oderwany od ich konkretnego przebiegu, jest niezbędny, aby nie wystąpił chaos.

Trzeci,  spotykany często  wymóg funkcjonalny  to  sekwencyjne  uporządkowanie  działań.  Po
pierwsze,  wiele  procesów  społecznych  przebiega  według  pewnej  logiki,  zgodnie  z  którą
działania  czy zmiany cząstkowe -  etapy bądź fazy procesu -  mają  sens  tylko wtedy,  kiedy
przebiegają w wyraźnie określonej  kolejności.  Jedne muszą być wykonane wcześniej,  a inne
później.  Nie  można  najpierw  lakierować  nadwozia,  a  potem  montować  silnika.  Nie  można
najpierw postawić murów, a potem robić wykopów pod fundamenty. Nie można najpierw siać,
a  później  orać.  Atak  artyleryjski  na  okopy  przeciwnika  musi  nastąpić  przed  ruszeniem
piechoty, a nie odwrotnie. A po drugie, pewne działania mają sens tylko wtedy, gdy wykonane
zostaną w pewnym momencie  sekwencji.  Trzeba czekać,  gdy moment  jeszcze  nie  nadszedł,
albo  śpieszyć  się,  gdy  już  mija.  Dziecko  może  pójść  do  szkoły,  dopiero  gdy  dorośnie  do
pewnego wieku,  z  siewami trzeba poczekać do wiosny,  kartki  z  życzeniami noworocznymi
można rozesłać dopiero w grudniu, a w lutym już będzie za późno. Zegar i kalendarz są tu
niezbędne.

Czwarta  funkcja  czasu  ilościowego  to  określenie  terminów  pewnych  działań.  Bywa  tak,  że
działania mogą być w ogóle podjęte tylko wtedy, gdy dostępne są jakieś zasoby czy środki. A
dostępność ta jest ograniczona czasowo. Dokonać zakupów można tylko w godzinach otwarcia
sklepu. Podjąć pieniądze czy złożyć podanie - tylko w godzinach urzędowania banków czy
biur. Zjeść obiad w restauracji - tylko wtedy, gdy jest otwarta. Nie można na ogół przeczytać
dziennika w niedzielę, kiedy nie wychodzi, ani pójść na koncert symfoniczny o świcie, bo na
ogół odbywa się wieczorem. Terminy takie są pewnymi kulturowymi konwencjami i ogromnie
różnią  się  w  różnych  społeczeństwach.  Nie  bez  powodu  opanowanie  ich  jest  jednym  z
pierwszych imperatywów dla turysty i przewodniki piszą o tym już na pierwszych stronach.
Szczególny rodzaj terminów to takie, które nadają ważność pewnym czynnościom. Nokaut po
gongu nie będzie się liczył w meczu bokserskim, zwrot towaru w sklepie będzie niemożliwy po
upływie  pewnej  liczby  dni,  a  odwołanie  w  sądzie  nie  zostanie  uwzględnione,  gdy  minął
właściwy  termin  zaskarżenia  wyroku.  Są  wreszcie  takie  terminy,  których  niedotrzymanie
sprowadza karę za tzw. „zwłokę". Na przykład: termin zapłaty podatku, czynszu czy rachunku
za gaz.

Funkcja  piąta,  najbardziej  oczywista,  to pomiar  okresu trwania  pewnych czynności.  Sprawą
istotną dla organizacji życia codziennego jest określenie czasu pracy, długości urlopu, godzin
spędzanych  w szkole,  długości  kary  więzienia.  Krótko-  czy  długotrwałość  może  być  miarą
osiągnięć,  związaną z nagrodami,  płacą, awansem itp. Im czas krótszy,  tym większy sukces
biegacza, zjazdowca, kierowcy Formuły Jeden, studenta wypełniającego testy egzaminacyjne.
Im więcej przepracowanych lat, tym większa „wysługa lat" pracownika i dodatek do pensji, a
im więcej czasu spędzanego w pracy, tym więcej „godzin nadliczbowych" i szansa na premię.
Czas  trwania  decyduje  także  o  opłacie  za  pewne  usługi:  rozmowy  telefoniczne,  wynajęcie
samochodu, korzystanie z Internetu. Jest wiele innych sytuacji, w których pomiar ich trwania
jest sprawą istotną.

Wreszcie szósta funkcja to jakościowa alokacja czasu. Jest sprawą istotną dla przezwyciężenia
monotonii i rutyny życia wydzielenie pewnych okresów dla określonych typów czynności, a
nawet nadanie niektórym znamion niezwykłości,  solenności,  czy - używając pojęcia,  którego
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Emile Durkheim używał nie tylko w kontekście religijnym - charakteru sacrum. Okres urlopów,
świąt  jest  wyczekiwany z utęsknieniem przez większość  pracowników. Boże Narodzenie  to
aktywizacja życia rodzinnego. Weekend stał się w wielu społeczeństwach czasem odpoczynku i
zakupów.  Niedziela  i  dni  świąt  kościelnych  są  okazją  do  udziału  w  modlitwie  i  rytuale
religijnym. Środa, dzień,  w którym w Europie  odbywają się ważne mecze,  stanowi centrum
tygodnia  dla  kibiców  piłkarskich.  Karnawał  to  czas  spontanicznej,  zbiorowej  zabawy,  a
kampania  wyborcza  to  okres  wzmożonej  aktywności  politycznej,  propagandowej,
publicystycznej.  Wszystkie  te  jakościowo  odrębne  okresy  charakteryzujące  się  swoistym
natężeniem,  intensywnością  i  rodzajem  typowych  działań  wyznaczane  są  również  przy
pomocy miar czasu - zegarów i kalendarzy.

Znaczenie  wszystkich powyższych funkcji  zmienia  się  historycznie,  równolegle  z rozwojem
społecznym. W społeczeństwie prymitywnym czy tradycyjnym czas jest produktem ubocznym
codziennej  egzystencji  zbiorowości,  refleksem  naturalnych  rytmów  biologicznych  czy
przyrodniczych: cyklu życia pojedynczych ludzi, cyklu wegetacji roślin, cyklu klimatycznego
związanego z porami roku, cyklu przypływów i odpływów. Pierwszymi kulturowymi źródłami
czasu są rytmy powtarzających się ceremonii magicznych bądź religijnych, świąt plemiennych,
później pierwszych targów, jarmarków i bazarów.

Percepcja czasu rodzi się w toku realizowania normalnych życiowych potrzeb i różni się swoją
intensywnością.  Antropologowie społeczni  natknęli  się na społeczności  w ogóle pozbawione
kategorii  czasu.  Przykładem  opisane  przez  brytyjskiego  antropologa  E.  E.  Evans-Pritcharda
plemię Nuerów w Sudanie5.

Sytuacja zmienia się radykalnie w społeczeństwie nowoczesnym, które charakteryzuje swoista
obsesja  czasu lub,  jak powiadał  Robert  Mclver,  „despotyzm czasu".  Czas staje  się  głównym
regulatorem,  organizatorem,  koordynatorem  życia  zbiorowego.  Pojawia  się,  żeby  użyć
określenia Eviatara Zerubave-la, dominujący „porządek socjotemporalny"6, nakładający się na
inne  sieci  relacji  społecznych.  Dzięki  temu  czas  uzyskuje  mistyczne  niemal,  autonomiczne
właściwości, odrywając się od życiowych praktyk czy doświadczeń i stając wartością samą w
sobie.  Ulega  reifikacji  i  fetyszyzacji.  Zegar  i  kalendarz  zaczynają  rządzić  światem.  Ludzie
przywiązują wielką wagę do dat, terminów, odczuwają powszechnie i bardzo wyraźnie upływ
czasu,  nieustannie  się  śpieszą.  Wysoko cenioną  cnotą  staje  się  terminowość  i  punktualność.
Budzik dzwoni w sypialni. W kuchni specjalny gadżet mierzy czas gotowania jajka. W szkole
dźwięczą  dzwonki  na  przerwę,  wiszą  rozkłady  zajęć.  W  przedsiębiorstwach  automatyczne
zegary stemplują karty pracowników przybywających i wychodzących z pracy. Na dworcach
kolejowych  i  lotniczych  zapowiadane  są  nieustannie  i  wyświetlane  na  ogłoszeniowych
tablicach  godziny odjazdów czy odlotów. Policja  mierzy radarem prędkość  na drogach.  Na
boisku sędziowie włączają stopery. Zegary towarzyszą nam wszędzie i nieustannie.

Czas nabiera charakteru odrębnego zasobu, a nawet towaru, który można oszczędzić, stracić,
zmarnować,  zainwestować,  wykorzystać,  sprzedać  i  kupić.  „Czas  to  pieniądz",  jak  mawiał
cytowany już wcześniej ideolog kapitalizmu amerykańskiego Benjamin Franklin. Rozwijając tę
przenośnię, można powiedzieć, że czas jest liczony w różnych walutach: najważniejsza różnica
dzieli  czas  prywatny  -  życia  rodzinnego,  rozrywki,  wypoczynku  i  czas  publiczny  -pracy,
aktywności politycznej czy obywatelskiej.  Liczymy, wymieniamy jeden na drugi, staramy się
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nim dobrze gospodarować, bo jedno jest pewne i od kultury niezależne, że mianowicie pula
naszego czasu jest skończona.
5 E. E. Evans-Pritchard, The Nuer, Oxford 1940: Oxford University Press.
6 E. Zerubayel, Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life, Chicago 1981: The Uniyersity of Chicago Press.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

ALOKACJA CZASU:  przeznaczenie pewnych okresów dnia, tygodnia czy roku na czynności
określonego typu, co wynikać może z konwencjonalnych zwyczajów (np. lunch w południe)
lub przyrodniczych konieczności (siewy wiosną).

BUDŻET CZASU:  typowy dla danej zbiorowości ilościowy rozkład czasu przeznaczanego na
różne funkcje czy udział w różnych kontekstach społecznych (np. na pracę, rozrywkę, naukę,
życie rodzinne).

CZAS  ILOŚCIOWY  (inaczej  -  zewnętrzny):  czas  konwencjonalny,  wyskalowany  w  sposób
narzucany  przez  używane  do  pomiaru  czasu  instrumenty  -  zegary  i  kalendarze  -  które
pozwalają  przypisać  danemu momentowi  godzinę  czy datę,  a  także  określić  porównawczo
okres trwania, szybkość, interwały, rytm itp. różnych zdarzeń i procesów.

CZAS JAKOŚCIOWY  (inaczej  - wewnętrzny):  ontologicznie zakorzeniony w zjawiskach czy
zdarzeniach okres ich trwania, swoisty rytm czy tempo.

KADENCJA:  przepisany  normatywnie,  formalnie  regulowany  okres  sprawowania  pewnej
funkcji, zajmowania urzędu czy pełnienia pewnej roli społecznej.

LOKALIZACJA CZASOWA:  miejsce danego zdarzenia w sekwencji  zdarzeń powiązanych z
nim przyczynowo-skutkowo, wcześniejszych i późniejszych.

ORIENTACJA PREZENTYSTYCZNA:  zakodowany w kulturze  akcent  na czas teraźniejszy,
afirma-cja doznań i doświadczeń aktualnych.

ORIENTAGA  PROSPEKTYWNA:  zakodowany  w  kulturze  akcent  na  czas  przyszły-
planowanie, projektowanie, antycypowanie i związane z tym aspiracje i nadzieje.

ORIENTACJA  RETROSPEKTYWNA:  zakodowany  w  kulturze  akcent  na  czas  przeszły,
dotychczasowe dokonania czy tradycje.

PERCEPCJA CZASU (inaczej - poczucie czasu): subiektywne odczucie tempa, rytmu, trwania,
różniące poszczególne jednostki, a także sytuacje, w jakich się znajdują.

PROCES: łańcuch kolejnych zmian powiązanych przyczynowo-skutkowo.

PROFIL  CZASOWY:  kulturowo  zakodowany,  specyficzny  dla  danej  zbiorowości  sposób
traktowania  czasu,  w  szczególności  nacisk  (lub  brak  nacisku)  na  punktualność,  pośpiech,
wykorzystanie czasu itp.

REIFIKACJA CZASU:  traktowanie  aasu jako autonomicznej  wartości,  którą  można  zdobyć,
stracić, kupić, sprzedać, wymienić - co najlepiej wyraża powiedzenie „czas to pieniądz".

SPOŁECZNIE  OCZEKIWANE  TRWAŁOŚCI:  normatywnie  przepisany  okres  zajmowania
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pewnych  pozycji  społecznych  (stanowisk),  realizowania  pewnych  czynności,  trwania
stosunków społecznych czy przynależności grupowych.

SPOŁECZNOŚCI „GORĄCE":  takie,  w których zmiany toczą się szybko, osiągając poważne
rozmiary już w skali wewnątrzpokoleniowej.

SPOŁECZNOŚCI  „ZIMNE": takie, w których zmiany toczą się wolno, w zasadzie dopiero w
skali wielopokoleniowej.

UPŁYW  CZASU:  niezależność  toczących  się  w  nas  czy  wokół  nas,  a  istotnych  dla  nas,
kierunkowych  procesów  -  biologicznych,  psychicznych,  społecznych  -  od  naszej  woli  i
zamiarów, a w szczególności niemożność ich powstrzymania czy odwrócenia.

Książki godne uwagi

79, 96 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział

Klasyczne wizje dziejów

W XIX wieku powstały trzy wielkie, klasyczne koncepcje zmian społecznych i historycznych: a)
teoria  ewolucjonistyczna,  b)  teoria  cykli  społecznych  oraz  c)  Marksowski  materializm
historyczny. Zachowały one swoją żywotność po dziś dzień i w rozmaitych zmodyfikowanych
postaciach są ciągle przedmiotem debat i kontrowersji.

Wszystkie przyjmują jedno wspólne założenie: że mianowicie całe dzieje ludzkości posiadają
jakąś logikę, sens, formę - dadzą się ująć w jednolitym schemacie. Najczęściej jest to schemat
rozwoju (postępu),  a więc procesu kierunkowego i  endogennego,  przebiegającego w sposób
prawidłowy  i  konieczny  przez  szereg  etapów  ku  coraz  doskonalszym  formom  życia
społecznego. Kiedy indziej jest to schemat cyklu, a więc powracających kołowo, powtarzających
się,  prawidłowych  i  koniecznych  faz.  Zawsze  jednak całokształt  dziejów zamknięty  jest  we
wspólnych ramach. Każde zdarzenie przeszłe jest nie tylko chronologicznie, ale przyczynowo
powiązane ze zdarzeniami teraźniejszymi i przyszłymi. Odtwarzając tę konieczną i prawidłową
sekwencję, socjolog odkrywa „Prawa Historii".

Jest to bardzo mocne założenie i wcale nie oczywiste. I stąd krytyka klasycznych teorii zmian
skupiła  się  przede  wszystkim  na  tym  założeniu.  Najmocniej  sformułował  tezy  krytyczne
brytyjski filozof Karl Popper w swojej słynnej pracy Nędza historycyzmu1, gdzie „historycyzm" to
specyficzny,  pejoratywny  termin  na  oznaczenie  deterministycznego,  fatalistycznego  i
finalistycznego widzenia dziejów. Krytyka Poppera opiera się na argumentach logicznych, a w
szczególności na niemożności naukowego przewidywania i konstruowania przyszłych stanów
społecznych  -  co  jest  główną  ambicją  historycystów  -  ze  względu  na  to,  że  niezbywalnym
aspektem społeczeństwa  jest  wiedza,  przewidywanie  zaś  przyszłej  wiedzy to  contradictio  in
adiecto.  Mocny  atak  na  leżącą  u  podstaw  wielu  teorii  klasycznych  biologiczną  „metaforę
wzrostu"  przypuścił  amerykański  socjolog  Robert  Nisbet2,  podkreślając,  że  wbrew  teoriom
rozwoju  znaczna  część  zmienności  społecznej  wywodzi  się  z  przyczyn  egzogennych,
pozaspołecznych,  a  nie  tylko  endogennych  potencji  rozwojowych.  Z  kolei  „szkodliwe
postulaty" XIX-wiecznych koncepcji zmian usystematyzował i odrzucił Charles Tilly3. Wreszcie
najbardziej  radykalną  tezę  o  konieczności  całkowitego  przezwyciężenia  XIX-wiecznego
„paradygmatu zmiany" sformułował Immanuel Wallerstein, postulując, aby „zapomnieć wiek
XIX"4.
1 K. R. Popper, The Poverty of Historicism, New York 1961 [1957]: Harper.

Pod wpływem takiej  wielostronnej  krytyki  wyłania  się  w socjologii  końca  XX  wieku nowa,
czwarta koncepcja zmian społecznych i historycznych: d) teoria podmiotowości i stawania się
społeczeństwa.  Akcent  przesunięty  zostaje  z  poszukiwania  formy,  schematu  dziejów,  na
mechanizm napędowy zmian.  Zamiast  bezosobowych tendencji  historycznych dostrzega  się
aktywność  indywidualną  i  zbiorową  ludzi  konstruujących  świat  społeczny.  Zamiast
deterministycznych  konieczności  podkreśla  się  rolę  swobodnych  wyborów  i  decyzji
podejmowanych  przez  działające  jednostki  i  grupy,  a  także  znaczenie  przypadku,  emocji,
kaprysu. Zamiast przesądzonego z góry kierunku czy oczekiwanego kresu historii  widzi się
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otwartość, alternatywność i wielokierunkowość możliwych procesów. Jeżeli socjolog odkrywa
prawa  zmienności,  to  tylko  „prawa  dotyczące  historii",  prawa  zdarzeń  i  ich  konkretnych
powiązań,  w  ograniczonej  historycznie  skali,  a  nie  „Prawa  Historii"  jako  jakiejś
wszechogarniającej całości dziejów.

W  tym  rozdziale  omówimy  trzy  koncepcje  klasyczne,  a  w  następnym  zajmiemy  się
alternatywnym punktem widzenia związanym z ideą stawania się społeczeństwa.
2 R.  Nisbet,  Social  Change  and  History,  New York 1969:  Oxford  University  Press.  '  C.  Tilly,  Big  Structures,  Large
Processes, Huge Comparisons, New York 1984: Russell Sagę Foundation.
4 I. Wallerstein, Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms, Cambridge 1991: Polity Press.

Klasyczny ewolucjonizm w socjologii

Ewolucjonizm  to  swoista  koncepcja  dziejów  ludzkości,  sformułowana  w  XIX  wieku  przez
twórców  socjologii.  Wywarła  ona  ogromny  wpływ  na  wiele  nurtów  XX-wiecznej  teorii
społeczeństwa i  po dziś dzień  zachowała  dominujące  znaczenie  w myśleniu potocznym. Jej
echa odnajdujemy w takich współczesnych kierunkach socjologicznych, jak neoewolucjonizm,
teoria modernizacji, teoria społeczeństwa postindustrialnego, socjobiologia, a także w pewnym
zakresie w Marksowskim materializmie historycznym.

Ewolucjonizm wywodzi się z atmosfery intelektualnej Oświecenia: poszukiwania ładu, sensu,
porządku we wszystkich  dziedzinach rzeczywistości,  co odzwierciedlać  miały prawa nauki.
Należy do tych kierunków teoretycznych, które usiłują odnaleźć ład, sens, porządek w całych
dziejach  ludzkości,  od  powstania  organizmów  rozumnych  po  współczesną  cywilizację
przemysłową, i uchwycić to w jednolitej formule nomologicznej (prawie ewolucji).

Ojcami  ewolucjonistycznego  punktu  widzenia  w socjologii  są  Auguste  Comte  (1798-1857)  i
Herbert  Spencer  (1820-1903).  Trzeba  od  razu  podkreślić,  że  ich  wersja  ewolucjonizmu
socjologicznego  jest  zupełnie  odmienna,  a  ponadto  chronologicznie  wcześniejsza,  od
ewolucjonizmu  w  biologii,  którego  podstawy  sformułował  Karol  Darwin  (1809-1882).  Do
koncepcji  Darwina  nawiąże  dopiero  najnowsza  odmiana  neoewolucjonizmu  w  latach
siedemdziesiątych XX wieku, znana pod nazwa „socjobiologii".

Zarówno  Comte,  jak  i  Spencer  przyjmują,  że  społeczeństwo  może  być  traktowane  jako
organizm,  który  ulega  ustawicznemu  wzrostowi.  Wzrost  organizmu  społecznego  (tak  jak
każdego  organizmu)  polega  na  stopniowym,  powolnym  ujawnianiu  zawartych  w  nim  od
początku zalążkowych tendencji rozwojowych i przebiega: a) od prostoty do złożoności, b) od
chaosu do artykulacji, c) od jednolitości do specjalizacji, d) od płynności do organizacji. Proces
wzrostu da się podzielić na pewne charakterystyczne etapy, ma też swój punkt wyjściowy i
punkt docelowy. Co więcej, wzrost oznacza, też postęp; doskonalenie funkcjonowania, ściślejszą
integrację  wewnętrzną,  lepsze  przystosowanie  organizmu  społecznego  do  otoczenia.
Progresywizm jest niemal nieodłączny od ewolucjonizmu.

W ten sposób w połowie XIX wieku ewolucjoniści wprowadzają do socjologii pojęcie rozwoju
społecznego.  Wzrost  organizmu  społecznego  jest  przypadkiem  rozwoju;  jest  to  proces
endogenny, kierunkowy i postępowy; stanowi aktualizację potencjalnych tendencji, prowadzi
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przez określone etapy do coraz doskonalszego stanu społeczeństwa. Kryterium kierunkowym
jest różnicowanie się struktur i funkcji oraz związana z tym rosnąca zdolność adaptacyjna.

U  podstaw  takiej  wizji  rozwoju  leży  kilka  ważnych  przesłanek.  Po  pierwsze,  założenie
determinizmu:  każdy  stan  społeczeństwa  jest  etapem  szerszego  procesu,  w  pełni
zdeterminowanym genetycznie przez wcześniejszy przebieg procesu, wynikającym w sposób
konieczny z tego, co było wcześniej. Po drugie, założenie fatalizmu: rozwój społeczny toczy się
w sposób konieczny, nieuchronny i nieodwracalny, a ludzie swoimi działaniami nie mogą go
ani  powstrzymać,  ani  ukierunkować.  Biegnie  on  niejako  „ponad  głowami"  członków
społeczeństwa, którzy mogą co najwyżej lepiej lub gorzej go zrozumieć i skuteczniej lub mniej
skutecznie do niego się dostosować. Po trzecie, założenie finalizmu: rozwój społeczny zmierza
w kierunku pewnego stanu docelowego, końcowego, którego ostateczną realizację przyniesie
nieuchronnie  w  przyszłości.  Po  czwarte,  założenie  progresywizmu:  każdy  późniejszy  stan
społeczeństwa jest relatywnie lepszy od poprzedniego, a stan końcowy, docelowy, przyniesie
pełną, absolutną realizację dobra i szczęścia. Po piąte, założenie unifor-mizmu: przedmiotem
rozwoju jest społeczeństwo ludzkie jako całość, a nie jakieś wybrane, konkretne społeczności
(np. plemiona czy państwa). Rozwój ogarnia całe społeczeństwo globalne. Jego prawidłowości,
mechanizmy  są  wspólne  dla  wszystkich  ludzi,  uniwersalne.  Po  szóste,  założenie
jednoliniowości: rozwój biegnie zawsze tym samym torem, przechodzi tę samą sekwencję faz
czy  stadiów,  nie  może  ominąć  czy  przeskoczyć  koniecznych  etapów.  W  historii  nie  ma
„skrótów".  Co  najwyżej  w  danej  chwili  pewne  społeczeństwa  mogą  być  bardziej
zaawansowane, a inne bardziej  zacofane, ale te drugie będą musiały nieuchronnie przejść tę
samą drogę, którą już przebyły te pierwsze. Obecny stan tych, które są najbardziej rozwinięte
(dla  ewolucjonistów  -  społeczeństw  Zachodu),  pokazuje,  do  czego  kiedyś  dojdą  te  mniej
rozwinięte;  a  z  kolei  obecny stan  mniej  rozwiniętych  jest  ilustracją  tego,  gdzie  kiedyś  były
społeczeństwa najbardziej  rozwinięte. Mówiąc przenośnie, ruchome schody dziejów są jedne,
tyle że różne społeczeństwa jadą na różnych ich stopniach.

Zupełnie  inaczej  pojmowano  ewolucję  w  biologii,  a  głównym  klasykiem  kierunku  był  nie
Herbert Spencer, lecz Charles Darwin. On to w swoim słynnym dziele O pochodzeniu gatunków
(1859) przedstawił ewolucję jako proces zmian dokonujących się w całym gatunku, czy inaczej
populacji  osobników.  Po  pierwsze,  każda  populacja  żyje  w  określonym  środowisku
naturalnym.  Do przetrwania  populacji  niezbędne  jest  przystosowanie  się  do właściwego jej
środowiska.  Po drugie,  populacja jest  wewnętrznie  zróżnicowana,  składa się  z osobników o
różnych cechach. Niektóre z tych cech mają walor adaptacyjny, sprzyjają przystosowaniu do
warunków  środowiskowych,  inne  utrudniają  lub  uniemożliwiają  takie  przystosowanie.  Po
trzecie,  dokonuje  się  swoisty  „dobór naturalny":  osobniki  wyposażone w cechy adaptacyjne
mają większe szansę przetrwania, reprodukcji i przekazania tych cech potomstwu, natomiast
osobniki  takich  cech  pozbawione  zostaną  ze  znacznym  prawdopodobieństwem
wyeliminowane.  W  rezultacie  skład  całej  populacji  zmienia  się,  zawierając  coraz  więcej
osobników optymalnie przystosowanych. Ale po czwarte, warunki środowiskowe nie są stałe,
same mogą ulegać zmianie. Wtedy pojawia się „zapotrzebowanie" na inne cechy osobnicze. Te,
które  dawniej  miały  walor  adaptacyjny,  mogą  go  utracić,  te,  które  dawniej  przeszkadzały
adaptacji,  mogą  zacząć  jej  sprzyjać.  Poprzez  dobór  naturalny  populacja  ulega  kolejnemu

Nu
mer



przekształceniu. I tak toczy się ewolucja gatunków, jako sekwencja kolejnych przystosowań (i
kolejnych „przetasowań" w obrębie populacji), lub inaczej - jako seria adaptacji gatunkowych
do zmiennego środowiska.

Od  razu  widać  zasadnicze  różnice  w  stosunku  do  Spencerowskiego  modelu  ewolucji:  a)
ewolucja  „darwinowska"  dotyczy  populacji,  zbioru  osobników,  a  nie  pojedynczego
egzemplarza gatunku (jest teorią filogenezy, a nie ontoge-nezy). Nie ma tu miejsca na metaforę
wzrostu,  tak  typową  dla  socjologicznego  czy  antropologicznego  rozumienia  ewolucji;  b)
ewolucja  nie  jest  procesem  deterministycznym,  lecz  probabilistycznym  (stochastycznym);
realizuje  się  w wielkiej  masie  przypadków,  nie  pozwala  natomiast  niczego  przewidzieć  na
temat któregokolwiek konkretnego osobnika; c) ostatecznym, przyczynowym źródłem ewolucji
są zmiany w środowisku, a nie jakieś zalążkowe, tkwiące w osobnikach tendencje rozwojowe;
jest to więc proces egzogenny, a nie endogenny;

d)  proces  ten  nie  zmierza,  do  jakiegoś  ostatecznego  punktu,  kierunek  zmian  nie  jest
przesądzony,  przeciwnie,  ewolucja  toczy  się  w  sposób  niezdeterminowany  i
nieprzewidywalny, w ramach teorii ewolucji bowiem niezdeterminowane i nieprzewidywalne
są zmiany środowiska naturalnego, na które ewolucja reaguje;

e) ewolucja nie jest równoznaczna z postępem; co najwyżej  oznaczać może postęp w bardzo
słabym, relatywnym sensie coraz lepszego przystosowania do danych warunków. Czy i o ile
jednak zmiana warunków idzie ku lepszemu, tego w ramach teorii nie da się powiedzieć.

HERBERT SPENCER (1820-1903)

Filozof brytyjski, który podjął próbę zintegrowania całej wiedzy o świecie w oparciu o wspólną
zasadę ewolucji.  W dziesięciotomowej  [Filozofii  syntetycznej],  która ukazywała  się  w latach
1860-1896, trzy tomy poświęcił [Zasadom socjologii], podsumowanym później i streszczonym
w jednotomowej [Nauce socjologii] (1894). Świat, zarówno przyrodniczy, jak i społeczny, ulega
nieustannej ewolucji, czyli kierunkowej i liniowej zmienności prowadzącej od stanów prostych
do coraz bardziej złożonych, od nieoznaczoneści elementów do ich artykulacji, od jednolitości
pełnionych zadań do różnicowania struktur i funkcji,  wreszcie - od płynności do stabilności.
Ewolucja  społeczna  wyraża  się  w  taki  sam  sposób,  a  jej  kierunek  można  uchwycić,
przeciwstawiając  społeczeństwo  tradycyjne,  które  Spencer  nazywał  „militarnym",
społeczeństwu nowoczesnemu, które nazywał „industrialnym".

O ile w pierwszym dominująca aktywność to walka o obronę i poszerzenie terytorium, o tyle w
drugim - pokojowa wymiana dóbr i usług. O ile w pierwszym porządek społeczny opiera się na
przymusie  i  silnych  sankcjach,  o tyle  w drugim -  na  dobrowolnej  kooperacji  i  kontraktach.
Monopolistycznej  dominacji  państwa  przeciwstawia  się  rozrost  organizacji  i  stowarzyszeń
dobrowolnych. Przypisaniu pozycji społecznych przez urodzenie i małej ruchliwości społecznej
przeciwstawia się zdobywanie statusu własnym wysiłkiem i znaczna mobilność pionowa. A
wśród  czołowych  wartości  akcentowi  na  dyscyplinę,  posłuszeństwo,  lojalność,  patriotyzm  i
odwagę przeciwstawia się podkreślanie niezależności, autonomii, inicjatywy, wynalazczości i
prawdomówności.

Społeczeństwo może być w celach poznawczych porównywane z organizmem biologicznym,
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choć jest czymś innym niż organizm. Podobieństwo to przede wszystkim wzrost  od stanów
embrionalnych  do  dojrzałych,  różnicowanie  struktur  (elementów)  i  funkcji  (specjalizacja
elementów),  przystosowywanie  się  do  nacisków  środowiska  oraz  ciągłość  i  trwanie  mimo
nieustannej wymiany składników (komórek w organizmie, ludzi w społeczeństwie).

W  każdym  społeczeństwie  muszą  być  realizowane  pewne  zadania  (funkcje).  Służą  im  wy-
różnialne segmenty społeczeństwa. Podsystem regulacyjny złożony z instytucji politycznych i
militarnych  zapewnia  koordynację,  porządek  wewnętrzny  i  obronę  przed  zagrożeniami
zewnętrznymi.  Podsystem  wspierający  złożony  z  instytucji  ekonomicznych  zapewnia
produkcję  dóbr  niezbędnych członkom  społeczeństwa.  Podsystem  dystrybucyjny  podejmuje
zadanie  rozdziału zasobów społecznych między członków społeczeństwa,  a  także  zapewnia
komunikację i uzgadnianie poglądów i interesów pomiędzy nimi.
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socjologicznej, 11, Warszawa 1981, PWN, s. 296-3Różne wizje ewolucji

Koncepcja rozwoju społecznego stanowi najogólniejsze, wspólne ramy teorii  formułowanych
przez  różnych  autorów.  Konkretne  interpretacje  ewolucji  są  natomiast  bardzo  rozbieżne.
Różnie widzi się więc etapy, fazy ewolucji  i  jej  podstawowy mechanizm napędowy. August
Comte  formułuje  „prawo  trzech  stadiów":  dzieje  toczą  się  od stadium teologicznego,  przez
metafizyczne,  do  pozytywnego,  a  decyduje  o  tym  postępujący  rozwój  umysłu  ludzkiego  i
związanych z tym sposobów myślowego ujmowania świata.  Wszystkie  instytucje  społeczne,
formy  organizacji  społecznej,  sposoby  życia  społecznego  są  pochodnymi  od  dominujących
sposobów myślenia (dziś nazywamy taki punkt widzenia idealizmem historiozoficznym).  W
stadium  teologicznym  ludzie  przywołują  siły  nadprzyrodzone,  boskie  -  jako  wyjaśnienie
otaczających  ich  faktów i  zdarzeń.  W stadium metafizycznym uwalniają  się  od bogów,  ale
odwołują się za to do pewnych ogólnych pojęć, które mają chwytać naturalne prawa i tendencje
(np. pojęcia „eteru wszechświatowego", „instynktów", „natury ludzkiej"). Dopiero w stadium
pozytywnym  podejmują  badania  naukowe,  odwołują  się  do  faktów  empirycznych  i
obserwowalnych  zależności  między  faktami.  Społeczeństwo,  które  przenika  nauka,  jest
najwyższą, najdoskonalszą postacią organizmu społecznego, niejako ukoronowaniem dziejów.

Herbert  Spencer  ujmuje  fazy  rozwoju  inaczej,  dychotomicznie  -  jako  przeciwstawienie
wcześniejszego społeczeństwa „militarnego" nowoczesnemu społeczeństwu „industrialnemu".
To  pierwsze  jest  nastawione  na  podbój  i  obronę,  silnie  scentralizowane,  samowystarczalne
ekonomicznie,  zorientowane kolek-tywistycznie,  podporządkowuje  dobro jednostki  ogółowi,
stosuje  przymus  i  represje,  ceni  lojalność,  posłuszeństwo  i  dyscyplinę.  To  drugie  jest
nastawione  na  produkcję  i  handel,  zdecentralizowane,  powiązane  ekonomicznie  z  innymi
społeczeństwami,  zorientowane  indywidualistycznie,  traktuje  dobro  jednostki  jako  wartość
najwyższą,  reguluje  życie  społeczne  przez  dobrowolne  kontrakty,  ceni  inicjatywę,
innowacyjność, niezależność. Przejście od społeczeństwa militarnego do industrialnego (np. od
prymitywnego plemienia do współczesnego państwa przemysłowego) jest  efektem ogólnego
„prawa ewolucji", tendencji do różnicowania się struktur i funkcji  w organizmie społecznym
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(pojawiania  się  coraz  to  nowych  grup,  instytucji,  organizacji;  pogłębiającej  się  specjalizacji
czynności wykonywanych przez członków społeczeństwa).

Kolejny  głośny  przedstawiciel  ewolucjonizmu  to  Lewis  H.  Morgan  (1818-1881),  antropolog
amerykański,  którego  idee  mocno  oddziałały  także  na  socjologię.  Odchodzi  on  od  wizji
dychotomicznej  i  wprowadza znów schemat  wieloczłonowy.  Wyróżnia  trzy epoki:  dzikości,
barbarzyństwa i cywilizacji, z których każda dzieli się jeszcze na mniejsze fazy. Granice między
nimi, jak i granice podokresów, znaczone są doniosłymi odkryciami czy wynalazkami. W epoce
dzikości przełomowe zdobycze technologiczne i  cywilizacyjne  to ogień,  łuk, garncarstwo,  w
epoce barbarzyństwa - oswojenie zwierząt, uprawa roli, wytop rudy żelaza, w epoce cywilizacji
-  alfabet  i  pismo.  Taki  przebieg  rozwoju  ludzkości  Morgan  traktował  jako  uniwersalny,
dopuszczający jedynie minimalne odchylenia. A motorem, siłą napędową historii był dla niego
rozwój  techniki.  Zmiany  w  zakresie  instytucji,  form  organizacyjnych,  ideologii  muszą  być
traktowane jako pochodne od tego podstawowego źródła postępu. Szczególny roz-głos teorii
Morgana  nadał  Fryderyk  Engels,  który  oparł  na  niej  własną  pracę  O  pochodzeniu  rodziny,
własności  prywatnej  i  państwa  (1884).  Dla  twórców  marksizmu  teoria  ta  potwierdzała  ich
przekonanie o decydującej roli czynników materialnych - ekonomicznych i technicznych - w
kształtowaniu społeczeństw ludzkich.

Pod koniec stulecia idee ewolucjonistyczne kontynuuje kolejny z wielkich „ojców" socjologii -
Emile  Durkheim (1858-1917).  Badając  rozwój  społeczeństw,  stara  się  ująć  go -  podobnie  jak
Spencer  -  w  schemat  dychotomiczny.  Społeczeństwo  ludzkie  ewoluuje  od  form
organizacyjnych  opartych  na  „solidarności  mechanicznej"  do  takich,  w  których  dominuje
„solidarność organiczna". Ta pierwsza charakteryzuje się znacznym zatomizowaniem, małym
stopniem integracji czy współzależności ludzi. Każdy jest w dużym stopniu samowystarczalny,
wszyscy wykonują podobne czynności produkcyjne na własny użytek. Utrzymanie spoistości
społeczeństwa wymaga silnego aparatu przymusu i represji, ostrych praw i stanowczych kar.
Ta  druga  forma  społeczeństwa  przeciwnie,  cechuje  się  wtopieniem  jednostek  we  wspólny
porządek społeczny, wysokim stopniem integracji i współzależności ludzi. Każdy jest w dużej
mierze  zdany  na  produkty  wytwarzane  przez  innych,  wszyscy  wykonują  bardzo
zróżnicowane,  ale  wzajemnie niezbędne,  komplementarne  czynności,  wymieniając  wytwory,
kooperując  itp.  Spoistość  społeczeństwa  utrzymuje  się  niejako  automatycznie,  przez  ową
„organiczną"  więź  współzależności  i  kooperacji  zakodowaną  w  umowach  i  kontraktach.
Przejście od „solidarności mechanicznej" do „solidarności organicznej" jest koniecznym efektem
trzech powiązanych procesów: po pierwsze, wzrostu ludnościowego i, co za tym idzie, rosnącej
gęstości  zaludnienia,  po  drugie,  rosnącej  „gęstości  moralnej",  czyli  coraz  bardziej
skomplikowanych, wielokierunkowych interakcji nawiązywanych przez ludzi stłoczonych na
coraz gęściej zaludnionych terenach (inaczej mówiąc, komplikowania się struktur społecznych),
oraz po trzecie - postępującego podziału pracy, specjalizacji zawodowej i koordynacji różnych
czynności  (inaczej  mówiąc,  różnicowania  funkcjonalnego  społeczeństwa).  Dla  Durkheima
pogłębiający się podział pracy to naczelne kryterium postępu społecznego.

Koncepcja ewolucyjna silnie oddziałała na myśl amerykańską. Wśród pierwszych socjologów
amerykańskich  najciekawszym  ewolucjonistą  był  Lester  F.  Ward  (1841-1913).  W  zasadzie
przejął on idee Spencera, wprowadził jednak do nich bardzo interesujące novum. Dla Spencera
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„prawo  ewolucji"  było  stałą,  uniwersalną  i  wszechogarniającą  zasadą  rozwoju  świata  -
przyrody  na  równi  ze  społeczeństwem.  Ward  zauważa,  że  mechanizm  ewolucji  w  świecie
człowieka, w społeczeństwie, jest odmienny od ewolucji w przyrodzie, a to dlatego, że ludzie
stawiają  sobie  cele  i  dążą  do  ich  realizacji,  w  przyrodzie  zaś  taka  świadoma  celowość  nie
występuje.  Przeciwstawia  więc  „telesis"  (od  greckiego  telos  =  cel)  jako  formę  ewolucji
występującą  w  społeczeństwie  i  „genesis"  (genezę)  jako  formę  ewolucji  występującą  w
przyrodzie.  Dokładniej  biorąc,  w ewolucji  występuje  kilka faz,  a  w każdej  z  nich dominują
odmienne mechanizmy. Faza pierwsza to kosmogeneza, powstanie i ewolucja całej przyrody.
Pojawienie się życia oznacza jakościowy przełom, zaczyna działać nowy mechanizm ewolucji -
biogeneza,  która  nakłada  się  na  kosmogenezę,  działając  odtąd  równolegle.  Pojawienie  się
człowieka otwiera trzecią fazę, antropogenezy, w której centralną rolę odgrywać zaczyna umysł
ludzki  i  podporządkowanie  działań  zamiarom.  Antropogeneza  nakłada  się  odtąd  na
kosmogenezę i biogenezę, biegnąc równolegle z nimi. I wreszcie, faza ostatnia to pojawienie się
zorganizowanego społeczeństwa ludzkiego i jeszcze jeden mechanizm ewolucji - socjogeneza,
polegająca na celowych, zbiorowych przedsięwzięciach reformatorskich, podporządkowanych
wizjom,  doktrynom,  planom  politycznym.  Socjogeneza  uzupełnia  wszystkie  trzy  pozostałe
mechanizmy,  działa  razem  z  nimi  -  społeczeństwo  wszak składa  się  z  ludzi,  a  ci  są  także
istotami biologicznymi i częścią przyrody. Tym jednak, co najważniejsze w ludzkiej, społecznej
fazie  ewolucji,  jest  rozwój  kierowany,  w  odróżnieniu  od  „ślepego",  żywiołowego  rozwoju
przyrody, martwej i żywej. Stąd w fazie socjogenezy tak wielkie znaczenie odgrywa edukacja i
nauka.

Wśród klasyków koncepcji ewolucyjnej trzeba jeszcze wymienić Ferdinan-da Toenniesa (1855-
1936),  autora  głośnej  pracy  pt.  Gemeinschaft  und  Gesell-schaft  (Wspólnota  i  społeczeństwo),
wydanej  w roku 1887.  Sygnalizowana już w tytule  typologia  dwóch przeciwstawnych form
życia  społecznego  wskazuje  na  kierunek  rozwoju  społecznego.  Biegnie  on  od  tradycyjnej
wspólnoty,  wyrażającej  naturalne  tendencje  ludzkie  („wolę  naturalną")  i  opartej  na
bezpośrednich,  nieformalnych,  intymnych  stosunkach  społecznych  w  ramach  niewielkich
zbiorowości,  do  współczesnego  społeczeństwa,  zorganizowanego  w  oparciu  o  zasady
racjonalne („wolę racjonalną"), z dominacją instrumentalnych, pośrednich i sformalizowanych
stosunków  społecznych  w ramach  wielkich  zbiorowości.  Współczesny  świat  charakteryzuje
tendencja  do  „uniwersalizacji",  wchłaniania  wszystkich  lokalnych,  niepowtarzalnych,
specyficznych wspólnot w ogarniającą cały świat sieć bezosobowych stosunków handlowych i
przemysłowych  -  Gesellschaft.  Wraz  z  tym  zatracona  zostaje  prawdziwie  ludzka,  naturalna
jakość  życia  społecznego,  które  wymaga  zakorzenienia  w  intymnych,  emocjonalnych,
osobistych więziach, w tradycyjnych wspólnotach.

Zwróćmy uwagę, że po raz pierwszy Toennies kwestionuje postępowość dokonującego się w
społeczeństwie  przełomu.  Wskazuje  na  koszty  rozwoju,  które  z  perspektywy  jednostki,  jej
życiowych  satysfakcji,  poczucia  zakorzenienia,  bezpieczeństwa,  stabilizacji  -  mogą stanowić
regres  raczej  niż  postęp.  To  oznacza  już  wyraźne  odejście  od  klasycznych  kanonów
ewolucjonistycznej wiary. W ten sposób Toennies staje się prekursorem neoewolucjonizmu.
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Neoewolucjonizm w etnologii i socjologii

Przez  neoewolucjonizm  (nowy  ewolucjonizm)  w  socjologii  rozumiemy  nurt  intelektualny
nawiązujący  do  klasycznej  koncepcji  ewolucji,  ale  modyfikujący  ją  w  istotny  sposób  przez
odrzucenie niektórych kanonów dawnego ewolucjo-nizmu. Rozwija się w okresie po II wojnie
światowej i posiada znaczących przedstawicieli także i dziś. Ma ambicje stania się prawdziwą
nauką, na wzór i podobieństwo nauk przyrodniczych. Po pierwsze więc, stara się ugruntować
wizję ewolucji społeczeństwa w sprawdzonym materiale empirycznym, sięga nie do luźnych
metafor  czy  anegdotycznych  ilustracji,  lecz  raczej  do  systematycznych  badań  nauk
historycznych:  paleontologii,  archeologii,  historiografii.  Po  drugie,  stara  się  nadać  teorii
ewolucji walor ściśle naukowy przez wyeliminowanie z niej dowolnych wartościowań. Znika
w  ten  sposób  w  nowym  ewolucjonizmie  idea  postępu  (czy  regresu),  na  rzecz  zimnego,
obiektywnego opisu konkretnych procesów.

Zmianie  ulega  także  sam  merytoryczny  obraz  ewolucji.  Różni  autorzy  podważają  kolejne
założenia klasycznego ewolucjonizmu. I tak,  w miejsce założenia determinizmu, pojawia się
teza o probabilistycznym tylko wpływie wcześniejszych faz ewolucji  na fazy późniejsze. Nie
unikając do końca implikacji fatalistycznych, uwzględnia się w większym stopniu rolę ludzi i
ich świadomych działań (podejmując tu ów nowatorski wątek zarysowany przez L. War-da).
Odchodzi  się  od  finalizmu,  wprowadzając  ideę  alternatywnych  scenariuszy  rozwojowych,
otwartego  pola  możliwości,  w  którym  decyduje  się  kierunek  rozwoju.  Unika  się,  jak  już
wspomnieliśmy, założenia progresywizmu, nie traktując stanów późniejszych jako lepszych od
stanów wcześniejszych. Modyfikuje się założenie uniformizmu, biorąc pod uwagę oczywisty
pluralizm kultur, cywilizacji, społeczności ludzkich, podlegających ewolucji w zróżnicowanych
formach. Odrzuca się także tezę o jednoliniowości (unilinearności) ewolucji. Przyjmuje się za to
założenie wieloliniowego (multilinearnego) rozwoju, zarówno w tym sensie, że różne systemy
społeczno-kulturowe mogą mieć swoiste,  odrębne trajektorie  rozwojowe (niektóre  mogą np.
przeskakiwać  pewne  typowe  fazy  czy  etapy),  jak  i  w  tym  sensie,  że  rozwój  różnych
fragmentów czy aspektów jednego i tego samego systemu może biec różnymi torami (innym
-rozwój gospodarki, innym polityki, innym rolnictwa, innym przemysłu, innym religii, innym
nauki  itp.),  co  pozwala  uwzględnić  ciekawy  i  częsty  fenomen  rozwoju  niesynchronicznego
(asynchronii rozwoju).

Udział  różnych  autorów  w  takiej  rewizji  kanonów  ewolucjonistycznych  jest  nierówny.
Wymienimy tylko kilku najważniejszych. Antropolog amerykański Leslie A. White (1900-1975)
nadaje nowy impet dyskusjom wokół ewolucjo-nizmu, publikując swoją  Ewolucję kultury5.  Jest
to  znów  ewolucjonizm  w  wielkim  stylu;  próba  zbudowania  teorii  ogarniającej  całe  dzieje
ludzkości. Kultura ludzka jest w nieustannym procesie transformacji (nie „istnieje", lecz „dzieje
się").  O  tym  ruchu  decydują  wewnętrzne  napięcia  w  obrębie  kultury,  wynikające  z
hierarchizacji jej elementów; znaczenie podstawowe i determinujące wobec wszelkich innych
fragmentów kultury ma technologia.  „Systemy społeczne są zdeterminowane przez systemy
techniczne" - powiada White, niczym echo koncepcji Morgana. I kontynuując tę ideę, proponuje
własną  „energetyczną  teorię  rozwoju  kulturowego".  Najlepszym  wskaźnikiem  poziomu
technologii jest rodzaj i ilość wykorzystywanej energii. Dzieje można podzielić na pięć etapów:
w pierwszym człowiek wykorzystuje tylko energię własnych mięśni; w drugim zaprzęga dla
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swych potrzeb energię zwierząt; w trzecim, przynoszącym „rewolucję rolniczą", wykorzystuje
energię  gleby;  w czwartym,  zwanym  „rewolucją  paliwową",  uczy  się  korzystać  z  zasobów
mineralnych (węgla, ropy, gazu); w piątym ujarzmia energię atomu. Poziom rozwoju kultury w
każdej z faz można, zdaniem White'a, mierzyć formułą P = E x T, gdzie E to ilość zużywanej
energii,  a  T  wydajność  środków  technicznych  przetwarzających  energię.  W  ten  sposób
dokonuje się pełna, choć chyba pozorna, obiektywizacja kryterium postępu.

Inny  antropolog  amerykański,  Julian  Steward,  w  książce  pt.  Teoria  zmiany  kulturowej6

kwestionuje  możliwość  tworzenia  teorii  na  temat  kultury  „w ogóle",  podkreślając  ogromną
wielość i zróżnicowanie konkretnych kultur. Nie oznacza to jednak, że antropolog jest skazany
na  idiografizm,  czysto  opisowe  odzwierciedlanie  szczegółowych  sytuacji  historycznych.
Steward  postuluje  budowanie  antropologicznych  teorii  „średniego  zasięgu",  dotyczących
kultur  typowych,  reprezentatywnych  dla  pewnych  obszarów  czy  epok.  O  typie  kultury
decyduje  charakter  instytucji  dla  niej  centralnych  (w  odróżnieniu  od  peryferyczny  ch).
Najczęściej te instytucje centralne to technologia i ekonomika. Wtórny, peryferyczny charakter
mają na ogół formy organizacji  politycznej  i społecznej  oraz rozpowszechnione ideologie. W
rezultacie powstaje „teoria ewolucji multilinearnej", rekonstrukcja wielu różnych linii, wzdłuż
których rozwijały  się  kultury ludzkie,  a także określone aspekty kultur  (ekonomika,  sztuka,
religia itp.).
5 L. White, The Euolution of Culture, New York 1959: McGraw Hill.
6 J. H. Steward, Theory of Culture Change, Urbana 1979 [1955]: University of Illinois Press.

Marshall Sahlins, autor pracy pt. Ewolucja i kultura wprowadza rozróżnienie „ewolucji ogólnej" i
„ewolucji szczegółowych"7. Ewolucja ogólna to tendencja systemów społeczno-kulturowych do
rosnącej  złożoności,  bogatszej  organizacji  wewnętrznej  i  zwiększonej  adaptacyjności  w
stosunku  do  środowiska.  Tendencja  ta  występowałaby  w  pełni,  gdyby  systemy  takie  były
wzajemnie  izolowane,  rozwijały  się  tylko  według  własnych,  wewnętrznych  praw.  W
rzeczywistości występuje dyfuzja, przenikanie się, wzajemne oddziaływanie wielu systemów. I
to  wprowadza  odchylenia  od  ogólnej  zasady.  Pojawia  się  zróżnicowanie  „gatunków
kulturowych", z których każdy przechodzi „ewolucję szczegółową".

Jedną z socjologicznych koncepcji  ewolucji konstruuje amerykański socjolog Gerhard Lenski,
zwłaszcza w pracach  Power and Privilege  i  Human Socie-tiess.  Podobnie jak Morgan czy White,
Lenski  jest  deterministą  technologicznym.  Twierdzi,  że  podstawowy,  napędowy  czynnik
ewolucji  kryje się w dziedzinie technologii.  Ale tę ostatnią rozumie inaczej  niż poprzednicy.
Decydujące dla technologii są nie rodzaj czy ilość przetwarzanej energii, lecz zasoby i sposoby
przetwarzania  informacji.  Kryterium  rozwoju  jest  wzrost  zasobów  informacji,  a  zwłaszcza
informacji  technologicznej  - służącej  opanowywaniu i wykorzystywaniu świata materialnego
przez  człowieka.  Rozwój  ludzkości  przeszedł  cztery  stadia,  wyróżniające  się  charakterem
stosowanej  informacji:  w  pierwszym  dominuje  genetyczny  (pozaświadomościowy)  zapis  i
przekaz  informacji  przez  dziedziczenie  biologiczne;  w  drugim  -  pojawia  się  uczenie  się
indywidualne, za pośrednictwem świadomości; w trzecim ludzie zaczynają używać znaków -
traktować  pewne  naturalne  zdarzenia  jako  sygnał  zajścia  innych;  w  czwartej  -  odkrywają
tajemnice konwencjonalnych, konstruowanych symboli, tworzą język służący porozumiewaniu
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się,  kodyfikowaniu  informacji  i  jej  transmisji  do  przyszłych  pokoleń.  Technologia  jest
podstawowym czynnikiem determinującym system społeczny, wpływa ona bezpośrednio na
charakter ekonomiki, ta z kolei na charakter polityki, a w rezultacie - na formy dystrybucji dóbr
(strukturę  nierówności  społecznej).  Biorąc  te  wszystkie  czynniki  pod  uwagę,  w  ich
przyczynowej  sekwencji,  można  wyróżnić  takie  kompleksowe  typy  społeczeństw,
następujących kolejno po sobie w toku ewolucji: a) łowieckie i zbierackie, b) proste ogrodnicze,
c)  rozwinięte  ogrodnicze,  d)  rolnicze,  e)  przemysłowe.  Szczególnym  typem,  niejako  linią
boczną  ewolucji,  która  występuje  tylko  w  swoistych  warunkach  geograficznych,  są
społeczeństwa rybackie.
7 M. Sahlins, Evolution and Culture, Ann Arbor 1960: University of Michigan Press.
8 G. E. Lenski, Power and Privilege, New York 1966: McGraw-Hill. G. Lenski, J. Lenski, Human Societies: An Introduction
to Macrosociology, New York 1974 [1970]: McGraw-Hill.

Jeden  z  najwybitniejszych  socjologów  XX  wieku,  Talcott  Parsons  (1902-1979)  może  być
dołączony  do  tej  listy  neoewolucjonistów  dzięki  dwóm  książkom,  jakie  napisał  pod koniec
życia: Societies: Evolutionary and Comparatwe Perspectwes  (1966) i  The System o f Modern Societies
(1971). W jego ujęciu ewolucja nie jest procesem jednorodnym; przeciwnie, składają się na nią
cztery  subprocesy:  a)  różnicowania  strukturalnego  i  funkcjonalnego,  w  wyniku  czego  z
jednolitego systemu wyłaniają się podsystemy i pełnić zaczynają wyspecjalizowane funkcje, b)
doskonalenia adaptacyjnego, gdy każdy z tych podsystemów zaczyna działać coraz bardziej
efektywnie i mniejszym kosztem, c) inkluzji elementów dawniej  z systemu wyłączonych, np.
poszerzania  instytucji  obywatelstwa,  emancypacji  grup  upośledzonych,  mobilizowania
powszechnego  uczestnictwa,  d)  uogólniania  wartości,  tak  aby  mogły  one  skutecznie
legitymizować  nowy,  bardziej  skomplikowany  system,  nie  będąc  zakotwiczonymi  w
partykularnych  interesach  podsystemów,  grup,  lokalnych  zbiorowości.  Ewolucja  przechodzi
typowe stadia.  Nie  jest  unilinearna,  ale  cechuje  się  pewnymi  ogólnymi  tendencjami,  na  tle
których dopiero wyodrębniają się szczegółowe przebiegi.

Takie ogólne fazy ewolucji określa Parsons jako: a) prymitywną, b) pośrednią (archaiczną) i c)
nowoczesną. Przejście od pierwszej do drugiej dokonuje się w momencie pojawienia się języka
pisanego.  Otwiera  to  możliwość  kodowania,  dyfuzji  i  historycznej  transmisji  treści
kulturowych. Z kolei przejście od drugiej do trzeciej fazy dokonuje się w momencie pojawienia
się  prawa  stanowionego.  Dostarcza  ono  uogólnionego,  uniwersalistycznego  systemu  norm,
wystarczająco  oderwanego  od  konkretnego  kontekstu  osobistego  czy  sytuacyjnego,  aby
umożliwiać  regulację  życia  społecznego  w  najbardziej  złożonych,  zróżnicowanych
wewnętrznie  systemach  społeczno-kulturowych.  Społeczeństwo  nowoczesne  rozwinęło  się
najpełniej w ramach tradycji zachodniej, zapoczątkowanej przez cywilizację grecką i żydowską
(judaistyczną).  W ramach  tej  tradycji  rolę  „społeczeństwa  wiodącego"  przejmują  w naszych
czasach Stany Zjednoczone. Żadna inna linia rozwojowa nie wykazała takiego dynamizmu, ani
takiej zdolności adaptacyjnej, jak właśnie cywilizacja zachodnia. Parsons zdradza tu typowy dla
wielu ewolucjonistów etnocentryzm: tendencję  do traktowania własnego społeczeństwa jako
najdoskonalszej, uniwersalnej miary postępu.
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Neodarwinizm i socjobiologia

Najdalej  od klasycznego ewolucjonizmu odchodzi tzw. socjobiologia,  kierunek, który stał się
głośny, a nawet modny, od drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Jego źródła są zupełnie inne
niż  socjologicznego  czy  antropologicznego  ewolucjonizmu,  wywodzi  się  mianowicie
bezpośrednio z biologii. Tutaj od początku ewolucję pojmowano inaczej niż w socjologii.

W  wersji  oryginalnej  teoria  Darwina  była  stosunkowo  konkretna;  składnikami  populacji,  o
których  mówiła,  były  osobniki  -  pojedyncze  organizmy  biologiczne.  Dalszy  rozwój  teorii
poszedł  nieuchronnie  w  kierunku  większej  abstrakcji.  Zamiast  żywych,  konkretnych
osobników  w  neodarwinizmie  jako  przedmiot  teorii  pojawiły  się  geny.  Idea  genów  jako
nośników dziedzicznie przekazywanych cech wywodzi się od Grzegorza Mendla (1822-1884).
Neodarwinizm bywa też określany jako „mariaż" Darwina z Mendlem. Ta odmiana teorii głosi,
że:  po pierwsze,  w populacji  istnieje  zróżnicowana  pula  genetyczna,  która  wyznacza  cechy
anatomiczne,  fizjologiczne  i  behawioralne  (typowe  zachowania)  osobników;  po  drugie,  w
obrębie  puli  genetycznej  występują  różne  mechanizmy  prowadzące  do  zmiany  jej  składu,
przemieszczania się, mieszania genów - obok doboru naturalnego, który powoduje, że osobniki
najlepiej przystosowane przekazują swoje geny potomstwu, występuje także migracja między
pulami  genetycznymi  (przez  powinowactwo),  rekombinacja  genów,  genetyczne  dryfowanie
itp.; po trzecie, istotna właściwość genów to zdolność do rozprzestrzeniania się, pomnażania się
w populacji  przez reprodukcję  osobników,  będących ich nosicielami  (pewne  rodzaje  genów
odnoszą sukces reprodukcyjny, rozprzestrzeniając się i utrwalając w populacji, inne natomiast
ulegają eliminacji). W ten sposób pula genetyczna ulega zmianie, a wraz z tym zmieniają się
cechy i sposoby zachowania osobników. Istotne procesy ewolucyjne dokonały się w obrębie
puli genetycznej, a zmiana charakteru gatunku jest tylko tego zewnętrznym przejawem.

Bezpośrednio z neodarwinizmu (genetyki populacji) wywodzi się tzw. socjobiologia. Jej twórcą
jest  amerykański  biolog  Edward  Wilson.  W  pracy  Socjobiologia:  nowa  synteza  próbował  on
ukonstytuować dyscyplinę, która zajmowałaby się badaniem biologicznych podstaw zachowań
społecznych (zbiorowych) wszystkich organizmów żywych, w tym i człowieka9. W tym sensie,
chciał z socjologii uczynić część biologii. Tezy Wilsona były bardzo kontrowersyjne, zwłaszcza
wobec tradycyjnych sposobów myślenia w socjologii: a) głosił on, że człowiek nie jest niczym
wyjątkowym,  lecz  tylko  jednym  z  wielu  gatunków  zwierzęcych;  b)  jego  zdaniem  wzory
zachowań  charakterystycznych  dla  gatunku  nie  są  wyuczone,  nabyte  z  kultury  danego
społeczeństwa,  lecz  dziedziczne,  zakodowane  w  materiale  genetycznym;  c)  w  jego  ujęciu
ewolucja,  zmiana  społeczna,  dokonuje  się  nie  przez  walki,  konflikty,  współzawodnictwo
między ludźmi czy ich  zbiorowościami,  lecz w tajemniczym, niewidocznym świecie  genów,
przez sukces reprodukcyjny jednych, a klęskę innych.
9 E. O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis, Cambridge 1990 [1975]: Harvard University Press.

W późniejszych pracach (np. O naturze ludzkiej czy Geny, umysł i kultura, napisanej wspólnie z C.
Lumsdenem)  Wilson  odchodzi  od  takiego  skrajnego  stanowiska,  uznając  wyjątkowość
człowieka  związaną  z  fenomenem  umysłu  (pamięci,  symbolicznego  myślenia,  języka)10.  Z
socjobiologii  wyodrębnia  się  jej  subdyscyplina:  socjobiologia  człowieka.  W świecie  ludzkim
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ewolucja przybiera nową postać - „genetyczno-kulturowej koewolucji" (przypomina się stara
myśl Warda o antropo- i socjogenezie). Między kulturą a biologią występuje, według Wilsona,
obustronna interakcja; kultura jest odpowiedzią na imperatywy biologii, ale z kolei - i to jest
teza istotna -  cechy biologiczne  ewoluują  w odpowiedzi  na innowacje  kulturowe.  Kultura i
biologia  nie  istnieją  jako  dwa  oddzielne  procesy,  lecz  przeplatają  się.  Biologia  przenika  do
kultury,  ale  także  kultura  znajduje  dostęp  do  biologii,  genów,  stając  się  przedmiotem
biologicznego dziedziczenia. Produktem takiej ustawicznej interakcji jest historia ludzkości.

Socjobiologia  zamyka  długą  genealogię  ewolucjonizmu  w  jego  czystej  postaci.  Ale
ewolucjonizm znalazł kontynuację także w pewnych innych teoriach, podejmujących problemy
zmiany  i  rozwoju  w  II  połowie  XX  wieku:  teorii  modernizacji  i  teorii  społeczeństwa
postindustrialnego. W obydwu odnaleźć można pośrednie echa założeń ewolucjonistycznych.

Teoria modernizacji

Teoria modernizacji zyskuje szczególny rozgłos w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Jest
odpowiedzią na doświadczenia historyczne związane z wyzwalaniem się i usamodzielnianiem
dawniejszych krajów kolonialnych tzw. Trzeciego Świata.  Stara się  uchwycić  prawidłowości
tego procesu i wyprowadzić prognozy na przyszłość.

Dziedzictwo ewolucjonizmu jest tu wyraźne w następujących tezach:  a) kraje  postkolonialne
znajdują się na wczesnym etapie tej  samej trajektorii  rozwojowej,  u kresu której znajdują się
najwyżej rozwinięte państwa Europy Zachodniej i USA (teza rozwoju unilinearnego); b) rozwój
przechodzi  typowe  stadia:  od  społeczeństwa  tradycyjnego  (w  którym  dominują  tendencje
zachowawcze, instytucje rodzinne, przypisane formy statusu społecznego, emocjonalny, pełen
przesądów  i  fatalistyczny  pogląd  na  świat),  poprzez  formy  pośrednie,  do  społeczeństwa
nowoczesnego  (które  charakteryzuje  gotowość  do  zmiany,  dominacja  więzi  zawodowych  i
pozarodzinnych,  uzyskiwanie  statusu społecznego  przez własne  osiągnięcia,  innowacyjność,
przedsiębiorczość,  orientacja  ku  przyszłości,  racjonalny  pogląd  na  świat)  (teza  rozwoju
kierunkowego);  c)  kraje  Trzeciego  Świata  reprezentują  społeczeństwo  tradycyjne,  są  więc
zapóź-nione i muszą być podciągnięte do poziomu rozwiniętych państw zachodnich, których
instytucje  reprezentują  postęp  dziejowy  (teza  progresywizmu  i  etnocen-tryzmu);  d)
podstawowy  mechanizm  modernizacji  to  różnicowanie  struktur  i  funkcji,  z  równoczesnym
zapewnieniem integracji, koordynacji, „organicznego" powiązania różnicujących się elementów
(teza o dyferencjacji i integracji).
10 E. O. Wilson,  On Human Naturę,  Cambridge 1978: Harvard University Press. C. J. Lumsden, E. O. Wilson,  Genes,
Mind and Culture, Cambridge 1981: Harvard Uniyersity Press.

Novum  w stosunku do klasycznego ewolucjonizmu polega na tym, że  modernizacja  nie  jest
ujawnianiem się, stopniowym, spontanicznym realizowaniem wewnątrzspołecznych tendencji,
lecz raczej procesem zamierzonym, sterowanym i stymulowanym z zewnątrz. Nowa sytuacja
historyczna powoduje, że współistnieją ze sobą społeczeństwa wysoko rozwinięte i zacofane
kraje  postkolonialne.  Świat  dzieli  się  na centrum i peryferie.  Wzorce  nowoczesności  istnieją
realnie w cywilizacji Zachodu i stamtąd ulegają szerokiej dyfuzji. Wobec tego rozwój krajów
postkolonialnych przybiera charakter egzogenny: a) jest naśladowaniem, doganianiem krajów
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przodujących; stamtąd płyną wizje, schematy, programy rozwoju, b) dokonuje się przy udziale
krajów najbardziej rozwiniętych bądź pośrednio (przez powiązania ekonomiczne, kulturalne,
polityczne, edukacyjne), bądź bezpośrednio (gdy same włączają się w politykę modernizacyjną
swojej dawnej kolonii). W toku rozwoju „epicentra nowoczesności" same ulegają zmianie; już
dziś widać, jak z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej przesuwają się do basenu Pacyfiku i
Dalekiego Wschodu.

Tak  więc  modernizację  zdefiniować  można  jako  zbliżanie  się  społeczeństwa  w  sposób
zamierzony, celowy, planowany, do uznanego modelu nowoczesności,  najczęściej  do wzorca
jakiegoś  istniejącego  społeczeństwa  uznanego  za  nowoczesne.  Jest  to  powolne  dościganie
takiego wzorca, pokonywanie przepaści, przezwyciężanie zapóźnienia w stosunku do niego.

Niektórzy autorzy skupiali uwagę na ekonomicznym wymiarze modernizacji. Np. Walt Rostow
w  Stadiach  wzrostu  gospodarczego11 stara  się  uchwycić  warunki  niezbędne  startu  (take-off)  do
ciągłej  akumulacji  kapitału  i  inwestycji,  a  tym samym do trwałego,  samonapędzającego  się
wzrostu dochodu narodowego.  Inni  (np. David Apter)  analizują wymiar polityczny,  śledząc
drogi  powstawania  instytucji  demokratycznych.  Ciekawy nurt  stanowią  prace  psychologów
społecznych  poszukujących  uwarunkowań  procesów  modernizacyjnych  w  sferze  postaw,
motywacji, orientacji osobowościowych. David McClelland formułuje głośną teorię „motywacji
do  osiągnięć"12,  w  której  dążenie  do  sukcesu,  innowacyjność,  duch  przedsiębiorczości
traktowane są jako warunki niezbędne modernizacji. (Dźwięczą tu echa dawnej koncepcji Maxa
Webera,  który  wiązał  powstanie  kapitalizmu  z  upowszechnieniem  się  swoistego  „etosu
purytańskiego").  Inny  współczesny  autor,  Alex  Inkeles,  konstruuje  syndrom  „osobowości
nowoczesnej"13,  na  który  składać  się  mają:  a)  niezależność  od  tradycyjnych  autorytetów,
postawa  antydogmatyczna  i  sceptyczna,  b)  zainteresowanie  sprawami  publicznymi,  c)
otwartość  na  nowe  doświadczenia,  d)  wiara  w  siłę  rozumu  i  skuteczność  nauki,  a  więc
orientacja  racjonalistyczna,  e)  antycypowanie  i  planowanie  przyszłych  poczynań,  a  także
zdolność  rezygnowania  z  natychmiastowych  gratyfikacji  na  rzecz  korzyści  przyszłych,  f)
wysokie  aspiracje  edukacyjne,  kulturalne,  zawodowe;  dążenie  do  samodoskonalenia  i
realizowania się poprzez sukces życiowy.
11 W "W Rostow,  The Stages  ofEconomic  Growth:  A Non-Communist  Manifesto,  London 1960:  Cambridge University
Press.

Teoria społeczeństwa postindustrialnego

Teoria  społeczeństwa  postindustrialnego  podejmuje  inny  nurt  rozważań.Myśle-nie
ewolucjonistyczne stwarza pokusę prognozowania przyszłości. Skoro kierunek i mechanizmy
rozwoju  społecznego  są  konieczne,  prawidłowe,  nieodwracalne,  można  budować  wizję
przyszłości  przez  prostą  ekstrapolację  obecnych  (czy  przeszłych)  tendencji.  Teoria
społeczeństwa  postindustrialnego  stara  się  wskazać,  co  nadejdzie  po  w  pełni  rozwiniętym
społeczeństwie  przemysłowym.  Pojęcie  „społeczeństwa  postindustrialnego"  wprowadził  w
1974 r. Daniel Bell14. W starym, ewolucjonistycznym stylu dzieli on historię ludzkości na trzy
fazy:  preindustrialną,  industrialną  i  postindustrialną.  Do  końca  XX  wieku  przodujące
ekonomicznie kraje świata - USA, Japonia, Europa Zachodnia - uzyskać miały, jego zdaniem,
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cechy społeczeństw postindustrialnych.  Jakie  to cechy?  Po pierwsze,  przesunięcie  znaczenia
sektorów gospodarczych; rosnąca dominacja sektora usług (III  sektora,  przez co rozumie się
m.in.  administrację,  bankowość,  handel,  transport,  ochronę  zdrowia,  oświatę,  naukę,
sądownictwo,  środki  masowego  przekazu,  literaturę,  sztukę  itp.)  przy  znacznym  spadku
znaczenia  sektora  przemysłowego  i  ogromnym  ograniczeniu  rolniczego.  Po  drugie,  zmiana
dominującej technologii z energetycznej na informatyczną (co związane jest z automatyzacją,
robotyzacją,  rozwojem  telekomunikacji).  Po  trzecie,  wzrost  znaczenia  planowania,
prognozowania  rozwoju,  kontrolowania  technologii;  dominacja  kryteriów pragmatycznych i
technokratycznych  przy  zaniku  racji  ideologicznych  czy  etycznych.  Po  czwarte,  rozkwit
„technologii  intelektualnej",  a  więc  celowego  wykorzystywania  nauki  dla  potrzeb  praktyki
(budowa  nowych  urządzeń,  systemów  technicznych,  wykorzystanie  nowych  surowców,
materiałów itp.). Po piąte, przekształcenie struktury klasowej, w której nową klasą panującą, w
miejsce właścicieli (burżuazji), stają się wysoko kwalifikowani specjaliści (technicy, ekonomiści,
inżynierowie,  menedżerowie).  Spośród  wielu  kontynuatorów  wizji  Bella  wymienić  można
Johna Naisbit-ta, który w 1982 r. wprowadza pojęcie „megatrendów"15: tendencji prowadzących
do  fundamentalnych  zmian  strukturalnych  społeczeństw  współczesnych.  Wśród  dziesięciu
megatrendów, jakie  wymienia,  niektóre  są powtórzeniem tendencji  dostrzeżonych już przez
Bella,  tyle  że  potwierdzonych  nowym  materiałem  empirycznym.  Inne  biorą  pod  uwagę
zupełnie nowe procesy, które dziesięć lat wcześniej nie były jeszcze tak widoczne. Jeden z nich
to wspomniana już kilkakrotnie globalizacja.  Gospodarka przestaje  być państwowa,  staje  się
światowa;  taki  charakter  ma  rynek  ekonomiczny,  finansowy,  taki  charakter  uzyskuje
międzynarodowy podział pracy. Podobnie komunikacja, turystyka, środki masowego przekazu
(a  zwłaszcza  telewizja  satelitarna)  prowadzą  do  globalizacji  kultury,  sztuki,  rozrywki,
informacji.  Świat  staje  się  jakby  „wielką  wioską":  (termin  kanadyjskiego  teoretyka  M.
McLuhana).  Inny  megatrend  związany  jest  z  komputeryzacją,  a  zwłaszcza  umasowieniem
komputerów osobistych, jako standardowego wyposażenia wielu stanowisk pracy. Niektóre z
megatrendów dotyczą polityki. Wskazuje więc Naisbitt na decentralizację władzy, wypieranie
państwa  z  wielu  dziedzin  życia,  wzrost  znaczenia  inicjatyw  lokalnych  i  samorządności,
poszerzanie  form demokracji  bezpośredniej.  Wreszcie  zwraca uwagę na zmiany stylu życia:
renesans  bezpośrednich,  bliskich  więzi  międzyludzkich  (a  zwłaszcza  przeniesienie  ich  z
kontekstu rodzinnego do zawodowego), pojawienie się form wspólnotowych, przełamujących
się przez tradycyjne, ostre hierarchie klasowe (np. „nowe ruchy społeczne", grupy interesów,
stowarzyszenia dobrowolne),  czy na koniec - niezwykłe wzbogacenie opcji  konsumpcyjnych
(możliwości  wyboru  w zakresie  towarów,  form  rozrywki,  uczestnictwa  kulturalnego,  życia
religijnego itp.).
12 D. McClelland, The Achieuing Society, New York 1967 [1961]:The Free Press.
13 A. Inkeles, D. H. Smith, Becoming Modern, Cambridge, Mass. 1974: Harvard University Press.
14 D. Bell, The Corning ofthe Post-Industrial Society, Londonl974: Heinemann.
15 J. Naisbitt, P. Aburdene, Megatrends 2000: The New Directions for the 1990's, New York 1990 [1982]: William Morrow.

Łatwo  zauważyć,  że  teoria  społeczeństwa  postindustrialnego  jest  najmniej  precyzyjną  ze
wszystkich omawianych dotąd koncepcji. W ścisłym sensie nie jest to w ogóle żadna „teoria";
zbliża  się  do  potocznego,  zdroworozsądkowego  opisu  pewnych  spektakularnych  zjawisk
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pojawiających się  w społeczeństwach współczesnych oraz do futurologicznych dywagacji  na
temat ich dalszego rozwoju. Niewiele w istocie wyjaśnia. Pozwala co najwyżej uzyskać nieco
lepszą, całościową orientację w kierunku dokonujących się przemian.

VILFREDO PARETO (1848-1923)

Uczony włoski, inżynier, ekonomista, a dopiero pod koniec życia socjolog. W zakresie ekonomii
jego najważniejsze  dzieło  to dwutomowy (Kurs  ekonomii  politycznej!  (1896),  a  w socjologii
wsławił się ogromnym tomem, podzielonym na 2612 numerowanych paragrafów, pt. [Traktat
socjologii  ogólnej]  (1916),  w którym przedstawił oryginalną teorię społeczeństwa i koncepcję
zmian społecznych.

Za podstawowy składnik życia społecznego Pareto uznał działania, które wiążą się ze sobą w
całościowy  system  społeczny  zmierzający  do  stanu  aequillbrium  (równowagi).  Działania  są
obiektywnie logiczne wtedy, gdy rzeczywiście zdolne są osiągnąć cel,  do którego zmierzają,
subiektywnie zaś logiczne, gdy jednostka działająca wierzy w ich skuteczność dla osiągnięcia
postawionych celów. W życiu społecznym działania, które byłyby logiczne zarazem w sensie
obiektywnym, jak i subiektywnym stanowią rzadkość, a dominują działania nielogiczne, czyli
takie,  w  których  subiektywne  przeświadczenia  o  ich  skuteczności  niezgodne  są  z
obiektywnymi szansami realizacji celu (przykład; działania magiczne, rytualne, utopijne, oparte
na przesądach czy złudzeniach ideologicznych, a także działania przynoszące niezamierzone
konsekwencje sprzeczne z oczekiwaniami). Działania ludzkie to z jednej strony obserwowalne
zachowania,  a  z drugiej  teorie,  za pomocą których  ludzie  uzasadniają  czy usprawiedliwiają
swoje postępowanie na użytek innych lub dla siebie samych. U podstaw wszelkich działań leżą
ukryte siły biopsychiczne, czyli „sentymenty". Metodą dotarcia do rzeczywistych sentymentów,
jakie  ludźmi  kierują,  jest  krytyczna  analiza  teorii  potocznych.  Odnajdziemy  w  nich  pewne
składniki  stałe,  powtarzalne,  które  Pareto  nazywa  residuami.  Znajdziemy  też  treści
przypadkowe,  wprowadzane  adhoc  racjonalizacje  podejmowanych  działań,  które  nazywa
derywacjami.  Najbardziej  typowe  są  residua  innowacyjne,  spekulacyjne,  przedsiębiorcze,
podkreślające  indywidualną  autonomię,  lub  przeciwnie  -  residua  zachowawcze,
konserwatywne,  zorientowane  kolektywistycznie.  Derywacje  to  na  przykład  tzw.  „dowody
werbalne" wywołujące pozytywne skojarzenia (hasła sprawiedliwości, równości, demokracji),
powoływanie się na większość, na autorytety itp.

Zmiana społeczna nie ma charakteru liniowego, kierunkowego, lecz cykliczny, a o jej  rytmie
decyduje charakter residuów, jakimi kierują się elity polityczne, gospodarcze czy intelektualne.
Wahania  między  dominacją  innowacyjnych  „lisów"  i  konserwatywnych  „lwów"  w  życiu
politycznym, podobnie jak ryzykanckich spekulantów i stawiających na bezpieczeństwo ren-
tierów w ekonomii czy sceptyków i dogmatyków w dziedzinie ideologii, religii i nauki - określa
Pareto mianem „krążenia elit". Stanowi ono sens historii.
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s. 350-3Teoria cykli dziejowych w historiozofii

Wszystkie  scharakteryzowane  dotąd  koncepcje  uznawały  kierunkowy  i  progresywny  bieg
historii.  Była ona sekwencją  zdarzeń  niepowtarzalnych,  stale  wznoszącą się,  nieodwracalną,
przybliżającą  pożądany stan  społeczeństwa.  Zupełnie  inny kształt  przypisują  dziejom teorie
cykliczne.  Historia  toczy  się  w  powtarzalnym  rytmie,  żadne  zdarzenie  historyczne  nie  jest
całkowicie unikalne, po pewnym czasie bieg dziejów powraca do punktu wyjścia, a w każdym
razie  do  stanów  podobnych  tym,  jakie  miały  miejsce  wcześniej.  Teraźniejszość  nie  jest  tu
kulminacją, lecz tylko przejściowym etapem procesu. Wobec tego idea kierunkowości procesu,
a tym bardziej postępu dziejowego, nie ma sensu.

Interpretacja historii jako powtarzających się cykli, obecna w myśli ludzkiej od dawien dawna,
znalazła systematyczny wyraz w kilku XIX-wiecznych koncepcjach historiozoficznych. I stąd
już przeszła bezpośrednio do socjologii.

Rosyjski filozof Mikołaj Danilewski (1822-1885), autor głośnego dzieła  Rosja i Europa,  odrzuca
trzy aksjomaty ewolucjonizmu: a) że rozwój obejmuje ludzkość jako całość, b) że rozwój ma
charakter kierunkowy i postępowy, c) że miarą postępu jest społeczeństwo Zachodniej Europy.
Twierdzi,  że  przedmiotem  rozwoju  nie  jest  ludzkość,  lecz  „cywilizacje":  mniejsze,  jednolite,
względnie  izolowane  całości  historyczno-kulturowe,  wyróżniające  się  swoistym  „stylem"  i
swoistym rytmem zmian. Wymieniał takie, jak: egipska, chińska, babilońska, indyjska, perska,
hebrajska,  grecka,  rzymska,  teutońska,  słowiańska.  Idealizował  tę  ostatnią,  twierdząc,  że
harmonijnie  syntetyzuje  ona cztery  style  typowe dla  cywilizacji  ją  poprzedzających  -  wątek
religijny cywilizacji  hebrajskiej  z wątkiem artystycznym cywilizacji  greckiej,  rzymską sztuką
rządzenia i prawodawstwa oraz politycznymi i wojennymi umiejętnościami Teutonów.

Każda  cywilizacja  przechodzi  prawidłowy  cykl  życiowy.  Pierwszy  etap  to  pojawienie  się
cywilizacji  jako  syntezy  dawniej  rozproszonych  elementów  kulturowych;  drugi  etap  to
uzyskanie  przez nią rzeczywistej  odrębności  kulturalnej  i  politycznej;  etap trzeci  to rozkwit
cywilizacji, pełna realizacja wszystkich zawartych w niej możliwości twórczych; etap czwarty
to wyczerpywanie się potencjału twórczego, stagnacja, apatia; etap piąty to rozpad i upadek
cywilizacji. Takie cykle cywilizacje przechodzą nierównomiernie, w związku z czym występują
między  nimi  dysproporcje  rozwojowe;  w  danym  momencie  współistnieją  cywilizacje
znajdujące się w różnych fazach cyklu. Danilewski sądził, że pod koniec XIX wieku cywilizacja
rzymsko-germańska  znajdowała  się  w fazie  rozpadu,  a  cywilizacja  słowiańska  przeciwnie  -
osiągała dojrzałość i rozkwit.

Ważna  lekcja  metodologiczna  płynąca  z  koncepcji  Danilewskiego  nakazuje  rozważać  każde
zdarzenie  historyczne  w  sposób  podwójnie  zrelatywizowany:  do  konkretnej  cywilizacji,  w
ramach której występuje, oraz do fazy w cyklu typowym dla tej właśnie cywilizacji.

Duże pokrewieństwo z przedstawionym ujęciem wykazuje  teoria  Oswalda Spenglera  (1880-
1936), wyłożona w jego dziele pt.  Zmierzch Zachodu.  Historia nie ma żadnych uniwersalnych
praw,  przeciwnie  -  każda  całość  kulturowa  realizuje  różne  wartości,  posiada  swoiste
prawidłowości.  Całości  kulturowe  stanowią  wzajemnie  izolowane  monady,  nie  zachodzi
między nimi dyfuzja, a nawet wzajemne zrozumienie jest utrudnione lub niemożliwe. Każda
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ma  własną  „duszę  kulturową".  Najbardziej  przeciwstawne  odmiany  duszy  kulturowej  to
„wątek apolliński" charakterystyczny dla kultury antycznej (kult bogów, apoteoza doświadczeń
zmysłowych,  ciała  ludzkiego)  oraz „wątek  faustyczny"  typowy dla kultury zachodniej  (kult
siły, apoteoza aktywności, woli, opanowywania świata).

Każda  całość  kulturowa  przechodzi  prawidłowe  fazy.  Immanentnym  prawem  każdej  takiej
całości  jest  przechodzenie od wzrostu i rozkwitu (zwanego stadium „kultury"),  do upadku i
destrukcji (czyli stadium „cywilizacji"). Stadium kultury cechuje dominacja elit intelektualnych
tworzących wartości  duchowe,  zgodnie  z którymi organizowane  są stosunki  ekonomiczne  i
polityczne (przykładem: arystokracja i kler w epoce feudalizmu). Natomiast stadium cywilizacji
oznacza:  a)  dominację  elit  politycznych  nad  elitą  intelektualną,  b)  rozpad  na  metropolię  i
prowincję,  która  jedynie  naśladuje  wzory  metropolii,  c)  eliminację  autentycznych  wartości
przez  puste  slogany,  d)  zastąpienie  wszelkich  więzi  autotelicznych  (bezinteresownych,
spontanicznych,  intymnych)  instrumentalnymi  (wyrachowanymi,  formalnymi),  e)  zanik
ideałów duchowych na rzecz hedonistycznej konsumpcji, f) zastąpienie człowieka jako pełnej,
wielowymiarowej, posiadającej tożsamość osoby funkcją czy rolą w podziale pracy.

Spengler sądzi, że w punktach tych zawiera się diagnoza współczesnej mu cywilizacji Zachodu;
znajduje  się  ona  w  stanie  upadku.  Jego  koncepcję,  przepełnioną  pesymizmem,  określa  się
dlatego czasami jako katastrofizm historiozoficzny.

Socjologiczne teorie cykli

W socjologii pierwszą teorię cykli dziejowych formułuje Yilfredo Pareto (1848-1923) w Trattato
di  Sociologia  Generale.  W  jego  ujęciu  system  społeczny  jest  w  nieustannym  ruchu;  stanowi
płynny  proces  przechodzenia  od  równowagi  (aequilibrium),  poprzez  destabilizację,  do
załamania się równowagi  (disaequilibrium)  i ponownie do nowego stanu równowagi (nowego
aequilibrium).  W  każdej  fazie  o  stanie  systemu  decyduje  charakter  dominujących  elit,  a
zwłaszcza elity rządzącej (klasy politycznej), czyli tych wszystkich, których decyzje są wiążące
dla innych, tych, w czyich rękach znajduje się władza. Właściwości elit wynikają  z  tego, jakie
fundamentalne  skłonności,  motywacje,  predyspozycje  psychologiczne  („residua")  dominują
wśród ich członków. Residua są dwóch przeciwstawnych typów: pierwszy typ wyraża się w
innowacyjności, przemyślności, przedsiębiorczości, ekspansywności, gotowości podejmowania
ryzyka,  pasji  działania,  oportunizmie;  typ drugi  wyraża się  w konserwatyzmie,  ostrożności,
tradycjonalizmie,  pryncypialności,  kulcie  stabilności  i  ciągłości.  Strategia  działania  „lisów",
czyli reprezentantów pierwszego typu, opiera się na chy-trości; strategia działania „lwów" - na
przemocy (ta analogia ze światem zwierząt zapożyczona jest od Niccolo Machiavellego).

Zmiana  historyczna  to  krążenie  elit,  kolejna  wymiana  jednych  elit  na  drugie.  „Historia  jest
cmentarzyskiem arystokracji"  -  powiada Pareto, mając na myśli właśnie upadłe elity. Można
wyróżnić  rozmaite  cykle  krążenia  elit.  Najważniejszy to cykl  polityczno-militarny:  a)  rządzą
„lwy",  opierające  swą władzę  na  przemocy,  podboju,  wojnie,  b)  w warunkach  pokojowych
niezbędne są jednak umiejętności innego rodzaju: manipulacja, organizowanie, zarządzanie, c)
wobec  tego  „lisy"  nieuchronnie  przenikają  do  elity  przez  kooptację,  d)  z  czasem  wypierają
„lwy" z  ich  pozycji  lub dokonują  przewrotu  rewolucyjnego,  jednakże  e)  nie  potrafią  radzić
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sobie w sytuacjach zagrożenia, konfliktu i w ten sposób cykl infiltracji i kooptacji zaczyna biec
w  drugą  stronę.  W  innym  cyklu,  ekonomiczno-przemysłowym  uczestniczą  rentierzy  i
spekulanci:  a)  panują ci,  którzy nastawieni  są na oszczędności,  pewny zysk, własność,  małe
ryzyko - a więc rentierzy, b) wynikająca z ich panowania stagnacja rodzi presję ku zmianie,
przyśpieszeniu rozwoju, co otwiera możliwości działania dla spekulantów, c) przenikając do
elity,  są oni  w stanie  przechytrzyć rentierów i wyprzeć ich z zajmowanych pozycji,  albo d)
wykorzystując  niezadowolenie  mas  i  manipulując  nim,  zostają  wyniesieni  do  elity  przez
przewrót rewolucyjny, ale e)  dążenie do stabilizacji,  przewidywalności,  lęk przed chaosem -
odradzają znów znaczenie rentierów i cykl toczy się dalej.

W  socjologii  współczesnej  najciekawszą  teorię  cykliczną  formułuje  amerykański  uczony
rosyjskiego  pochodzenia  Pitirim  A.  Sorokin  (1889-1968)  w  swoim  fundamentalnym,
czterotomowym  dziele  Dynamika  społeczna  i  kulturowa16,  opartym  na  imponującej  erudycji
historycznej i zbieranej  przez długie lata dokumentacji empirycznej.  Według Sorokina,  świat
społeczny  składa  się  z  całościowych  „systemów  społeczno-kulturowych",  które  są  spojone
wewnętrznie,  zintegrowane w dwojaki  sposób: to co społeczne jest  zintegrowane przyczyno
wo-funkcjonalnie (przez interakcje, stosunki społeczne, podział pracy itp.), to co kulturowe jest
zintegrowane logicznie i znaczeniowo (przez analogię, wynikanie, wspólnotę stylu itp.).

Centralny  składnik  każdego  systemu  społeczno-kulturowego  to  „mentalność  kulturowa".
Określa ona sposób ujmowania świata, narzuca hierarchię wartości, kryteria prawdy. Od niej
zależy kształt wszystkich innych składników systemu. Sorokin wyróżnia dwa przeciwstawne
typy mentalności  kulturowej:  ideacyjny i  zmysłowy, oraz typ pośredni -  idealistyczny.  I  tak
mentalność ideacyjna uznaje, że: a) świat jest wieczny, ma istotę duchową, jest niedostępny dla
poznania zmysłowego, b) najważniejsze są potrzeby duchowe, a popędy fizyczne muszą być
ujarzmiane i ograniczane, c) postęp, doskonalenie się, polega na opanowywaniu instynktów i
popędów,  d)  wartości  są  wieczne  i  niezmienne;  mają  charakter  autoteliczny,  e)  prawda
osiągalna  jest  tylko  przez  mistyczne  przeżycie,  intuicję,  wiarę,  objawienie,  f)  sztuka  ma
odzwierciedlać zjawiska religijne, służyć kontemplacji, g) pieniądz i własność są tylko środkiem
do celów wyższych. Zupełnie na odwrót, mentalność zmysłowa opiera się na przekonaniu, że:
a)  świat  jest  materialny  i  dostępny  poznaniu  zmysłowemu,  b)  najważniejsze  są  potrzeby
fizyczne i należy dążyć do ich maksymalnej,  hedonistycznej gratyfikacji, c) postęp polega na
opanowywaniu otoczenia - przyrody i  innych ludzi,  d) wartości  są zmienne i  relatywne;  są
instrumentalnie podporządkowane uzyskiwaniu przyjemności i szczęścia, e) prawda opiera się
na eksperymencie, obserwacji, zasadach logiki, f) sztuka ma dostarczać przeżyć zmysłowych i
rozrywki, g) bogacenie się jest cnotą i miarą wartości człowieka.
16 P. A. Sorokin, Social and Cultural Dynamics, t. I-IV, New York 1937: American Book Company.

Typologia  ta  ma  nie  tylko  charakter  analityczny;  służy  bezpośrednio  sformułowaniu  teorii
zmiany społecznej. Historia ludzkości to cykl zmian mentalności kulturowej - owego rdzenia
systemu  społeczno-kulturowego:  od  ide-acyjnej,  przez  idealistyczną,  do  zmysłowej  i  z
powrotem przez idealistyczną do ideacyjnej.  Np. w kręgu europejskim wiek VIII-VI p.n.e. to
epoka ideacyjna, Grecja  V w. p.n.e. to okres przejściowy, mentalności idealistycznej, Rzym od
IV w p.n.e. do IV w. n.e. to epoka zmysłowa, potem do VI w. trwa okres idealistyczny, by od VI
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do XII zapanowała znów mentalność ideacyjna, wyjście ze Średniowiecza od XII do XIV w. to
epoka przejściowa, idealistyczna, a od wczesnego Odrodzenia w XIV w. aż po dziś dzień trwa
kolejna epoka zmysłowa, która na naszych oczach przechodzi w idealistyczną, by w przyszłości
powrócić  do  fazy  ideacyjnej.  Zmianę  tę  Sorokin  wita  z  wielką  satysfakcją,  jest  bowiem
zjadliwym krytykiem cywilizacji  technicznej,  przemysłowej,  kultury masowej,  urbanizacji  -  i
innych przejawów skrajnie rozwiniętej nowoczesności.

Tak więc kształt historii nie jest linearny; określa go powracający rytm zmian kulturowych, cykl
przypływów i odpływów skrajnych typów mentalności kulturowej. Jaki jest mechanizm takiej
cyklicznej  zmienności?  Sorokin  formułuje  „zasadę  zmiany  immanentnej":  decydują  o  tym
wewnętrzne możliwości rozwojowe każdego systemu społeczno-kulturowego. Istnieje granica
możliwości  kultury,  poza  którą  dana  mentalność  kulturowa  ulega  wyczerpaniu,  traci
możliwość  ekspansji,  nie  jest  już  zdolna  do  rozwoju.  Wtedy  pojawia  się  mentalność
przejściowa,  synkretyczna,  zawierająca  elementy  dawnej  i  nowej,  by  ustąpić  wreszcie
wschodzącej  mentalności  kulturowej,  która  -  do  czasu  -  cechuje  się  ekspansyw-nością,
potencjałem  twórczym,  atrakcyjnością  dla  członków  społeczeństwa.  I  tak  cykl  toczy  się
nieustannie.  Czynniki  zewnętrzne  -  otoczenie  przyrodnicze,  dyfuzja,  podbój  -  mają  jedynie
wtórne znaczenie; mogą np. wpływać na długość faz każdego cyklu, ale nie są w stanie zmienić
jego endogennej logiki.

PITIRIM A. SOROKIN (1889-1968)

Socjolog rosyjski,  który zrobił  wielką karierę  akademicką w USA. Najważniejsze dzieła:  The
Sociology  of  Revolution  [Socjologia  rewolucji]  (1928),  Social  Mobility  [Ruchliwość  społeczna]
(1927),  Society,  Culture  and  Personality  [Społeczeństwo,  kultura  i  osobowość  (1947)  oraz
czterotomowa Social and Cultural Dynamics [Dynamika społeczna i kulturowa] (1937-1941).

Socjologia  winna  przyjąć  podejśde  „integralistyczne",  w którym  obok  badań  empirycznych
musi być miejsce  na racjonalną spekulację,  a także ponadracjonalny czynnik intuicji,  emocji,
geniuszu.  Źródłem  inspiracji,  a  zarazem  materiałem  dowodowym  dla  socjologa,  musi  być
szeroka erudycja historyczna; wiedza o społeczeństwach minionych oraz porównawcza analiza
społeczeństw współczesnych.

Świat  społeczny  ma  dwoistą  naturę  -  społeczno-kulturową.  Tę  dwoistość  przejawiają  już
najprostsze  elementy  społeczeństwa  -  obdarzone  znaczeniem  interakcje  międzyludzkie.
Społeczeństwo to sieć interakcji, kultura to znaczenia, normy, wartości i ich materialne nośniki.
Bez regulacji kulturowej życie społeczne byłoby niemożliwe.

Kultura  nie  jest  zbiorem  elementów,  lecz  stanowi  zintegrowaną  całość.  Charakter  kultury
wpływa na cechy instytucji  ekonomicznych,  politycznych,  religijnych,  formy rozrywki,  style
sztuki, kształt prawa itp. W historii da się wyróżnić kilka „supersystemów kulturowych", które
różni przede wszystkim pogląd na istotę rzeczywistości: zmysłową, materialną, lub duchową,
idealną. Wynika z tego odrębna „mentalność kulturowa": ideacyjna lub zmysłowa. Mentalność
ideacyjna akcentuje potrzeby duchowe, silne i niezmienne imperatywy moralne, samokontrolę
i  ascetyczne  tłumienie  ego,  mistyczne  doświadczenie  wewnętrzne  -  wiarę,  objawienie  -jako
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źródło prawdy.  Mentalność  zmysłowa kładzie  nacisk na hedonistyczne  gratyfikacje  potrzeb
fizycznych, komfort i przyjemności, relatywistyczną i permisywną moralność, panowanie nad
otoczeniem i innymi ludźmi, naukową metodę dochodzenia do prawdy poprzez obserwację,
pomiar i eksperyment.

Supersystemy kulturowe następują po sobie cyklicznie w bardzo długiej skali czasowej. Rytm
zmian  ulega  przy  tym  przyśpieszeniu,  a  fazy  skróceniu  w  społeczeństwie  nowoczesnym.
Powodem powtarzalnych zmian jest każdorazowe wyczerpywanie się kreatywnego potencjału
systemu, niezdolnego do generowania oryginalnych, innowacyjnych treści.  System napotyka
granicę,  barierę  rozwoju i zaczyna zmierzać w przeciwnym kierunku. Od czasu Odrodzenia
kultura  europejska  znajduje  się  w  fazie  zmysłowej.  Ale  kryzys  mentalności  zmysłowej,
wyrażający  się  w anarchii  moralnej  i  estetycznej,  chaosie  opinii,  panoszeniu się  przemocy i
oszustwa, niepewności codziennego żyda, niestabilności rządów, rozpadzie rodziny - zwiastuje
nadchodzący  zwrot  w  stronę  mentalności  ideacyjnej,  przez  fazę  pośrednią  -  mentalność
idealistyczną.

LITERATURA
R A. Sorokin, „Zasady zmiany immanentnej", w: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.),  Elementy teorii
socjologicznych, Warszawa 1975, PWN, s. 292-3i

Wizja trzecia - marksizm

Trzecia wielka wizja dziejów ludzkości zarysowana została przez Karola Marksa (1818-1883). W
znacznej  mierze  pozostaje  ona  pod wpływami  ewolucjonizmu,  a zwłaszcza  teorii  Morgana,
jednakże  czerpie  równocześnie  z  zupełnie  innego  źródła  intelektualnego  -  z  filozofii
dialektycznej Georga Wilhelma Hegla (1770-1831). Ta kombinacja wytwarza koncepcję rozwoju
społecznego  na  tyle  oryginalną,  że  wypada  ją  potraktować  jako  odrębną,  zarówno  wobec
ewolucjonizmu,  jak  i  teorii  cyklicznych.  Określa  się  ją  jako  koncepcję  dialektyczną  lub  -
używając terminu wprowadzonego przez Mikołaja Bucharina - jako „materializm historyczny".

Historia,  twierdzi  Marks,  posiada  swoje  „żelazne  prawa",  rozwija  się  „z  przyrodniczą
koniecznością", to znaczy jest terenem równie obiektywnych prawidłowości jak sfera przyrody.
W  całości  dziejów  ludzkich  da  się  wykryć  uniwersalną  logikę,  sens,  formę.  Polega  ona  na
kierunkowym,  nieodwracalnym  następstwie  formacji  społec/no-ekonomicznych,  tzn.
całościowych  systemów  społecznych  przybierających  różną  postać  w  kolejnych  okresach
dziejowych. Dla obszaru cywilizacji zachodniej (europejskiej) można wyróżnić pięć kolejnych
formacji:  wspólnotę  pierwotną,  niewolnictwo,  feudalizm,  kapitalizm  i  -nadchodzący  w
przyszłości - komunizm. Ten kierunek rozwoju jest w ostatecznym rachunku postępowy, choć
nie jest to postęp stały, stopniowy (jak w ewolucjonizmie). Przeciwnie, dokonuje się on przez
czasowe załamania, kryzysy czy nawet regres. Niewolnictwo, feudalizm i kapitalizm stanowią
w pewnym sensie regres w stosunku do wspólnoty pierwotnej, przynoszą bowiem pojawienie
się  nierówności  klasowej,  eksploatacji  i  alienacji  człowieka,  ale  koniec końców doprowadzić
mają  do  komunizmu,  który  znosząc  nierówność,  eksploatację  i  alienację,  oznacza  postęp
absolutny.  Podobnie,  patrząc  na  dzieje  każdej  formacji  z  osobna,  np.  kapitalizmu,  widzimy
najpierw  regres:  pogłębiające  się  i  wyostrzające  podziały  klasowe,  wzrost  eksploatacji,
najbardziej  dolegliwą alienację. Ale to właśnie doprowadza do przełomu i realizacji  postępu
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przez  przejście  do formacji  wyższej.  Te  momenty  przełomowe  pomiędzy  formacją  niższą  i
wyższą  to  rewolucje  społeczne.  Trajektoria  rozwoju  społecznego  nie  jest  więc,  jak  w
ewolucjonizmie,  gładką,  stopniowo wznoszącą  się  linią,  ale  swoistymi „schodami",  gdzie  co
pewien  czas  występuje  wyraźny  próg,  dokonuje  się  skokowe  przejście  na  wyższy  szczebel
rozwoju - właśnie przez rewolucję.

Mechanizm rozwoju, jak w ewolucjonizmie, jest immanentny, endogenny, czyli zamknięty w
obrębie  systemu  społecznego  (formacji  społeczno-ekono-micznej).  Rozwój  ma  charakter
samonapędzający,  jest  -  mówiąc  inaczej  -  koniecznym  samorozwojem.  Ale  nie  jest  on
rezultatem powolnego, gradualnego aktualizowania się zawartej w społeczeństwie zalążkowej
tendencji  rozwojowej  (jak  w  owej  typowej  dla  ewolucjonizmu  metaforze  wzrostu
organicznego).  Wynika  natomiast  ze  stale  obecnych  i  stale  odtwarzających  się  napięć,
sprzeczności i konfliktów społecznych. Polega na kumulowaniu się sprzeczności do momentu
progowego, kiedy rozładowane zostają przez rewolucję, po to tylko, aby znów wytworzyć się
w nowej formie, na wyższym poziomie.

Taką nieustanną dynamikę nadają formacji trzy rodzaje sprzeczności. Pierwsza, podstawowa,
to nieuchronna sprzeczność między ludźmi a ich otoczeniem przyrodniczym, które musi być
opanowane, ujarzmione, aby zaspokoić ich potrzeby i pozwolić im przeżyć (mamut musi być
upolowany,  aby  dostarczyć  pożywienia,  las  musi  być  ścięty,  aby  móc  zbudować  chałupę,
węgiel  musi  być  wykopany,  aby  ogrzać  pokój,  nafta  musi  być  wydobyta,  aby  jeździły
samochody itd., itd.). Starając się sprostać wyzwaniom stawianym przez przyrodę i coraz lepiej
zaspokajać swoje potrzeby, ludzie dokonują wynalazków, odkryć, innowacji, uczą się nowych
metod  postępowania  -  słowem,  rozwijają  „siły  wytwórcze"  służące  produkcji  dóbr.  W  ten
sposób  jednak  popadają  w  drugą,  nieuchronną  sprzeczność  -  między  nowymi  siłami
wytwórczymi a starymi,  niezmienionymi jeszcze „stosunkami produkcji",  a więc stosunkami
społecznymi,  w jakie  ludzie  wchodzą  w toku pracy,  produkcji,  wytwarzania  dóbr,  czyli  tej
aktywności, która w każdym społeczeństwie stanowi centralną treść ich życia. W szczególności,
najważniejsze  stosunki  produkcji  to  relacje  własnościowe  między  posiadaczami  i
nieposiadającymi,  tymi,  którzy  dostarczają  „środków produkcji"  (ziemi,  maszyn,  surowców,
budynków, kapitału) i tymi, którzy wykonują aktualną pracę. Nowe siły wytwórcze wymuszają
zmianę  stosunków  produkcji  (np.  produkcja  maszynowa  wymaga  zgromadzenia  znacznej
liczby robotników w fabryce, stoi temu na przeszkodzie feudalna  zasada  przywiązania chłopa
do ziemi, zniesienie tej zasady uwalnia masy ludzkie, które mogą zatrudnić się jako siła robocza
w przemyśle). Ale to wytwarza z kolei trzecią sprzeczność, między „bazą ekonomiczną", a więc
tymi nowymi stosunkami produkcji, a dawną, niezmienioną jeszcze „nadbudową" polityczno-
prawną (systemem instytucji,  reżimem politycznym,  przepisami prawnymi itp.).  Muszą one
zostać dostosowane do nowych stosunków produkcyjnych. I dopiero wtedy mówić można o
całościowej  zmianie  formacji  społeczno-ekonomicznej,  o  dokonaniu  się  pełnej  rewolucji
społecznej.

„Siły wytwórcze", „stosunki produkcji", „baza", „nadbudowa", ich „sprzeczności" - to kategorie
bardzo abstrakcyjne. Stoją za nimi zawsze jacyś konkretni ludzie, zbiorowości, ruchy społeczne.
Podmiotami sprawczymi wewnętrznej  dynamiki i zmiany formacji  są dla Marksa szczególne
grupy społeczne - klasy społeczne,  wchodzące ze sobą w konflikt klasowy. Klasy to wielkie
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grupy ludzi o wspólnych interesach ekonomicznych. W interesie ekonomicznym każdej klasy
jest stworzenie takich stosunków społecznych, które jej  członkom pozwalają na najpełniejsze
zaspokojenie  potrzeb.  Znów  szczególną  rolę  odgrywają  tutaj  stosunki  własnościowe,  a
zwłaszcza  posiadanie  szczególnego  rodzaju  dóbr,  takich  mianowicie,  które  w  procesie
produkcyjnym (czy obrocie  handlowym) same się pomnażają,  które pozwalają właścicielowi
osiągać zysk. Takie dobra to środki produkcji  (ziemia,  maszyny, fabryki),  których właściciel
może dyktować pracownikom warunki pracy i zawłaszczać wypracowaną przez nich „wartość
dodatkową"  (np.  w  interesie  właścicieli  ziemskich  jest  obrona  przywilejów  feudalnych
zapewniających  im  własność  ziemi  i  umożliwiających  eksploatację  chłopów,  a  w  interesie
chłopów  poddanych  jest  zniesienie  takich  przywilejów  i  uwłaszczenie).  Różnica  interesów
między  takimi  grupami  może  być  czysto  obiektywna,  nie  odzwierciedlać  się  w  ich
świadomości.  Marks  mówi  wtedy  o  „klasach  w  sobie".  Ale  z  czasem  członkowie  klas
uświadamiają  sobie  własne  interesy,  definiują  wrogów  klasowych  (tych,  którzy  owym
interesom zagrażają),  formułują programy walki.  Marks mówi wtedy o „klasach dla siebie",
które  zyskały  „świadomość  klasową".  Wraz  z  pojawieniem  się  klas  dla  siebie,  obiektywna
sprzeczność  interesów  przeradza  się  w  konflikt  klasowy,  zaczyna  się  rzeczywista  walka
wielkich odłamów społeczeństwa, która najostrzejszą postać przybiera w rewolucji.

Na  ten  sam  proces  spojrzeć  można  z  perspektywy  jednostki,  pojedynczego  członka
społeczeństwa. Tak czyni Marks w swoich młodzieńczych pracach,  w których rozwija teorię
natury  ludzkiej  i  alienacji.  Twierdzi  tam,  że  człowiek  z  natury  jest  jednostką  twórczą  i
społeczną,  to  znaczy  ma  wrodzone  skłonności  do  samorealizacji,  wyrażania  samego  siebie
przez  pracę,  produkcję,  dokonywania  innowacji,  wynalazków,  oraz  wrodzone  tendencje  do
swobodnej  kooperacji  z  innymi,  wolnego  współuczestnictwa  w  szerszych  zbiorowościach.
Jednakże w momencie wytworzenia się w społeczeństwie podziałów klasowych, eksploatacji,
konfliktów  i  walki,  jednostka  popada  w  stan  alienacji,  sprzeczny  z  jej  naturalnymi
skłonnościami.  Przestaje  być  twórcza,  a  zaczyna  być  uprzedmiotowionym  wykonawcą
narzuconych czynności, przestaje się realizować przez pracę, a zaczyna traktować pracę jako
zło konieczne (przykład: robotnik najemny pracujący w nieludzkich warunkach, by wyżywić
rodzinę).  Równocześnie  w miejsce  wspólnoty,  solidarności,  kooperacji  pojawia  się  wrogość,
współzawodnictwo, walka o byt. Zanika zainteresowanie losami wspólnoty narodowej, rodzi
się apatia i bierność polityczna, obojętność ideowa. Człowiek zatraca swoją rzeczywiście ludzką
naturę.  Owa sprzeczność  wywołuje  stałe  napięcie  i  dążenie  do emancypacji,  wyzwolenia  z
nieznośnego  jarzma  alienacji.  To  dążenie  w  wymiarze  jednostkowym  staje  się  siłą
dynamizującą rozwój społeczny, prowadząc do kolejnych zrywów rewolucyjnych.

W opisanym mechanizmie dziejów jest  jeden moment szczególnie przełomowy, wyróżniony
spośród  wszystkich  innych.  Ma  nim  być  ostateczne  przezwyciężenie  sprzeczności
formacyjnych,  walki  klasowej  i  alienacji  w  momencie  przejścia  do  społeczeństwa
komunistycznego. Ten „skok z królestwa konieczności do królestwa wolności" ma się dokonać
za sprawą klasy robotniczej i ruchu robotniczego. „Proletariat" bowiem - w myśl rozumowania
Marksa -to taka szczególna klasa, która swoich rzeczywistych interesów nie może zaspokoić po
prostu  przez  odwrócenie  przywilejów  (wejście  na  miejsce  klas  uprzywilejowanych  i
zepchnięcie ich w dół), jak bywało dawniej, lecz przez zniesienie wszelkiego uprzywilejowania,
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nierówności społecznych, podziałów klasowych. Cała długa historia kumulujących się od epoki
niewolniczej aż do kapitalizmu walk klasowych (i pogłębiającej się alienacji) doprowadziła do
takiego  ich  napięcia,  że  wyzwolenie  możliwe  jest  tylko  przez  radykalną  zmianę  samego
charakteru społeczeństwa, stworzenie formacji bezklasowej. To właśnie ma przynieść rewolucja
proletariacka. Nie trzeba dodawać, że przynajmniej w świetle dotychczasowych doświadczeń
historycznych  (także  w  naszym  kraju),  ten  fragment  teorii  Marksa  okazał  się  najbardziej
utopijny, a zawarta w nim humanistyczna nadzieja na pełne i ostateczne wyzwolenie ludzkości
była niezmiernie daleka od realizacji.

Marksizm po Marksie

Marksowska  teoria  dziejów  stała  się  przedmiotem  licznych  interpretacji  i  kontynuacji.
Najogólniej  biorąc,  jej  recepcja  poszła  w  dwóch  kierunkach.  Pierwszy  nazwać  można
ortodoksyjnym lub dogmatycznym, drugi aktywistycz-nym lub humanistycznym.

Szkoła  ortodoksyjna  wydobywała  z  materializmu  historycznego  jego  aspekty
ewolucjonistyczne,  a  także  mechanistyczne.  Podkreślała  silnie  determinizm  dziejowy,
konieczność historyczną, fatalizm, finalizm. Z pola widzenia znikał człowiek, jego działania i
wolne  decyzje.  Znikomą  rolę  przywiązywano  do  ludzkiej  świadomości,  absolutyzując
znaczenie  „materialnych" czynników bytowych. Materializm historyczny przekształcał  się  w
istocie  w  determinizm  ekonomiczny,  w  którym  zmieniające  się  warunki  techniczne  i
ekonomiczne decydowały o kształcie wszystkich innych fragmentów czy poziomów systemu
społecznego,  prowadząc  rzekomo nieuchronnie  do systemu komunistycznego.  Wśród  wielu
autorów przyjmujących taki punkt widzenia wymienić można Karola Kautsky'ego (1854-1938),
Jurija Plechanowa (1856-1918), Mikołaja Bucha-rina (1888-1938). Włodzimierz Lenin (1870-1924)
naginał  koncepcję  Marksa  do  potrzeb  walki  politycznej  w  Rosji,  pragmatyzując  ją  i
prymitywizując.  Do skrajnej  wulgaryzacji  doprowadził  koncepcję  Marksa Józef  Stalin  (1879-
1953), który zastosował ją jako ideologiczne uzasadnienie totalitarnej, represyjnej dyktatury. Po
części  „zasługą"  Stalina  i  stalinizmu  jest  całkowite  skompromitowanie  takiej  dogmatycznej
wersji  marksizmu,  która  dzisiaj  jest  już  tylko niezbyt  chlubnym rozdziałem z historii  myśli
społecznej.

Inaczej natomiast potoczyły się losy interpretacji przeciwnej, aktywistycz-nej i humanistycznej
wersji marksizmu. Bazowała ona na młodzieńczych pismach Marksa, gdzie w centrum uwagi
stał  człowiek  i  jego  aktywność.  Podkreślała  podmiotową,  sprawczą  rolę  działań  ludzkich,
zwłaszcza wtedy, gdy dokonują się w skali masowej. Widziała historię jako każdorazowo dane
ludziom pole możliwości, w którym wybór kierunku rozwoju zależy od ich decyzji. Odrzucała
pogląd  o  przesądzonym  z  góry  kierunku  czy  tym  bardziej  celu  dziejów,  traktując  proces
historyczny  jako  otwarty.  Wielką  rolę  przywiązywała  do  czynników  świadomościowych,
kulturowych,  aksjologicznych - postaw, motywacji,  zamiarów, wartości  wyznawanych przez
działających  w  historii  ludzi.  Do  reprezentantów  takiego  rozumienia  marksizmu  zaliczyć
wypada m.in. Antonio Gramsciego (1891-1937), Gyórgy Lukacsa (1885-1971), Ericha From-ma
(1900-1980).

Antonio  Gramsci  określał  Marksowską teorię  dziejów jako „filozofię  praktyki",  podkreślając
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tym  samym,  że  dzieje  są  produktem  ludzi,  efektem  podejmowanej  przez  nich  „praxis"
społeczno-historycznej.  Twórcami  historii  są  myślący,  czujący  i  aktywni  ludzie.  Nie  ma
żadnych ponadludzkich „praw historii",  które miałyby przyrodniczy charakter,  umożliwiały
przewidywanie  przyszłego  biegu  procesów  społecznych.  Stąd  centralną  rolę  odgrywa
świadomość  ludzi,  działanie  polityczne,  praktyka  rewolucyjna,  a  więc  to,  co  ortodoksyjni
marksiści  traktowali  jako  wtórną  i  zdeterminowaną  „nadbudowę".  Warunki  „bytowe",
ekonomiczne, same nie determinują niczego, to tylko parametry, warunki brzegowe ludzkiego
działania; ograniczają, ale i stymulują to, co może być zrobione, i co ludzie skłonni są robić. Ale
historia  toczy  się  tak  czy  inaczej  dopiero  dlatego,  że  ludzie  to  właśnie,  a  nie  co  innego,
naprawdę  czynią.  Podmiotem  zbiorowym  historii  są  klasy.  Ich  zdolność  do  odegrania
historycznej roli zależy od poziomu świadomości, od tego, czy są w stanie zostać „hegemonem
kulturalnym", narzucić swoje sposoby myślenia i systemy wartości innym grupom społecznym.
To musi poprzedzać zwycięstwo danej klasy w rewolucji. W rozwijaniu świadomości klasowej,
hegemonii  kulturalnej  klasy,  ogromną  rolę  odgrywają  intelektualiści,  ale  nie  tradycyjni
„eksperci"  pozorujący  obiektywność  i  niezależność,  lecz  zaangażowani  intelektualiści
„organiczni"  identyfikujący  się  z  klasą,  uczestniczący  w jej  walce,  rozumiejący  i  czujący  jej
dążenia i aspiracje.

Podobne  akcenty  odnajdujemy  w  twórczości  węgierskiego  filozofa  Gyórgy  Lukacsa,  a
zwłaszcza w jego wczesnej pracy Historia a świadomość klasowa czy w opublikowanej pośmiertnie
wielotomowej  Ontologii  bytu społecznego.  Rzeczywistość społeczna stanowi nieustanny proces,
w toku którego  zmianie  ulega  cała  społeczna  „totalność".  W centrum  jego  zainteresowania
znajduje  się  znów  „praxis",  podejmowane  w  danych  warunkach  historycznych  masowe
działania przekształcające same warunki i kształtujące przyszły proces dziejowy. Najważniejsze
z tych działań realizują się w sferze pracy, owej wyłącznie ludzkiej formy aktywności. Teoria
społeczna,  w tym i  marksizm,  bezpośrednio  uczestniczy  w „praxis",  wpływając  na  ludzkie
motywacje,  dążenia,  wyobraźnię  historyczną  mas.  Adekwatna,  odpowiadająca  aktualnym
warunkom  historycznym,  ugruntowana  teoretycznie  świadomość  klasowa,  stanowiąca
podbudowę działań masowych, jest siłą napędową historii,

Najbardziej  przystępną  wersję  aktywistycznego  marksizmu  przedstawił  w  wielu  książkach
Erich Fromm. Podejmuje on te wątki twórczości Marksa, które lokują ostateczne źródła procesu
dziejowego  w  naturalnych  predyspozycjach  i  skłonnościach  człowieka.  Należą  do  nich:  a)
bezinteresowne,  życzliwe,  intymne odniesienie  do innych ludzi (czego najwyższą formą jest
miłość),  b) popęd twórczy; potrzeba stałego przekraczania granic egzystencji,  wprowadzania
innowacji, c) zakorzenienie we wspólnocie; potrzeba pomocy, ochrony, braterstwa, lojalności ze
strony  grupy,  do  której  się  należy,  d)  poczucie  własnej  tożsamości,  autonomii,
odpowiedzialności za siebie samego, e) racjonalny stosunek do otaczającego świata, oparty na
obiektywizmie, krytycyzmie, stale doskonalonej wiedzy. Zdrowe społeczeństwo to takie, które
pozwala na rozkwit tak rozumianej „natury ludzkiej". Niestety - twierdzi Fromm - nowoczesne
społeczeństwo  przemysłowe  jest  „chore",  krępuje  i  gwałci  wszystkie  naturalne  skłonności
człowieka. Najważniejszym symptomem choroby jest wszechogarniająca alienacja. Jej przejawy
odnajduje Fromm we wszystkich dziedzinach życia społecznego; w sferze pracy i produkcji (jak
u Marksa), ale także w dziedzinie konsumpcji, rozrywki, kultury masowej, polityki, stosunków
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międzyludzkich. Całe życie ludzkie przenika hasło: „mieć", posiadać, zawłaszczać, gromadzić;
a na daleki  plan schodzi  imperatyw „być",  czyli  realizować swoje  możliwości,  rozwijać  się,
doskonalić,  cieszyć życiem. Wyjście z tej choroby to radykalna reforma moralna, odrodzenie
naturalnych wartości i zaprowadzenie humanistycznego, wspólnotowego ustroju społecznego.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

ASYNCHRONIA ROZWOJU:  sytuacja,  w której  rozwój  różnych fragmentów czy aspektów
jednego i tego samego systemu społecznego biegnie różnymi torami i w różnym tempie (inaczej
- rozwój gospodarki, inaczej - polityki, inaczej - rolnictwa, inaczej - przemysłu, inaczej -religii,
inaczej - nauki itp.).

DETERMINIZM:  pogląd,  że  każdy  stan  społeczeństwa  jest  etapem  szerszego  procesu,
wynikającym  w  sposób  konieczny  z  tego,  co  było  wcześniej,  w  pełni  zdeterminowanym
genetycznie przez wcześniejszy przebieg procesu.

DETERMINIZM  TECHNOLOGICZNY:  pogląd,  że  głównym  czynnikiem  napędzającym
postępowy rozwój społeczny są odkrycia i wynalazki, dające podstawę wprowadzania nowych
urządzeń technicznych.

DOBÓR NATURALNY:  większa szansa osobników wyposażonych w cechy odpowiadające
aktualnym  warunkom  środowiskowym  (cechy  adaptacyjne)  na  przeżycie  do  wieku
rozrodczego i przekazanie tych cech potomstwu, l odwrotnie, wczesna eliminacja osobników
posiadających cechy niesprzyjające adaptacji, co wyklucza ich dziedziczenie w populacji.

EPICENTRA NOWOCZESNOŚCI:  regiony, kraje, a nawet pojedyncze miasta, które w danej
epoce stanowią wzorce nowoczesnego sposobu żyda, naśladowane przez inne społeczności.

EWOLUGONIZM  SOCJOLOGICZNY:  wizja  zmian  dziejowych,  w  której  podkreśla  się
jednolinio-wość  i  kierunkowość  stopniowego  procesu  różnicowania  strukturalnego  i
funkcjonalnego  społeczeństwa,  w  wyniku  realizacji  immanentnych,  endogennych  potencji,
podobnie jak dzieje się w przypadku wzrostu osobniczego w świecie organizmów żywych.

FATALIZM:  pogląd,  że  rozwój  społeczny  toczy  się  w  sposób  konieczny,  nieuchronny  i
nieodwracalny, a ludzie swoimi działaniami nie mogą go ani powstrzymać, ani ukierunkować.

FINALIZM:  pogląd,  że  rozwój  społeczny zmierza  w kierunku  pewnego  stanu docelowego,
końcowego, do którego ostatecznej realizacji doprowadzi nieuchronnie w przyszłości.

IDEALIZM  HISTORIOZOFICZNY:  pogląd,  że  głównym  czynnikiem  determinującym
przebieg procesów historycznych jest świadomość społeczna uwikłanych w nie ludzi.

KATASTROFIZM HISTORIOZOFICZNY: przekonanie o pogłębiającym się nieodwracalnym
kryzysie społeczeństwa czy kultury, który nieuchronnie prowadzi do upadku i rozpadu.

KRĄŻENIE ELIT: cykliczna wymiana elit politycznych, ekonomicznych czy intelektualnych w
wyniku konkurencji i walki.

MATERIALIZM HISTORIOZOFICZNY: pogląd, że głównym czynnikiem determinującym w
procesie historycznym są warunki bytowania i życiowe interesy mas społecznych.

MEGATRENDY: najbardziej podstawowe tendencje ujawniające się na globalnym, makrospo-
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łecznym  poziomie  i  prowadzące  do  radykalnych  zmian  strukturalnych  we  współczesnych
społeczeństwach.

MODERNIZACJA:  zbliżanie się społeczeństwa w sposób zamierzony, celowy, planowany do
uznanego modelu nowoczesności,  najczęściej  do wzorca  jakiegoś  istniejącego  społeczeństwa
uznanego za najbardziej rozwinięte.

PROGRESYWIZM  (inaczej  -  optymizm historiozoficzny):  przekonanie,  że  każdy późniejszy
stan  społeczeństwa  jest  relatywnie  lepszy  od  poprzedniego,  a  stan  końcowy,  docelowy
przyniesie pełną, absolutną realizację dobra i szczęścia.

SOCJOBIOLOGIA: traktowana jako nauka biologiczna dyscyplina, która zajmuje się badaniem
biologicznych podstaw zachowań społecznych (zbiorowych, stadnych) wszystkich organizmów
żywych, w tym i człowieka.

Książki godne uwagi

12, 60, 61, 71 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)

Nu
mer



Rozdział

Stawanie się społeczeństwa

Pod  koniec  XX  wieku  coraz  wyraźniej  odczuwana  była  potrzeba  nowej  koncepcji  zmian
społecznych i historycznych, „czwartej teorii zmian". Odpowiedzią na nią jest tendencja, którą
określa się jako „nowy ruch teoretyczny"1. Dwa najważniejsze kierunki teoretyczne ostatnich
dwudziestu  kilku  lat,  które  posuwają  nas  daleko  w  stronę  owej  „czwartej  teorii",  to  tzw.
„socjologia historyczna" oraz „teoria podmiotowości".  Wychodząc z odmiennych przesłanek,
nawiązując do odmiennych tradycji,  obie szkoły spotykają się;  sugerują obraz społeczeństwa
jako  dynamicznego  procesu,  w  toku  którego  ludzie,  przez  swoje  działania,  wytwarzają  i
reprodukują  kontekst  własnej  egzystencji  -  struktury  społeczne,  które  z  kolei  stają  się
warunkami początkowymi - ograniczającymi lub stymulującymi - dalszych ich działań. Pojawia
się więc tutaj szczególna, nowa ontologia społeczna, swoista wizja rzeczywistości.

Socjologia historyczna

Nurt  pierwszy,  „socjologia  historyczna",  krystalizuje  powoli  swą  tożsamość  teoretyczną  w
ciągu  ostatnich  trzech  dekad.  Do  jego  najwybitniejszych  przedstawicieli  zaliczyć  trzeba:
Norberta  Eliasa,  Philipa Abramsa,  Charlesa  Tilly'ego,  Christophera Lloyda, Thedę Skockpol,
Michaela  Manna i  innych.  Niezależnie od dzielących  ich różnic  wszyscy zdają  się  uznawać
pewien zestaw założeń ontologicznych, który można określić jako historyczny współczynnik
rzeczywistości społecznej.
1 J. C. Alexander, „The new theoretical movement", w: Neil J. Smelser (red.),  Handbook of Sociology,  Newbury Park
1988: Sage, s. 77-102.

Po pierwsze,  zakładają  oni,  że  świat  społeczny to nie  trwały  i  niezmienny stan,  lecz  raczej
nieustanny  dynamiczny  proces.  Społeczeństwo  dzieje  się  raczej  niż  istnieje,  składa  się  ze
zdarzeń raczej niż obiektów. Wobec tego, po drugie, czas jest immanentnym czynnikiem życia
społecznego, jego wewnętrznym, niezbywalnym wymiarem. To, co się dzieje,  w jaki sposób
przebiega,  z  jakich  przyczyn,  z  jakimi  skutkami  -  zależy  od  momentu,  w  jakim  jest
umiejscowione.  Lokalizacja  w  rytmie,  w  sekwencji  zdarzeń,  decyduje  nie  tylko  o  cechach
poszczególnego  zdarzenia,  ale  i  o  realizujących  się  prawidłowościach.  W  różnych  fazach
procesu  występują  odmienne  mechanizmy,  zmienne  „prawa"  zdarzeń.  Po  trzecie,  zmiana
społeczna jest traktowana jako składowy efekt, „wypadkowa" wielu procesów, równoległych i
krzyżujących  się,  zbieżnych i  rozbieżnych,  wspomagających  się  i  wzajemnie  konfliktowych.
Każdorazowy stan społeczeństwa tworzy się na przecięciu zróżnicowanych, heterogenicznych i
wielokierunkowych  tendencji.  Po  czwarte,  społeczeństwo  podlegające  zmianom  i  procesom
widziane  jest  nie  jako  sztywny  system,  lecz  jako  płynna  siatka  stosunków  społecznych,  w
których występują napięcia, ale i harmonia, sprzeczności, ale i kooperacja. Po piąte, sekwencja
zdarzeń  w obrębie  każdego  pojedynczego  procesu ma charakter  kumulatywny.  Każda faza
procesu  jest  widziana  jako  skumulowany  rezultat,  krystalizacja  faz  poprzedzających,  oraz
zalążek, punkt wyjściowy kontynuacji procesu w przyszłości. Po szóste, jako czynnik sprawczy
procesu wskazuje się podmioty społeczne (jednostki lub podmioty zbiorowe) i ich działania. W
tle każdego stanu społeczeństwa są jacyś ludzie, jakieś zbiorowości,  grupy, ruchy społeczne,
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partie  polityczne,  stowarzyszenia  itp.,  których  aktywność  ten  stan  spowodowała.  I  z  kolei
każdy  stan  społeczeństwa  otwiera  (i  zarazem  zamyka)  pole  możliwości,  szans  dla  działań
jednostek i zbiorowości, w wyniku których tworzą się stany przyszłe. Po siódme zatem, ludzie
tworzą  swoje  społeczeństwo  i  historię,  ale  nie  dowolnie,  lecz  w  danych  warunkach
strukturalnych odziedziczonych z przeszłości,  które sami zarazem umacniają lub modyfikują
dla swoich następców. Mówiąc skrótowo, działania ludzi są częściowo zdeterminowane przez
przeszłe struktury, a przyszłe struktury są częściowo zdeterminowane przez obecne działania.

NORBERT ELIAS (1897-1990)

Socjolog żydowski, który po ucieczce z Niemiec hitlerowskich znaczną część życia spędził w
zapomnieniu w Anglii, odkryty dopiero i w latach osiemdziesiątych i od tego czasu sławny i
modny zwłaszcza wśród socjologów europejskich. Najważniejsze dzieła:  Uber den  Process  der
Zivilisation  [Proces cywilizowania się] (1939),  What is Sociology?  [Czym jest socjologia?! (1978),
The Society of Individuals [Społeczeństwo jednostek] (1991).

Elias traktował socjologię jako naukę dynamiczną, głęboko osadzoną w erudycji historycznej, a
także  empirycznych  materiałach  współczesnych,  której  przedmiotem  jest  proces  społeczny,
nieustanny ciąg regularnych  zmian.  Wszelkie  współczesne  stany społeczeństwa  mają  swoją
genealogię  procesowo-historyczną.  Nie  ma  żadnych  obiektów  społecznych,  które  miałyby
charakter  stały i  niezmienny.  Struktury społeczne to w istocie  „figuracje",  formy tworzone i
odtwarzane w ciągłych, płynnych działaniach i interakcjach, niczym figury tańca, które istnieją
tylko dopóty, dopóki tancerze tańczą. Same formy ulegają rozwojowi na przestrzeni czasu, a
prawidłowości tego rozwoju są niezamierzone i często nieprzewidywalne.

Analiza  procesu  cywilizowania  się  społeczeństw  europejskich  od  Średniowiecza  do  epoki
wiktoriańskiej jest zastosowaniem przez samego autora takiej wizji socjologii.  Cywilizowanie
się w skali jednostkowej, biograficznej, to nabywanie standardów obyczajowych przez dziecko.
Ale  same te  standardy wyłoniły się  w długim procesie  historycznym i ulegają nieustannym
modyfikacjom.  Siłą  napędzającą  tych  zmian  jest  komplikowanie  się  sieci  stosunków
międzyludzkich  i  „habitusu",  czyli  środowiska  i  sposobu  żyda  członków  społeczeństwa.
Składają  się  na  to  procesy  formowania  państw,  podziału  pracy,  rozwoju  miast,  gospodarki
pieniężnej,  biu-rokratyzacji  i  wzrostu  liczby  ludności.  Wraz  z  zagęszczaniem  stosunków
społecznych  ludzie  muszą  liczyć  się  z  coraz  to  większą  liczbą  innych  ludzi.  Kontrola
zewnętrzna zachowania przeradza się w samokontrolę. Początkowo oddziałuje to na obyczaje
elit  (np.  etos  dworski),  a  potem  rozprzestrzenia  się  na  inne  klasy  społeczne.  Drobiazgowo
analizowane przykłady tego procesu obejmują sposoby jedzenia, wycierania nosa, spluwania,
oddawania moczu, rozbierania się i spania.

Ważnym aspektem wszelkich „figuracji"  jest władza wyrażająca się przeciwstawieniem grup
panujących  i  outsiderów.  Władza  występuje  między  klasami  społecznymi,  ale  także
mężczyznami  i  kobietami,  białymi  i  czarnymi,  heteroseksualistami  i  homoseksualistami,
rodzicami  i  dziećmi,  zarządcami  i  poddanymi,  kolonizatorami  i  kolonizowanymi.  Duża
nierówność władzy prowadzi do stygmatyzowania outsiderów, silnej  wrogości wobec nich i
zrezygnowanej  akceptacji  swojego  poniżenia.  Zmniejszenie  nierówności  władzy  wyzwala
dążenia do emancypacji i buntu po stronie ousiderów, co wyraża się na przykład w potężnych
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ruchach społecznych.
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Poznańskie

Teoria podmiotowości

Uderzające  jest,  jak  podobny obraz społeczeństwa pojawia  się  w zupełnie  odrębnym nurcie
teoretycznym, który określiliśmy jako „teorię podmiotowości".  To też teoria ostatnich dwóch
dekad, znaczona takimi nazwiskami jak Walter Buckley, Amitai Etzioni, Alain Touraine, Michel
Crozier, Anthony Giddens, Tom Burns, Margaret Archer, Piotr Sztompka. Mimo że niektórzy z
nich  protestowaliby,  być  może,  przeciwko zaliczeniu  do takiej  wspólnej  „szkoły",  to  jednak
wszyscy zdają  się  akceptować pewien  szczególny obraz społeczeństwa.  Można go skrótowo
ująć jako współczynnik podmiotowy rzeczywistości społecznej, zespół kilku istotnych  założeń
ontologicznych.

Po  pierwsze,  społeczeństwo  stanowi  proces;  płynną,  nieprzerwaną  sekwencję  zmian.
Społeczeństwo w stanie niezmiennym jest nie do pomyślenia. Po drugie, owa zmienność płynie
ze źródeł wewnątrzspołecznych, endogennych, co nadaje jej charakter samoprzekształceń. Po
trzecie,  ostatecznym  motorem  zmian  i  procesów  społecznych  jest  podmiotowe  sprawstwo
jednostek  i  zbiorowości  społecznych,  przejawiane  w  ich  działaniach.  Nic  nie  dzieje  się  w
społeczeństwie samo, automatycznie, z historycznej konieczności czy wyroków losu. Wszystko
jest  produktem ludzi.  Po czwarte,  wielość  i  różnorodność podmiotów sprawia,  że kierunek,
cele, szybkość zmian społecznych są zawsze przedmiotem sporów, konfliktów i walki.  Efekt
pojawia  się  w  starciu,  jako  „wypadkowa"  pluralistycznych  sił.  Po  piąte,  każde  działanie
zachodzi w kontekście zastanych struktur, które to struktury działanie samo z kolei kształtuje.
Po  szóste  zatem,  zarówno  struktury,  jak  i  podmioty  mają  byt  dwoisty.  Dwoistość  struktur
wyraża się  w tym, że są zarazem determinujące  i  determinowane;  dwoistość podmiotów w
tym,  że  zarazem  kształtują  i  są  kształtowane.  Po  siódme  wreszcie,  nieustanne,  zmienne
współgranie  podmiotów i  struktur -  raz  kształtujących,  raz  kształtowanych -  odbywa się  w
czasie,  czyniąc  z  procesu  społecznego  sekwencję  alternatywnych  faz:  kreatywności
podmiotowej i determinacji strukturalnej.

Obraz społeczeństwa zawarty w tradycji socjologii historycznej i teorii podmiotowości stanowi
ważkie  osiągnięcie  teoretyczne.  Ma  jednak,  jak  każda  teoria,  pewne  słabości  i  musi  być
przedmiotem dalszej obróbki teoretycznej. Taką próbę dalszej syntezy, wiążącej w koherentną
całość  współczynnik  historyczny  i  współczynnik  podmiotowy,  podejmuje  się  przez
wprowadzenie pojęcia „stawania się społeczeństwa"2.
2 P. Sztompka, Society in Action: The Theory of Social Becoming, Cambridge 1991: Cambridge University Press.

Trzeci poziom rzeczywistości społecznej

Teoria stawania się społeczeństwa wychodzi od mocnej tezy ontologicznej; tym, co naprawdę
istnieje,  ostatecznym  substratem  życia  społecznego,  nie  są  ani  poszczególne  jednostki,  ani
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ponadjednostkowe  systemy  czy  struktury,  lecz  „trzeci  poziom"  rzeczywistości  społecznej:
swoiste pole społeczne, jednostkowo-struk-turalne. Ani jednostki, ani struktury nie są bytami
realnymi, co najwyżej myślowymi abstrakcjami. Czy można wyobrazić sobie jednostkę ludzką,
człowieka,  który  istniałby  poza  jakimś  kontekstem  społecznym,  strukturalnym?  To  nasze
złudzenie,  że  jesteśmy  osobni,  oddzielni  od  innych.  W  rzeczywistości  całe  nasze
człowieczeństwo  jest  nierozerwalnie  -  genetycznie  i  aktualnie  -  splecione  z  otaczającymi
strukturami  społecznymi:  systemami  normatywnymi,  ideologicznymi,  kanałami  interakcji  i
hierarchiami nierównych szans życiowych. Podobnie,  czy można wyobrazić sobie  strukturę,
która istniałaby bez ludzi, aktywnych w jej ramach, tworzących ją i odtwarzających bezustannie
w  swoich  działaniach?  To  złudzenie,  że  społeczeństwo  (państwo,  prawo,  moralność,
ekonomika  itp.)  istnieje  gdzieś  osobno  od  jednostek.  W  rzeczywistości  społeczeństwo  to
właśnie  owe  jednostki  w  ich  wzajemnych  powiązaniach.  Tak  więc  każde  empirycznie
uchwytne  zjawisko  społeczne,  każdy fakt  socjologiczny,  jest  z  konieczności  nierozdzielnym
stopem  czynnika  jednostkowego  i  czynnika  strukturalnego,  wycinkiem  pola  jednostkowo-
strukturalnego.

Druga mocna teza ontologiczna dotyczy sposobu istnienia  swoistej  rzeczywistości  społecznej,
owego pola jednostkowo-strukturalnego. Jest ono mianowicie w nieustannym ruchu, fluktuacji,
nie  sposób go uchwycić  w postaci  statycznej,  niezmiennej,  stanowi wieczny proces.  Termin
„życie  społeczne"  przyjął  się  nie  przypadkowo,  lecz  dlatego,  że  chwyta  intuicyjnie  ten
podstawowy  rys  społeczeństwa.  Bo  właśnie  życie  po  prostu,  życie  w  sensie  biologicznym,
dopóty trwa,  dopóki  jest  nieustanną  zmiennością,  ruchem,  którego  zatrzymać  się  nie  da,  bo
zatrzymane  nie  będzie  już  życiem,  lecz  czymś zupełnie  innym -śmiercią.  Ale  równocześnie
zmienność oznacza też (częściową) kontynuację, trwanie, ciągłość ram, w których dokonują się
zmiany. Zachowanie tożsamości  społeczeństwa,  w którym toczy się  życie  społeczne (tak jak
zachowanie  integralności  żyjącego  organizmu),  wymaga ciągłości  pewnych jego  wymiarów,
aspektów. Tak więc każde empirycznie uchwytne zjawisko społeczne, każdy fakt socjologiczny,
jest z konieczności nierozdzielnym stopem ciągłości historycznej i bezustannej zmienności, trwa
i zmienia się równocześnie.

Czymże  zatem jest  jednostkowy,  elementarny  fakt  socjologiczny,  najmniejszy  wycinek  tego
szczególnego pola jednostkowo-społecznego, które istnieje tylko poprzez ciągły ruch? Jest  to
zdarzenie społeczne. Mówiąc o zdarzeniach, mamy na myśli fakty rozmaitej skali, rozmaitego
stopnia złożoności,  rozmaitego  poziomu.  Zdarzeniem w tym sensie  jest  w równym stopniu
zjedzenie śniadania, zakupy w sklepie, napad na bank, wybór prezydenta, wybuch rewolucji.
Jeśli przyjrzymy się każdemu z tych przykładów, zobaczymy, że w każdym z nich wyraźnie
ujawnia  się  wewnętrzna  dwoistość  jednostkowo-strukturalna,  każde  jest  czyimś  działaniem
(działaniami)  podjętym  (podjętymi)  w  ramach  jakichś  struktur.  Ujawnia  się  także  ich
dynamiczny, procesowy charakter, zawieszenie między ciągłością i zmiennością.

Oczywiście zdarzenia społeczne nie są pojedyncze, izolowane, lecz wiążą się ze sobą w różne
złożone kompleksy. Kompleks o najwyższej złożoności, na który składają się ściślej lub luźniej
powiązane  zdarzenia  dokonujące  się  w  danym  społeczeństwie  w  danym  momencie
historycznym, określimy - w nawiązaniu do tradycji Karola Marksa, Antonio Gramsciego czy
Gyórgy Lukacsa -terminem „praxis społeczno-historycznej" albo po prostu praktyki zbiorowej.
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Podkreślmy, „praxis" w tym sensie to wszystko, co się dzieje na tym szczególnym, „trzecim"
poziomie  rzeczywistości  społecznej;  to  syntetyczny  stop  działań  podejmowanych  przez
członków społeczeństwa i warunków strukturalnych, w jakich te działania są podejmowane.

Zdarzenia  i  ich  całokształt  -  praktyka  -  dokonują  się  aktualnie,  składają  się  na  rzeczywiste
„życie"  społeczeństwa.  Można  jednak  przyjąć,  że  są  one  wyrazem,  aktualizacją  jakichś
potencjalnych zdolności, właściwości, tendencji zakodowanych w społeczeństwie, przejawem -
żeby znów użyć metafory - swoistej „siły witalnej" społeczeństwa. W ten sposób dochodzimy
do pojęcia dla proponowanej teorii centralnego - kategorii podmiotowości.

Podmiotowość jest tu rozumiana jako szczególna, syntetyczna właściwość społeczeństwa (pola
jednostkowo-strukturalnego), wyrażająca się w zdolności do społeczno-historycznej zbiorowej
praktyki.  Inaczej:  podmiotowość  to  potencjalna  zdolność  społeczeństwa  do
samoprzekształcania się. Znów wypada powtórzyć: nie jest to zdolność jednostek, zbiorowości
czy grup samych w sobie; nie jest to także potencjalność struktur społecznych samych w sobie.
Jest  to  natomiast  szczególna  „wypadkowa"  zdolności,  umiejętności,  motywacji,  wiedzy,
konsekwencji, ambicji, samozaparcia członków społeczeństwa, oraz warunków strukturalnych,
w  których  przychodzi  im  działać.  Jest  to  cecha  syntetyczna  pola  społecznego,  a  nie
któregokolwiek  z  jego  składowych  aspektów  czy  „wektorów".  Aby  tę  ideę  mocno
zaakcentować, posłużmy się grą słów: podmiotem podmiotowości jest tu społeczeństwo, a nie
jednostka,  grupa,  klasa  czy  jakakolwiek  uprzedmiotowiona  struktura.  Podmiotowość  jest
potencjalnym  atrybutem  społeczeństwa  pojmowanego  jako  byt  swoisty,  pole  jednostko-wo-
strukturalne. Oczywiście tak rozumiana podmiotowość społeczeństwa jest cechą stopniowalną,
może  występować  z  mniejszym  lub  większym  nasileniem  -  od  bieguna  społeczeństwa
pasywnego,  trwającego  w  stagnacji,  niezdolnego  do  mobilizacji  i  samotransformacji,  aż  do
bieguna  społeczeństwa  aktywnego,  podejmującego  nieustanny  wysiłek  samoprzekształcania
się, stawiającego czoło wyzwaniom, pokonującego bariery, przekraczającego granice.

Ponieważ  proponowane  pojęcie  podmiotowości  nie  jest  bynajmniej  powszechnie  spotykane,
nawet w tej szkole teoretycznej, którą nazwaliśmy „teorią podmiotowości", warto przedstawić
je na tle innych ujęć spotykanych w dziejach myśli społecznej. Wtedy jego oryginalność ukaże
się bardziej wyraźnie.

Idea podmiotowości w historii myśli

Poszukiwanie  czynników  sprawczych  wywołujących  ważne  dla  ludzi  zdarzenia  społeczne
wydaje się odwieczną i uniwersalną tendencją ludzkiego myślenia. W tym sensie problematyka
podmiotowości jest obecna od zarania społeczeństwa ludzkiego. W toku długiej ewolucji idea
podmiotowości przeszła jednak głębokie modyfikacje, a ich kierunek wyznaczają cztery hasła:
sekularyzacja, humanizacja, socjalizacja i demokratyzacja.

Najpierw  podmiotowość  umiejscowiona  była  w  świecie  pozaludzkim,  po-nadnaturalnym.
Podmiotami  sprawczymi  były  albo  animistyczne  siły,  albo  sper-sonalizowane  bóstwa,  albo
pojedynczy bogowie, albo metafizyczne byty - los, opatrzność. One ostatecznie i bezpośrednio
kontrolowały przebieg  jednostkowych biografii  czy społecznej  historii.  Podmiotowość  miała
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charakter sakralny.

W fazie kolejnej podmiotowość zostaje sprowadzona na ziemię i umiejscowiona w stopniowo
odkrywanych  siłach  natury.  Losy  ludzkie  i  społeczne  traktowane  są  odtąd  jako  efekt
determinacji  przyrodniczej  -  fizykalnej,  biologicznej,  klimatycznej,  astronomicznej,
demograficznej itp. Podmiotowość ulega sekularyzacji.

Trzecia faza przynosi przypisanie sprawstwa dziejowego, wpływu na zdarzenia historyczne,
ludziom.  Ale  bynajmniej  nie  wszystkim,  lecz  tylko  wielkim  jednostkom:  wybitnym
przywódcom, wodzom, prorokom, geniuszom3. Oni wprawiają w ruch społeczeństwo, działają
„w  społeczeństwie",  ale  sami  nie  są  „ze  społeczeństwa".  Ich  wyjątkowe  talenty,  zdolności,
charyzma  są  darem  losu,  przypadkiem  urodzenia,  tajemnicą  genów.  Podmiotowość  ulega
humanizacji, ale jeszcze nie do końca, bo dotyczy tylko jednostek wyjątkowych. Nie zostaje też
jeszcze zsocjalizowana, bo jest przymiotem czysto indywidualnym.
3 S. Hook, The Hero in History, Boston 1955 [1943]: Beacon Press.

W  fazie  czwartej,  wraz  z  narodzinami  socjologii  sprawa  przybiera  zaskakujący  obrót.
Podmiotowość ulega co prawda socjalizacji, ale kosztem ponownej dehumanizacji. W typowych
dla klasycznej socjologii organicznych modelach społeczeństwa siły sprawcze kryją się gdzieś
w  samej  konstytucji  organizmu  społecznego  (systemu  społecznego),  jako  założona,  nie
analizowana bliżej  elan vital  czy  immanentna tendencja,  przejawiająca się  w funkcjonowaniu
społeczeństwa  na  co  dzień  oraz  w  koniecznym,  kierunkowym  i  nieodwracalnym  procesie
wzrostu  czy  rozwoju.  W  rozmaitych  wersjach  ewolucjonizmu,  teorii  rozwoju  społecznego,
funkcjonalizmu  czy  teorii  systemów  społecznych  -  życie  społeczne  i  historia  toczą  się
samoistnym,  jakby  automatycznym  trybem,  gdzieś  ponad  głowami  ludzi.  Te  paradoksalne
wizje  społeczeństwa, w których nie  ma miejsca na żywe, aktywne jednostki,  spotykają się z
szeroką krytyką. George Homans np. woła: „Przywróćmy społeczeństwu ludzi i wlejmy w nich
trochę krwi"4. Z czasem wezwania takie prowadzą do tego, że podmiotowość ulega wreszcie
równoczesnej humanizacji i socjalizacji.

Dokonuje się to w rozmaity sposób. Po piąte więc, w roli podmiotów powracają znów wielkie
indywidualności,  ale tym razem nie jako wielkości takimi urodzone, lecz jako reprezentanci,
wyraziciele  tendencji  społecznych -  napięć,  konfliktów,  oczekiwań  i  nastrojów społecznych,
tendencji rozwojowych. Ich charyzma ma proweniencję społeczną, bierze się stąd, iż artykułują,
krystalizują, wyrażają „ducha" społeczeństwa, „klimat" epoki. Ujmując rzecz afory-stycznie, są
przywódcami, bo potrafią iść za tymi, którym przewodzą.

W innej, szóstej sytuacji, podmiotowość sytuuje się nie w responsywnych indywiduach, lecz w
niektórych  rolach  społecznych  -  przywódczych,  władczych,  organizatorskich.  Następuje,
parafrazując  Webera,  „rutynizacja  podmiotowości".  Niezależnie  od  przymiotów
indywidualnych podmiotowość staje się prerogatywą urzędów czy pozycji uprawnionych do
decydowania w istotnych sprawach społecznych.

Ale  najbardziej  przełomowy  moment  to  ten,  kiedy,  po  siódme,  podmiotowość  zostaje
rozciągnięta  na  zwykłych  ludzi  w  ich  zwykłym,  codziennym  życiu.  To  jest  już  nie  tylko
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socjalizacja,  lecz  prawdziwa  demokratyzacja  podmiotowości.  Oczywiście  dostrzega  się,  że
każdy  pojedynczy  członek  społeczeństwa  ma  minimalną  rolę  w  generowaniu  istotnych
społecznych przekształceń, ale zarazem uznaje się, że takie przekształcenia nie mają żadnego
innego źródła niż to, co wszyscy członkowie społeczeństwa czynią - każdy na swoim podwórku,
w pojedynkę, dla własnych, indywidualnych celów. Inaczej mówiąc, w sensie dystrybutywnym
jednostka jest podmiotem w minimalnym stopniu, lecz w sensie kolektywnym - jest jedynym,
wyłącznym  podmiotem  w  społeczeństwie.  Dwie  pokrewne  dyscypliny  udzielają  socjologii
pomocy  w  zrozumieniu  tej  trudnej  sprawy.  Ekonomia  dostarcza  metafory  rynku
gospodarczego,  na  którym  w wyniku  rozproszonej  aktywności  niezliczonych  producentów,
konsumentów, sprzedawców, klientów itp. pojawia się owa „niewidzialna ręka" narzucająca
prawidłowe i konieczne tendencje czy przekształcenia. Lingwistyka dostarcza metafory języka
naturalnego, która pokazuje, jak w codziennym mówieniu niezliczonych jednostek kształtują
się, reprodukują i modyfikują struktury semantyczne czy gramatyczne. I właśnie w oparciu o te
metafory,  wszelkie  zmiany  społeczne  ujmuje  się  jako  efekt  niezamierzony,  a  nawet
nieprzewidywalny, czy inaczej jako funkcję ukrytą tego, co wszyscy członkowie społeczeństwa
czynią ze swoich prywatnych pobudek i dla swoich prywatnych racji.
4 G.  C.  Homans,  „Bringing  men  back  in",  w:  H.  Turk,  R.  L.  Simpson  (red.),  Institutions  and  Social  Exchange,
Indianapolis 1971: Bobbs-Merrill, s. 102-116.

Po ósme jednak, ów demokratyczny punkt widzenia, przypisujący podmiotowość wszystkim i
każdemu z osobna, nie powinien przesłaniać prawdy, że najbardziej decydujące, przełomowe,
rewolucyjne  zmiany  społeczne  dokonują  się  zazwyczaj  nie  przez  rozproszone,
nieskoordynowane  działania  pojedynczych  ludzi,  lecz  raczej  przez  działania  zbiorowe
podmiotów  kolektywnych:  stowarzyszeń  opozycyjnych  i  organizacji  terrorystycznych,  grup
spiskowych  i  rewolucyjnych,  ruchów społecznych  i  oddziałów wojskowych,  parlamentów i
partii politycznych, grup nacisku i siatek przestępczych, klik i mafii. Ich złożone konfiguracje
wyznaczają scenę polityczną nowoczesnych społeczeństw, a ich zamierzone, celowe działania
krzyżują się ze spontaniczną, indywidualną aktywnością członków społeczeństwa.

Prześledziliśmy w wielkim skrócie różne ujęcia podmiotowości, jakie pojawiają się w długich
dziejach  myśli  społecznej.  Otóż,  pomijając  prenaukowe  koncepcje  prowidencjalne  czy
metafizyczne,  podmiotowość  jest  lokalizowana  albo  w  strukturach  społecznych  (budowie
„organizmu  społecznego"),  albo  w  jakichś  kategoriach  jednostek  (wielkich  ludziach,  rolach
przywódczych,  masie  zwykłych  obywateli,  zbiorowościach  ludzi).  Na  tym  tle  pojęcie
podmiotowości  proponowane  w naszej  teorii  wyróżnia  się  dwojako.  Po  pierwsze,  traktując
podmiotowość  jako  potencjalny  atrybut  społeczeństwa  (pola  jednostko-wo-strukturalnego),
ujmujemy  ją  zbiorczo,  jako  sumaryczny  efekt  działania  i  interakcji  wszystkich  wskazanych
rodzajów podmiotów jednostkowych i zbiorowych pojawiających się w danym społeczeństwie
w  danym  momencie  historycznym.  Po  drugie,  podmiotowość  jednostek  i  ich  zbiorowości
ujmujemy  kontekstowo,  z  uwzględnieniem  zastanych  struktur,  w  których  owe  działania  i
interakcje zachodzą, jako syntetyczny produkt determinacji jednostkowej (działań podmiotów
jednostkowych  czy  zbiorowych)  i  determinacji  strukturalnej  (narzuconych  im  ram,  ale  i
otwierających  się  przed  nimi  szans  strukturalnych).  Podmiotowość  społeczeństwa  jest
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wyznaczona z dwóch stron: „od dołu", przez zasób umiejętności, talentów, wiedzy, postaw jego
członków oraz form organizacyjnych, w jakich łączą się oni w ciała zbiorowe; „od góry", przez
bilans nacisków i ograniczeń, ale także środków i możliwości dostarczanych przez istniejące
struktury.

ALEXIS DE TOCQUEVILLE (1805-1859)

Francuski myśliciel polityczny, prekursor socjologii politycznej i socjologii historycznej. Trwałą
sławę przyniosło mu dzieło o demokracji  amerykańskiej:  De la dśmocratie  en Amerique  (1835-
1840), a także analiza Wielkiej Rewolucji Francuskiej:  L’ancient regime et la Revolution  [Dawny
ustrój i rewolucja] (1856).

Centralną  siłą  w  historii  jest  egalitaryzm.  Ukoronowaniem  tej  tendencji  jest  ustrój
demokratyczny,  który  realizuje  zasady:  a)  powszechnego  udziału  w  rządzeniu  (wolność
polityczna),  b) powszechnej  dostępności wszelkich pozycji  społecznych (równość społeczna).
Demokracja wytwarza silny pęd do ciągłego podnoszenia pozycji społecznej, standardu życia,
indywidualnego  sukcesu  w  nieustannym  porównywaniu  się  i  konkurencji  z  innymi.
Najważniejszym nośnikiem tych dynamicznych i ekspansywnych tendencji jest klasa średnia,
zagrożona jeszcze degradacją do klas niższych, a zarazem postrzegająca realne szansę awansu
do  klas  wyższych.  Niepewność  statusu  plus  wysokie  aspiracje  czynią  tę  klasę  najmocniej
motywowaną  do  przedsiębiorczości,  inwestowania,  zdyscyplinowanej  pracy,  oszczędzania.
Egalitarne  szansę  życiowe  prowadzą  do  nieegalitarnych  osiągnięć  opartych  na  wysiłkach  i
zasługach.

Wzorcowy charakter demokracji amerykańskiej wynika, po pierwsze, z konstrukcji instytucji:
modelowej równowagi władz, federalizmu zapewniającego różnorodność zasobów, mądrego
prawa  gwarantującego  swobodę  gospodarowania  i  pewność  własności.  Ale  po  drugie,
demokracja wymaga jeszcze warunków społecznych: a) silnego społeczeństwa obywatelskiego,
bogactwa  stowarzyszeń,  oddolnych  inicjatyw,  żywej  opinii  publicznej,  b)  cnót  moralnych,
oświecenia obywateli,  demokratycznych „odruchów serca".  „Wolność zależy od obyczajów i
przekonań ludzi, którzy deszą się wolnością". W Ameryce sukces demokracji wynika ze zlania
się  ducha  wolności  z  duchem  religijności,  religia  bowiem  niesie  w  sobie  najmocniej
legitymizowane reguły moralne.  Patologie  demokracji,  przed którymi trzeba się  chronić,  to:
oligarchiza-cja, tyrania większości i duch pochlebstwa, populistycznej demagogii.

Upadek  anden  regimću  we  Francji  spowodowany  był:  a)  centralizacją  administracji  i
ignorowaniem  różnic  regionalnych,  b)  brakiem  możliwości  debaty  publicznej,  c)
anachronicznymi  przywilejami  dawnych grup i  upośledzeniem  grup wschodzących  („stanu
trzeciego"),  d)  starciem  ruchu  prodemokratycznego  i  broniących  status  quo  instytucji.  Ale
ostatecznym  czynnikiem  były  próby  reform  podjęte  przez  monarchię,  które  pokazywały
słabość  władzy,  a  równocześnie  zwiększały  aspiracje  wolnościowe  obywateli.  Rewolucje
wybuchają nie w okresie największej tyranii, lecz w okresie liberalizacji ustroju.

LITERATURA
A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, 11 i II, Kraków 1996, Wydawnictwo Znak
A. de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, Kraków 1990, Wydawnictwo Znak
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Historia jako realizacja i wytwarzanie podmiotowości

Powiążmy  obecnie  obie  centralne  kategorie  teorii.  Po  pierwsze,  praktyka  spo-łeczno-
historyczna jest  aktualizacją podmiotowości  społeczeństwa,  a podmiotowość jest  potencjalną
przesłanką praktyki. Ale po drugie, występuje także swoiste sprzężenie zwrotne. Praktyka w
danym momencie istotnie kształtuje podmiotowość w późniejszym momencie, a podmiotowość
w późniejszym momencie jest w znacznej mierze rezultatem wcześniejszej praktyki.

Te  powiązania  pokazują,  że  podmiotowość  jest  zjawiskiem  dynamicznym,  nieustannie
zmiennym  -  procesem  raczej  niż  stałą  jakością.  Historia  jawi  się  jako  ciągłe  tworzenie  i
odtwarzanie podmiotowości społeczeństwa przez jej aktualizację w praktyce. Można rozłożyć
ten proces na dwie fazy. Pierwsza polega na tym, że tocząca się w społeczeństwie praktyka
wywiera  wpływ na oba składniki  pola jednostkowo-strukturalnego. Reprodukuje więc,  ale i
modyfikuje,  a  nawet  kreuje  nowe  struktury:  reguły  normatywne,  formy  świadomości
społecznej,  układy organizacyjne,  rozkłady szans  życiowych.  A równocześnie  utrwala,  ale  i
przekształca,  a  nawet  bogaci  osobowościowe  wyposażenie  jednostek,  mówiąc  przenośnie  -
kształtuje zawartość ludzkich głów - a więc ich wiedzę, postawy, motywacje, aspiracje. Nowe,
przekształcone  pole  jednost-kowo-strukturalne  zawiera  w  sobie  nowy  potencjał
podmiotowości. I tu zaczyna się faza druga; podmiotowość realizuje się, wyraża, aktualizuje w
zmienionej  praktyce.  Społeczeństwo jest  inne,  a więc działa już inaczej,  a te nowe działania
sprawiają, że staje się jeszcze inne itd., itd. Trzeba podkreślić, że rozróżnienie obu faz cyklu jest
wyłącznie analityczne; w rzeczywistości przebiegają one równocześnie, nakładają się na siebie
w jednym toczącym się nieustannie procesie historycznym.

To właśnie  stara  się  uchwycić  kategoria  społecznego stawania  się.  Oznacza ona ustawiczny
proces samoprzekształcania się i samotworzenia społeczeństwa w wyniku stale odtwarzającego
się,  nieuchronnego  napięcia  między  potencjalną  podmiotowością  społeczeństwa,  a  jego
aktualną praktyką społeczno-histo-ryczną (zdarzeniami społecznymi). Jest to proces realizujący
się  w  ciągłej,  obustronnej  interakcji  między  tym,  co  potencjalnie  możliwe  (osiągniętym
stopniem podmiotowości), a tym, co aktualnie zrealizowane (rzeczywistą praktyką), w ciągłym
współkształtowaniu  jednego  przez  drugie.  Tak  więc  społeczeństwo,  owo  swoiste  pole
jednostkowo-strukturalne, nigdy w jakiejś ostatecznej postaci nie istnieje, lecz zawsze tylko się
staje. Nigdy nie jest, lecz zawsze się tworzy. Nie stanowi obiektu, stanu, lecz proces. Nie jest
czymś  danym,  lecz  każdorazowym  własnym  osiągnięciem  członków  społeczeństwa,
„przedsięwzięciem w budowie", przy tym w budowie nigdy ostatecznie nie zakończonej.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

DETERMINACJA STRUKTURALNA: ograniczający, ale także stymulujący wpływ struktur na
działania jednostek lub zbiorowości.

DWOISTOŚĆ PODMIOTÓW:  podwójny status jednostek czy zbiorowości, które są zarazem
twórcami struktur i podlegają ich wpływom.

DWOISTOŚĆ STRUKTUR:  podwójny status struktur społecznych jako efektów działalności
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ludzi, które zwrotnie oddziaływają na ludzką aktywność.

KREATYWNOŚĆ  PODMIOTOWA:  wytwarzanie  struktur  w  działaniach  jednostki  lub
zbiorowości.

PODMIOTOWOŚĆ:  ogólnie  -  moc sprawcza,  a w bardziej  specyficznym sensie  potencjalna
zdolność zbiorowości do twórczego samoprzekształcania się.

PODMIOTY SPOŁECZNE: jednostki lub zbiorowości, które przez swoje działania wytwarzają
trwalsze grupy, struktury, organizacje i instytucje, a także wywołują zmiany społeczne.

POLE SPOŁECZNE (JEDNOSTKOWO-STRUKTURALNE):  obszar rzeczywistości, w którym
toczy się życie społeczne (praktyki społeczne, czy inaczej  praxis) w nierozdzielnym związku
aktywności podmiotowej i ram strukturalnych, stworzonych przez wcześniejszą praktykę.

SPOŁECZEŃSTWO AKTYWNE: zbiorowość o silnej podmiotowości, podejmująca nieustanny
wysiłek  samoprzekształcania  się,  stawiająca  czoło  wyzwaniom,  pokonująca  bariery,
przekraczająca granice w toku nieustannej zmienności.

SPOŁECZEŃSTWO  PASYWNE:  zbiorowość  o  słabej  podmiotowości,  trwająca  w  stagnacji,
niezdolna do mobilizacji i samotransformacji.

STAWANIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA:  proces  nieustannego wytwarzania,  reprodukowania  i
modyfikowania rzeczywistości  społecznej  (grup, struktur,  organizacji,  instytucji,  kultury itp.)
przez kontekstowo i strukturalnie determinowane działania jednostek i zbiorowości.

WSPÓŁCZYNNIK  HISTORYCZNY:  usytuowanie  każdego  zdarzenia  czy  zjawiska
społecznego w historycznej  sekwencji  zdarzeń poprzedzających i  następujących, co wymaga
uwzględniania aspektu czasu w każdym badaniu społecznym.

WSPÓŁCZYNNIK  PODMIOTOWY:  postrzeganie  każdego  zdarzenia  czy  zjawiska
społecznego  jako  efektu  aktywności  ludzi  i  wynikająca  stąd  konieczność  odkrywania
podmiotów sprawczych w każdym badaniu społecznym.

ZDARZENIE  SPOŁECZNE:  elementarny  składnik  pola  społecznego,  najprostszy  przejaw
praktyki społecznej.

Książki godne uwagi

9, 35, 80, 81 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział

Rewolucja społeczna

Rewolucje  stanowią  najbardziej  spektakularny  przejaw  zmian  społecznych,  nieustannego
procesu  społecznego  „stawania  się".  Oznaczają  fundamentalny  przełom,  zerwanie  ciągłości
procesu dziejowego, przekształcenie całej struktury i trybu funkcjonowania społeczeństwa, a
także  życia  codziennego,  mentalności  i  postaw  członków  społeczeństwa.  W  momencie
rewolucji  daje o sobie znać w stopniu maksymalnym społeczna podmiotowość, zdolność do
samoprzekształcania  się.  W  porównaniu  z  innymi  formami  zmian  społecznych  rewolucje
wyróżniają  się  pięcioma  cechami:  a)  przynoszą  zmiany  o  najszerszym  zakresie,  obejmujące
wszystkie dziedziny życia społecznego: ekonomikę, politykę, kulturę, życie codzienne itp., b) w
każdej z tych dziedzin przynoszą zmiany radykalne, fundamentalne, c) zmiany są wyjątkowo
szybkie, zachodzą w krótkim czasie, d) wiążą się z erupcją aktywizmu, mobilizacją znacznych
segmentów  społeczeństwa,  masowymi  ruchami  społecznymi,  e)  zmiany  są  szczególnie
widoczne  i  odczuwalne:  doświadczenie  rewolucji  jest  przedmiotem  wyjątkowych  stanów
emocjonalnych  -  entuzjazmu,  euforii,  optymizmu,  nadziei,  poczucia  mocy  i  wybujałych
aspiracji - odciska się też szczególnie mocno w zbiorowej pamięci.

Rewolucje jako znamię epoki nowoczesnej

Aczkolwiek rewolucje  towarzyszyły ludzkiej  historii  od dawien dawna, to jednak dopiero u
progu epoki  nowoczesnej  uzyskują  skalę  pozwalającą  określać  je  jako „Wielkie  Rewolucje".
Tym mianem wyróżnia się na ogół rewolucję w Anglii (1640), rewolucję amerykańską (1776),
francuską  (1789),  a  później  -  rosyjską  (1917),  meksykańską  (1919),  chińską  (1949).  Zapewne
przyszli  historycy  dołączą  do  tej  kategorii  rewolucji  także  przełom  antykomunistyczny  w
Europie Środkowej i Wschodniej w roku 1989.

Jest  kilka  powodów,  dla  których  właśnie  epoka  nowoczesna  sprzyja  zmianom  typu
rewolucyjnego. Po pierwsze, urbanizacja i industrializacja prowadzą do wielkiego zagęszczenia
skupisk ludzkich,  co otwiera  możliwość  intensywnych kontaktów,  zbiorowego przeżywania
deprywacji i frustracji, krystalizowania się wspólnych ideologii, a w rezultacie mobilizacji do
działań  masowych.  Po  drugie,  gospodarka  kapitalistyczna  generuje  większe  niż  dotąd
nierówności społeczne,  ogromne zróżnicowania bogactwa,  władzy czy prestiżu,  i na tym tle
silne i szeroko rozpowszechnione odczucia niesprawiedliwości, wyzysku i upośledzenia, które
skłaniają  do  krytyki,  protestu  i  mobilizacji  rewolucyjnej.  Po  trzecie,  rosnący  poziom  i
upowszechnienie  edukacji  zwiększają  możliwości  percepcji  spraw publicznych,  identyfikacji
mechanizmów  ekonomicznych  i  politycznych  prowadzących  do  niesprawiedliwości  czy
upośledzenia,  porównywanie  własnej  sytuacji  z  lepszymi  warunkami  życia  w  innych,
szczęśliwszych  społeczeństwach,  definicję  wrogów,  przeciw  którym kierowane  są  działania
rewolucyjne.  Szczególną  rolę  pełnią  tu  coraz  bardziej  wyrafinowane  i  coraz  powszechniej
dostępne  środki  masowego  przekazu.  Po  czwarte,  postępująca  demokratyzacja  struktur
politycznych  otwiera  szansę  organizowania  się,  agitacji,  artykulacji  doktryn  i  ideologii
rewolucyjnych, legalnych działań kontestatorskich. Po piąte, dominujący w kulturze od czasów
Oświecenia  akcent  na  racjonalny  akty-wizm  prowadzący  do  doskonalenia  społeczeństwa
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skłania  do  brania  spraw  publicznych  we  własne  ręce  zamiast  biernego  wyczekiwania  na
niezbadane  wyroki  losu.  Rozum  -  postęp  -  rewolucja  to  triada  wartości  wyznaczających
aksjologiczny  klimat  epoki  nowoczesnej  i  dostarczających  bodźca  do  masowych  działań
rewolucyjnych.

Nie przypadkiem wielu historyków i socjologów określa epokę nowoczesną jako epokę ruchów
społecznych i rewolucji. Nie bez powodu też w tym okresie, a zwłaszcza w wieku XIX, pojawia
się  w świadomości  społecznej  ide-alizacja  rewolucji  jako  zjawiska  na  wskroś  pozytywnego,
wytwarza  się  swoisty  mit  rewolucji.  Dopiero  doświadczenia  XX  wieku  prowadzą  do
zakwestionowania tego mitu. Coraz częściej  stawiane są dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego
rewolucje przeważnie przynoszą efekty odwrotne do tych, jakie marzyły się rewolucjonistom:
represje, nowe odmiany nierówności i niesprawiedliwości, pogorszenie jakości życia - słowem,
zamiast postępu, regres? I po drugie, dlaczego rozum tak łatwo zastąpiony bywa przez gwałt,
terror,  przemoc  i  zniszczenie?  W  tym  świetle  poddaje  się  rewizji  wyidealizowane  obrazy
Wielkich  Rewolucji,  akcentując  ich  czarne  strony.  Klimat  pesymizmu,  pojawienie  się  idei
chronicznego  kryzysu  cywilizacji  współczesnej,  podważa  w  świadomości  zbiorowej
optymistyczny mit rewolucji.

Pojęcie rewolucji

Teoretyczne  koncepcje  rewolucji  wywodzą  się  z  dwóch  tradycji  intelektualnych:
historiozoficznej  i  socjologicznej.  W  rezultacie  powstają  dwa  odmienne  pojęcia  rewolucji.
Tradycja  historiozoficzna  postrzega  rewolucję  niejako  z  perspektywy  zewnętrznej,  w
kontekście  długotrwałego  procesu  historycznego,  jako  istotne  zerwanie  ciągłości  dziejowej;
radykalne  zaburzenie  „logiki",  „kierunku"  czy  dotychczasowego  „sensu"  dziejów.  Akcent
spoczywa tu na całościowej formie procesu, a rewolucja oznacza jakościową zmianę tej formy, jej
fundamentalne odkształcenie, rzeczywisty „przełom". Doskonałym przykładem takiego ujęcia
jest  Marksowska  teoria  następstwa  formacji  społeczno-ekonomicz-nych,  w  której  rewolucja
oznacza  jakościowy  skok  od  formacji  niższych  do  wyższych:  od  wspólnoty  pierwotnej  do
niewolnictwa, od niewolnictwa do feu-dalizmu, od feudalizmu do kapitalizmu, od kapitalizmu
do  komunizmu.  Przeciwieństwem  rewolucji  jest  w  takim  ujęciu  ciągła,  kumulatywna,
kierunkowa ewolucja, przynosząca jedynie zmiany o charakterze ilościowym, w obrębie jednej
i niezmienionej formacji.

Tradycja  socjologiczna  porzuca  perspektywę  zewnętrzną,  historyczną,  patrząc  na  rewolucję
jako  na  kompleks  procesów  wewnątrzspołecznych  dokonujących  się  za  sprawą  masowych
ruchów społecznych i prowadzących do przekształcenia podstawowych struktur społecznych:
hierarchii  władzy,  układów  klasowych,  stratyfikacji  społecznej,  systemów  normatywnych,
świadomości  społecznej  czy kultury.  Rewolucja  jest  tu postrzegana jako swoisty mechanizm
samoprzekształcania  się  społeczeństwa  za  sprawą  podmiotowej  aktywności  jego  członków.
Takie  podejście  wiąże  się  z  najnowszymi  kierunkami  w  teoriach  zmian  społecznych,
akcentującymi podmiotową aktywność konstrukcyjną - „tworzenie historii" czy „stawanie się
społeczeństwa".  Przeciwieństwem  rewolucji  jest  w  takim  ujęciu  rutynowe  funkcjonowanie
społeczeństwa,  prowadzące  do  reprodukcji,  nieustannego  odtwarzania  jego  podstawowych

Nu
mer



struktur  (najważniejszymi  procesami  reprodukcyjnymi,  które  analizowaliśmy  w  rozdziale
siedemnastym, są socjalizacja i kontrola społeczna).

Współczesne  definicje  rewolucji  wywodzą  się  z  obu  wskazanych  tradycji  i  na  ogół  łączą
syntetycznie  ich  podstawowe  idee,  a  więc  fundamentalny,  przełomowy  zakres  zmian  oraz
masową mobilizację, tempo i gwałtowność przebiegu zmian. Zobaczmy trzy przykłady:

- „Rewolucja to szybka, fundamentalna i gwałtowna zmiana obejmująca dominujące wartości i
mity  społeczne,  instytucje  polityczne,  strukturę  społeczną,  formy  przywództwa  i  działania
rządowe"1;

-  „Rewolucja  to szybkie  przekształcenia  podstawowych struktur  państwowych i  klasowych,
którym towarzyszą i które są w części  spowodowane przez oddolne,  klasowo motywowane
bunty"2;

-  „Rewolucja  to  przechwycenie  władzy  w  drodze  przemocy  przez  przywódców  ruchów
masowych,  którzy  następnie  wykorzystują  zdobytą  władzę  do  zainicjowania  istotnych
procesów reform społecznych"3.

Takie  określenie  zakresu  i  treści  pojęcia  rewolucji  nasuwa  dwa  problemy  dyskusyjne.  Po
pierwsze,  czy  można  mówić  o  rewolucji,  gdy  zmiany  są  inicjowane  i  przeprowadzone
odgórnie,  narzucone  przez  oświeconych  monarchów,  charyzmatycznych  przywódców,
wpływowych  reformatorów  -  bez  mobilizacji  masowych  ruchów  oddolnych  (przykładem:
reformy Meiji  w Japonii,  Kemala  Pa§y Atatiirka w Turcji,  Nasera  w Egipcie,  „pieriestrojka"
Gorbaczowa  itp.)?  Wydaje  się,  że  niezależnie  od  zakresu  takich  zmian  mamy  tu  raczej  do
czynienia ze sterowaną reformą państwową niż z rewolucją w pełnym sensie. Po drugie, rodzi
się kwestia, czy rewolucja musi wiązać się z przemocą, przelewem krwi, terrorem? Okazuje się,
że przy sprzyjających warunkach geopolitycznych masowy ruch społeczny może doprowadzić
do rewolucji  bez jednego wystrzału.  Przełom roku 1989 w Europie Środkowej  i  Wschodniej
miał  (z  wyjątkiem  Rumunii)  pokojowy  charakter  (sygnalizowany  terminami  „aksamitna
rewolucja", „samoograniczająca się rewolucja"), co nie powinno odbierać mu miana rewolucji, z
uwagi  na  ogromną  skalę  mobilizacji  oddolnej  (np.  ok.  10  milionów  uczestników  ruchu
Solidarność)  oraz  szeroki  zakres  fundamentalnych  i  radykalnych  zmian  (od  ustroju
politycznego po estetykę wystaw sklepowych).

Rewolucja  w  pełnym  sensie  musi  być  jasno  odróżniona  od  innych  rodzajów  zmian  o
charakterze cząstkowym. „Zamach stanu" (albo inaczej „przewrót pałacowy" czy „przesilenie
rządowe")  to  jedynie  gwałtowna  zmiana  ekipy  rządzącej,  przesunięcie  w  ramach  elity
politycznej,  bez  głębszych  modyfikacji  struktur  politycznych  czy  społecznych.  „Pucz
wojskowy" to przejęcie rządów przez generałów czy oficerów („juntę wojskową"), co również
nie jest na ogół związane z restrukturyzacją ustrojową, a co najwyżej prowadzi do zawieszenia
lub  cofnięcia  swobód  i  praw  obywatelskich.  „Powstania"  czy  „bunty  ludowe"  to  masowe,
spontaniczne  zrywy  ludności  skierowane  przeciwko  represyjnej  władzy  i  prowadzące  do
cząstkowych  koncesji  bez  głębszych  zmian  systemowych.  „Wojna  domowa"  to  gwałtowne
starcia  przeciwstawnych  ugrupowań  społecznych,  motywowane  przeważnie  odmiennością
etniczną lub religijną, a niekiedy - ideologiczną, których celem jest raczej zdobycie dominacji w
ramach  istniejącego  ustroju  niż  zmiana  samego  ustroju.  Wreszcie  „zamieszki",  „rozruchy",
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„niepokoje  społeczne",  „manifestacje"  to spontaniczne,  ekspresyjne wybuchy niezadowolenia
wyrażające  się  w gwałtownych działaniach zbiorowych,  nie  kierowanych jednak wyraźnym
programem  przekształceń.  Wszystkie  wymienione  zjawiska  mogą  oczywiście  towarzyszyć
rewolucjom, stanowić składniki sytuacji rewolucyjnej, nie są jednak tożsame z rewolucjami.
1 S. P. Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven 1968: Yale University Press, s. 264.
2 T. Skockpol, States and Social Revolutions, Cambridge 1979: Cambridge University Press, s. 4.
3 A. Giddens, Sociology, Cambridge 1989: Polity Press, s. 605.

Przebieg rewolucji

Badając rewolucje w różnych epokach, historycy i socjologowie próbowali odkryć ich wspólne
cechy.  Najbardziej  wnikliwych  analiz  doczekała  się  Wielka  Rewolucja  Francuska  (1789)  i
obserwacje  jej  dotyczące rozciągano następnie na inne rewolucje.  W szczególności niektórzy
autorzy  (L.  P.  Edwards,  Grane  Brinton4)  widzieli  w  samym  przebiegu,  sekwencji  etapów
rewolucji francuskiej model uniwersalny, stosowalny do wszystkich rewolucji.

I  tak,  twierdzą  oni,  że  każda  rewolucja  przechodzi,  w mniej  lub bardziej  wyraźny  sposób,
następujące  fazy.  Rewolucję  poprzedza  „sytuacja  rewolucyjna"  -  bardzo  wyraźne  nasilenie
niezadowolenia,  protestu,  niepokojów  społecznych,  co  wynika  z  kryzysu  ekonomicznego,
fiskalnego lub politycznego.  Sytuację  tę  szczególnie  mocno odczuwają  intelektualiści,  którzy
artykułują  dążenia  społeczne  w krytycznych debatach  politycznych,  agitacji  reformatorskiej,
kontestacji reżimu, doktrynach i ideologiach rewolucyjnych. Pojawia się coraz powszechniejsza
„świadomość  rewolucyjna".  Reakcja  obronna  panującego  reżimu  polega  na  próbach
cząstkowych  reform:  liberalizacji  politycznej,  koncesjach  ekonomicznych.  Ich  skutek  jest  na
ogół  odwrotny  do  zamierzonego:  reformy  odebrane  zostają  jako  sygnał  słabości  rządu,
cofającego  się  pod  naciskiem  społecznego  protestu,  a  ponadto  posunięcia  liberalizacyjne,
zwiększając  wolności  obywatelskie,  poszerzają  tym  samym  pole  dla  legalnych  działań
kontestatorskich,  jak  mówią  politologowie,  otwierają  „strukturę  szans  politycznych".  Już
dziewiętnastowieczny francuski politolog Alexis de Tocqueville twierdził, że - paradoksalnie -
rewolucje wybuchają nie wtedy, kiedy reżim stosuje najsilniejsze ograniczenia i represje, lecz
wtedy,  kiedy  następuje  rozluźnienie,  poprawa  sytuacji.  Myśl  tę  powtarza  i  dokumentuje
empirycznie w sto lat później amerykański socjolog James Davies w swojej teorii „krzywej J",
wskazując, że rewolucje wybuchają na ogół po okresie postępu w różnych dziedzinach życia,
który wyzwala wysokie i często pozbawione realizmu aspiracje społeczne. Bezskuteczność prób
reform prowadzi do paraliżu władzy, niemożności rządzenia.  Metaforycznie powiadamy, że
władza „leży na ulicy" i czeka tylko, aby ktoś po nią się schylił. I rzeczywiście, następuje etap
„polityki  ulicy",  to znaczy masowa „mobilizacja  rewolucyjna",  manifestacje  publiczne,  bunty
zbiorowe, powstania ludowe, które w zależności od reakcji władzy - represyjnej lub pokojowej
- przebiegają gwałtownie, z przelewem krwi, lub bez przemocy, łagodnie i pokojowo. Tak czy
owak, losy starego reżimu są w tym momencie na ogół przesądzone. Jedynym ratunkiem dla
zagrożonych elit jest w tej sytuacji zdrada narodowa: wzywanie pomocy militarnej sojuszników
zewnętrznych przeciwko własnemu społeczeństwu (np. stłumienie powstania na Węgrzech w
1956 r., interwencja w Czechosłowacji w 1968 r. przeciwko Praskiej Wiośnie). Kiedy jednak ta
opcja  jest  niedostępna,  bo  brakuje  wystarczająco  wysoko  uplasowanych  zdrajców,  albo
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mocarstwa  zewnętrzne  nie  kwapią  się  z  pomocą,  reżim  ustępuje  i  następuje  przesilenie
przynoszące przejęcie władzy przez przywódców rewolucji. Po krótkim okresie rewolucyjnej
euforii (którą niektórzy autorzy przyrównują do uniesień religijnych) następuje demobilizacja
mas oraz rozłam w obrębie aktywnych politycznie elit. O ile w etapach wcześniejszych, w toku
kontestacji  i  walki,  łatwo było o wspólną definicję  wroga,  o „konsensus  negatywny",  o tyle
zdobycie władzy otwiera trudne problemy konstruowania nowego porządku, co do których
zgodzić  się  daleko  trudniej.  „Konsensus  pozytywny"  załamuje  się,  albo  nawet  w ogóle  nie
wytwarza, różne bowiem segmenty społeczeństwa i ich reprezentanci w nowej elicie władzy
mają  odmienne,  strukturalnie  uwarunkowane  interesy,  aspiracje,  wizje  przyszłości,  a  także
odmienny stosunek do przeszłości. Pojawia się podział na radykałów, umiarkowane centrum i
konserwatystów. Na ogół w pierwszym etapie po-rewolucyjnym dominują siły umiarkowane,
podejmujące  wysiłek  powolnych  reform  przy  wykorzystaniu  zarówno  instytucji,  jak  i
personelu  administracyjnego  odziedziczonego  po  dawnym  reżimie.  Koszt  reform,  który
obciąża masy społeczne, a także niezaspokojenie wybujałych aspiracji i nadziei rodzą nową falę
niezadowolenia społecznego. Tworzy to bazę społeczną dla ugrupowań radykalnych, które w
myśl  idei  niedokończonej  rewolucji  podejmują  walkę  z  ugrupowaniami  umiarkowanymi  w
obrębie elity politycznej  („wojna na górze") i zdobywają przewagę pod hasłem kompletnego
zerwania z przeszłością, eliminacji grup związanych z dawnym reżimem i budowy całkowicie
nowych instytucji.

Jest to okres, który niekiedy (Francja, Rosja) przybiera postać „terroru porewolucyjnego". Stan
chaosu i powszechnego zagrożenia rodzi silne dążenia do stabilizacji, spokoju, ładu i porządku,
co  otwiera  szansę  dla  ugrupowań  konserwatywnych  i  silnych,  charyzmatycznych
przywódców, którzy zaprowadzają rządy autokratyczne. Następuje zawieszenie lub cofnięcie
reform politycznych (okres „restauracji"),  natomiast kontynuowane są reformy ekonomiczne,
zmierzające  do  zaspokojenia  żądań  obywateli  i  zapewnienia  władzy  trwałego  poparcia
społecznego.  W  ostatecznym  efekcie  nadchodzi  okres  stabilizacji  i  normalizacji,
„rekonwalescencja  z  gorączki  rewolucyjnej",  rozwój  ekonomiczny  i  powolna  liberalizacja
systemu politycznego. Nowy reżim konsoliduje się, czego symbolem jest wprowadzenie nowej
konstytucji.

Schemat  ten  nie  ma  oczywiście  charakteru  bezwyjątkowego.  Konkretne  uwarunkowania
historyczne  powodują  różne  odchylenia,  niekiedy  nawet  pominięcie  niektórych  etapów,
jednakże w ogólnych zarysach przedstawiony schemat oddaje  dość dobrze „logikę" procesu
rewolucyjnego.  Jest  to  jednak  tylko  uogólniony  opis,  pokazuje,  jak  na  ogół  rewolucje
przebiegają,  nie  wyjaśnia  natomiast,  dlaczego rewolucje  wybuchają  i  dlaczego biegną  takim
właśnie, a nie innym torem. Te ambitniejsze pytania stawiają sobie teorie rewolucji.

Modele rewolucji

U  podstaw  każdej  teorii  leży  określony  model:  ogólna  wizja  najważniejszych  właściwości
wyjaśnianego zjawiska czy „mechanizmów" wyjaśnianego procesu. Teorie rewolucji przyjmują
dwa  przeciwstawne  modele:  konstruktywistyczny  i  strukturalistyczny.  Model  pierwszy
traktuje  rewolucję  jako  efekt  czyjejś  celowej  aktywności  -  działań  przywódców,  grup
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rewolucyjnych, mas społecznych -  akcentuje  więc aspekt podmiotowy.  Model  drugi  traktuje
rewolucję  jako  efekt  pojawienia  się  warunków  społecznych,  które  otwierają  pole  dla
rewolucyjnej reakcji elit i mas, akcentuje więc aspekt strukturalny.

Model  konstruktywistyczny  ma dwie  odmiany.  Najbardziej  popularna  korzysta  z  metafory
„wybuchu wulkanicznego". Rewolucje wybuchają jako efekt skumulowanego niezadowolenia
społecznego, którego nasilenie przekracza pewien próg. „Model wulkaniczny" kładzie nacisk
na spontaniczność oddolnych działań podejmowanych przez masy obywateli  odczuwających
trudne  do  zniesienia  upośledzenie,  wyzysk,  niesprawiedliwość,  oraz  na  lawinowy  proces
rozprzestrzeniania  się  rewolucji,  obejmującej  coraz  szersze  kręgi  członków  społeczeństwa.
Druga odmiana to model konspiracyjny. Wskazuje on, że rewolucje są wynikiem agitacyjnych i
organizacyjnych  działań  podejmowanych przez grupy przywódców, którym udaje się dotrzeć
do  mas  i  zmobilizować  je  do  działania.  W tej  perspektywie  masy  są  przedmiotem  celowej
manipulacji odgórnej. Rewolucje nie tyle wybuchają, ile są celowo wywoływane.

Z kolei model przeciwny, strukturalistyczny, przyjmuje, że niezadowolenie społeczne, nawet
najbardziej  powszechne,  nie  wystarcza  do  wybuchu  rewolucji.  W  każdym  społeczeństwie
istnieją pokłady frustracji,  deprywacji,  krytycyzmu czy sprzeciwu. Jednakże mają one szansę
ujawnić  się  tylko  wtedy,  gdy  zajdą  sprzyjające  warunki  strukturalne.  Jeden  rodzaj  takich
warunków opisuje model korzystający z metafory „kipiącego garnka". Rewolucja wybucha, gdy
zdjęta zostanie pokrywka, a więc gdy załamie się aparat przymusu i represji, gdy rząd osłabnie
łub stanie się niezdolny do rządzenia,  gdy w ramach elit  politycznych dojdzie do rozbicia i
walki,  gdy  podjęte  zostaną  obronne  reformy,  rozluźniające  społeczne  rygory.  Inny  rodzaj
sprzyjających  warunków  strukturalnych  akcentuje  model  „arsenału".  Skuteczna  akcja
rewolucyjna  wymaga  różnych  środków  i  zasobów:  pieniędzy  na  działania  organizacyjne,
kontaktu ze zwolennikami,  czasu i  energii  na aktywność  konspiracyjną,  wsparcia  ze strony
ważnych grup społecznych, organizacji czy stowarzyszeń. Dopiero gdy rewolucjoniści uzyskują
dostęp do takiego arsenału zasobów, otwiera się realna szansa na wybuch i sukces rewolucji.
Jak wskazywaliśmy wyżej,  jeden  z powodów, dla których rewolucje  zdarzają  się  częściej  w
epoce  nowoczesnej,  polega  właśnie  na  uwolnieniu  w  tym  okresie  różnych  potrzebnych
zasobów strukturalnych: łatwości kontaktu w ośrodkach miejskich i przy produkcji fabrycznej,
pojawienia  się  środków  masowego  komunikowania,  zwiększenia  swobód  i  uprawnień
obywatelskich,  poszerzenia  -  przynajmniej  dla  niektórych  grup  społecznych  -  marginesu
wolnego czasu i energii.

Prawdopodobnie każdy z tych modeli podkreśla jakiś warunek niezbędny wybuchu rewolucji,
a dopiero wszystkie razem opisują warunki wystarczające do zajścia tego wielopoziomowego i
niezwykle  złożonego  fenomenu.  Zapewne  rewolucja  nie  wybuchnie  bez  wystarczająco
wzburzonych  mas,  ale  i  sprawnych,  przebiegłych  przywódców.  Nie  wybuchnie  też  w
warunkach  bezwzględnych  i  skutecznych  represji  ani  wtedy,  gdy  brak  jakichkolwiek
nadwyżek czasu, energii, kapitału czy swobody, co spycha masy społeczne do roli pasywnych,
konformistycznych przedmiotów.

Teorie rewolucji
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Ze  względu  na  charakter  czynników  traktowanych  jako  najważniejsze  w  proponowanych
wyjaśnieniach rewolucji (głównych zmiennych w „eksplanans" teorii) teorie rewolucji podzielić
można na: a) behawioralne, b) psychospołeczne, c) strukturalne i d) polityczne.

Pierwszą socjologiczną teorię rewolucji, która akcentuje charakter zachowań ludzkich w trakcie
i  po  rewolucji,  formułuje  Pitirim  Sorokin5,  słynny  socjolog  amerykański  pochodzenia
rosyjskiego. Rewolucja w jego ujęciu wyraża się rozpowszechnionymi szeroko, patologicznymi
formami ludzkich działań, które zrywają z wymaganiami cywilizacji, dyscypliną, porządkiem i
hamulcami  moralnymi,  przybierając  bestialski  lub  barbarzyński  charakter.  Źródła  takiej
patologii behawioralnej tkwią w warunkach życia społecznego, które ograniczają zaspokojenie
podstawowych ludzkich popędów i instynktów: głodu i pragnienia, potrzeby bezpieczeństwa,
komfortu,  uczestnictwa  we  wspólnocie,  samorealizacji,  tożsamości,  komunikacji  z  innymi,
ochrony  własności,  swobody  seksualnej  itp.  Patologia  działań  jest  reakcją  na  nieludzkie
warunki  życia.  W rewolucję  przeradza  się  wtedy,  gdy władza  niezdolna  jest  do utrzymania
porządku siłą, na skutek osłabienia aparatu represji.

Teorie  psychologiczne  odwołują  się  do  bardziej  skomplikowanych procesów motywacyjnych
skłaniających do rewolucyjnej mobilizacji. Najbardziej znana jest teoria relatywnej deprywacji
(Dayies,  Gurr6).  Pod  pojęciem  tym  rozumie  się  rozbieżność  pomiędzy  poziomem
rozpowszechnionych aspiracji  a stopniem ich rzeczywistej  realizacji.  Oczywiście  rozbieżność
taka istnieje zawsze: ludzie pragną mieć więcej, niż mają, osiągnąć więcej, niż im się udaje. Ale
w pewnych warunkach ta rozbieżność zdefiniowana zostaje jako niesłuszna, niesprawiedliwa,
przeradza  się  w  roszczenie  do  większego  bogactwa,  wyższego  standardu  życiowego,
większego zasobu władzy, wyższego prestiżu itp.  „Mam słuszne prawo poprawienia  swojej
sytuacji"  -  taka  myśl  stanowi  nową  jakość  w  społecznej  świadomości.  Poczucie  relatywnej
deprywacji  i  towarzyszące  mu roszczenie  tworzą  podłoże  postaw  i  działań  rewolucyjnych.
Genealogia  takiego  syndromu  psychologicznego  może  być  trojaka.  Tzw.  „deprywacja
aspiracyjna"  rodzi  się  wtedy,  gdy na tle  trwałego  i  niezmiennego upośledzenia  zmienia  się
sposób jego postrzegania; o ile dotąd upośledzenie traktowano jako naturalne, teraz widzi się je
jako niegodne, niesprawiedliwe, krzywdzące. „Zasługujemy na więcej" - mówią sobie ludzie, a
dysonans  rosnących  aspiracji  i  niezmiennej  biedy  staje  się  nie  do  zniesienia.  Źródłem  takiej
zmiany  perspektywy  może  być  np.  radykalna  ideologia  akcentująca  wartości  takie,  jak
sprawiedliwość,  równość  czy  godność.  Kiedy  indziej  podobny  efekt  mieć  będzie  kontakt  -
bezpośredni lub za pośrednictwem mediów - z innymi społeczeństwami, postrzeganymi jako
bogatsze, sprawiedliwsze, szczęśliwsze. Pytanie „czemu nie my?" - wyzwala silną motywację
rewolucyjną.  Druga  odmiana  relatywnej  deprywacji  nosi  nazwę  „deprywacji  kryzysowej"  i
oznacza  sytuację  odwrotną:  przy  stosunkowo  niezmiennym  poziomie  aspiracji  pojawia  się
kryzys  ekonomiczny  czy  polityczny  przynoszący  nagłe  pogorszenie  warunków  życia,
ograniczenie  swobód  obywatelskich,  zwiększenie  niepewności  jutra.  Tutaj  także  dysonans
aspiracji i  załamujących się szans ich urzeczywistnienia okazuje się nie do zniesienia i rodzi
motywacje  rewolucyjne.  Odmiana  trzecia  to  „depry-wacja  progresywna",  która  stanowi
kombinację  obu  powyższych  okoliczności:  pobudzonym  i  szybko  rosnącym  aspiracjom
towarzyszy  nagłe  pogorszenie  warunków  życia.  Jest  to  bolesne  podwójnie,  bo  oznacza
równoczesne porzucenie nadziei i wcześniej już uzyskanych zdobyczy, stanowi deprywację nie
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tylko  relatywnie  do  aspiracji,  ale  do  dawniejszych  osiągnięć.  Amerykański  socjolog  James
Davies7 twierdzi,  że  deprywacja  progresywna  właśnie  stanowiła  przyczynę  wszystkich
wielkich rewolucji w historii.
5 P. Sorokin, The Sociology of Revolution, New York 1967 [1925]: Howard Fertig.
6 J. C. Dayies, „Toward a theory of revolution", w: „American Sociological Review", vol.  271  1962, s. 5-19. T. Gurr,
Why Men Rebel, Princeton 1970: Princeton University Press.

Teorie strukturalne poszukują źródeł rewolucji w polaryzacji społeczeństwa na grupy (klasy)
uprzywilejowane i  upośledzone oraz w nasilającym się konflikcie  grupowych interesów.  Im
ostrzejszy  biegunowy  rozłam  społeczeństwa,  im  mniejszą  rolę  odgrywają  ugrupowania
pośrednie, im klarowniejszy front walki, tym wyraźniejsza sytuacja rewolucyjna. Do wybuchu
rewolucji potrzeba tylko jeszcze osłabienia lub załamania struktur państwowych i prawnych,
broniących  panowania  grup  uprzywilejowanych.  Teorie  tego  typu  czerpią  inspirację  z
koncepcji Karola Marksa. I tak na przykład jedna z czołowych autorek w kręgu tzw. socjologii
historycznej  Amerykanka  Theda  Skockpol8  w  oparciu  o  porównawczą  analizę  rewolucji
francuskiej, rosyjskiej i chińskiej dostrzega w nich wspólną, prawidłową sekwencję. Najpierw
kryzys  ekonomiczny  i  polityczny  -  związany  np.  z  klęską  wojenną  -  który  podważa  siłę  i
spoistość  panujących  grup  arystokratycznych  (właścicieli  ziemskich)  i  chroniących  je  armii.
Następnie  wybucha  masowy  oddolny  bunt  klas  upośledzonych  -  chłopstwa  i  proletariatu
miejskiego.  I  na  koniec,  obalenie  dawnego  reżimu  prowadzi  do  reorganizacji  aparatu
państwowego  i  konsolidacji  władzy  w  rękach  nowych  elit.  We  wszystkich  trzech  etapach
wielką  rolę  odgrywa  -zdaniem  autorki  -  kontekst  zewnętrzny:  koalicyjne  lub  konfliktowe
relacje z innymi państwami w bezpośrednim otoczeniu danego społeczeństwa.

Całkowite  przesunięcie  akcentu  na  dziedzinę  organizacji  państwowej  dokonuje  się  w
politycznych teoriach rewolucji. Rewolucja traktowana jest tutaj jako efekt walki o hegemonię
pomiędzy przeciwstawnymi segmentami elit politycznych, jako wewnętrzny proces w obrębie
struktur władzy. Masowe wystąpienia czy bunty społeczne widziane są tylko jako epifenomen,
refleks  czy  symptom  rozłamu  i  walki  w  obrębie  systemu  politycznego.  W  interpretacji
amerykańskiego  historyka  i  socjologa  Charlesa  Tilly'ego  rewolucja  to  „dokonujące  się  przy
użyciu  siły  przesunięcie  kontroli  nad  państwem,  w  toku  którego  co  najmniej  dwa
współzawodniczące  bloki  polityczne  podejmują  wzajemnie  sprzeczne  próby zdobycia  takiej
kontroli,  a  istotne  segmenty  ludności  podległej  jurysdykcji  państwowej  opowiadają  się  po
stronie  jednego  i  drugiego  bloku"9.  Najbardziej  charakterystyczna  dla  rewolucji  jest  więc
sytuacja „podwójnej suwerenności", czy inaczej „dwuwładzy", kiedy walczące bloki polityczne
uzyskują  przejściową  równowagę.  Rewolucja  dokonuje  się  wtedy,  gdy  wystarczająco  duże
grupy obywateli odmawiają lojalności dotychczas panującym i przerzucają swoje poparcie na
alternatywne  centra  władzy.  Pojęcie  rewolucji  uzyskuje  tu  bardzo  szeroki  zakres,  obejmuje
bowiem takie zdarzenia, jak: a) podbój jednego państwa przez drugie, b) odwrotnie - walkę
wyzwoleńczą  o  zdobycie  autonomii  politycznej  przez  społeczności  podporządkowane  w
strukturach  federacyjnych lub imperialnych,  c)  mobilizację  opozycji  i  opanowanie  przez nią
fragmentów  aparatu  państwowego  (np.  przez  wejście  do  koalicji  rządzącej),  d)  obalenie
dotychczas  rządzących  i  przejęcie  władzy  przez  ugrupowania  dotąd  od  niej  odsunięte.
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Rewolucja  traci  tutaj  swoją  wyjątkową,  zmitologi-zowaną  rangę.  Staje  się  po  prostu  -
parafrazując znaną formułę von Clausewi-tza - „przedłużeniem polityki innymi środkami".
7 J. C. Davies, When Men Revolt and Why, New York 1971: Free Press.
8 T. Skockpol, States and Social Revolutions, Cambridge 1979: Cambridge Uniyersity Press.

Zdefiniowana ignorancja w teorii rewolucji

Teorie rewolucji grzeszą wieloma słabościami, stanowią w istocie szkice teorii raczej niż w pełni
rozbudowane  teorie  eksplanacyjne  i  predyktywne.  Jednakże  dzięki  kilkudziesięciu  latom
systematycznej  refleksji  nad fenomenem rewolucji  mamy bogatą wiedzę  ex post,  wiemy dziś
znacznie więcej o rewolucjach, które zaszły w przeszłości, a także lepiej postrzegamy kierunki,
w jakich należy prowadzić dalsze poszukiwania. Zdajemy sobie też lepiej sprawę z tego, czego
nie wiemy, mamy - według określenia Roberta Mertona - zdefiniowane pole ignorancji, a to już
samo w sobie stanowi istotny krok poznawczy.

Jest kilka najbardziej uderzających zagadek, które domagają się dalszych analiz. Po pierwsze,
na  czym  polega  ta  unikalna  kombinacja  czynników  sprawczych  -  psychologicznych,
strukturalnych, politycznych, geopolitycznych - która doprowadza do wybuchu rewolucji, ów
szczególny „syndrom rewolucyjny"? Wydaje się,  że w tej  piorunującej  mieszance znaleźć się
muszą wszystkie typy ingrediencji, przyszłość należy więc  raczę] do  teorii wielopoziomowych
niż  jednoczynnikowych.  Ale  czy  kiedykolwiek  da  się  uchwycić  proporcje  niezbędnych
czynników? Czy komplikacja fenomenu rewolucji nie wyklucza takiej możliwości, nawet gdy
poznamy wszystkie prawidłowości  cząstkowe? Czy nie jest tu podobnie jak w meteorologii,
gdzie pełna przecież znajomość mechanizmów fizycznych czy chemicznych pozwala na bardzo
tylko  zawodne  przewidywania  konkretnych  stanów  pogody?  Po  drugie,  na  czym  polega
fenomen nagłej, masowej mobilizacji? Jak to się dzieje, że ludzie latami pogrążeni w bierności i
apatii nagle budzą się z letargu, wychodzą na ulice, organizują się, budują barykady, walczą i
wygrywają?  Czy da się  określić  ten  próg,  poza  którym  następuje  nagle  jakościowa  zmiana
motywacji,  postaw,  działań,  całej  tej  kalkulacji,  która  skłania  ludzi  do  zaangażowania  się,
zamiast  godzenia  się  z  losem?  I  odwrotnie  -  jak  dokonuje  się  gwałtowna  demobilizacja
masowego  ruchu,  gdy  rewolucja  zostaje  stłumiona  lub  gdy  zwycięża?  Kto  odchodzi,  kto
zostaje?  Po trzecie,  jak  z pokolenia  na pokolenie,  a  czasami przez  stulecia,  dziedziczone  są
tradycje  rewolucyjne,  ożywając  niespodziewanie,  gdy  zajdą  sprzyjające  warunki?  Jakimi
drogami przenosi się i utrwala pamięć zbiorowa rewolucji  zwycięskich lub stłumionych? Po
czwarte,  czemu zwycięskie nawet rewolucje  tak rzadko realizują swój program, a tak często
doprowadzają  do  „efektów  bumerangowych",  odwrotnych  do  szczytnych  zamierzeń
rewolucjonistów? I wreszcie, czy da się przewidzieć rewolucje przyszłe? Czy nie występuje tu
czasami w najczystszej postaci zjawisko, które Robert Merton określał jako „samode-strukcyjne
proroctwo":  prognoza wybuchu rewolucji  wywołać może przecież  na tyle  skuteczne reakcje
prewencyjne  będącego  jeszcze  u  władzy  i  dysponującego  środkami  przemocy  reżimu,  że
rewolucja zostanie stłumiona w zarodku i wbrew całkiem zasadnej prognozie - nie wybuchnie?

C. Tilly, European Reuolutions, 1492-1992, Oxford 1993: Blackwell, s. 8.
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To tylko niektóre z ciekawszych pytań, które pozostają otwarte, i z którymi zmierzyć się muszą
przyszłe teorie rewolucji.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

DEPRYWACJA  ASPIRACYJNA:  nagły  wzrost  aspiracji  przy  niezmiennym  poziomie
upośledzenia.

DEPRYWACJA KRYZYSOWA: nagłe załamanie standardów życiowych przy niezmienionym
poziomie aspiracji.

DEPRYWACJA  PROGRESYWNA  (inaczej  -  „krzywa  J"):  równoczesne  podwyższenie  się
aspiracji i obniżenie standardów życiowych.

DWUWŁADZA  (inaczej  -  podzielona  suwerenność):  sytuacja  typowa  dla  wielu  rewolucji,
polegająca  na  przejściowej  równowadze  sił  między  obrońcami  starego  reżimu  i
rewolucjonistami, wyrażająca się w kontroli różnych części terytorium państwa.

HISTORIOZOFICZNE  POJĘCIE  REWOLUCJI:  radykalne  zerwanie  ciągłości  dziejowej,  co
wyraża  się  w  całościowej  i  jakościowej  zmianie  systemu  ekonomicznego  i  politycznego,
hierarchii  nierówności  społecznych, systemu wartości,  zasad prawnych i moralnych, a także
charakteru życia codziennego.

KONSENSUS  NEGATYWNY:  typowa dla  świadomości  rewolucyjnej  jedność  poglądów na
temat nieakceptowalnych cech starego reżimu oraz jednoznaczna definicja wrogów, przeciwko
którym należy podjąć walkę.

KONSENSUS POZYTYWNY:  jasna i podzielana przez rewolucjonistów wizja upragnionego
ustroju porewolucyjnego oraz strategii i taktyki jego zaprowadzenia po zwycięskiej rewolucji.

MIT  REWOLUCJI:  idealizacja  rewolucji  jako  zdarzenia  heroicznego,  szlachetnego  i
postępowego.

MODEL KONSPIRACYJNY REWOLUCJI: wizja rewolucji jako efektu odgórnych manipulacji,
agitacyjnych  i  organizacyjnych  działań  podejmowanych  przez  wąskie  elity  przywódców,
którym udaje się dotrzeć do mas i zmobilizować je do działania.

MODEL  WULKANICZNY  REWOLUCJI:  wizja  rewolucji  jako  efektu  spontanicznych,
oddolnych działań podejmowanych przez masy obywateli odczuwających nasilone poza próg
wytrzymałości upośledzenie, wyzysk, niesprawiedliwość.

POWSTANIA  (inaczej  - bunty ludowe):  masowe, spontaniczne,  desperackie  zrywy ludności
skierowane  przeciwko  represyjnej  władzy  i  prowadzące  w  najlepszym  wypadku  do
cząstkowych koncesji bez głębszych zmian systemowych.

PUCZ WOJSKOWY:  przejęcie  rządów przez generałów czy oficerów („juntę wojskową"),  co
nie jest na ogół związane z restrukturyzacją ustrojową, a co najwyżej prowadzi do zawieszenia
lub cofnięcia swobód i praw obywatelskich.

RELATYWNA  DEPRYWACIA:  rozbieżność  pomiędzy  poziomem  aspiracji,  a  standardem
realnych osiągnięć,  zdefiniowana jako niesłuszna czy niesprawiedliwa, i przeradzająca się w
roszczenie do większego bogactwa, wyższego standardu życiowego, większego zasobu władzy,
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wyższego prestiżu itp.

SOCJOLOGICZNE  POJĘCIE  REWOLUCJI:  całościowe  i  radykalne  samoprzekształcenie
społeczeństwa-ekonomiki,  polityki,  kultury, życia codziennego-w wyniku oddolnej,  masowej
mobilizacji ruchów społecznych.

STEROWANA  REFORMA  PAŃSTWA:  w  odróżnieniu  od  rewolucji  zmiana  inicjowana  i
prowadzona  odgórnie,  przez  rządzących,  i  zmierzająca  tylko do cząstkowego  doskonalenia
istniejącego systemu bez ambicji jego całościowej zmiany.

STRUKTURA SZANS POLITYCZNYCH: minimalne swobody obywatelskie, w szczególności
prawo  zrzeszania  się  i  wolność  słowa,  które  w  powiązaniu  z  niską  represyjnością  reżimu
stanowią  sprzyjające  warunki  do  organizowania  się  opozycji  politycznej  czy  ruchu
rewolucyjnego.

SYTUACJA  REWOLUCYJNA:  szczególne  nasilenie  niezadowolenia,  protestu,  niepokojów
społecznych, co wynika z kryzysu ekonomicznego, fiskalnego lub politycznego.

TRADYCJA REWOLUCYJNA: kultywowana w świadomości społecznej pamięć o rewolucjach
przeszłych, zawierająca wyidealizowane mity rewolucyjne, heroiczne wizje przywódców oraz
stereotypowe obrazy przeciwników rewolucji.

WOJNA  DOMOWA:  gwałtowne  starcia  przeciwstawnych  ugrupowań  społecznych,
motywowane przeważnie odmiennością etniczną lub religijną, a niekiedy ideologiczną, których
celem jest raczej obrona swoich interesów i zdobycie dominacji w ramach istniejącego ustroju
niż zmiana samego ustroju.

ZAMACH STANU  (inaczej  -  przewrót  pałacowy,  przesilenie  rządowe):  gwałtowna zmiana
ekipy  rządzącej,  rotacja  w  ramach  elity  politycznej,  bez  głębszych  modyfikacji  struktur
politycznych czy społecznych.

ZAMIESZKI (inaczej - rozruchy, niepokoje społeczne, manifestacje): spontaniczne, ekspresyjne
wybuchy niezadowolenia  wyrażające  się  w gwałtownych  zachowaniach  zbiorowych,  często
destruktywnych, nie kierowanych jednak wyraźnym programem przekształceń.

Książki godne uwagi
3, 22, 34, 57 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Część VII

SPOŁECZEŃSTWO WSPÓŁCZESNE

Rozdział

Nowoczesność i późna nowoczesność

Logika naszej analizy prowadziła od najbardziej elementarnych składników życia społecznego -
działań  ludzkich,  kontaktów,  interakcji,  poprzez  formy  coraz  bardziej  skomplikowane  -
stosunki  społeczne,  grupy,  organizację  i  strukturę,  aż  po  złożone  konfiguracje  kulturowe.
Opisywaliśmy  następnie  sposób  funkcjonowania  tych  społecznych  całości,  a  także  ich
zmienność  i  stawanie  się  w  dłuższym  wymiarze  dziejowym.  Doszliśmy  w  ten  sposób  na
najwyższe piętro złożoności,  na poziom społeczeństwa globalnego.  Dzisiejszy kształt  nadały
większości społeczeństw dwa procesy: modernizacji i globalizacji. Dlatego końcowe rozdziały
tej  książki  poświęcimy  socjologicznej  charakterystyce  społeczeństwa  naszych  czasów:
nowoczesnego i coraz bardziej zglobalizowanego.

Socjologia  jest  od  początku  nauką  o  społeczeństwie  nowoczesnym.  Powstała  przecież,  jak
pamiętamy, jako intelektualna odpowiedź na przełomowe doświadczenie odejścia w przeszłość
formacji  tradycyjnej  i narodzenia się nowego ładu społecznego w Europie Zachodniej  końca
XVIII  i  początku  XIX  wieku.  Jej  osiągnięcia  klasyczne  wiążą  się  z  okresem  triumfującej
nowoczesności zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej w wieku XIX i początkach wieku XX. Z
początku  ograniczona  w  ten  sposób  terytorialnie  i  kulturowo  i  uzupełniana  jedynie  przez
antropologię  społeczną  badającą  społeczności  prenowoczesne,  socjologia  staje  się  coraz
wyraźniej nauką o całym społeczeństwie ludzkim, w miarę jak w wyniku procesu globalizacji
większość społeczeństw przejmuje wzory zachodniej nowoczesności. Jej przedmiot dostosował
się jakby do perspektywy naszej nauki.

Pojęcie nowoczesności: historyczne i analityczne

Są dwa sposoby definiowania nowoczesności:  historyczny i  analityczny. Historyczne pojęcie
nowoczesności, którego użyliśmy powyżej, odwołuje się do miejsca i daty pojawienia się nowej
formacji  społecznej.  Analityczne  pojęcie  nowoczesności  zawiera  katalog  istotnych,
konstytutywnych  cech  tej  odmiany  porządku  społecznego.  Akcent  na  to  drugie  podejście
prowadzi  do  koncepcji  „wielu  nowoczesności"  (multiple  modernities)  rozwijanej  w  ostatnich
latach przez Shmuela Eisenstadta, Bjórna Wittrocka1 i kilku innych badaczy, którzy odnajdują
w pełni rozwinięte  aspekty nowoczesności w innych częściach świata niż Europa i znacznie
wcześniej  niż  ostatnie  stulecia,  dowodząc  istnienia  wielu  scenariuszy  dochodzenia  do
społeczeństwa nowoczesnego, różnych od unikalnego scenariusza „zachodniego".

Niektórzy badacze poszukujący historycznych korzeni nowoczesności lokują jej  narodziny w
wersji  „zachodniej"  już w XVI wieku (np. amerykański  teoretyk tzw. „systemu światowego"
Immanuel  Wallerstein),  inni  w  XVII  wieku  (np.  brytyjski  socjolog  Anthony  Giddens),  inni
jeszcze później, ale panuje zgoda co do tego, że momentem przełomowym stały się trzy Wielkie
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Rewolucje.  Wojna  secesyjna  i  konstytucyjna  rewolucja  amerykańska  oraz  Wielka  Rewolucja
Francuska  zbudowały  polityczne  i  instytucjonalne  ramy  nowoczesności:  demokrację
konstytucyjną,  ideę  rządów  prawa  i  zasadę  suwerenności  państw  narodowych.  Rewolucja
przemysłowa  w  Anglii  stworzyła  natomiast  fundamenty  ekonomiczne:  nowy  sposób
wytwarzania - masową produkcję przemysłową angażującą wolnych pracowników najemnych
zamieszkałych w miastach, co rodziło nowy sposób i styl życia - industrializm i urbanizm, a
także nowy reżim ekonomiczny - kapitalizm - oparty na swoistych formach przywłaszczania i
dystrybucji dóbr.

Dla socjologa ciekawsza od historycznej jest jednak analityczna charakterystyka nowoczesności.
Co jest specyficznego w tym systemie życia społecznego, który trwa już kilka stuleci, rozszerza
się coraz bardziej w świecie, i wbrew proroctwom postmodernistów daleki jest od wyczerpania
swojej  dynamiki? Pierwszy zestaw cech nowoczesności sporządził  twórca socjologii  Auguste
Comte.  Włączył  do niego:  a)  koncentrację  siły roboczej  w centrach miejskich,  b)  organizację
pracy zorientowaną na efektywność i zysk, c) zastosowanie nauki i technologii  w procesach
produkcyjnych, d) pojawienie się jawnego lub utajonego antagonizmu między pracodawcami i
pracownikami, e) rosnące kontrasty i nierówności społeczne, f) system ekonomiczny oparty na
indywidualnej  przedsiębiorczości  i  wolnej  konkurencji.  Już  tutaj  widać  wyraźnie  akcent  na
aspekty ekonomiczne; to nowy reżim produkcyjny jest źródłem innych cech nowej formacji. A
obok tego decydujący jest nowy, oparty na nauce sposób myślenia, to, co Comte określał jako
pozytywizm. Dostrzeżone przez Comtek rysy nowoczesności znajdą się odtąd, choć z różnym
rozłożeniem akcentów, w każdym podobnym katalogu.
1 B. Wittrock (red.),  Early Modernities,  vol. Summer 1998 pisma „Daedalus", Cambridge: The American Academy of
Arts and Sciences.

JEAN BAUDRILLARD (1929-)

intelektualista francuski, jeden z inicjatorów nurtu postmodernistycznego w teorii społecznej i
radykalny  krytyk  współczesnego  społeczeństwa  i  kultury.  Najważniejsze  dzieła  to:
[Społeczeństwo  konsumpcyjne]  (1970),  [Zwierciadło  produkcji]  (1975),  [Symulacje]  (1983),
[Ameryka] (1988), [Przejrzystość zła] (1993).

W centrum Jego uwagi znajduje się świat obiektów i znaków, wśród których toczy się życie
społeczne.  W  społeczeństwie  konsumpcyjnym  obok  wartości  użytkowej  i  wymiennej
przedmioty  uzyskują  wartość  znaczącą.  Całe  życie  społeczne  jest  zorganizowane  wokół
konsumpcji i demonstrowania towarów, co przynosi konsumentom status społeczny, prestiż i
tożsamość.  Ludzie  odróżniają  się  od  innych  ilośdą  i  rodzajami  nabywanych  towarów.  W
świecie  reklamy,  marketingu,  snobizmu  nie  odróżniają  rzeczywistych  potrzeb  od  potrzeb
kreowanych. Nie potrafią także nawet wyobrazić sobie innej formuły życia. Dokonuje się w ten
sposób maksymalna alienacja i reifikacja:  przedmioty dominują nad ludźmi, którzy zatracają
swoje ludzkie walory. W historii da się wyróżnić epokę przednowoczesną, gdy dominowały
treści  symboliczne,  epokę  nowoczesną,  gdy  dominowała  produkcja  materialna,  i  epokę
ponowoaesną, w której dominuje znak, symulacja, złudzenia. Przełom ponowoczesny otwiera
epokę,  w  której  „reprodukcja  społeczna"  (przetwarzanie  informacji,  komunikacja,  przemysł
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wiedzy)  zastępuje  produkcję  przedmiotów.  Wchodzimy  w  świat  „hiperrzeczywistośd",  w
którym  obraz,  spektakl,  wizja,  gra  znaków  wypierają  realne  doznania  i  doświadczenia.
Tożsamość tworzy się  przez naśladowanie  wzorców, kody i  modele  determinują,  jak ludzie
postrzegają siebie  i odnoszą do innych. Medialne symulacje  rzeczywistości  (TV, Disneyland,
gry komputerowe,  pornografia)  stają  się  dla ludzi bardziej  realne  niż rzeczywistość.  Ludzie
ulegają „ekstazie  komunikacji*1,  stając się  biernymi ekranami dla chaosu wrażeń. Fascynacja
znakami zamazuje postrzeganie tego, co oznaczane; rzeczywistość znika w świecie fantazji.

Masy,  „cicha  większość",  poszukują  spektaklu,  a  nie  sensu,  niezdolne  są  do  działań
politycznych czy rewolucyjnych. Następuje zlanie się, „impłozja" wszelkich różnic - klasowych,
rasowych, seksualnych, ekonomicznych - czyli proces „de-dyferencjacji". Stosunki bezpośrednie
między ludźmi rozpływają  się  w świecie  symulacji.  W ten  sposób dochodzi  do ostatecznej
destrukcji podmiotu w życiu społecznym. Kończy się epoka walk i konfliktów ideologicznych i
politycznych, innowacji i rewolucji, twórczości i oświecenia, postępu i demokracji.  Zaczynają
się rządy przedmiotów, iluzji, pozorów i fantazji.

LITERATURA
J. Baudrillard, Ameryka, Warszawa 2001, Wydawnictwo SIC
J. Baudrillard, Rozmowy przed końcem, Warszawa 2001, Wydawnictwo SIC

Modele biegunowe

Wielu  następców  Comte'a  charakteryzuje  nowoczesność,  stosując  nieco  inną  strategię.
Wydobywają mianowicie cechy nowoczesności przez opozycję do społeczeństwa tradycyjnego.
Proponują biegunowe, dychotomiczne modele (Max Weber powiedziałby: kontrastowe „typy
idealne") przeciwstawiające nowy i stary porządek. Takie biegunowe typologie pochodzą od
Herberta  Spencera  (społeczeństwo  militarne  i  społeczeństwo  industrialne),  Ferdinanda
Toenniesa (wspólnota i  społeczeństwo),  Maxa Webera (społeczeństwo trądy cyjne-agrar-ne i
kapitalistyczne),  Emile'a  Durkheima  (społeczeństwo  o  solidarności  mechanicznej  i
społeczeństwo  o  solidarności  organicznej),  Henry  Maine'a  (społeczeństwo  statusów  i
społeczeństwo kontraktów)  oraz Roberta  Redfielda (społeczeństwo wiejskie  i  społeczeństwo
miejskie).

Najbardziej  jednak do dziś uznana charakterystyka kapitalizmu pochodzi  od Maxa Webera,
który  przeciwstawił  kapitalizm  tradycyjnemu  społeczeństwu  agrarnemu  według  sześciu
kryteriów.  Po  pierwsze,  formacje  te  różnią  się  charakterem  własności.  W  społeczeństwie
tradycyjnym  własność  związana  jest  z  dziedziczną  pozycją  społeczną  (np.  statusem
arystokratycznym czy ziemiańskim).  W społeczeństwie  kapitalistycznym prywatna własność
środków produkcyjnych jest w rękach indywidualnie działających na rynku przedsiębiorców.
Druga różnica dotyczy organizacji pracy i produkcji. W społeczeństwie tradycyjnym produkcja
rolna  przebiega  według  zwyczajowych  wzorów  i  pozbawiona  jest  mechanizacji.  W
społeczeństwie kapitalistycznym masowa produkcja przemysłowa oparta jest na mechanizacji,
która  umożliwia  wprowadzenie  efektywności,  kalkulowania  zyskowności  i  racjonalnej
koordynacji  jako  wiodących  zasad  organizacyjnych.  Różni  się,  po  trzecie,  charakter  siły
roboczej. W społeczeństwie tradycyjnym pracownicy pozostają w osobistej prawnej zależności
od pracodawcy (niewolnicy  czy chłopi  pańszczyźniani).  W społeczeństwie  kapitalistycznym
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robotnicy dysponują wolnością osobistą i sprzedają swoją siłę roboczą niczym towar na rynku
pracy, zgodnie z normalnymi prawidłowościami popytu i podaży. Czwarta cecha różniąca to
charakter  rynku  ekonomicznego.  W  społeczeństwach  tradycyjnych  wymiana  i  handel  są
obwarowane wieloma ograniczeniami: protekcjonizmem czy barierami celnymi, trudnościami
transportowymi, brakiem rozwiniętych instrumentów pieniężnych, monopolami rodowymi czy
grupowymi.  W rezultacie  powstają  tylko  rynki  lokalne,  a  w szerszym  zakresie  funkcjonują
tylko  najbardziej  lukratywne  rynki  towarów  luksusowych  („korzeni",  drogich  kamieni,
jedwabiu itp.). W społeczeństwie kapitalistycznym natomiast rynek staje się nieograniczonym
terenem  wymiany,  dystrybucji  i  konsumpcji,  a  jego  głównym regulatorem  staje  się  -  jak  to
określał  już  Adam  Smith  -  „niewidzialna  ręka  rynku",  czyli  prawidłowości  ekonomiczne
popytu  i  podaży.  Po  piąte,  różni  obie  formacje  charakter  obowiązujących  praw.  W
społeczeństwie tradycyjnym mają charakter partyku-larystyczny, w różny sposób stosują się do
różnych  grup  czy  klas  społecznych.  Są  też  przedmiotem  patrymonialnego  rozstrzygania  i
egzekwowania.  W  społeczeństwie  kapitalistycznym  natomiast  prawa  mają  charakter
uniwersalistycz-ny, stosują się  na równi do wszystkich i  egzekwowane są przez bezstronny
aparat  wymiaru  sprawiedliwości,  co  zapewnia  przewidywalność  kontraktów i  realizowanie
uprawnień  czy zobowiązań.  Wreszcie,  po szóste,  Weber  wskazuje  na odmienne dominujące
motywacje. W społeczeństwie tradycyjnym ludzie dążą do zaspokojenia potrzeb na poziomie
dotychczasowym,  standardowym,  sankcjonowanym  zwyczajowo.  Godzą  się  z  zastanym
poziomem i  sposobem życia.  Jak pisze  sam Weber:  „okazja zarobienia  więcej  była  dla  nich
mniej  istotna  niż  szansa  pracowania  krócej".  Natomiast  w  społeczeństwie  kapitalistycznym
pojawia  się  nieograniczone  dążenie  do  zysku,  aspiracja  do  sukcesu  materialnego,  jako
powszechna  motywacja  intensywnych  działań  ekonomicznych.  Widać  wyraźnie,  że
ekonomiczne fundamenty kapitalizmu są dla Webera jeszcze ważniejsze niż dla Comte'a. Dla
niego  kapitalizm  to  przede  wszystkim  nieustanne  dążenie  do  zysku  przez  realizowanie
racjonalnej przedsiębiorczości w ramach prywatnych przedsiębiorstw.

Od takiej głównie ekonomicznej charakterystyki nowoczesności, w stronę cech strukturalnych i
kulturowych  przesuwa  diagnozę  współczesnego  społeczeństwa  klasyk  socjologii  XX  wieku,
amerykański  uczony  Talcott  Parsons.  Dostrzega  on  zasadniczą  odmienność  społeczeństwa
tradycyjnego i nowoczesnego w pięciu punktach. Czynniki uwzględniane w tych biegunowych
opozycjach  określa  mianem  „zmiennych  porządkujących"  (pattern-variables)2.  Po  pierwsze
dotyczą one stopnia artykulacji  struktury społecznej  i tworzą przeciwieństwo „rozproszenie-
specyficzność".  W społeczeństwie  tradycyjnym struktury  -  role,  grupy,  stosunki  społeczne  -
mają  luźny,  niewyspecjalizowany,  pojemny  charakter,  włączają  heterogeniczne  przejawy
aktywności ludzi. W społeczeństwie nowoczesnym dominuje wysoka specjalizacja ról, grup i
stosunków  społecznych,  w  ramach  których  aktywność  ludzi  jest  wysoce  homogeniczna,
skoncentrowana.  Łatwo zauważyć  tu  echa  idei  Emile'a  Durkheima  na  temat  postępującego
podziału pracy jako decydującego czynnika ewolucji społecznej. Druga opozycja dotyczy źródeł
statusu  społecznego  i  określona  jest  jako  przeciwieństwo  „przypisanie-osiąganie".  W
społeczeństwie tradycyjnym dopuszczenie do wykonywania ról, członkostwa w grupach czy
udziału  w stosunkach  społecznych  opiera  się  na czynnikach  dziedzicznych  nabytych  przez
urodzenie,  w  szczególności  -  odziedziczonej  sytuacji  społecznej,  przypisanym  statusie.
Natomiast  w społeczeństwie  nowoczesnym decyduje  o tym własny wysiłek  i  zasługi,  które
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determinują  sytuację  społeczną  jednostki  i  jej  status  osiągnięty.  Trzecia  opozycja  dotyczy
rekrutacji  do  ról  i  grup  społecznych  oraz  doboru  partnerów  w  stosunkach  społecznych  i
określona  jest  jako  przeciwieństwo  „partykularyzm-uniwersalizm".  W  społeczeństwie
tradycyjnym selekcja  taka kieruje  się  czynnikami  natury osobistej,  często  nie  związanymi  z
wymogami roli, charakterem działalności grupy czy treścią stosunku społecznego. Natomiast w
społeczeństwie nowoczesnym decydują ogólne kompetencje czy predyspozycje niezbędne do
dobrego  wykonywania  podejmowanych  działań,  niezależnie  od  tego,  kto  je  reprezentuje.
Dostęp  do ról,  grup czy stosunków jest  otwarty  dla  wszystkich,  którzy  do tego  się  nadają.
Czwarta  opozycja  dotyczy  podstaw  tożsamości  społecznej  i  percepcji  jednostek  w
społeczeństwie  i  opisana  jest  jako  przeciwstawienie  „kolektywizm-indywidualizm".  W
społeczeństwie  tradycyjnym  o  tożsamości  i  społecznej  ocenie  jednostki  decyduje  jej
przynależność  grupowa -  do rodu,  plemienia,  wspólnoty  lokalnej,  etnicznej,  narodu  itp.  W
społeczeństwie  nowoczesnym  ważniejsze  staje  się  to,  co  jednostka  robi,  jej  indywidualne
działania i ich efekty.  Nie to, gdzie należę,  ale co czynię, decyduje o tym, kim jestem. Piąta
opozycja  dotyczy  roli  emocji  w  życiu  społecznym  i  ujęta  jest  jako  przeciwstawienie
„afektywność-neutralność".  W  społeczeństwie  tradycyjnym  dopuszczona  jest  swobodna,
publiczna ekspresja emocji:  gniewu, żalu, rozpaczy, radości itp. Natomiast w społeczeństwie
nowoczesnym występuje reguła powściągliwości, która żąda nieujawniania emocji i działania
maksymalnie  obiektywnego i  racjonalnego.  Koncepcja  Parsonsa to swoista wielowymiarowa
skala,  na  której  lokować  można  konkretne  społeczeństwa,  bliżej  lub dalej  od jej  biegunów.
Cechy skrajne z jednego bieguna skali opisują modelowe społeczeństwo tradycyjne, a cechy z
drugiego bieguna - modelowe społeczeństwo nowoczesne. Krytycy podkreślali, że katalog ten
grzeszy etnocentry-zmem: utożsamia społeczeństwo nowoczesne z tym, co dominuje w Stanach
Zjednoczonych,  i  co  stanowi  treść  indywidualistycznej,  demokratycznej,  merytokratycznej
„wiary  amerykańskiej"  (American  Creed).  Nawet  gdyby zarzut  ten  był  trafny  w połowie  XX
stulecia,  kiedy  Parsons  formułował  swoją  teorię,  to  dzisiaj  istotnie  się  zdezaktualizował.
Rozszerzenie „zachodniej" czy „amerykańskiej" formuły życia społecznego na znaczne obszary
świata  w  wyniku  procesu  globalizacji  sprawia,  że  Parsonsowska  charakterystyka
nowoczesności wydaje się obecnie adekwatna także w stosunku do wielu innych społeczeństw
niż amerykańskie.
2 T. Parsons, The Social System, Glencoe 1964 [1951]: Free Press.

Debata na temat nowoczesności trwa. Różni autorzy prezentują różne diagnozy. W rezultacie
pojawia  się  jednak obszar  pewnej  zgody co do cech  najważniejszych.  Podsumowuje  je  pod
koniec  XX  wieku  brytyjski  autor  hinduskiego  pochodzenia  Krishan  Kumar3,  łącząc  wątki
podkreślane przez Comte'a czy Webera z ideami Parsonsa i socjologów współczesnych. W jego
ujęciu  swoistość  nowoczesności  tworzy  pięć  fundamentalnych  zasad.  Po  pierwsze  -  zasada
indywidualizmu. Jednostka zostaje uwolniona od narzuconych więzi grupowych i uzależnień,
obdarzona niezbywalnymi prawami nie tylko jako obywatel,  członek społeczeństwa, ale jako
osoba ludzka, sama decyduje o kształcie swojej biografii, mając do dyspozycji wiele wzorów
życia czy kariery,  a  także  sama ponosi  odpowiedzialność  za swoje  sukcesy  czy porażki.  Po
drugie - zasada dyferencjacji, czyli zróżnicowania i wielości opcji we wszystkich dziedzinach
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życia. Max Weber mówiłby o rosnącej puli „szans życiowych". Dotyczy to przede wszystkim
pracy,  gdzie  występuje  ogromna  specjalizacja,  zróżnicowanie  zawodów  wymagających
odmiennych  umiejętności,  kompetencji,  wykształcenia.  Bezprecedensowa  mnogość  opcji
występuje  również  w  sferze  konsumpcji,  gdzie  możliwości  wyboru  towarów  czy  usług  są
niemal nieograniczone.  Otwiera się także niezmiernie różnorodna oferta edukacyjna, a co za
tym idzie wiele możliwych dróg kariery życiowej. Jednostka staje wobec wielości programów
ideologicznych  czy  politycznych,  a  także  doktryn  religijnych,  reprezentowanych  przez
mnogość partii,  ruchów społecznych,  sekt  i  Kościołów. W świadomości  społecznej  napotyka
wielość koncepcji naukowych i pozanaukowych na temat każdej możliwej kwestii. W kulturze
ma  możność  znalezienia  różnych  wzorów  życia,  wielorakich  stylów  czy  gustów.  Zasada
dyferencjacji jest logicznym dopełnieniem zasady indywidualizmu. Opisuje to samo, ale z innej
strony - nie  od strony jednostki,  lecz społecznego kontekstu,  w którym przychodzi  jej  żyć i
działać. Egzystencjalna sytuacja człowieka nowoczesnego, opisana łącznie przez obie zasady,
przynosi  jednostce  wolność,  autonomię,  bogate  szanse  życiowe,  za  cenę  jednak  ciągłej
konieczności podejmowania decyzji, wyborów i ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności.
3 K. Kumar, Prophecy and Progress: The Sociology ofindustrial and Post-Industrial Society, Har-mondsworth 1978: Penguin.
Tenże,  The  Rise  of  Modern  Society:  Aspects  ofthe  Social  and  Poli-tical  Development  of  the  West,  Oxford  1988:  Basil
Blackwell. Tenże, From Post-Industrial to Post-Modern Society, Oxford 1995: Blackwell.

Zasada trzecia  to  racjonalność:  apoteoza  rozumu,  rozwagi,  kalkulacji,  obiektywności,
efektywności.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  funkcjonowania  organizacji  i  instytucji.  Jak
pamiętamy,  dla  Maxa  Webera  oznaczało  to  dominację  struktur  biurokratycznych,
eliminujących  wszelkie  wątki  osobiste,  emocjonalne  czy  tradycyjne  na  rzecz  maksymalnie
sprawnego rozwiązywania problemów czy załatwiania spraw. Wyraża się to także w legalnej
legitymizacji  wszelkich  organizacji  i  instytucji,  a  także  rygorystycznym  przestrzeganiu
prawnych  reguł  i  procedur  („rządach  prawa").  W  świadomościowym  obszarze  życia
społecznego zasada racjonalności oznacza apoteozę nauki jako najdoskonalszej formy poznania
i myślowego podbudowania działań. Przejawia się też w sekularyzacji, a więc odchodzeniu od
myślenia magicznego i religijnego.

Zasada czwarta  to  ekonomizm.  Wskazuje  na  rodzaj  aktywności,  która  przenika  całe  życie
społeczne w formacji nowoczesnej i nadaje swoisty ton temu typowi społecznemu. Wystarczy
wyjść na ulicę  nowoczesnego miasta i  zastanowić  się,  co ludzie robią najczęściej.  Nie ulega
wątpliwości,  że  dwie  rzeczy:  pracują i  kupują.  Po drodze jeszcze  zachodzą do banków, biur
maklerskich,  kantorów.  Większość  ich  życia  upływa  w  kręgu  ekonomii,  na  produkcji  i
konsumpcji.  Wątkiem  głównym  -  przedmiotem  aspiracji,  tematem  konwersacji,  obiektem
interakcji i transakcji - są towary i pieniądze. A wartość jednostki często mierzy się tym, jaką
ilość  dóbr i  pieniędzy zdoła zgromadzić,  zanim umrze.  Oczywiście  nie  było tak zawsze.  W
społeczeństwach tradycyjnych dominowały inne wątki:  życie  rodzinne,  życie  religijne,  życie
wojownicze  czy  rycerskie.  Tak  mocny  akcent  na  ekonomię  jest  niewątpliwą  osobliwością
społeczeństwa nowoczesnego.

Zasada  piąta  to  ekspansywność.  Nowoczesna  formuła  życia  społecznego  ma  tendencję  do
rozszerzania się w przestrzeni. Od swoich narodzin w zachodnio-północnej Europie ogarnęła
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dzisiaj  większość  świata.  Określamy  to  jako  proces  globalizacji,  który  będzie  przedmiotem
osobnej  analizy  w następnym  rozdziale.  Jednak  ekspansja  nowoczesności  biegnie  nie  tylko
wszerz,  ale  i  w głąb.  Penetruje  ona  wszelkie  dziedziny  życia:  przekształca  gusty,  obyczaje,
wzory  moralne,  style  artystyczne,  kulturę  masową.  Tworzy  nowe  formy  życia  rodzinnego,
kształtuje edukację, formy rekreacji i rozrywki.

Osobowość nowoczesna

Będąc - jak wszystko w społeczeństwie - wytworem działających ludzi, nowoczesność, gdy staje
się  dominująca,  mocno  ukształtowana  i  zakorzeniona,  wywiera  na  nich  zwrotny  wpływ.
Najmocniejszym  przejawem  tego  wpływu  jest  kształtowanie  osobowości,  wytwarzanie  się
swoistego typu człowieka nowoczesnego.

Jeszcze  w  latach  pięćdziesiątych  XX  wieku  Robert  Merton  zauważył,  że  struktura
biurokratyczna  silnie  oddziałuje  na  osobowość  urzędników4.  Na  typ  idealny  „osobowości
biurokratycznej"  składają się  takie  cechy jak:  wyuczona nieudolność czy bezradność  (gdy w
nowych warunkach stare nawyki okazują się dysfunkcjonalne), przeniesienie celów (gdy traci
się z oczu efekt procedur, dbając jedynie o ich literalne stosowanie), nadmierne  esprit de corps
(gdy  obronna  solidarność  wewnątrzgrupowa  prowadzi  do  odrzucania  wszelkiej  krytyki  i
uniemożliwia  korektę  błędów),  dominująca  i  arogancka  postawa  wobec  petentów,
nieracjonalna duma zawodowa,  konserwatyzm. W latach sześćdziesiątych ideę  „mentalności
nowoczesnej"  wprowadza  inny  amerykański  socjolog  Robert  Bellah,  podkreślając  takie  jej
cechy, jak indywidualizm, dążenie do sukcesu, hedonizm, poczucie odpowiedzialności.

Największy  rozgłos  zyskały  jednak  systematyczne  badania  porównawcze  mające  ujawnić
specyfikę  osobowości  nowoczesnej,  jakie  podjął  w  latach  siedemdziesiątych  amerykański
psycholog społeczny Alex Inkeles5. Wyszedł on z założenia, że na osobowość ludzi żyjących w
społeczeństwie  nowoczesnym  wpływają  w  istotny  sposób  cztery  czynniki:  urbanizacja,
industrializacja, ruchliwość społeczna oraz masowa komunikacja i kultura. W rezultacie badań
empirycznych  prowadzonych  w  wielu  krajach  Inkeles  opisał  syndrom  „osobowości
nowoczesnej",  model  teoretyczny,  który  z  różnym  przybliżeniem  realizuje  się  w  różnych
społeczeństwach nowoczesnych. Obejmuje on dziewięć rysów osobowościowych. Po pierwsze:
potrzebę  nowych  doświadczeń,  otwartość  na  innowacje  i  zmianę.  Jeśli  odwołać  się  do
przykładów wskazanych  przez  Inkelesa,  może  to  oznaczać  gotowość  zastosowania  nowego
leku, nowej odmiany nawozów sztucznych, posłanie dziecka na nietypowy kierunek studiów,
chęć  przejażdżki  nowym  środkiem  transportu,  sięgnięcia  po  nowe  źródło  informacji,
spróbowania  nowej  potrawy,  udziału  w  nowej  formie  ceremonii  weselnych.  Nasuwa  się
refleksja, czy nie jest  to właściwość natury ludzkiej w ogóle, jak twierdził  na przykład inny,
wcześniejszy  psycholog  społeczny  William  Isaac  Thomas  (partner  Floriana  Znanieckiego  w
badaniach nad polskimi emigrantami w Ameryce), i czy ta ciekawość nowości nie jest tajemnicą
sukcesów  gatunku  ludzkiego,  np.  postępu  technicznego.  Ale  bez  wątpienia  społeczeństwo
nowoczesne  daje  większe  możliwości  realizacji  tej  tendencji  i  tym  samym  ją  wzmacnia  i
rozwija, choćby przez ową ogromną liczbę opcji i konieczności wyborów w każdym obszarze
życia.
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4 Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, New York 1968: Free Press, rozdział 8, s. 249-278.
5 A. Inkeles, D. H. Smith, Becoming Modern, Cambridge, Mass 1974: Harvard University Press.

Drugi rys osobowościowy to świadomość wielości opinii i poglądów, gotowość wypowiadania
i  uzasadniania  własnych  opinii,  a  równocześnie  tolerancja  dla  opinii  odmiennych,  a  nawet
znajdowanie  satysfakcji  w  takiej  różnorodności.  Jest  to  osobowościowy  efekt  kulturowego
nacisku  na  racjonalność,  która  z  natury  rzeczy  sprzeciwia  się  emocjonalnemu  czy
tradycjonalnemu dogmaty-zmowi, wymagając obiektywnej debaty i konfrontacji argumentów,
a nie starcia postaw. Trzecia cecha osobowości nowoczesnej to opisywana przez nas wcześniej
prospektywna orientacja wobec czasu, zogniskowana na przyszłości raczej niż przeszłości oraz
podkreślająca cnotę punktualności.  Cecha czwarta to poczucie mocy podmiotowej,  to znaczy
przekonanie, że wyzwania i problemy zarówno osobiste, jak i społeczne pozwolą się rozwiązać
pod  warunkiem  podjęcia  w  pojedynkę  lub  wspólnie  odpowiednich  działań.  Podmiotowa,
aktywna postawa dotyczy wyzwań ze strony świata natury, co wyraża się w idei „podboju" czy
opanowywania  przyrody,  ale  także  problemów  ekonomicznych  bądź  politycznych,  które
potrafi rozwiązać właściwa polityka społeczna, socjo-technika czy inżynieria społeczna.

Piąty  rys  osobowości  nowoczesnej  to  antycypowanie  przyszłych  wydarzeń  i  planowanie
przyszłych działań,  a więc zaangażowanie  wyobraźni  w celu odpowiedniego ustawienia  się
wobec przyszłości. I znów trzeba zapytać, czy nie jest to przypadkiem ogólna cecha gatunku
ludzkiego, jak twierdził na przykład Karol Marks w słynnej metaforze, że najgorszy architekt
różni  się  tym od najbardziej  wydajnej  pszczoły,  że  buduje  swoją  konstrukcję  w wyobraźni,
jeszcze  zanim  podejmie  jakiekolwiek  działanie.  Niezależnie  od  tego,  szczególne  znaczenie
przewidywania i planowania w społeczeństwie nowoczesnym zdaje się nie podlegać dyskusji.
Cecha  szósta,  blisko  związana  z  poprzednią,  w  istocie  stanowiąca  warunek  konieczny
antycypowania i planowania,  to zaufanie do porządku społecznego,  wiara w prawidłowość,
przewidywalność  i  kalkulowal-ność  życia  społecznego  dzięki  istnieniu  stałych  i
egzekwowanych zasad obrotu gospodarczego, polityki państwowej, a także reguł moralnych i
obyczajowych kształtujących codzienne działania obywateli.

Siódmy  rys  osobowościowy  to  poczucie  „sprawiedliwości  rozdzielczej",  czyli  uznanie
nierównego  rozdziału  dóbr,  wartości  przywilejów,  o  ile  tylko  nie  jest  to  arbitralne,  a
regulowane  wyraźnymi  zasadami,  w szczególności  zasadą  merytokratyczną  domagającą  się
nierównego  wynagradzania  nierównych  zasług.  Po  ósme,  człowiek  nowoczesny  -  w ujęciu
Inkelesa - przywiązuje wielką wagę do edukacji, treningu, samodoskonalenia się. Po dziewiąte
wreszcie -człowiek nowoczesny szanuje godność innych, nawet tych o niższej od niego pozycji
społecznej czy podległych jego władzy. Nieuchronnie rekonstrukcja tego rodzaju jak dokonana
przez Inkelesa przemyca pewne wartościowania:  mówi nie tylko o faktach,  ale i  o tym, jak,
według  autora,  człowiek  powinien  myśleć  i  postępować.  Występuje  to  najwyraźniej  w  tej
ostatniej  grupie  rysów osobowościowych,  gdzie  merytokracja,  samorealizacja  i  szacunek dla
innych  to  pewna  normatywna  wizja  człowieka,  pewien  ideał  raczej  niż  sprawozdanie  z
rzeczywistego stanu mentalności ludzi nowoczesnych.

Inkeles twierdzi, że pomiędzy wyróżnionymi cechami osobowości istnieją wzajemne związki,
co czyni z nich syndrom właśnie, a nie tylko luźną listę. To nie tylko warunki społeczeństwa
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nowoczesnego kształtują każdą z tych cech osobowościowych z osobna, ale każda z cech, raz
już ukształtowana, wspomaga czy wzmacnia inne, prowadząc do pojawienia się koherentnego
typu osobowościowego.

Krytyka nowoczesności

Wiek  XIX  to  okres  zachłyśnięcia  się  nowoczesnością.  Dominuje  nastrój  optymizmu  i
progresywizmu:  wiara  w postęp,  rozum,  technikę,  naukę,  podbój  przyrody,  nieograniczone
możliwości ekspansji.  Jednakże już wtedy zaczyna się dostrzegać negatywne strony nowego
porządku  społecznego.  Zapoczątkowane  w  XIX  i  u  progu  XX  wieku  wątki  krytyczne  są
kontynuowane i rozwijane przez cały wiek XX.

Pierwszy i niezwykle sugestywny temat wprowadza Karol Marks pod hasłem alienacji. Ludzie,
twierdzi Marks w myśl swojej  romantycznej  i wyidealizowanej wizji  człowieka, są ze swojej
gatunkowej  natury  wolni,  twórczy  i  pro-społeczni.  W pewnych  niekorzystnych  warunkach
społecznych, ekonomicznych i politycznych zatracają jednak te naturalne cechy. Dzieje się tak
w społeczeństwach podzielonych na klasy, ale zwłaszcza w nowoczesnym kapitalizmie, gdzie
większość  społeczeństwa  przekształca  się  w  zreifikowane,  zniewolone,  zależne  i
eksploatowane przez innych tryby machiny ekonomicznej. Pozbawiony kontroli nad procesem
własnej  pracy  i  losami  jej  produktów,  handlujący  własną  siłą  roboczą  niczym  towarem  na
zmonopolizowanym  przez  właścicieli  rynku  pracy,  pracownik  doznaje  alienacji,  czyli
wyobcowania od innych ludzi, oderwania od środowiska społecznego. W konsekwencji neguje
swoją własną naturę, ulega dehumanizacji: zamiast samorealizować się w pracy, degraduje się,
zamiast  odczuwać  radość  z  twórczości,  cierpi  w  niszczącej  rutynie,  zamiast  odczuwać
wspólnotę  z  innymi,  doświadcza  izolacji  i  osamotnienia.  Wątek  alienacji  został  przez
kontynuatorów  Marksa  rozciągnięty  poza  dziedzinę  pracy  na  politykę,  kulturę,  edukację,
religię, sztukę, życie rodzinne, konsumpcję itp. Druzgocącą krytykę nowoczesności prowadzi z
użyciem idei alienacji neomarksi-sta Erich Fromm6, określający społeczeństwo kapitalistyczne
jako szalone czy niepoczytalne,  bo zastępujące naturalne  dla człowieka aspiracje,  aby „być",
walką o to, aby „mieć". Inny radykalny myśliciel połowy XX wieku Herbert Mar-cuse dostrzega
jako efekt alienacji pojawienie się „człowieka jednowymiarowego", którego całe życie ogranicza
się do pracy i konsumpcji7.

Drugi  wątek  krytyki  odnajdujemy  w  omawianej  wcześniej  głośnej  książce  Ferdinanda
Toenniesa  Gemeinschaft  und Gesellschaft  (Wspólnota i  społeczeństwo).  Można go określić  jako
temat  utraconej  wspólnoty.  Toennies,  podobnie  jak  Marks,  przypisuje  naturze  ludzkiej
prospołeczne  tendencje.  „Wola  naturalna"  to  dążenie  do  bezinteresownych,  autotelicznych
kontaktów  z  innymi  w  ramach  wspólnot  (Gemeinschaft).  Społeczeństwo  nowoczesne
(Gesellschaft)  doprowadza  do  zastąpienia  woli  naturalnej  wolą  racjonalną,  gdzie  wszelkie
kontakty i stosunki z innymi podporządkowane są interesownej, instrumentalnej kalkulacji, a
inni  stają  się  przedmiotem  cynicznej  manipulacji.  W  efekcie  naturalne  wspólnoty  zanikają.
Ludzie ulegają wykorzenieniu,  atomizacji,  roztapiają się w anonimowej masie pracowników,
urzędników,  elektoratu,  konsumentów  czy  publiczności.  Więzi  wspólnego  zamieszkania,
podobieństwa etnicznego, religijnego bądź klasowego zostają zerwane. W to miejsce, jak pisał
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XX-wieczny  kontynuator  Toenniesa,  David  Riesman,  pojawia  się  „samotny  tłum"  łatwo
podatny na hasła demagogów, poszukujący silnych, ojcowskich autorytetów, ulegający pokusie
autokratycznych czy nawet totalitarnych rządów „prawa i porządku", gorliwie przyłączający
się  do  różnych  ruchów  społecznych  w  poszukiwaniu  zastępczych  więzi  i  alternatywnych
wspólnot,  rekompensujący  frustrację  i  osamotnienie  w  działaniach  destrukcyjnych  i
antyspołecznych.

Trzeci  wątek  krytyki  zawdzięczamy  Maxowi  Weberowi,  który  dostrzegał,  że  skrajna
racjonalność,  efektywność  i  instrumentalność  organizacji  społecznej,  manifestujące  się
najpełniej w nowoczesnej biurokracji, zamykają społeczeństwo w „żelaznej klatce", odbierając
mu  spontaniczność  i  wolność.  Biurokracja  traktuje  bowiem  ludzi  jak  obiekty  poddawane
skutecznej obróbce. A przychodzi jej to łatwo właśnie z uwagi na wykorzenienie i atomizację
„samotnych w tłumie". Jak dowodzi w głośnej książce na temat zagłady Żydów polski socjolog
emigracyjny Zygmunt Bauman8, to właśnie maksymalna biurokratyza-cja i zimna, techniczna
efektywność  nazistowskiej  machiny  pozwoliły  odrzucić  jakiekolwiek  hamulce  moralne  i
potraktować  eksterminację  narodu  żydowskiego  jako  zadanie  praktyczne,  do  wykonania
najskuteczniej, w najkrótszym czasie i najprostszymi środkami. Krematoria, według Baumana,
to ostrzeżenie,  do czego może doprowadzić oświeceniowa wiara w rozum, efektywność czy
kalkulację  zakodowana  w  biurokratycznej  i  technokratycznej  organizacji  społeczeństwa
nowoczesnego.
6 E. Fromm, The Sane Society, London 1963 [1956]: Routledge & Kegan Paul.
7 H. Marcuse, One Dimensional Man, Boston 1964: Beacon Press.
8 Z. Bauman, Modernity and the Holocaust, Cambridge 1989: Polity Press.

Czwarty wątek krytyczny pochodzi od Emile'a Durkheima i rozwijany jest pod hasłem anomii.
Durkheim,  przeciwnie  niż  Marks  czy  Toennies,  postrzega  naturę  człowieka  w  czarnych,
pesymistycznych barwach. Z natury człowiek jest, według niego, egoistyczną, aspołeczną bestią
dążącą do bezwzględnej realizacji swoich interesów, nie licząc się z innymi, a nawet kosztem
innych.  A staje  się  człowiekiem  zdolnym do współżycia  i  współpracy  w zbiorowości  tylko
dzięki wpojonym mu w procesie socjalizacji wzorom i regułom kultury: normom i wartościom
społecznym. Jako efekt uboczny szybkich zmian społecznych towarzyszących nowoczesności
sieć takich norm i wartości może ulec rozchwianiu czy erozji, prowadząc do popadnięcia ludzi
z  powrotem  w  indywidualistyczny,  antyspołeczny  egoizm.  Anomia  w  jej  pierwotnym
Durkheimowskim znaczeniu to właśnie chaos normatywny, zanik drogowskazów moralnych,
rozmycie kategorii dobra i zła. Ludzie ulegają dezorientacji, czują się wykorzenieni i zagubieni.
Pojęcie  anomii  zrobiło  w  socjologii  wielką  karierę,  zwłaszcza  dzięki  przetworzeniu  go  i
wzbogaceniu  w  teorii  dewiacji  Roberta  Mertona,  o  czym  pisaliśmy  wcześniej  w  rozdziale
siedemnastym.

Piąty wątek krytyczny skierowany jest przeciw typowej dla nowoczesności idei opanowywania
czy  podboju  przyrody.  Wraz  z  ujawnieniem  się  destrukcyjnych  skutków  żywiołowej
industrializacji, urbanizacji i rozwoju techniki - zatrucia środowiska naturalnego, wytrzebienia
gatunków  zwierzęcych,  wyczerpania  surowców,  zagrożenia  zasobów  wody,  ocieplenia
klimatu,  genetycznych  zmian  populacji  ludzkiej,  groźnych  mutacji  bakterii  i  wirusów,
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pojawienia  się  tzw.  chorób  cywilizacyjnych  itp.  -  pojawia  się  świadomość  ekologiczna  z
żądaniami powstrzymania nieokiełznanej nowoczesności. Pisze się o „granicach wzrostu" albo -
w bardziej pozytywnym duchu - określa warunki rozwoju kontrolowanego (sustainable growth).
Debata  ekologiczna wykracza daleko poza teren  socjologii,  angażując  wiele  innych dziedzin
nauki, a także silnie odbijając się w myśleniu potocznym.

Szósty przedmiot krytyki to dokonujący się w wyniku ekspansji kapitalizmu podział świata na
obszary  zamożności  i  sfery  nędzy.  Prekursorem  tego  wątku  krytycznego  był  Włodzimierz
Lenin,  który w teorii  imperializmu twierdził,  że dążenie do maksymalizacji  zysku prowadzi
firmy kapitalistyczne  do poszukiwania  taniej  siły  roboczej,  dostępnych surowców i  rynków
zbytu  dla  produkowanych  towarów.  Temu  właśnie  służy  podbój  imperialny,  w  którym
państwa  zaborcze  realizują  interesy  klasy  panującej.  W  późniejszej  wersji  koncepcja  taka
występuje  w  postaci  tzw.  teorii  zależności,  która  dotyczy  już  nie  sytuacji  brutalnego
kolonializmu,  lecz  utajonej  pod  pozorami  suwerenności  państwowej  neokolonialnej
eksploatacji ekonomicznej krajów peryferycznych przez kapitalistyczne centra (Andre Gunder
Frank, Enriąue Cardoso).  W najnowszej  wersji  mówi się o narastającym konflikcie zamożnej
Północy i biednego Południa albo o starciu cywilizacji  bogactwa i cywilizacji  nędzy (Samuel
Huntington9, Benjamin Barber).

Siódmy  wątek  krytyczny  wskazuje  na  towarzyszący  nowoczesności  proces  umasowienia  i
„industrializacji"  wojny,  konfliktów  zbrojnych,  terroryzmu.  Bezspornie  liczba,  skala,
destrukcyjność  wojen  w epoce  nowoczesnej  przekraczają  wszystko,  co znała  dotąd historia.
Ocenia  się,  że  w  samym  XX  wieku  ponad  sto  milionów  ludzi  zginęło  w  wyniku  działań
wojennych. Wiąże się to z co najmniej trzema okolicznościami typowymi dla nowoczesności. Po
pierwsze  -  z  ogromnym  rozwojem  techniki  wojskowej,  aż  do  stworzenia  broni  nuklearnej
umożliwiającej  masową zagładę, a potencjalnie - unicestwienie całej  ludzkości. Po drugie - z
konfliktem  interesów  ekonomicznych  między  państwami,  wynikającym  z  wbudowanego  w
system  kapitalistyczny  nieustannego  dążenia  do  zysków,  korzyści,  zawłaszczania  i
podporządkowywania  sobie  innych.  Po  trzecie  -  z  naciskiem  na  racjonalną  efektywność,
kalkulację  i  instrumentalne  traktowanie  ludzi,  co  pozwala  zawiesić  hamulce  moralne,  które
mogłyby  powstrzymać  przed  bezwzględną  destrukcją  i  masowym  ludobójstwem
dokonywanym  w  imię  państwowych,  narodowych,  religijnych  czy  etnicznych  lojalności  i
interesów.

Co po nowoczesności?

Nowoczesność to formacja społeczna ogromnie dynamiczna i ekspansywna. Przez stulecia od
swoich narodzin uległa sama bardzo głębokim zmianom. Socjologia usiłuje uchwycić te zmiany
i  poddać  je  teoretycznemu  uogólnieniu.  Sięga  wtedy  do  któregoś  z  trzech  schematów
interpretacji  zmian,  które  opisaliśmy  w  rozdziale  dwudziestym  drugim:  ewolucyjnego,
cyklicznego i dialektycznego.

Teoretycy świadomie lub nieświadomie nawiązujący do schematu ewolucyjnego przyjmują, że
„przyszłość już była", tyle że będzie bardziej wyrazista i doprowadzi do dalszego wzmocnienia
znanych już z  przeszłości  i  teraźniejszości  tendencji.  Kryje  się  za  tym założenie  o  linearnej
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ciągłości  dziejów.  Z  obecnego  stanu  społeczeństwa  da  się  ekstrapolować  w  przyszłość  i
antycypować  jego  przyszły  kształt.  Skoro  wszystkie  społeczeństwa  przechodzą  te  same
konieczne stadia w swoim rozwoju i skoro oczywiście istnieją dziś społeczeństwa najbardziej
nowoczesne, ale także bardziej zacofane, a nawet całkiem prymitywne, to zalążki przyszłości
najłatwiej  dostrzec  w  tych  najnowocześniejszych.  Przyjrzyjmy  się  więc  dzisiejszym  Stanom
Zjednoczonym, Japonii, Tajwanowi, Niemcom, Szwajcarii - a po pierwsze, zobaczymy, jak za
jakiś czas wyglądać będą także społeczeństwa „Drugiego" czy „Trzeciego Świata", po drugie
zaś, odkryjemy kierunek, w jakim zmierzają dalej społeczeństwa najbardziej rozwinięte. Takie
podejście  odnajdujemy  najpierw  w  koncepcji  społeczeństwa  post-industrialnego,  głośnej  w
połowie  XX  wieku  i  lansowanej  m.in.  przez  Daniela  Bella  i  Alaina  Touraine'a.  Teoria  ta,
omówiona  wcześniej  w  rozdziale  dwudziestym  drugim,  była  najbardziej  syntetyczna,
pokazywała wielowymiarowy obraz społeczeństwa przyszłości, które miało wcielić wszystkie
aktualnie zauważalne tendencje rozwojowe, czy - jak określał to John Naisbitt - „megatrendy".
Późniejsi autorzy skupiali uwagę tylko na jednej wybranej tendencji, uważając ją za centralną i
determinującą cały kształt przyszłych społeczeństw. Ralf Dahrendorf pisał o „społeczeństwie
klasy  usługowej"10,  nawiązując  do  wyraźnego  przesuwania  się  struktury  wytwarzania  i
zatrudnienia od tradycyjnego przemysłu wytwórczego do sektora szeroko rozumianych usług:
handlu, finansów, administracji, transportu, komunikacji, edukacji, badań naukowych, ochrony
zdrowia,  rekreacji  itp.  Postępujące  przemiany  w  charakterze  pracy  są  podstawą  wizji
społeczeństwa,  w  którym  automatyzacja  i  robotyzacja  uwalnia  ludzi  od  konieczności
codziennego  trudu,  dając  im coraz  szerszy  margines  czasu wolnego  i  szans  samorealizacji.
Znany  teoretyk organizacji i  zarządzania  Peter Drucker podkreślał jeszcze bardziej  specyficzną
tendencję,  mówiąc  o  „społeczeństwie  wiedzy"11,  w  którym  wytwarzanie  i  przetwarzanie
przedmiotów materialnych typowe dla produkcji fabrycznej  zostanie zepchnięte na margines
przez  wytwarzanie  i  przetwarzanie  wiedzy,  która  stanie  się  centralnym  dla  gospodarki
towarem.  Podobne  akcenty  znajdujemy  w  licznych  koncepcjach  „społeczeństwa
informatycznego".  Jedne  -  podobnie  jak  Drucker  -  podkreślają  centralne  znaczenie
przetwarzania  informacji,  inne  wskazują  na  rewolucyjne  konsekwencje  komputerowych
technik takiego przetwarzania, a zwłaszcza powiązań sieciowych z Internetem na czele.
9 S. P. Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven 1968: Yale University Press.
10 R. Dahrendorf, The Modern Social Conflict, Berkeley 1990: The University of California Press.
11 P. Drucker, Post-Capitalist Society, New York 1993: Harper.

Drugie podejście do kwestii  przyszłego kształtu społeczeństwa nawiązuje  mniej  lub bardziej
świadomie  do  idei  cyklu:  „pęd  w  przyszłość  musi  zawrócić  ku  przeszłości".  Narastająca
świadomość  i  coraz  pełniejsze  rozpoznanie  różnych negatywnych  aspektów i  konsekwencji
nowoczesności  rodzi  nostalgiczną  ideę  powrotu  do  utraconej  przeszłości,  widzianej  w
wyidealizowanych  barwach.  W myśleniu  potocznym,  publicystyce,  literaturze  pojawiają  się
różne  koncepcje  niosące  nadzieję  na  odbudowanie  silnej  tradycyjnej  rodziny,  odrodzenie
wspólnot  lokalnych  i  więzi  społecznej  w  grupach  pierwotnych,  rekonstrukcję  tożsamości  i
zakorzenienia  w zbiorowościach,  odwrót  od sekularyzacji  w stronę  religijności  (od bieguna
„nowej ewangelizacji", do koncepcji New Agę), odwrót od monopolu nauki i techniki w stronę
myślenia mistycznego, magicznego czy intuicyjnego, uratowanie środowiska przyrodniczego i
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powrót  do  harmonii  z  naturą,  rezygnację  z  materialistycznego  konsumpcjonizmu  na  rzecz
potrzeb i wartości wyższych związanych z samorealizacją i pełną jakością życia. Idee takie stają
się osią krystalizacji licznych ruchów społecznych, a zwłaszcza tych, które określane są mianem
„nowych ruchów społecznych" (pisaliśmy o nich w rozdziale szóstym). Znajdziemy echo takich
idei także w teoriach socjologicznych. Pamiętamy, że już klasyk teorii cyklicznej Pitirim Sorokin
widział  przyszłość  jako  odwrót  od  dominującej  „mentalności  materialistycznej"  w  stronę
„mentalności  idealistycznej".  W badaniach  porównawczych  prowadzonych  w pół  wieku po
Sorokinie  w  wielu  krajach  zachodnich  amerykański  socjolog  Ronald  Inglehart  stwierdza
wyraźne przesunięcie w kierunku „wartości postmaterialistycznych"12 - jakości życia, zdrowia,
sprawności fizycznej,  bogactwa doświadczeń i doznań, życia towarzyskiego itp., konstruując
teorię  przewidującą wzmacnianie się tej  tendencji  w przyszłości.  Brytyjski teoretyk Anthony
Giddens  wywodzi  zmiany  w  kształcie  nowoczesności,  zmierzające  do  zahamowania  jej
negatywnych konsekwencji, z samej natury formacji nowoczesnej. Typowy dla nowoczesności
rozwój  wiedzy  naukowej,  powszechna  i  coraz  głębsza  edukacja,  rosnący  wpływ  środków
masowego przekazu, łatwość komunikowania się i wymiany informacji czy opinii, prowadzą
do  wytworzenia  się  w  świadomości  społecznej  nowej,  istotnej  kompetencji,  którą  Giddens
określa  mianem „refleksyjności".  Jest  to zdolność  społeczeństwa do krytycznego myślenia  o
samym  sobie,  dostrzegania  zjawisk  negatywnych,  patologicznych,  przyszłych  zagrożeń  i
podejmowania  w  oparciu  o  taką  diagnozę  środków  zaradczych  powstrzymujących  lub
odwracających niekorzystne trendy.
12 R. Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton 1990: Princeton Univer-sity Press. P. R. Abramson,
R. Inglehart, Value Change in Global Perspective, Ann Arbor 1995: University of Michigan Press.

Wyraża się to w presji opinii publicznej, mobilizacji ruchów społecznych, a także działaniach
politycznych podejmowanych coraz częściej, nawet wbrew wąskim interesom ekonomicznym,
przez rządy wielu krajów. Siła nowoczesności polega więc także na tym, że zawiera ona sama
w sobie mechanizm autokorekty.  W koncepcji  Giddensa  znaleźć  można wyraźną paralelę  do
idei „samodestruk-cyjnych proroctw" Roberta Mertona, która - jak pamiętamy, polega na tym,
że uświadomienie przez zbiorowość prognozy w danym momencie prawdziwej prowadzi do
jej  falsyfikacji  przez  działania  prewencyjne.  Krytycy  nowoczesności,  pokazując,  do czego  w
spontanicznym  rozwoju  może  ona  doprowadzić,  formułują  w  ten  sposób  tzw.  „prognozy
ostrzegawcze",  mobilizując  przeciwdziałania  i  przyczyniając  się  tym  samym  do
zdezaktualizowania swoich czarnych wizji.

Trzeci schemat myślenia o przyszłym społeczeństwie wywodzi się z dialek-tyki. Przyszłość nie
oznacza  tu  ani  prostej  kontynuacji  teraźniejszości,  ani  odwrotu  ku  przeszłości,  ale  raczej
przezwyciężenie i przeszłości, i teraźniejszości, fundamentalną, jakościową zmianę, radykalną
nowość.  W  jednej  swojej  odmianie  koncepcja  przyszłych  losów  nowoczesności  nawiązuje
wprost  do  twórców  dialektyki:  Wilhelma  Hegla  i  Karola  Marksa.  W  triumfalistycznej
atmosferze  lat dziewięćdziesiątych,  po upadku systemu komunistycznego w ZSRR i  krajach
Europy  Wschodniej,  pojawia  się  idea  „końca  historii".  Amerykański  intelektualista  Francis
Fukuyama twierdzi, że zakończyła się długa epoka konfliktów, walk, wojen i rewolucji w imię
rozbieżnych ideologii (co stanowiło dotąd główny wątek historii), a zwycięstwo demokracji w
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skali światowej oznacza jakościową zmianę polityki opartej odtąd na konsensie i zmierzającej w
stronę  lepszego  rozwiązywania  życiowych  problemów  ludzkości13.  Ciekawe,  że  czerpanie
inspiracji od Hegla czy Marksa jakoś nieuchronnie prowadzi do zbudowania kolejnej  utopii.
Wkrótce  po głośnym tomie  Fukuyamy wybuchły walki  etniczne i  religijne  na Bałkanach,  w
republikach poradzieckich, nasiliła się ofensywa fundamentalistycznego islamu itp. Ani „końca
ideologii"  -  co  zwiastował  już  w latach  sześćdziesiątych  Daniel  Bell,  ani  „końca  historii"  w
sensie Fukuyamy jakoś nie widać.

Zupełnie  inny charakter  ma druga koncepcja  wywodząca się  ze schematu dialektycznego,  a
mianowicie postmodernizm, czy w spolszczeniu wprowadzonym przez Zygmunta Baumana -
ponowoczesność. Twórcy tej teorii oburzyliby się zapewne na takie zakwalifikowanie ich idei.
Choć  niektórzy  byli  niegdyś  marksistami,  nie  nawiązują  wprost  do dialektyki,  ale  przecież
główna myśl jest podobna: radykalne zerwanie ciągłości historycznej, pojawienie się zupełnie
nowej  jakości  społecznej.  Skrajny  radykalizm  polega  tu  na  tym,  że  zaprzecza  się  w  ogóle
istnieniu prawidłowości historycznych i społecznych, które dałyby się ująć w prawa. To, co się
dzieje wokół nas, jest więc jeszcze czymś więcej niż przezwyciężeniem przeszłości, bo nie ma z
przeszłością  w  ogóle  systematycznego  związku.  Jest  stanem  sui  generis.  Jego  opisaniu
poświęcają  postmoderniści  większość  swoich rozważań,  podkreślając  zwłaszcza takie  cechy,
jak:  dekonstrukcję  i  „implozję"  tradycyjnych  hierarchii  społecznych  -  klasowych,
ekonomicznych,  rasowych,  seksualnych  itp.,  pełną  dominację  przedmiotów  i  dóbr
konsumpcyjnych  nad  ludźmi  i  ostateczną  zatratę  podmiotowości,  wyparcie  stosunków
międzyludzkich przez „symulacje", zastąpienie kultury domeną „hiperrzeczywistości", w której
panuje obraz, spektakl, wizja, gra znaków i w efekcie chaos wrażeń i fantazji.
13 F. Fukuyama, „The end of history?", w: „The National Interest", Summer/1989, s. 3-18. Tenże, The End of History and
the Last Man, New York 1992: Free Press.

Koncepcji  postmodernistycznej,  mimo  jej  znacznej,  choć  już  wyraźnie  przemijającej
popularności pod koniec XX wieku, poświęcam tu tak niewiele miejsca z jednego powodu. Nie
jest to mianowicie teoria socjologiczna, zaprzecza bowiem z założenia możliwości uprawiania
naukowej,  tzn.  zmierzającej  do wykrywania prawidłowości i  formułowania praw, refleksji  o
społeczeństwie.  Zaprzecza  też  samej  idei  docierania  do  prawdy  o  życiu  społecznym.  Choć
zwolennicy postmodernizmu, całkiem paradoksalnie, chyba z jakiejś masochistycznej potrzeby,
publikują swoje książki w seriach socjologicznych, bronią doktoraty na wydziałach socjologii i
noszą  tytuły  profesorów  socjologii,  to  w istocie  nie  są  socjologami.  A  w  każdym  razie  ich
twórczość  nie  mieści  się  w ramach  tego,  co  w tej  książce  określone  zostało  jako socjologia
analityczna. Wspominam o teorii ponowoczesności tylko dla kompletności obrazu, wychodząc
w tym wypadku poza przyjętą, selektywną logikę prezentacji.

ANTHONY GIDDENS (1938-)

Współczesny  socjolog  brytyjski,  twórca  oryginalnej  i  sugestywnej  teorii  społecznej,  płodny
autor,  charyzmatyczny  wykładowca,  właściciel  wydawnictwa  naukowego,  rektor  słynnej
London School of Economics (LSE) i twórca programu Nowej Partii Pracy Tony Blai-re'a. Wśród
jego licznych książek wyróżniają się:  New Kułeś ofSo-c/o/0flf/ea/Mef/?od[Nowe reguły metody
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socjologicznej]  (1976),  The  Constitution  ofSociety  [Budowa  społeczeństwa]  (1984),  The  Con-
seguences ofModernity [Konsekwencje nowoczesności] (1990), Schemat pojęciowy, który Giddens
proponuje dla zrozumienia życia społecznego,  zyskał nazwę teorii  strukturacji.  Twierdzi,  że
ostatecznym substratem życia  społecznego  są  nieustannie  dziejące  się  „praktyki  społeczne",
przez które dokonuje się stała reprodukcja, ale i transformacja społeczeństwa, podtrzymywana
jest jego ciągłość, ale także wprowadzana zmiana społeczna. Struktura społeczna istnieje tylko
„wirtualnie", tylko o tyle, o ile realizuje się w praktykach społecznych, lub zapisana zostaje w
pamięci  uczestniczących  podmiotów.  Słowo  „struk-turacja"  ma  oddawać  tę  dynamiczną
właściwość  struktury  istniejącej  tylko  poprzez  praktyki  podmiotowe  uczestników  życia
społecznego. Struktura składa się z reguł i zasobów, które są w toku praktyk mobilizowane i
stosowane,  ale  które  jednocześnie  wyłaniają  się  jako  rezultat  takich  praktyk.  W tym sensie
występuje „dualność struktury".

Jednostka ludzka nie jest pionkiem determinowanym przez warunki strukturalne,  lecz istotą
myślącą, refleksyjną, o znacznym stopniu autonomii i samoświadomości przybierającej różne
formy, od „świadomości praktycznej" wyrażonej w codziennych rutynach, aż po „świadomość
dyskursywną"  wyrażoną  w  dialogu,  dyskusji,  tekście.  Szczególnym  typem  świadomości,
obecnym  dopiero  w  epoce  nowoczesnej,  jest  poczucie  „historyczności"  świata,  to  znaczy
wszechogarniającej zmienności, ale zarazem podmiotowej mocy zwykłych ludzi w nadawaniu
kierunku  takim  zmianom.  Ludzie  tworzą  historię,  ale  często  wywołują  niezamierzone
konsekwencje. „Historia jest tworzona przez intencjonalne działania, ale nie jest zamierzonym
projektem" -pisze Giddens.

Społeczeństwo ludzkie  na  przełomie  stuleci  wkracza  w fazę  „późnej  nowoczesności",  kiedy
rysy nowoczesności przybierają skrajną postać. Najważniejsze cechy późnej nowoczesności to:
a)  wymóg  zaufania  do  systemów  technicznych  i  organizacyjnych  o  wielkim  stopniu
skomplikowania, b) nowe wymiary ryzyka, a zwłaszcza „ryzyka wyprodukowanego" w toku
zmian cywilizacyjnych i technologicznych, c) nieprzejrzystość, niepewność i chaotyczność życia
społecznego, d) postępująca globalizacja ekonomiczna, polityczna i kulturowa.

LITERATURA
A. Giddens, Socjologia, Poznań 1998, Wydawnictwo Zysk i Ska
A. Giddens, Trzecia droga; odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999, Książka i Wiedza
A. Giddens, Poza lewicą i prawicą, Poznań 2001, Wydawnictwo Zysk i Ska
A. Giddens, Nowoczesność a tożsamość, Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe PWN
A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej, Kraków 2001, Wyd. Nomos
P, Sztompka, „Giddens", w: Encyklopedia Socjologii, 1.1, Warszawa 1998, Oficyna Naukowa, s. 236-2

Zupełnie inny walor ma natomiast daleko mniej spektakularna, ale za to bardziej  racjonalna,
koncepcja  tzw.  „późnej  nowoczesności"  rozwijana  wspólnie  przez  kilku  autorów:  Anthony
Giddensa,  Scotta  Lasha,  Ulricha  Becka14.  Wychodzą  oni  z  założenia,  że  nowoczesność
bynajmniej  nie  przeminęła,  lecz  przeciwnie,  występuje  obecnie  w  najbardziej  wyrazistych
formach.  Jej  nowe,  zaskakujące  rysy,  choć  jakościowo  odrębne,  nie  oznaczają  zerwania  z
przeszłością,  lecz  raczej  są pełną manifestacją  wcześniejszych tendencji.  „Nie  wkraczamy w
jakiś okres ponowo-czesności, lecz raczej  w epokę, w której konsekwencje nowoczesności stają
się bardziej radykalne i uniwersalne niż wcześniej" - twierdzi Giddens15.
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14 A. Giddens,  The Conseąuences ofModernity,  Cambridge 1990: Polity Press. U. Beck, A. Giddens, S. Lash,  Reflexive
Modernization, Cambridge 1994: Polity Press. U. Beck, Risikogesellschaft, Franfurt/M. 1986: Suhrkamp.
15 A. Giddens, The Conseąuences ofModernity, op. cit., s. 3.

Późna  nowoczesność  wyróżnia  się  czterema  głównymi  cechami.  Pierwsza  to  nowa  forma
zaufania, niezbędna dla poczucia bezpieczeństwa i ciągłości życia codziennego. Wiąże się to z
dominującą obecnością w naszym życiu licznych „abstrakcyjnych systemów", które są domeną
zastrzeżoną dla ekspertów, a które zarazem są dla nas niezbędne. Nie rozumiejąc do końca ich
zasad konstrukcyjnych ani operacyjnych, zdani jesteśmy na ich prawidłowe funkcjonowanie.
Mają  one  charakter  zarówno  techniczny,  jak  społeczny.  Są  to  na  przykład  systemy
komunikacyjne i telekomunikacyjne, rynki finansowe, korporacje transnarodo-we, siły zbrojne,
organizacje  międzynarodowe,  środki  masowego  przekazu,  sieci  energetyczne,  siłownie
atomowe,  systemy  hydrauliczne  itp.  Te  ogromne,  skomplikowane,  zdepersonalizowane
kompleksy urządzeń czy form organizacyjnych stanowią kontekst, w którym toczy się nasze
życie,  i  obdarzanie  ich pewną dozą zaufania  a priori  jest  niezbędnym wymogiem normalnej
egzystencji.

Druga cecha później nowoczesności to pojawienie się nowych form ryzyka. Oczywiście ryzyko,
w  sensie  niepewności  skutków  podejmowanych  działań,  jest  odwiecznym  i  powszechnym
czynnikiem  życia  społecznego.  Podobnie  jak  niebezpieczeństwo,  czyli  nieznane
prawdopodobieństwo jakichś negatywnych  zdarzeń  niezależnych od naszej woli i aktywności
(groźba choroby, wypadku, kataklizmu). Ale w naszej epoce, którą Ulrich Beck nazywa wprost
„społeczeństwem  ryzyka"  (Risikogesellschaft),  fenomen  ten  uzyskuje  nową  jakość.  Przede
wszystkim na plan pierwszy wysuwa się nie ryzyko w kontakcie z otoczeniem przyrodniczym,
ale z otoczeniem cywilizacyjnym czy technicznym, stworzonym przez człowieka.  Żyjemy w
świecie „wyprodukowanego ryzyka", które jest ceną postępu cywilizacyjnego i technicznego.
Ryzyko takie jest trudne do określenia, zdajemy sobie sprawę z jego rozmiarów dopiero  post
factum:  kiedy  wybuchnie  reaktor  jądrowy  w  Czernobylu  czy  na  Three  Miles  Island,  kiedy
nastąpi wyciek z fabryki chemicznej w Bhopalu w Indiach, kiedy pojawi się epidemia AIDS,
kiedy wystąpi efekt cieplarniany i zmiany klimatyczne itp. Mniej  spektakularny przykład to
codzienne ryzyko związane z ruchem drogowym, ryzyko, którego rozmiary wskazuje dopiero
cotygodniowa statystyka wypadków. Co więcej, zdarzenia takie i ich skutki są nie tylko poza
zasięgiem  kontroli  zwykłych  ludzi,  ale  często  także  ekspertów;  nie  tylko  poszczególnych
jednostek, ale całych organizacji.  Nie możemy się od nich uwolnić ani przed nimi skutecznie
zabezpieczyć, musimy w ich obecności żyć, a równocześnie potencjalnie zagrażają milionom. W
społeczeństwie  nowoczesnym  tworzymy  sobie  również  sami  nowe  zorganizowane  i
zinstytucjonalizowane  konteksty  działań,  w  których  ryzyko  stanowi  ich  podstawową  rację
bytu. Przykład to giełda, hazard, a także tzw. sporty ekstremalne.

„Profil ryzyka", jak to nazywa Giddens, zmienia się w późnej fazie nowoczesności w istotny
sposób  i  to  zarówno  w  sensie  obiektywnym,  jak  i  subiektywnym.  Obiektywnie  następuje
globalna ekspansja ryzyka, które coraz częściej dotyka miliony ludzi na całym świecie, ponad
tradycyjnymi  granicami  państw  narodowych.  Krach  giełdowy,  zatrucie  środowiska,  efekt
cieplarniany,  katastrofa  nuklearna  -  to  zdarzenia,  których  efekty  są  terytorialnie
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nieograniczone. Ryzyko ulega także uniwersalizacji, przekracza tradycyjne różnice klasowe czy
warstwowe.  Zagraża  na  równi  bogatym  i  biednym,  milionerom  i  nędzarzom,  politykom  i
zwykłym obywatelom, gwiazdom filmowym i ludziom marginesu. Nie można się przed nim
ustrzec, nawet mając wielkie pieniądze, władzę czy prestiż. Ryzyko ulega także intensyfikacji,
wiele z takich globalnych i uniwersalnych zagrożeń dotyczy wprost życia.

Natomiast  w wymiarze  subiektywnym  nowy  profil  ryzyka  oznacza  zwiększoną  percepcję  i
świadomość  zagrożeń.  Wiąże  się  to  z  jednej  strony  z  rolą  środków  masowego przekazu,  a
zwłaszcza  telewizji,  dla  których  epatowanie  grozą  i  pokazywanie  w  nadmiarze  katastrof,
wypadków,  epidemii  i  innych  dramatycznych  zdarzeń  jest  metodą  zwiększania  komercyjnej
atrakcyjności - przyciągania publiczności i tzw. „reklamodawców". Z drugiej strony, większe
poczucie ryzyka wynika ze zmniejszającej się roli obecnych dawniej remediów psychicznych
czy  mechanizmów  obronnych,  na  przykład  zabiegów  magicznych  czy  wiary  religijnej.
Sekularyzacja  pozostawia  jednostkę  samą  wobec  życiowych  zagrożeń.  Inny  aspekt  nowej
percepcji ryzyka to większa świadomość bezradności ekspertów, gdyż liczne i nagłośnione w
mediach  przypadki  ich  porażek  wobec  groźnych  zdarzeń  podważyły  obecne  kiedyś  ślepe
zaufanie  do techniki,  medycyny itp.  Jeszcze  inny aspekt  to rosnąca  powszechność  percepcji
ryzyka,  związana  z  coraz  wyższym stopniem masowej  edukacji,  która  uwrażliwia  ludzi  na
niedostrzegane wcześniej problemy i wyzwania.

Trzecia  cecha  „późnej  nowoczesności"  to  nieprzejr/ystość,  płynność  i  niepewność  sytuacji
społecznych,  w  jakich  ludziom  przychodzi  działać.  Wynika  to  z  czterech  okoliczności.  Im
bardziej  skomplikowane  „systemy  abstrakcyjne",  tym  większa  szansa  pojawienia  się
niespodziewanych błędów konstrukcyjnych. Nieuniknione są także błędy operatorów, którzy
zarządzają  skomplikowanymi urządzeniami i  systemami i  kontrolują  je.  Czynnik ludzki  jest
tym  bardziej  niepewny,  im  bardziej  złożone  są  zadania.  Kolejne  źródło  niepewności  to
nieprzewidywalne  i  niepożądane  efekty  podejmowanych  działań,  co  jest  -  jak  twierdzą
niektórzy socjologowie - najbardziej typową cechą życia społecznego, ale nasila się szczególnie
wtedy,  gdy w warunkach  skomplikowanych  systemów  występuje  wielka  ilość  działających
równocześnie,  nakładających się na siebie  i krzyżujących się  czynników, a także dodatkowo
jeszcze  efekty  ich  wielokierunkowych  interakcji.  Dalszy  powód  nieprzejrzystości  to
paradoksalny skutek uboczny rozwoju wiedzy społecznej.  Wiedza społeczna - jak wcześniej
objaśnialiśmy  -  wywołuje  zjawisko  refleksyjności  albo  samorealizujących  się  czy
samodestrukcyjnych proroctw, co sprawia, że nie tylko nie daje nam pewnego rozeznania w
świecie,  ale  zmienia  sam  świat,  stawiając  nas  wobec  nowych  zjawisk  społecznych,  które
powstają w rezultacie działań motywowanych przez taką właśnie wiedzę. I wreszcie, ogromne
zróżnicowanie wartości i interesów pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi prowadzi do
skrajnego  relatywizmu  i  zatraty  prostych  drogowskazów  i  schematów  do  oceny  działań  i
sytuacji społecznych.

Można  -  za  Giddensem  -  wyróżnić  cztery  typowe  postawy,  jakie  ludzie  przyjmują  wobec
nasilonego ryzyka i niepewności naszych czasów. Pierwsza to pragmatyczna akceptacja życia
takiego,  jakim  jest,  skupienie  się  na  rozwiązywaniu  codziennych  życiowych  problemów  i
wypieranie  zagrożeń  i  niepewności  ze  sfery  świadomości  („mam dość  swoich  zmartwień").
Druga to konsekwentny optymizm i wiara w to, że zagrożenia i niepewność dadzą się uniknąć i
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pokonać  dzięki  opatrzności,  dobremu  losowi,  nauce  i  technice,  czy  wreszcie  -wrodzonej
rozumności ludzi („zawsze znajdzie się jakieś wyjście"). Trzecia reakcja to cyniczny pesymizm,
godzący się z nieuchronnością zagrożeń, które muszą prędzej czy później uderzyć, i wobec tego
zalecający skrócenie horyzontu czasowego, życie chwilą czy dniem dzisiejszym i korzystanie z
hedonistycz-nych przyjemności („skoro i tak wszyscy umrzemy, to przynajmniej  cieszmy się
życiem"). Wreszcie reakcja czwarta to radykalna walka ze źródłami  zagrożeń przez  mobilizację
opinii,  organizowanie kampanii propagandowych, tworzenie  ruchów społecznych („wszyscy
razem możemy się przeciwko temu obronić").

Dochodzimy w ten sposób do czwartej cechy późnej nowoczesności, a mianowicie postępującej
globalizacji. Waga tego procesu we współczesnym świecie wymaga, abyśmy zajęli się nim w
osobnym rozdziale.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

CZŁOWIEK  NOWOCZESNY:  syndrom  osobowościowy  uważany  za  wytwór  warunków
spotecz-nych, jakie stwarza społeczeństwo nowoczesne, a równocześnie za niezbędny czynnik
dobrego funkcjonowania takiego społeczeństwa.

DEHUMANIZACJA:  utrata  cech  ludzkich,  np. twórczych,  czy prospołecznych nastawień  w
wyniku nieludzkich społecznych warunków egzystencji.

INDUSTRIALIZACJA  WOJNY:  masowa  skala  liczebna  obejmująca  ludność  cywilną,
zastosowanie  najnowocześniejszych  technik  destrukcji,  czysto  instrumentalna,
efektywnościowa  racjonalność  działań,  zawieszenie  wszelkich  racji  moralnych  -  w
prowadzeniu konfliktów zbrojnych.

INDYWIDUALIZM:  podkreślanie  znaczenia  jednostki,  wolnej  od  narzuconych  więzi
grupowych  i  uzależnień,  obdarzonej  godnością  i  niezbywalnymi  prawami  nie  tylko  jako
obywatel, członek społeczeństwa, ale jako osoba ludzka, decydującej samodzielnie o kształcie
swojej  biografii,  mającej  do dyspozycji  wiele  wzorów życia  czy kariery,  a  także  ponoszącej
wyłączną odpowiedzialność za swoje sukcesy czy porażki.

MODELE BIEGUNOWE (inaczej - dychotomiczne): charakterystyka przeciwstawnych stanów
społeczeństwa ujmowanych jako przejaskrawione, skrajne typy idealne, różniące się radykalnie
według kilku cząstkowych kryteriów.

OSOBOWOŚĆ  BIUROKRATYCZNA:  syndrom  osobowościowy  wytwarzający  się  pod
wpływem  zdepersonalizowanej,  sformalizowanej,  zrytualizowanej,  nadmiernie  spoistej
wewnętrznie organizacji biurokratycznej.

POCZUCIE  MOCY  PODMIOTOWEJ:  przekonanie,  że  wyzwania  i  problemy  zarówno
osobiste,  jak  i  społeczne  pozwolą  się  rozwiązać  pod warunkiem  podjęcia  w pojedynkę  lub
wspólnie odpowiednich działań.

PÓŹNA NOWOCZESNOŚĆ: faza rozwoju formacji nowoczesnej, w której wszystkie jej cechy
konstytutywne uzyskują najbardziej ostrą, skrajną postać.

PROGNOZY  OSTRZEGAWCZE:  czarne  scenariusze  możliwych  przyszłych  wydarzeń,
mobilizujące  przeciwdziałania  i  przyczyniające  się  tym  samym  do  zdezaktualizowania
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zawartych w nich pesymistycznych wizji.

REFLEKSYJNOŚĆ:  zdolność  społeczeństwa  do  krytycznego  myślenia  o  samym  sobie,
dostrzegania  zjawisk  negatywnych,  patologicznych,  definiowania  przyszłych  zagrożeń  i
podejmowania  na  podstawie  takiej  diagnozy  prewencyjnych  środków  zaradczych
powstrzymujących lub odwracających niekorzystne trendy.

SPOŁECZEŃSTWO  RYZYKA:  sytuacja  typowa  dla  najbardziej  rozwiniętych  społeczeństw
nowoczesnych, w których uwydatniają się wyraźnie i stają się przedmiotem powszechnej troski
wielorakie nowe formy ryzyka wytworzonego przez cywilizację, technologię, przemysł, życie
miejskie, eksploatację przyrody.

WARTOŚCI  POSTMATERIALISTYCZNE:  związane  z  samorealizacją  i  jakością  życia,
zdrowiem, sprawnością fizyczną,  bogactwem doświadczeń i  doznań duchowych,  kontaktów
społecznych, życia towarzyskiego itp.

WIELOŚĆ NOWOCZESNOŚCI:  koncepcja różnorodnych scenariuszy historycznych, według
których społeczeństwo nowoczesne wytwarzało się w różnych częściach świata i w różnych
epokach.

Książki godne uwagi

5, 6, 13 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Rozdział

Globalizacja

W  naszej  analizie,  którą  rozpoczęliśmy  od  najmniejszego  i  najprostszego  elementu  życia
społecznego  -  pojedynczego  działania  ludzkiego,  doszliśmy  na  piętro  najwyższe.  W  tym
ostatnim  rozdziale  naszym  przedmiotem  jest  społeczeństwo  globalne,  ludzkość  po  prostu,
wszyscy  razem  mieszkańcy  planety  Ziemia.  To  jest  oczywiście  ostateczna  granica  analizy
socjologicznej,  dalej  już  pójść  nie  można.  Stoimy  tu  wobec  największego  rozmiarami  i
najbardziej skomplikowanego obiektu społecznego, jaki można sobie wyobrazić.

Od izolacji do globalizacji

Filozofowie od czasów starożytnych posługiwali się ogólną kategorią ludzkości, poeci pisali, że
„żaden człowiek nie jest samotną wyspą", ideolodzy i politycy odwoływali się do solidarności
ogólnoludzkiej, statystycy obliczali rozmiary ludzkiej populacji. Również klasyczni XIX-wieczni
socjologowie, od Comte'a czy Spencera począwszy, postrzegali ewolucję czy rozwój społeczny
jako  proces,  którego  przedmiotem  było  społeczeństwo  ludzkie  jako  całość.  Także  późniejsi
socjologowie zdawali sobie sprawę z tego, że wszelkie fenomeny społeczne - działania, grupy,
instytucje,  organizacje  itp.  -  istnieją  nie  w próżni,  lecz  w szerszym  kontekście  otaczających
całości  społecznych,  w  tym  owej  całości  najbardziej  pojemnej.  Ale  dopiero  pod  koniec  XX
wieku idea społeczeństwa globalnego i tendencji, która prowadzi do wytworzenia się takiego
społeczeństwa -  procesu  globalizacji  -  stary  się  dominującymi wątkami teorii  socjologicznej.
Ukazują się niezliczone publikacje na ten temat, odbywa się mnóstwo konferencji,  na dwóch
ostatnich światowych kongresach socjologicznych - w Bie-lefeld w 1994 i w Montrealu w 1998
roku  -  wśród  tematów  podejmowanych  w  paru  tysiącach  wygłaszanych  tam  referatów
zdecydowanie  najczęściej  pojawiał  się  termin  „globalizacja".  Pojęcie  globalizacji  weszło  do
języka codziennego, nie ma dnia, by politycy, publicyści, dziennikarze nie odwoływali się do
globalizacji albo jako źródła kłopotów współczesnego świata, albo przeciwnie - jako szansy na
ich  przezwyciężenie.  Pojawiły  się  terminy  pokrewne,  metaforyczne,  zabarwione
humorystycznie  lub  pejoratywnie,  które  robią  wielką  karierę  w  myśleniu  potocznym:
macdonaldyzacja,  coca-colizacja,  amerykanizacja,  westernizacja,  imperializm  kulturowy.  Na
przełomie  stuleci  ujawniła  się  w gwałtownych  protestach  w Seattle,  Waszyngtonie,  Pradze,
Davos,  Genui  nowa  fala  radykalnych  ruchów  społecznych  skierowanych  przeciwko
globalizacji.

Wszystko to  nie  jest  sprawą mody intelektualnej,  mistyfikacji  ideologicznych  czy nastrojów
społecznych,  choć  oczywiście  i  takie  elementy  można  odnaleźć.  U  podstaw  fascynacji
globalizacja  leży  jednak  realny  proces  społeczny  związany  z  ekspansywnym  rozwojem
nowoczesnej  formacji  społecznej.  Nowoczesność  -  jak  twierdzi  Anthony  Giddens  -  z  samej
swojej istoty globalizuje się. Wybrane aspekty globalizacji jako zjawiska towarzyszącego późnej
nowoczesności będą przedmiotem analizy w tym rozdziale.

Jeden  z  pierwszych,  którzy  podjęli  problematykę  globalizacji,  amerykański  socjolog  Roland
Robertson definiuje ją jako „zbiór procesów, które czynią świat społeczny jednym"1. W jakim
sensie jednym? Wyraża się to na kilka sposobów. Po pierwsze, nowoczesne technologie oplatają
świat siecią połączeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, a najbardziej wyrazistym tego
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przejawem staje się komputerowa „sieć ogólnoświatowa", Internet. Wystarczy rzucić okiem na
mapy linii lotniczych albo schematy łączy internetowych, aby zdać sobie sprawę, jak gęsty jest
ten splot  kanałów,  którymi  przemieszczają  się  po całym świecie  ludzie,  informacje,  obrazy.
Technologia  telewizyjna  i  radiowa  umożliwia  ogromnym masom rozproszonym po świecie
równoczesne, wirtualne uczestnictwo w tych samych „globalnych zdarzeniach": Olimpiadzie,
piłkarskich  pucharach,  pielgrzymkach  Jana  Pawła  II,  koncertach  Rolling  Stonesów.  W  tym
sensie  sprawdza  się  przepowiednia  kanadyjskiego  teoretyka  mass  mediów  Marshalla
McLuhana, że świat zmienia się w „globalną wioskę"2.
1 R. Robertson, „Globality, global culture, and images of world order", w: H. Haferkamp, N. J. Smelser (red.),  Social
Change and Modernity,  Berkeley 1992: California University Press, s. 395-411. Tenże,  Globalization: Social Theory and
Global Culture, London 1992: Sagę.
2 M. McLuhan, Understanding Media: The Extensions ofMan, New York 1964: Signet Books.

Po  drugie,  społeczności  ludzkie  stają  się  coraz  mocniej  powiązane  rozbudowaną  siecią
zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, strategicznych, kulturalnych. Zdarzenia
w  jednej  części  świata  wywierają  natychmiastowy  wpływ  na  to,  co  dzieje  się  w  krajach
najbardziej  odległych.  Krach  na  giełdzie  w  Hong  Kongu odbija  się  echem  w  kantorach  w
Warszawie. Spadek produkcji ropy w Iraku decyduje od razu o zwyżce cen benzyny w Islandii.
Wypowiedź  szefa  amerykańskiego  banku  centralnego  kształtuje  decyzje  inwestorów  w
Brazylii. Wizyta rosyjskiego prezydenta w Chinach wywołuje alarm wśród strategów NATO.
Muzyka  rybaków  karaibskich,  via  nowojorskie  wytwórnie  płytowe,  trafia  do  dyskotek  w
Radomiu. Mini-hulajnogi czy buty na koturnach pojawiają się niemal równocześnie w sklepach
Berlina, Mediolanu, Londynu i Łomży.

Po trzecie, pojawiają się nowe formy organizacji ekonomicznych, politycznych, kulturalnych, o
charakterze ponadnarodowym, oderwane od jakiegokolwiek konkretnego kraju czy państwa.
Najbardziej  oczywistym  przykładem  są  wielkie  korporacje  przemysłowe,  banki,  firmy
handlowe. Niektóre zachowują jeszcze symboliczny związek z krajem, z którego się wywodzą:
Sony, Toyota, Microsoft, Boeing, inne istnieją już w czysto międzynarodowej przestrzeni: Coca-
Cola,  McDonalds,  Carrefour,  General  Motors,  Citibank  itp.  Skala  ich  operacji  przekracza
rozmiary  ekonomii  niejednego  państwa.  W  polityce  zjawiskiem  daleko  wcześniejszym,  ale
zyskującym  dzisiaj  nowe  formy,  były  organizacje  międzynarodowe  typu  ONZ,  UNESCO,
Interpol  itp.  Novum  polega na tym, że organizacje  takie  czy podobne przejmują dziś pewne
atrybuty  suwerenności  państwowej,  uzyskując  uprawnienia  do  podejmowania  decyzji
władczych wiążących kraje członkowskie (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski) czy
prawo jurysdykcji ponad sądami krajowymi (np. Trybunał ds. Zbrodni Przeciwko Ludzkości w
Hadze czy Trybunał Praw Człowieka w Stras-burgu). Typowo ponadnarodowy charakter mają
tzw. nowe ruchy społeczne i wyłaniające się z nich trwalsze organizacje czy stowarzyszenia:
np. ruch ekologiczny i Greenpeace, ruch praw człowieka i Amnesty International. W świecie
mass  mediów  istnieją  ponadnarodowe  sieci  telewizyjne,  np.  CNN,  i  międzynarodowe
czasopisma, np. „International Herald Tribune" czy „Time". W dziedzinie sportu najsłynniejsze
kluby piłkarskie przestają reprezentować swoje kraje, bo czyż można uważać za holenderską
albo brytyjską drużynę, w której gra tylko jeden Holender czy tylko trzech Anglików, a reszta
to tzw. internacjonałowie? Niestety globalizują się także organizacje przestępcze, z przemytem
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narkotyków i handlem tzw. „żywym towarem" na czele.

Po czwarte, pojawiają się całe kategorie społeczne, których życie i praca odrywają się zupełnie
od konkretnego miejsca. Kiedyś byli to tylko dyplomaci, dzisiaj dołączyło środowisko biznesu,
menedżerowie, finansiści, personel lotniczy, zawodowi sportowcy, artyści, w pewnym stopniu
naukowcy. Nieustannie zmieniają oni miejsce pobytu, krążą po świecie, spędzają sporo życia w
hotelach, mają biura i mieszkania w wielu metropoliach, nie wysiadają z trans-kontynentalnych
samolotów. Na wielkich lotniskach przygotowane są dla nich sale konferencyjne, by mogli się
spotkać  i  załatwić  interesy,  nie  jadąc  w  ogóle  do  miasta.  Niedawno  w  związku  z
uruchomieniem nowej trasy lotniczej z Nowego Jorku do Tokio przez Biegun Północny, pojawił
się problem wzmożonej radiacji nad biegunem, która może być groźna dla zdrowia pasażerów,
przemierzających tę trasę częściej niż trzy razy w tygodniu.

Efektem tego rodzaju zmian staje się postępująca uniformizacja świata. Kapitalistyczny rynek
ekonomiczny  -  z  charakterystycznymi  dla  siebie  formami  transakcji,  organizacjami,
instytucjami, etosem konkurencji, mentalnością konsumpcyjną - opanował świat najwcześniej.
Jak twierdzi amerykański teoretyk Immanuel Wallerstein, już od XV wieku kapitalizm stał się
„systemem  światowym".  Ważny  krok  w  stronę  kompletnej  dominacji  tego  systemu
ekonomicznego  stanowił  upadek  gospodarki  planowej  wraz  z  załamaniem  się  systemu
komunistycznego  w  ZSRR  i  krajach  Europy  Wschodniej.  W  polityce  kolejna  „trzecia  fala
demokratyzacji"  (jak  określa  to  amerykański  politolog  Samuel  Hun-tington)  przeszła  przez
świat w latach osiemdziesiątych i pozostawiła jedynie enklawy systemów autorytarnych czy
totalitarnych.  Typowe  demokratyczne  instytucje  i  formy  życia  politycznego:  parlamenty,
wybory,  kampanie,  aktywna opinia  publiczna  itp.,  są  dziś  takie  same w większości  krajów
świata.

Homogenizacja  obejmuje  także  dziedzinę  kultury.  Dotyczy to najpierw jej  trzonu,  to  znaczy
języka.  Coraz  bardziej  intensywne  i  powszechne  kontakty  ponadnarodowe  wymagają
wspólnego języka. Idea esperanto czy innych języków sztucznych nie przyjęła się. Natomiast
takim światowym narzędziem  komunikowania  się  staje  się  coraz  wyraźniej  język angielski,
którego kariera międzynarodowa rozpoczęła się od środowiska pilotów i kontrolerów ruchu
powietrznego,  przechodząc  do  dziedziny  turystyki,  nauki,  techniki,  programowania
komputerowego, biznesu itp. Dzisiaj znajomość angielskiego staje się coraz powszechniejszym
wymogiem edukacyjnym, a wiele krajów staje się praktycznie dwujęzycznymi (Skandynawia,
Holandia).  Upodabnia  się  ogromnie  kultura  materialna  i  dziedzina  konsumpcji,  moda,  styl
życia. W sklepach na całym świecie można kupić takie same produkty, styliści projektują takie
same samochody, architekci - podobne budynki, stolarze - podobne meble, krawcy - podobne
stroje. Czyta się te same książki, chodzi na te same filmy, ogląda takie same mecze piłkarskie,
słucha tych  samych przebojów.  Upodabniają  się  obyczaje,  nawet  w dziedzinach  tak mocno
osadzonych w lokalnych tradycjach jak rodzina czy religia.

Psychologiczny refleks tych wszystkich zjawisk w świadomości zbiorowej jest ambiwalentny. Z
jednej strony ludzie zaczynają coraz częściej myśleć w kategoriach wspólnego losu, wspólnych
zagrożeń czy nadziei. Kategoria „my" rozszerza się poza ramy wspólnoty lokalnej i państwa
narodowego.  Pojawia  się  tożsamość  regionalna  -  np.  „my  Europejczycy",  a  także  zalążki
rzeczywistej solidarności światowej. Najmocniejszym tego wyrazem jest idea praw człowieka, o
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zasięgu uniwersalnym, nie ograniczonym - jak prawa polityczne - do obywateli jakiegoś kraju,
lub - jak prawa społeczne - do klas i grup upośledzonych. Z drugiej jednak strony globalizacja
mobilizuje świadomość obronną na rzecz traconej odrębności kulturowej, własnych zwyczajów,
obyczajów,  wierzeń,  sposobów  życia.  Wzmocnieniu  ulegają  lojalności  i  tożsamości  lokalne,
etniczne  i  religijne.  Francuski  socjolog  Michel  Maffesoli  pisze  o  narodzinach  nowej
„mentalności  plemiennej".  Starcie  tych  dwóch  przeciwstawnych  tendencji:  z  jednej  strony
rozszerzenia horyzontu myślenia i wyobraźni poza wioskę, miasto, kraj, region, kontynent, na
cały  glob,  a  z  drugiej  mocniejszej  identyfikacji  z  lokalnymi  kulturami  -  stanowi  fakt
świadomościowy,  który  może  mieć  najbardziej  rewolucyjne  implikacje  dla  przyszłości
społeczeństwa ludzkiego.

W takim świecie  dzisiaj  żyjemy.  Ale  nie  było tak zawsze.  Jak pisze  socjolog  brytyjski  Peter
Worsley,  „prawie do naszych dni społeczeństwo ludzkie nigdy realnie  nie istniało"3.  Istniała
rozproszona  po  kuli  ziemskiej  populacja  zwana  ludzkością,  ale  realna,  ontologiczna  całość
tworzy  się  z  ludzi,  dopiero  gdy  pojawia  się  między  nimi  więź  obiektywna  wzajemnych
zależności i więź subiektywna wzajemnej solidarności. To właśnie stało się w skali światowej
dopiero  w naszych  czasach,  w epoce  nowoczesnej.  Zobaczmy dla  kontrastu  nie  tak  dawne
jeszcze  przecież  społeczeństwo  tradycyjne.  Stanowiło  ono  niezwykle  zróżnicowany
konglomerat, heterogeniczną, pluralistyczną mozaikę rozmaitych obiektów społecznych różnej
skali.  W wymiarze  politycznym mieliśmy hordy,  rody,  plemiona,  królestwa,  imperia,  aż po
dominującą  dopiero  od  kilku  wieków  formę  państwa  narodowego.  W  wymiarze
ekonomicznym jeszcze w XX wieku antropologowie społeczni odnajdywali zupełnie izolowane
i  samowystarczalne  społeczności  wyspiarskie.  Zamknięte  w  sobie  autarkiczne  i  wzajemnie
izolowane gospodarki są typowym zjawiskiem przez wiele tysiącleci w historii. Pluralistyczne i
zupełnie  od  siebie  odmienne  kultury  autochtoniczne  długi  czas  zachowywały  izolację  i
odrębność.  „Ale  już  w początku  XX  wieku -  jak  pisze  Daniel  Chirot  -  pozostało  w świecie
bardzo niewiele  społeczności  tradycyjnych.  Prawie  wszystkie  ludy, z  wyjątkiem nielicznych
izolowanych  grup  w  najodleglejszej  Amazonii,  pewnych  obszarach  Afryki  i  niedostępnych
częściach  Azji,  doświadczyły  już  długotrwałego  i  niezmiernie  destabilizującego  kontaktu  z
wysoce  zmodernizowanym,  zindustrializowanym  i  politycznie  dominującym  światem
Zachodu"4.
3 E Worsley, The Three Worlds: Culture and World Development, London 1984: Weidenfeld and Nicolson, s. 960.
4 D. Chirot, Social Change in the Twentieth Century, New York 1977: Harcourt Brace Jovano-vich, s. 7.

Rzeczywiście,  w  okresie  późnej  nowoczesności  żyjemy  już  wszyscy  w  jakościowo  nowych
czasach. Rozpoznanie tej swoistości odbija się na sposobie uprawiania wielu nauk społecznych.
Historycy  formułują  koncepcję  „historii  globalnej"5.  Twierdzą,  że  globalizacja  zmienia  samą
istotę  procesów  dziejowych.  W  erze  globalnej  historia  biegnie  inaczej,  ma  inne  podmioty
sprawcze, nowe mechanizmy stawania się, nowe kierunki, w których zmierza. Skala narodowa,
typowa  dla  historiografii  tradycyjnej,  czy  nawet  skala  regionalna,  w  której  obracają  się
niektórzy współcześni historycy (np. Norman Davies w swojej monumentalnej historii Europy6)
- nie pozwala uchwycić wszystkich istotnych aspektów zdarzeń. Niezbędna jest skala globalna,
uwzględniająca  najszerszą  determinację  kontekstową,  a  także  skupienie  uwagi  na  takich
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procesach, które przekraczają granice tradycyjnych jednostek analizy (państw czy regionów).
Socjologowie postulują podobną rewizję myślenia socjologicznego. Norbert Elias twierdził, że
socjologia  jest  w  ogóle  możliwa  tylko  jako  nauka  o  społeczeństwie  światowym7.  Anthony
Giddens pisze swój systematyczny wykład pt.  Sociology,  przyjmując globalizację jako główny
wątek, którego oddziaływanie i ślady odnajduje we wszystkich dziedzinach życia społecznego8.

Prekursorzy teorii globalizacji

Zanim globalizacja  stała się  takim dominującym tematem socjologii  najnowszej,  jej  zalążki  i
fazy  wcześniejsze  dostrzegali  już  różni  autorzy  od początku  XX  stulecia.  Trzy  nurty  teorii
społecznej mogą być potraktowane jako prekursorskie wobec współczesnych ujęć globalizacji.
Pierwszy  to  wspomniana  w  poprzednim  rozdziale  teoria  imperializmu,  zarysowana  przez
brytyjskiego  autora  J.  A.  Hobsona  już  w  1902  roku,  ale  najbardziej  znana  w  wersji
Włodzimierza Lenina i Mikołaja Bucharina. Imperializm to w ujęciu tych autorów najwyższa
faza  rozwoju  kapitalizmu,  kiedy  kryzysy  nadprodukcji  i  spadająca  stopa  zysku  wymagają
posunięć obronnych. Taką strategią obronną staje się ekspansja kolonialna, bezpośredni podbój,
a  także  pośrednie  podporządkowywanie  sobie  słabszych  krajów.  Pozwala  to  eksploatować
tanią  siłę  roboczą,  daje  dostęp  do  surowców  i  otwiera  nowe  rynki  zbytu  dla  nadwyżek
własnych  towarów.  W  rezultacie  świat  dzieli  się  asymetrycznie  na  kraje  panujące  i
podporządkowane.  Wizja  walki  klasowej  w  obrębie  społeczeństwa  zostaje  przeniesiona  w
wymiar globalny, cały świat staje się areną starcia kilku centrów kapitalistycznych z mnogością
słabiej  rozwiniętych  czy  nierozwiniętych  społeczeństw  peryferycznych.  W  wyniku
jednokierunkowego  przepływu  zasobów  i  zysków  przepaść  między  bogatymi  i  biednymi
krajami pogłębia się, zgodnie z zasadą akumulujących się korzyści i przewag. Bogaci stają się
jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi.  Zdaniem Lenina,  tylko światowa rewolucja może
przerwać ten zaklęty krąg degradacji.  Kontynuacją tej  koncepcji,  z podobnym radykalnym i
lewicowym przesłaniem, jest pojawiająca się w połowie XX wieku „teoria zależności". Dotyczy
ona  okresu  postkolonialnego,  kiedy  bezpośrednia  podległość  polityczna  krajów  zacofanych
została  co  prawda  zniesiona,  ale  w  to  miejsce  powstało  silne  neokolonialne  uzależnienie
ekonomiczne.  Teoria zależności odnosi się do relacji tzw. Pierwszego i Trzeciego Świata, ale
czerpie  głównie  z  doświadczenia  Ameryki  Łacińskiej  i  dlatego  ma  pewne  rysy  bardzo
partykularne. Prekursor tej koncepcji Paul Prebisch9 wprowadził modne później rozróżnienie
„centrum"  i  „peryferii",  w  którym  centrum  stanowią  najbardziej  rozwinięte  kraje
uprzemysłowione,  a peryferie  - ubogie kraje rolnicze. Wychodząc z tego rozróżnienia, teoria
zależności poszła w dwóch, nieco odmiennych kierunkach. Jeden jest pesymistyczny, a nawet
katastroficzny. Drugi zawiera więcej optymizmu. Czarny obraz sytuacji rysuje Andre Gunder
Frank10.  Perspektywa Ameryki Łacińskiej  to trwałe i nieodwracalne zacofanie, petryfikacja, a
być może nawet intensyfikacja eksploatacji i zniewolenia przez potęgę Stanów Zjednoczonych i
wielonarodowych korporacji bazujących w USA. Ma tak być z kilku powodów. Po pierwsze,
zyski  z  eksploatacji  lokalnych  surowców  i  siły  roboczej  są  natychmiast  transferowane  na
zewnątrz, do centrum. Po drugie, do takiego trwałego układu ekonomicznego adaptują się elity
lokalne - przedsiębiorcy, menedżerowie,  politycy - starając się  zabezpieczyć przy  jego pomocy
swoje własne interesy. Jedną z metod jest inwestowanie za granicą, w centrum i korzystanie z
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zagranicznych  rynków  konsumpcyjnych.  W  ten  sposób  elity  ulegają  kooptacji  przez  obcy
kapitał,  stają  się  realizatorami  interesów  obcych  korporacji,  z  którymi  wiążą  własne  szansę
życiowe. Ich aspiracje, lojalności i tożsamość są już jakby na zewnątrz, poza własnym krajem.
Tworzy  się  „łańcuch  zależności".  Elity  „kompradorskie"  w  sojuszu  z  obcym  kapitałem
umacniają podporządkowanie, a jedyni, w których interesie byłaby suwerenność ekonomiczna,
to znaczy eksploatowane masy pracownicze są zbyt słabe, aby doprowadzić do zmiany sytuacji.
5 W. Schafer, „Global history: conceptual feasibility and environmental reality", Stony Brook 1991: State University of
New York paper.
6 N. Davies, Europe: A History, London 1997: Pimlico (wydanie polskie, Kraków 1999: Znak).
7 N. Elias, „The retreat of sociologists into the present", w: „Theory Culture of Society", vol. 4, nr 2-3/1987, s. 223-248.
8 A. Giddens, Sociology, Cambridge 1989: Polity Press.
9 R Prebisch, The Economic Development of Latin America and Its Problems, New York 1950: UN Publications.
10 A. G. Frank, Latin America: Underdevelopment of Revolution, New York 1969: Monthly Review Press.

Bardziej  optymistyczny  scenariusz  kreślą  Enriąue  Cardoso  i  Eduardo  Faletto  w  koncepcji
„zależnego  rozwoju"11.  Główny  problem  krajów  zależnych  to,  według  nich,  brak  własnych
technologii  oraz  słabość  sektora  dóbr  kapitałowych.  Ale  sytuacja  nie  jest  beznadziejna.
Zależność  wytwarza  pewne  efekty  uboczne,  które  mogą  powoli  podważyć  jej  dalszą
kontynuację. Napływ obcych inwestycji tworzy w morzu zacofania i tradycjonalizmu enklawy
nowoczesnej sprawności, organizacji i dyscypliny, przynosi wzorce nowoczesnej kultury pracy.
Powstaje  teren  edukacji  wykwalifikowanych  pracowników,  lokalnej  elity  menedżerskiej.
Otwierają się szansę dla lokalnych firm kooperujących. Postrzeganie sukcesu ekonomicznego
nowoczesnych, obcych firm mobilizuje własną przedsiębiorczość. Rodzą się lokalne inicjatywy,
powoli rozrasta klasa średnia, dokonuje akumulacja rodzimego kapitału. W jakimś momencie te
powolne,  ewolucyjne  zmiany  mogą  doprowadzić  do  jakościowo  nowego  etapu:  startu  do
własnego  rozwoju  ekonomicznego,  coraz  mniej  uzależnionego  od  zasobnej  zagranicy.
Przeciwnie,  dawne  powiązania  międzynarodowe  mogą  zacząć  ułatwiać  rozwój,  otwierając
rynki dla eksportu towarów oraz kredyty na dalszy rozwój produkcji rodzimej;'

Trzecia  i  najbardziej  rozwinięta  koncepcja  socjologiczna  podejmująca  analizę  w  wymiarze
globalnym to „teoria systemu światowego" autorstwa Imma-nuela Wallersteina12. Wyróżnia on
trzy  stadia  historii  ludzkości.  Pierwsze  to  epoka  „mini-systemów",  stosunkowo  niewielkich
społeczności,  ekonomicznie  samowystarczalnych,  cechujących  się  pełnym  wewnętrznym
podziałem  pracy  i  jednolitym  kompleksem  kultury.  Dominują  one  w  okresie  ekonomii
łowiecko-zbierackiej, a także odgrywają wielką rolę jeszcze w okresie gospodarki ogrodniczej i
rolniczej.  Następny  etap  to  epoka  „imperiów  światowych".  Wchłaniają  one  znaczną  liczbę
„mini-systemów", oparte są na gospodarce rolnej, a metodą koordynacji ekonomicznej jest silna
władza  polityczna  i  militarna,  rygorystyczna  administracja,  bezwzględny  pobór  danin  i
podatków oraz obowiązkowy zaciąg do wojska. W centrum ich aktywności są wojny i podboje.
A  ich  kryzys  nadchodzi  z  uwagi  na  przerosty  aparatu  biurokratycznego  i  zbytnie
komplikowanie  się  zadań  administracyjnych  wraz  z  rozrostem  terytorium.  Przykładem
starożytny Egipt czy Rzym, a także Chiny.
11 F. Cardoso, E. Faletto, Dependency andDevelopment in Latin America, Berkeley 1969: Cali-fornia Uniyersity Press.
12 I. Wallerstein, The Modern World-System I, New York 1974: Academic Press. Tenże, The Modern World-System II, New
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York 1980:  Academic Press.  Tenże,  The  Capitalist  World-Econo-my,  Cambridge 1983  [1979]:  Cambridge Uniyersity
Press. Tenże, The Modern World System III, San Diego 1989: Academic Press.

Epoka trzecia,  „systemu światowego",  zaczyna  się  w XVI  wieku  z  narodzinami  wczesnego
kapitalizmu.  Powoli  państwo  ustępuje  jako  agenda  regulująca  gospodarkę  na  rzecz  rynku
ekonomicznego.  Jedyną  ekonomiczną  funkcją  państwa pozostaje  ochrona  własności,  nadzór
nad  regułami  wolnej  przedsiębiorczości,  wolnego  rynku  i  wolnej  konkurencji.  System
kapitalistyczny ma niezwykłą moc ekspansji.  Jego samonapędzająca się dynamika i zdolność
dostarczenia  wielości  dóbr  czynią  go  atrakcyjnym  dla  znacznych  segmentów  ludności.  Siła
ekonomiczna  przekłada  się  na  siłę  militarną  i  pozwala  na  dominację  w  coraz  szerszym
obszarze.  Rozwój  technicznych  środków  transportu  i  komunikacji  ułatwia  jego
rozprzestrzenianie się w świecie. W rezultacie świat ulega hierarchicznemu rozwarstwieniu na
trzy grupy krajów: centra, peryferie i semi-peryferie.  Jest to zbieżne z wizją trzech światów,
Pierwszego, Trzeciego i Drugiego, usytuowanego gdzieś pośrodku. Za Drugi Świat uważano
najczęściej  po  II  wojnie  światowej  industrializujące  się,  urbanizujące  i  po  swojemu
modernizujące, ale pozostające mimo to w tyle, kraje socjalistyczne.

Ze  swojej  kolebki  w  Europie  zachodnio-północnej  kapitalizm  sięga  ku  peryferiom  i  semi-
peryferiom. Zostają one powoli wciągnięte w orbitę gospodarki kapitalistycznej.  W ciągu  XX
wieku coraz większe  części  świata włączone zostają w system ogólnoświatowych zależności
gospodarczych  i  finansowych.  Nawet  kraje  ubogie  czy  zamożniejsze  kraje  socjalistyczne
zaczynają być uzależnione od tendencji w obrębie kapitalizmu, choć pozostają ciągle na jego
obrzeżach. „Arena zewnętrzna" krajów pozostających poza wpływami kapitalizmu kurczy się.
Ostateczne  załamanie  się  gospodarki  planowo-nakazowej  wraz  z  upadkiem  komunizmu
prowadzi  do monopolu systemu kapitalistycznego w całym świecie.  Pozostaje  on systemem
asymetrycznym, o nierównym tempie wzrostu, silnych nierównościach i utrwalonym podziale
na świat wysoce rozwinięty, słabiej rozwinięty i nierozwinięty.

Nowatorstwo  teorii  Wallersteina  polegało  na  zmienieniu  perspektywy  normalnych,
wewnętrznych  analiz  ekonomicznych,  w  stronę  ukazania  światowych  powiązań
gospodarczych. Pewną słabością była absolutyzacja czynników ekonomicznych i zaniedbanie
innych  aspektów  życia  społecznego,  a  także  mechaniczne  przeniesienie  schematów
nierówności klasowych - o niewątpliwie marksistowskiej proweniencji - na teren społeczności
globalnej.  Teoria  systemu  światowego  szybko  pokazała,  że  jest  niewystarczająca  dla
zrozumienia  wszystkich  komplikacji  współczesnego  globalizującego  się  społeczeństwa.
Zainteresowanie teoretyków przesunęło się od ekonomii do kultury.

Globalizacja kultury

Pierwsze  obserwacje  na  temat  globalizacji  kultury  znajdujemy  w  pracach  antropologów
społecznych, np. Bronisława Malinowskiego (1884-1942) i A. R. Radcliffe-Browna (1881-1955),
którzy w toku badań terenowych na wyspach Polinezji  zetknęli  się  ze zjawiskami kontaktu
kulturowego,  zderzenia  kultur  autochtonicznych  z  kulturą  zachodnią  i  zrodzonego  stąd
konfliktu  kulturowego.  Występowało  to  szczególnie  mocno  w  krajach  kolonialnych,  gdzie
importowane  z  Europy  instytucje  i  wzory  kulturowe  były  często  narzucane  siłą.  Lokalne
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sposoby  życia,  normy  i  wartości,  zwyczaje  i  obyczaje,  wierzenia  religijne,  wzory  życia
rodzinnego, style konsumpcji itp. - wszystko to ulegało rozbiciu i rozproszeniu. Kultury lokalne
zaczynały, przynajmniej powierzchownie, upodabniać się do kultury Zachodu.

Taka  sytuacja  rodziła  dwie  odmienne  reakcje  ze  strony  antropologów.  Jedni,  przeniknięci
duchem etnocentryzmu będącego naturalną ideologią państw kolonialnych, traktowali to jako
„misję cywilizacyjną" wypierającą relikty barbarzyństwa i pogaństwa rozpowszechnione wśród
dzikich i prymitywnych ludów. Inni, traktując serio swoją profesjonalną ideologię relatywizmu
kulturowego i tolerancji, widzieli ekspansję kulturową Zachodu w innym zupełnie świetle, jako
„kulturowy imperializm" prowadzący  do wyniszczenia  kultur rodzimych,  utratę  kulturowej
autonomii społeczeństw kolonizowanych i ogólne zubożenie puli wartości kulturowych, jakimi
dysponuje  ludzkość.  Pierwsi  postrzegali  postępującą  uniformizację  kultury  jako zwycięstwo
cywilizacji, drudzy jako klęskę wielobarwności i zróżnicowania kulturowego.

Narzucanie  wzorów kulturowych siłą,  w wyniku przewagi  polityczno-mili-tarnej  lub wręcz
podboju, nie ogranicza się, rzecz prosta, do kolonializmu. Historia pełna jest tego typu sytuacji,
żeby przytoczyć tylko akcje germaniza-cyjne czy rusyfikacyjne na ziemiach polskich w okresie
rozbiorów  albo  presję  swoistych  wzorów  kulturowych  zwanych  wówczas  „kulturą
socjalistyczną",  a  dziś  bardziej  adekwatnie  syndromem  homo  sovieticus,  w  krajach  Europy
Wschodniej  i Środkowej po  II  wojnie światowej.  Podobny charakter ma dominacja Chin nad
Tybetem, zmierzająca do zniszczenia religii  buddyjskiej  i  lokalnych obyczajów. W rezultacie
klęski wojennej szczególnie wyraźnie dokonała się amerykanizacja kultury japońskiej w całej
gamie  jej  przejawów,  a kultury niemieckiej  -  w wymiarze  kultury politycznej,  która  uległa,
przymusowej z początku, denazyfikacji i demokratyzacji.

Dzisiaj jednak uniformizacja kultury w skali globalnej dokonuje się bardziej pokojowo, wzory
kulturowe  przenoszą  się  przede  wszystkim  za  pośrednictwem  mass  mediów,  następnie
masowych  kontaktów  osobistych,  czemu  sprzyja  łatwość  podróżowania  i  popularność
turystyki,  a wreszcie  jako otoczka kulturowa masowo nabywanych produktów technicznych
czy  konsumpcyjnych.  Mówimy  o  „imperializmie  mediów",  a  zwłaszcza  telewizji,  która
rozpowszechnia  podobne  treści  i  obrazy,  o  „efekcie  demonstracji"  w  wyniku  kontaktu
osobistego z atrakcyjnymi wzorami obcej  kultury,  a  także  o „dyktaturze  konsumpcji",  która
nakazuje  wszystkim  kupować  i  używać  podobne  artykuły.  Rzecz  prosta,  środki  masowego
przekazu  są  tylko  narzędziem,  które  nie  przesądza  jeszcze  o  przekazywanych  treściach.
Teoretycznie mogłyby być na usługach kultur lokalnych, umacniając ich odrębność. Podobnie
podróże  i  turystyka  nie  przesądzają  jeszcze,  jakie  wzory  staną  się  przedmiotem  „efektu
demonstracji"  i  upowszechnią  się.  Teoretycznie  mogłoby  to  prowadzić  do  popularyzacji  w
świecie  kultur  egzotycznych,  lokalnych.  Również  produkty  konsumpcyjne  mogłyby
teoretycznie zachowywać lokalną swoistość.

De  facto  jednak  dominuje  ekspansja  kultury  najbardziej  rozwiniętych  krajów  Zachodu,  a
zwłaszcza kultury amerykańskiej. Dlaczego? Tutaj trzeba wrócić do mechanizmów globalizacji
ekonomicznej. O kierunku przepływu kulturowego decyduje siła ekonomiczna. W dziedzinie
mediów,  to  w  USA  produkuje  się  najwięcej  filmów,  seriali  telewizyjnych,  programów
rozrywkowych, sprzedawanych następnie czy licencjonowanych do innych krajów. To w USA
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powstają globalne stacje informacyjne typu CNN czy globalne gazety typu „IHT". A do tego
Stany  Zjednoczone  dysponują  największymi  możliwościami  marketingowymi  dla  swoich
produktów tego rodzaju.  W dziedzinie  turystyki,  podróżują  po świecie  głównie  mieszkańcy
krajów  najbardziej  rozwiniętych,  którzy  dysponują  nadwyżkami  dochodu.  I  samymi  sobą,
swoim  zachowaniem,  ubiorem  itp.  demonstrują  wzory  kultury  zachodniej.  Ale  co  więcej,
lokalni przedsiębiorcy turystyczni ze względów komercyjnych starają się sprostać nawykom i
upodobaniom  przybyszów,  ulegają  swoistej  „akulturacji  antycypującej":  stawiają  budki  z
hamburgerami, meblują hotele tak samo jak w Kalifornii,  budują baseny z barami, blokujące
dostęp do morza i  naturalnej  plaży itp.  Wreszcie,  określone wzory kulturowe są narzucane
przez  urządzenia  i  produkty,  od  samochodu  niosącego  cały  ogromny  kompleks  kultury
samochodowej,  po  komputer  i  kulturę  Internetu.  Ale  dotyczy  to  i  ubrań,  i  produktów
spożywczych, i gadżetów domowych, i wielu innych rzeczy. I znów dobra te, przemycające w
sobie treści kulturowe, rozpowszechniają się z krajów o najbardziej innowacyjnym przemyśle i
najbardziej masowej

5Rozdział produkcji. Ford model T, hamburger McDonalda, komputer IBM, coca-cola, dżinsy
Levi-Straussa,  telewizor  -  to  wszystko  zaczęło  się  w  Ameryce.  A  dobra  te,  same  w  sobie
użyteczne i atrakcyjne, mają jeszcze wsparcie potężnej machiny marketingowej i reklamowej. I
w ten sposób, tymi trzema drogami, kraje najsilniejsze ekonomicznie eksportują na cały świat
także swoją kulturę.

Proces  ten,  podobnie  jak dawne  podboje,  wywołuje  dwojakie  reakcje.  Pojawia się  silna  fala
krytyki, która wskazuje na to, że komercjalizacja, umasowienie i uniformizacja kultury w skali
globalnej  prowadzą nie  tylko do degradacji  całego bogactwa kultur  lokalnych,  ale  także do
obniżenia  jakości  treści  kulturowych,  sprowadzenia  ich  do  najniższego  wspólnego
mianownika, schlebiania najbardziej prymitywnym gustom. Rezultatem ma być „antykultura"
czy  „nowe  barbarzyństwo".  Pojawiają  się  ruchy  społeczne,  stowarzyszenia,  inicjatywy
obywatelskie, a nawet programy polityczne i projekty legislacyjne w obronie folkloru, własnej
tradycji,  języka  czy  dialektu.  Jest  jednak  i  odmienna  reakcja.  Nadzieja  modernizacji  i
doścignięcia  krajów  najbardziej  rozwiniętych  prowadzi  do  gotowości  przyjęcia  zachodnich
wzorów  kulturowych,  jako  symboli  awansu  czy  emancypacji.  Wiąże  się  to  z  bezkrytyczną
idealizacją takich wzorów i ich masowym naśladownictwem. Taka swoista fetyszyzacja Europy
lub  Zachodu,  typowa  w  krajach  realnego  socjalizmu,  była  efektem  masowego  dążenia  do
„ucieczki z Azji", z uścisku wielkiego wschodniego sąsiada. Poza niewydolnością ekonomiczną,
zgubę  systemu  komunistycznego  przyniosła  infiltracja  i  „efekt  demonstracji"  zachodniej
kultury konsumpcyjnej.  Kiedy w Moskwie  otwarto restaurację  McDonalda,  dla losów ZSRR
było to równie złowieszcze jak pieriestrojka Gorbaczowa.

Teorie globalizacji kulturowej

Niezależnie  od  takich  przeciwstawnych  perspektyw  ideologicznych  proces  globalizacji
kulturowej wywołuje bogatą refleksję teoretyczną. Zrelacjonuję, dla przykładu, dwie koncepcje
teoretyczne:  jedną,  która dotyczy obiektywnego przebiegu procesu,  i  drugą -  na  temat  jego
subiektywnego odzwierciedlenia w świadomości społecznej.

Nu
mer



Szwedzki antropolog społeczny Ulf Hannerz wprowadza pojęcie „globalnej ekumeny", które w
odniesieniu  do  zjawisk  kultury  jest  analogią  do  idei  „systemu  światowego"  skupionej  na
dziedzinie ekonomii13. Tak jak i tam, chodzi o zagęszczone, intensywne relacje i zależności w
skali ponadlokalnej. Eku-mena to obszar ciągłych interakcji kulturowych, wzajemnej penetracji
i  wymiany kulturowych treści.  Kultury tradycyjne  to ekumeny zamknięte,  zlokalizowane w
wyraźnych  ramach  przestrzennych  i  czasowych.  Są  wytwarzane,  manifestowane  i
reprodukowane  w  bezpośrednich  interakcjach  społecznych,  przy  współobecności  swoich
uczestników.  Kultura  nowoczesna  natomiast  to  ekumena  otwarta,  przekraczająca  ramy
przestrzenne  i  czasowe,  zwłaszcza dzięki  technikom komunikacji  i  transportu.  Współczesna
ekspansja kultury sprawia, że ekumena uzyskuje charakter prawdziwie globalny: interakcje i
przepływy kulturowe występują w skali całej społeczności ludzkiej.
13 U. Hannerz, „The world in creolisation", w: „Africa", vol. 57, nr 4/1987, s. 546-559. Tenże, „Notes on the global
ecumene",  w:  „Public Culture",  vol.  l,  nr  2/1989,  s.  66-75.  Tenże,  Transnational  Connections:  Culture,  People,  Places,
London 1996: Routledge.

Przepływy kulturowe w obrębie ekumeny globalnej  nie mają charakteru ani symetrycznego,
ani  wzajemnego.  Większość  jest  jednokierunkowa,  z  wyraźnym  odróżnieniem  centrów
inicjujących treści i przesłania kulturowe oraz peryferii,  gdzie są one przejmowane i ulegają
zaadaptowaniu. Przepływy przeciwne, z peryferii do centrum, są rzadkością i dotyczą na ogół
bardziej  marginalnych  aspektów kultury.  Przykładem:  moda afro,  muzyka  reggae,  powieść
latynoamerykańska, kuchnia indonezyjska.

Jednakże  same  centra  kulturowe  nie  są  ani  pojedyncze,  ani  odwieczne.  W  każdej  epoce
pojawiają  się  wyspecjalizowane  centra  dla  pewnych treści  czy produktów kulturowych.  Na
przykład w naszych czasach: USA w dziedzinie technologii,  nauki i kultury wizyjnej  (filmu,
telewizji,  Internetu), Francja w dziedzinie wyrafinowanej kuchni i elitarnej  mody, Niemcy w
zakresie  kultury  pracy,  Włochy  w  zakresie  kultury  życia  codziennego  i  kuchni  popularnej
(światowa kariera pizzy, spaghetti i cappuccino!), Japonia w dziedzinie kultury organizacyjnej i
korporacyjnej.  Występują  też  centra  regionalne,  z  których kulturowe treści  oddziaływają  na
pewną  tylko  liczbę  krajów.  Na  przykład:  Iran  dla  świata  islamu,  Watykan  dla  krajów
chrześcijańskich, Wielka Brytania dla dawnego imperium i krajów Commonwealthu, Francja
dla  tzw.  krajów  frankofońskich.  Co  więcej,  mozaika  tych  centrów  wyspecjalizowanych  i
regionalnych  zmienia  się  historycznie.  Na  przykład  dla  nowo  tworzącego  się,  istotnego
kompleksu  kulturowego  związanego  z  telefonią  komórkową  takim  centrum  trochę
niespodziewanie  stała  się  Finlandia  i  Skandynawia,  gdzie  Nokia  i  Erikson  zdominowały
światowy rynek, a zasięg sieci po raz pierwszy objął wszystkich obywateli.

Patrząc  w przyszłość,  Hannerz  kreśli  cztery  możliwe  scenariusze  losów globalnej  ekumeny
kulturowej. Pierwszy to scenariusz „globalnej homogenizacji". Wystąpi tu całkowita dominacja
kultury  zachodniej  (a  zwłaszcza  amerykańskiej),  wszystkie  społeczności  staną się  mniej  lub
bardziej  udatną  repliką  zachodniego  stylu  życia,  aspiracji,  wartości  i  norm,  wzorów
konsumpcyjnych,  idei,  ideałów  i  przekonań.  Te  same  towary  w  sklepach  i  potrawy  w
restauracjach,  te  same sztuki  w teatrach,  filmy w kinach  i  książki  w księgarniach,  te  same
seriale  w telewizji  i  wiadomości  w  prasie,  te  same  przeboje  w  dyskotekach  i  symfonie  na
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koncertach. Jest to przerysowany trochę obraz zjawisk, które przecież dokonują się już dziś w
wielu  krajach.  Wszelka  lokalna  specyfika  i  tradycja  kulturowa  ustępuje  tu  pod  naporem
homogenizującego uderzenia kultury Zachodu.

Scenariusz drugi wprowadza korektę czasową, ujmuje ten proces w perspektywie „długiego
historycznego  trwania".  Hannerz  określa  go  jako  scenariusz  „nasycenia  kulturowego",  w
którym kraje  peryferyjne  powoli,  z  oporami,  w toku kilku generacji,  zastępują  lokalne  idee
kulturowe, sensy i wartości, zuniformizowanymi treściami płynącymi z dominujących centrów.
W  końcu  nieuchronnie  kultura  centrum  zaczyna  dominować,  ale  nie  dokonuje  się  to  ani
szybko, ani łatwo.

Perspektywa  trzecia  to  scenariusz  „deformacji  kulturowej".  Oznacza  on  uproszczenie,
zubożenie,  a  nawet  degradację  kultury  zachodniej  w  toku  jej  adaptacji  przez  kraje
peryferyczne.  Działa  tu  dwojaki  mechanizm.  Po  pierwsze,  w zderzeniu  z  kulturą  peryferii
zaczyna działać selekcja  eliminująca  wyższe  wartości  i  bardziej  wyrafinowane treści.  To,  co
przyjmuje  się  najłatwiej,  to  najprostsze,  najbardziej  powierzchowne,  żeby  nie  powiedzieć
najbardziej  prymitywne, fragmenty kultury. Pornografia  raczej niż  poezja, romanse i thrillery
raczej  niż  dzieła  noblistów,  Dynastia  raczej  niż  Szekspir,  muzyka rap raczej  niż  Beethoven.
Trafiają  one  bowiem  najszybciej  do  nieprzygotowanych,  masowych  gustów  lokalnej
publiczności.  A  poza  tym  są  przedmiotem  swoistego  „dumpingu  kulturowego",  gdy  ich
nadprodukcja  w centrum  pozwala  pozbyć  się  nadwyżek  na  nowych  rynkach  kulturowych.
Drugi  mechanizm  deformacji  to  kompromisowe uzgadnianie  treści  płynących  z  zewnątrz  z
lokalnymi zwyczajami i tradycjami. Na przykład w tradycyjnie autokratycznym społeczeństwie
import  instytucji  demokratycznych  prowadzić  może  do  demokracji  fasadowej,  pałacowej,
ograniczonej  do  frakcji  popleczników  czy  „dworu".  Podobnie  idea  wolności  słowa  może
prowadzić  do  powszechnej  kłótni  i  chaosu  wszelkich  najbardziej  nieodpowiedzialnych
poglądów,  a  reguła  swobody  stowarzyszania  się  -  do  pojawienia  się  niezliczonych  partii,
koterii,  frakcji  i  klik.  A  z  zupełnie  innej  dziedziny,  styl  rockowy  czy  soulowy  może  ulec
prymitywizacji w fenomenie „disco-polo".

Czwarty  scenariusz,  najbliższy  -  jak  się  wydaje  -  autorowi,  to  „dojrzewająca  amalgamacja
kulturowa".  Zakłada  się  tutaj  bardziej  równorzędny  dialog  i  wymianę  między  kulturami
centrum  i  peryferii,  co  prowadzi  do  ogólnego  wzbogacenia  kultury.  Zderzenie  kultur  jest
fenomenem  korzystnym:  stymuluje  kreatywność  i  oryginalność  po obu stronach.  Następuje
selektywna  modyfikacja  kultury  centrum  przez  wpływ  reinterpretacji  dokonanej  w
społecznościach  peryferyjnych.  A równocześnie  kultura  centrum stymuluje  i  ożywia  pewne
utajone  wartości  kultur  lokalnych.  Ważną  rolę  odgrywają  tu lokalni  twórcy  kultury,  którzy
wybierają  z  napływającej  kultury  zewnętrznej  treści  wspomagające  ich  własną  tradycję,
wrażliwość, postrzegane przez nich potrzeby ich własnej społeczności. Dodając je do własnych
inspiracji, tworzą wartości nowe. Szczególny przypadek takiej twórczej kombinacji to przejęcie
pewnego stylu czy formy z zewnątrz,  ale wypełnienie  ich konkretnym kolorytem lokalnym.
Mówiąc metaforycznie,  mówienie przejętym językiem kulturowym o sprawach ważnych dla
swojej zbiorowości.

Ostatecznym  efektem  takiego  optymistycznego  scenariusza  jest,  jak  określa  to  Hannerz,
„kreolizacja" albo „hybrydyzacja" kultury. Kultury silniejsze mieszają się ze słabszymi, żadna
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nie pozostaje niezmienna i czysta. Występuje wielość kultur, z których każda jest wewnętrznie
złożona, pochodna licznych wpływów i kontaktów. W takim pluralizmie różnorodnych kultur
przejawia się twórcza siła społeczności ludzkich. W obrębie globalnej ekumeny kulturowej trwa
wieczny dialog sensów, wartości, reguł, idei.

Wizja  taka  znajduje  mocne  wsparcie  w  koncepcji  innego  teoretyka,  izraelskiego  socjologa
Shmuela  Eisenstadta14.  Podsumowując  swoje  szerokie  studia  historyczne  nad  rozmaitymi
cywilizacjami,  starożytnymi  i  współczesnymi,  Eisenstadt  twierdzi,  że  ekspansja  każdej
cywilizacji zderza ją z kulturami społeczności zdominowanych. Przesłanki i zasady tych kultur
podporządkowanych prezentują nowe wyzwania dla kultury dominującej, która, próbując im
sprostać, sama ulega modyfikacji. A z kolei społeczności podporządkowane nigdy nie tworzą
prostej repliki kultury dominującej, lecz dokonują jej selektywnej inkorporacji i transformacji.
Dzisiaj  nie  ma dlatego  jednej  cywilizacji  czy  kultury  nowoczesnej  (czytaj:  zachodniej),  lecz
wiele  „nowoczesności".  Taka  sytuacja,  w  której  istnieje  wiele  „heterodoksji"  zamiast  jednej
„ortodoksji", tworzy silny bodziec dla kreatywności i podmiotowości społecznej.

O  tym,  jakie  reakcje  w  kulturze  lokalnej  wywoła  ekspansja  kultury  zachodniego  centrum,
decydują cztery powiązane okoliczności. Po pierwsze, moment wyjścia danego społeczeństwa z
izolacji i wejście w orbitę kultury globalnej. Od tego zależy, jakie aktualne w tym momencie
centrum kulturowe wywrze największy wpływ na kulturę lokalną. Wystarczy porównać trwałe
ślady wpływów brytyjskich w Indiach, francuskich w Afryce równikowej czy amerykańskich w
Japonii,  żeby dostrzec, że kształt amalgamatu kulturowego zależy od tego, z kim nawiązana
została  pierwsza  zewnętrzna  interakcja  kulturowa.  Czynnik  drugi  to  poziom  rozwoju
ekonomicznego  i  technologicznego  zbiorowości  peryferyjnej.  Od  tego  zależy  szansa
zachowania pewnej autonomii i siła jej zwrotnego oddziaływania na centrum. Czynnik trzeci to
stopień artykulacji silnych lokalnych wizji filozoficznych bądź religijnych na temat porządku
kosmicznego lub ziemskiego, a także znaczenie elit, które formułują i propagują takie wizje. Od
tego zależy odporność zbiorowości peryferyjnej na dominację zewnętrznej kultury. Po czwarte
wreszcie,  istotne  są  zakorzenione  w  tradycji  danej  zbiorowości  i  wynikające  z  jej
wcześniejszych  doświadczeń  historycznych  standardowe  sposoby  reagowania  na  zmianę
społeczną  i  wyzwania  kulturowe.  W  szczególności  istotny  jest  poziom  ksenofobii  i
tradycjonalizmu, lub przeciwnie tolerancji i innowacyjności.
14 S. N. Eisenstadt, „A reapptaisal of theories of social change and modernization", w: H. Haferkamp, N. J. Smelser
(red.), Social Change and Modernity, Berkeley 1992: Uniyersity of Califor-nia Press, s. 412-430.

Cztery wizje globalizacji

O ile koncepcje Hannerza i Eisenstadta mówią o realnych procesach globaliza-cyjnych, o tyle
amerykański  socjolog  Roland  Robertson  kieruje  uwagę  ku  zmianom  świadomościowym
wywołanym  globalizacją  kultury15.  Toczące  się  procesy  globalizacyjne  znajdują
odzwierciedlenie, refleks w świadomości społecznej. Aspektem samego procesu globalizacji jest
więc  pojawienie  się  szczególnej  wizji  globalizacji.  Oczywiście  taka  wizja  jest  -  jak  cała
świadomość  zbiorowa  -składnikiem  kultury.  Globalizacją  kultury  polega  więc  także  na
rozpowszechnieniu  się  w świecie  pewnej  kulturowej  wizji  globalizacji.  Taka  wizja  -  czy  to
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uznawana  potocznie,  czy  artykułowana  ideologicznie  lub  teoretycznie  -  może  stawać  się
autonomicznym  czynnikiem  przyczynowym  kształtującym  zwrotnie  procesy  globalizacyjne.
Reakcja myślowa na globalizację staje się sama współ-determinantą globalizacji.

Nawiązując  do  omawianego  wcześniej  w  rozdziale  ósmym,  a  wprowadzonego  przez
Ferdinanda  Toenniesa  podziału  zbiorowości  ludzkich  na  wspólnoty  (Gemeinschaft)  i
zorganizowane społeczności  (Gesellschaft),  Robertson proponuje  typologię czterech  „obrazów
porządku  globalnego",  jakie  spotykamy  w  wyobraźni  ludzi  współczesnych.  Pierwszy  to
„Globalny  Gemeinschaft  I".  Świat  jest  tu  postrzegany  jako  bogata  mozaika  zamkniętych,
odgraniczonych  wzajemnie  wspólnot,  albo  unikalnych  i  egalitarnych,  albo  -  co  prawda  -
wyższych  i  niższych  w  rozwoju  kulturowym,  ale  wzajemnie  izolowanych  i  nie  mających
aspiracji  do podporządkowania  odmiennych od siebie.  Taki  obraz jest  typowy dla ideologii
antyglobalizmu,  gdzie  uzyskuje  zabarwienie  normatywne  raczej  niż  opisowe.  Jest  wyrazem
sprzeciwu wobec odmiennych realiów uniformizacji kultury. W wersji hierarchicznej pojawia
się w fundamentalistycz-nych orientacjach religijnych (np. islamie), które postulują odrodzenie
własnych  wspólnot  w  czystym,  idealnym  kształcie,  z  pozostawieniem  niewiernych  samym
sobie, w sidłach ich podrzędnych kultur, nie mogą one bowiem w niczym zagrozić kulturze
nadrzędnej.
15 R. Robertson, „World-systems theory, culture and images of world order", w:  Globalization,  London 1992: Sage, s.
61-84.

Drugi  obraz  to  „Globalny  Gemeinschaft  II".  Jest  to  idea  ogólnoludzkiego  konsensu  wokół
pewnych wspólnych wartości i ideałów. Również i tu występuje ton postulatywny raczej niż
sprawozdawczy. Świat jeszcze nie  jest  jednością gatunku ludzkiego,  ale trzeba,  by takim się
stawał.  Takie  przesłanie  niosą  chrześcijańska  idea  królestwa  bożego  na  ziemi,  koncepcja
Kościoła powszechnego i tendencje ekumeniczne we współczesnym katolicyzmie, wyrażone w
haśle  nowej  ewangelizacji  świata  przez  Jana  Pawła  II.  W  dziedzinie  świeckiej  takie
ogólnoludzkie  aspiracje  wyrażają  ruchy  pokojowe  czy  ekologiczne,  a  także  ruch  praw
człowieka.

Wizja trzecia to „Globalny Gesellschaft I", a więc mozaika suwerennych, niezależnych państw
narodowych  powiązanych  silnymi,  wzajemnymi  więziami  kooperacyjnymi  w  dziedzinie
ekonomii,  polityki  i  kultury.  Niegdyś  określało  się  to  jako  „koncepcję  pokojowego
współistnienia". W wersji egalitarnej widzi się uczestniczące państwa jako równych partnerów
zaangażowanych  we  wzajemnie  korzystną  współpracę.  W  wersji  hierarchicznej,  uznaje  się
istnienie  wiodącego  mocarstwa  czy  mocarstw,  które,  nie  ingerując  w  wewnętrzne  sprawy
innych krajów, biorą na siebie powinność utrzymania światowego porządku (rolę „światowego
policjanta").

Wreszcie  wizja  czwarta,  „Globalny  Gesellschaft  II",  przewiduje  zanik  państw narodowych i
unifikację najpierw regionalną, a później globalną pod egidą wspólnej organizacji politycznej
czy ponadnarodowego rządu światowego. Najsilniejsze wysiłki w kierunku przybliżenia takiej
wizji  pojawiły  się  w  Europie,  poczynając  od  integracyjnych  instytucji  ekonomicznych  typu
Wspólnoty Węgla i Stali, potem Wspólnego Rynku, aż po unię walutową. Towarzyszą im nowe,
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ponadnarodowe instytucje wymiaru sprawiedliwości - Trybunały w Hadze czy Strasburgu, a
także coraz silniejsze ciała polityczne: Parlament Europejski czy Komisja Europejska. Dokonuje
się  unifikacja  tego  ogromnie  istotnego  segmentu  kultury,  jakim  jest  prawo,  w  postaci
zintegrowanego bloku prawa europejskiego. W tym przypadku procesy globalizacji dokonujące
się  oddolnie  i  spontanicznie  uzyskują  mocne  wsparcie  w celowym  integracyjnym projekcie
ekonomicznym i politycznym. Globalizacja przestaje być tylko tendencją społeczną, a staje się
pomysłem na lepsze urządzenie ludzkiego świata.

Starcie  i  debata  między tymi czterema koncepcjami  będą z pewnością  istotnym czynnikiem
ważącym na kształcie społeczeństwa przyszłości.

Najważniejsze pojęcia wprowadzone w rozdziale

AKULTURACJA ANTYCYPUJĄCA:  dostosowywanie lokalnych instytucji, organizacji, usług,
dóbr konsumpcyjnych do spodziewanych oczekiwań zagranicznych turystów, przedsiębiorców
lub inwestorów.

AMALGAMACJA KULTUROWA:  dialog i  wymiana między kulturami centrum i peryferii;
selektywna  modyfikacja  kultury  centrum  przez  wpływ  reinterpretacji  dokonanej  w
społecznościach peryferyjnych, a równocześnie stymulowanie i ożywianie pewnych utajonych
wartości kultur lokalnych przez wpływ kultury centrum.

ARENA  ZEWNĘTRZNA:  kraje  będące  pod  wpływem  pośrednim  światowego  systemu
kapitalistycznego, choć nominalnie posiadające ustrój inny od kapitalistycznego.

DEFORMACJA KULTUROWA: uproszczenie, zubożenie, a nawet degradacja kultury centrum
w toku jej adaptacji przez kraje peryferyjne.

DUMPING KULTUROWY: propagowanie i sprzedawanie w krajach peryferyjnych masowych
produktów kulturowych czy artystycznych najniższej jakości po niskiej cenie.

EKUMENA  KULTUROWA:  obszar  ciągłych  interakcji  kulturowych,  wzajemnej  penetracji  i
wymiany kulturowych treści.

ELITY  KOMPRADORSKIE:  elity  polityczne  i  ekonomiczne  w  krajach  uzależnionych
imperialnie od wielkiego mocarstwa, które realizują interesy imperialnego centrum, często na
niekorzyść własnego państwa.

GLOBALIZACJA:  proces  zagęszczania  i  intensyfikowania  się  powiązań  i  zależności
ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, kulturowych, ideologicznych między
społecznościami ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji świata w tych wszystkich zakresach, i
odzwierciedla się w pojawieniu się więzi  społecznych, solidarności  i tożsamości w skali  po-
nadlokalnej i ponadnarodowej.

IMPERIALIZM:  ekspansja  kolonialna,  bezpośredni  podbój,  a  także  pośrednie
podporządkowywanie  sobie  słabszych  krajów  (neokolonializm),  co  pozwala  eksploatować
tanią  siłę  roboczą,  daje  dostęp  do  surowców  i  otwiera  nowe  rynki  zbytu  dla  nadwyżek
własnych towarów.

KULTUROWY  IMPERIALIZM:  propagowanie  i  rozpowszechnianie  własnego  stylu  życia,
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wzorów  konsumpcji,  obyczajów,  produktów  artystycznych,  języka,  lub  nawet  przekonań
religijnych - przez kraje o najsilniejszej pozycji ekonomicznej, politycznej i militarnej.

ROZWÓJ ZALEŻNY:  szczególny przebieg rozwoju gospodarczego w krajach uzależnionych
od wielkiego mocarstwa lub grupy krajów dominujących ekonomicznie, politycznie czy militar-
nie.

SOLIDARNOŚĆ GLOBALNA:  wyrażające  się  m.in.  w idei  uniwersalnych  praw człowieka,
ruchu ekologicznym lub pokojowym, kampaniach pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof
czy klęsk żywiołowych - poczucie wspólnoty wykraczające poza obszar jednego narodu bądź
państwa.

SPOŁECZEŃSTWO  GLOBALNE:  populacja  planety  Ziemia,  wszyscy  żyjący  w  danym
momencie ludzie, inaczej - współczesna ludzkość.

SYSTEM  ŚWIATOWY:  ogarnięcie  bezpośrednimi  lub  pośrednimi  wpływami  rynku
kapitalistycznego wszystkich obszarów świata, nawet tych, które nominalnie pozostawały, czy
jeszcze pozostają, poza systemem kapitalistycznym.

TOŻSAMOŚĆ  LOKALNA  (inaczej  -  mentalność  plemienna):  poczucie  wspólnoty  ze
współmieszkańcami jednej  zbiorowości  lokalnej,  rodu, plemienia,  grupy etnicznej,  oparte  na
partykula-rystycznej więzi zamieszkania, pokrewieństwa, obyczaju, tradycji.

UNIFORMIZACJA ŚWIATA  (inaczej  -  homogenizacja):  postępujące  upodabnianie  się  form
organizacji  ekonomicznej  i  politycznej,  wzorów  konsumpcyjnych,  zwyczajów  i  obyczajów,
stylów artystycznych, systemów wartości, idei i ideologii - w skali ogólnoświatowej.

Książki godne uwagi

7, 19 (patrz: STO KSIĄŻEK..., s. 633)
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Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych

Zakreśl  prawidłową odpowiedź,  którą  znajdziesz  wśród pięciu wskazanych wariantów.  We
wszystkich przypadkach jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, a pozostałe cztery są błędne.
Właściwą odpowiedź znajdziesz w kluczu, który zamieszczony jest na końcu. Korzystaj jednak
z klucza dopiero po zakreśleniu własnych wyborów. W normalnej  praktyce uniwersyteckiej
egzamin zdany to co najmniej 120 prawidłowych wyborów.

(1) Charyzma to:

a) odmiana przesądów etnicznych
b) forma religii
c) forma legitymizacji władzy
d) konflikt ról
e) tyle co dyskryminacja

(2) Antysemityzm to:

a) przesąd rasowy
b) stereotyp
c) dyskryminacja mniejszości
d) przejaw nietolerancji
e) wszystko to razem

(3) Rozwój społeczny cechuje się wszystkimi poniższymi cechami prócz jednej. Której?

a) jest to proces endogenny
b) jest reakcją na zmiany w środowisku
c) posiada wyraźny kierunek
d) można go porównać ze wzrostem organizmu
e) prowadzi do podnoszenia wartości zmiennej, której dotyczy

(4) Górnicy to:

a) klasa społeczna
b) warstwa społeczna
c) grupa społeczna
d) kategoria zawodowa
e) zbiorowość lokalna

(5) Stereotyp to:

a) pewien stan umysłu
b) rodzaj działania
c) uproszczony i jednostronny obraz rzeczywistości
d) określona postawa
e) typ idealny

(6)  Zjawisko tzw. „kręgu Kula" (wymiany darów w społecznościach wyspiarskich Polinezji)
opisał:
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a) A. R. Radcliffe-Brown
b) R. Firth
c) C. Cooley
d) E. Goffman
e) B. Malinowski

(7)  Ewolucja  społeczna w ujęciu Spencera  to analogia do ewolucji  gatunków opisanej  przez
Darwina.

a) prawda
b) fałsz

(8) Stosunek społeczny „lekarz-pacjent" ma wszystkie poniższe właściwości prócz jednej:

a) jest nieegalitarny
b) jest wyspecjalizowany
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c) jest pierwotny
d) jest instrumentalny
e) jest wzajemny

(9) O tzw. „przesocjalizowanej koncepcji człowieka" pisał:

a) Cooley
b) Znaniecki
c) Wrong
d) White
e) Merton

(10) „Efekt Mateusza" (w nawiązaniu do Ewangelii) opisuje:

a) proces sekularyzacji
b) nawrócenie mniejszości etnicznych
c) pojawienie się herezji
d) kumulację przewag i przywilejów społecznych
e) rozpowszechnianie się dogmatyzmu i nietolerancji

(11)  Poniższe  czynniki  (z  wyjątkiem  jednego)  odgrywają  rolę  przy  wyłanianiu  przywódcy
przez grupę. Wskaż czynnik, który jest tu nieistotny:

a) dominujący wobec innych sposób bycia
b) łatwość nawiązywania kontaktów
c) wysoka kompetencja w dziedzinach cenionych przez grupę
d) wzorowy konformizm wobec norm i reguł panujących w grupie
e) tendencja do akceptowania przesądów i dyskryminowania mniejszości

(12)  Rosnące  podobieństwo  (zuniformizowanie)  stylu  życia,  wzorów  konsumpcyjnych,
poglądów, urządzeń technicznych w skali całego świata określamy jako:

a) akulturację
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b) globalizację
c) etnocentryzm
e) konflikt kulturowy
f) relatywną deprywację

(13) „Dychotomiczny (albo biegunowy) model struktury społecznej" to podział społeczeństwa
na:

a) grupy
b) klasy
d) kasty
e) narody

(14)  Typ  idealny  biurokracji  opisany  przez  Webera  zawiera  wszystkie  poniższe  cechy  z
wyjątkiem jednej. Której?

a) specjalizacja zadań i funkcji
b) hierarchia urzędów
c) precyzyjne reguły awansu zawodowego
d) nepotyzm i korupcja
e) pisemne formy podejmowania decyzji

(15) „Wolność, równość, braterstwo!". Te hasła odwołują się do:

a) norm
b) wartości
c) stereotypów
d) etnocentryzmu
e) relatywnej deprywacji

(16) Według E. Durkheima, „fakty społeczne" cechują się następującymi właściwościami prócz
jednej. Której?

a) są rozpowszechnione (podzielane) w zbiorowości
b) są przymuszające
c) są zewnętrzne wobec każdej jednostki
d) są obserwowalne zmysłowo
e) należą do kultury

(17)  W  typologii  działań  społecznych  Webera  nie  występuje  jedna  z  poniższych  kategorii.
Która?

a) działanie racjonalne ze względu na środki
b) działanie racjonalne ze względu na wartość
c) działanie logiczne
d) działanie emocjonalne
e) działanie tradycjonalne

(18) Jan zarabia dziesięć  razy więcej  pieniędzy od Sławka. Nie wiemy, co obaj  robią,  w jaki
sposób zarabiają. Możemy jednak od razu powiedzieć, że jest to przejaw:
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a) niesprawiedliwości społecznej
b) Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych
b) wyzysku klasowego
c) sprawiedliwości merytokratycznej
d) zróżnicowania zarobkowego
e) nierówności społecznej

(19) Uporządkuj nazwiska głośnych socjologów od najdawniejszych do najnowszych:

a) Cooley
b) Parsons
c) Comte
d) Weber
e) Znaniecki

(20) Bandyta, który grozi rewolwerem stosuje:

a) przemoc
b) perswazję
c) przymus
d) autorytet
e) wpływ charyzmatyczny

(21) Wielość przynależności grupowych każdej jednostki znajduje wyraz także w:

a) pluralizmie kulturowym
b) konflikcie w roli
c) konflikcie ról
d) walce klas
e) relatywizmie kulturowym

(22) Twórcą ewolucjonizmu i organicyzmu w socjologii był:

a) Marks
b) Durkheim
c) Spencer
d) Darwin
e) Toennies

(23) Podstawowa cecha interakcji społecznej to:

a) wzajemność
b) powtarzalność
c) regulacja normatywna
d) długotrwałość

(24)  Uścisk  dłoni  jako  forma  przywitania  to  przykład  wszystkich  poniższych  kategorii  z
wyjątkiem jednej. Której?

a) konwencja kulturowa
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b) zwyczaj społeczny
c) reguła moralna
d) norma etykiety towarzyskiej
e) gest symboliczny

(25) Uścisk dłoni jako forma przywitania to:

a) kompleks kulturowy
b) konfiguracja kulturowa
c) wartość kulturowa
d) element kulturowy
e) mit kulturowy

(26) Przechodzenie z jednej warstwy społecznej do drugiej to:

a) ruchliwość zawodowa
b) ruchliwość pionowa
c) ruchliwość pozioma
d) migracja
e) urbanizacja

(27) „Nierówność społeczna jest nieunikniona, konieczna, wieczna i pożyteczna", to teza:

a) teorii konfliktu społecznego
b) marksistowskiej teorii klas
c) funkcjonalnej teorii stratyfikacji
d) ideologii rewolucyjnej
e) Włodzimierza Lenina

(28) „Margines społecznej tolerancji" to to samo co:

a) permisywizm
b) zespół okoliczności wyłączających zastosowanie sankcji
c) tolerancja wobec ludzi marginesu
d) niewykrywalność przestępstw (tzw. czarna liczba)
e) anomia
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(29) Czym nie jest rodzina:

a) grupą społeczną
b) instytucją
c) stowarzyszeniem
d) swoistą formą organizacji
e) grupą pierwotną

(30) Przeciwieństwem stereotypu jest:

a) dogmat religijny
b) ideologia
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c) statystyczne rozkłady cech zbiorowości
d) typ idealny
e) przesąd etniczny

(31) Przeciwieństwem etnocentryzmu jest:

a) nacjonalizm
b) patriotyzm
c) relatywizm kulturowy
d) empiryzm
e) szowinizm

(32) W ujęciu Karola Marksa władza (panowanie) to stosunek między:

a) rolami społecznymi
b) klasami społecznymi
c) proletariuszami
d) kapitalistami
e) rewolucjonistami i rządem

(33) Nagrody i kary to dwie odmiany:

a) sankcji społecznych
b) bodźców
c) norm
d) znaczeń działań ludzkich
e) interakcji

(34) Dwie podstawowe klasy w modelu biegunowym to kapitalizm:

a) rządzący i rządzeni
b) kapitaliści i proletariusze
c) menedżerowie i akcjonariusze
e) bolszewicy i mienszewicy

(35) Dyskryminacja etniczna i rasowa prowadzi zawsze do:

a) przyjaźni
b) integracji społecznej
c) eksploatacji jednych grup przez drugie
d) zmiany społecznej
e) rewolucji

(36) Twórcą koncepcji ewolucji społecznej był:

a) Darwin
b) Marks
c) Parsons
d) Spencer
e) Wilson
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(37) Znaczenie jest konstytutywną cechą:

a) działania
b) interakcji
c) działania społecznego
d) dzieła sztuki
e) wszystkich powyższych zjawisk

(38) „Teoria zróżnicowanych kontaktów" tłumaczy dewiację jako efekt:

a) skłonności wrodzonych
b) zapóźnienia umysłowego
c) odrzucenia (etykietowania, napiętnowania) przez środowisko
d) dostępności wzorów przestępczych w najbliższym środowisku
e) anomii

(39) Grupa, z którą się identyfikujemy, mimo że nie jesteśmy jej członkami, to:

a) grupa wewnętrzna (in-group)
b) grupa zewnętrzna (out-group)
c) pozytywna grupa odniesienia
d) negatywna grupa odniesienia
e) grupa marginesu
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(40) Grupa, z którą się nie identyfikujemy, mimo że jesteśmy jej członkami, to:

a) grupa wewnętrzna (in-group)
b) istotni inni
c) negatywna grupa odniesienia
d) grupa przestępcza
e) grupa studencka

(41) Grupę, w której wszystkie prawa i obowiązki członków są ściśle uregulowane, nazywamy:

a) zewnętrzną
b) ekskluzywną
c) formalną
d) pierwotną
e) etniczną

(42) Wszyscy Polacy, którzy byli kiedyś w Krakowie i słyszeli hejnał z wieży mariackiej tworzą:

a) krąg społeczny
b) tłum
c) kategorię społeczną
d) zbiór statystyczny
e) grupę społeczną

(43) Pojęcie normy kulturowej nie obejmuje:
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a) osobistych nawyków
b) zakazanych form postępowania
c) dozwolonych metod działania
d) nakazów postępowania
e) preferowanych zachowań

(44) Nakaz zawierania małżeństw z członkami tej samej grupy (klasy, warstwy), do której się
należy, nazywamy:

a) bigamią
b) monogamią
c) poligamią
d) endogamią
e) egzogamią

W ujęciu Maxa Webera władza to stosunek między:

a) klasami społecznymi
b) instytucjami
c) grupami społecznymi
d) jednostkami
e) rolami społecznymi

(46) Ojciec Roberta Mertona był cieślą, Merton - słynnym profesorem socjologii, a syn Mertona
dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Nazywamy to:

a) ruchliwością poziomą
b) ruchliwością wewnątrzgeneracyjną
c) ruchliwością międzygeneracyjną
d) nepotyzmem
e) degradacją społeczną

(47) Zbiegowisko wokół miejsca wypadku samochodowego to:

a) audytorium
b) publiczność
c) tłum
d) organizacja społeczna
e) ruch społeczny

(48) Wierni zebrani na mszy celebrowanej przez Papieża to:

a) tłum
b) grupa
c) publiczność
d) audytorium
e) ruch społeczny

(49) Która odpowiedź wskazuje najmniejszy dystans społeczny wobec cudzoziemców:
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a) pozwoliłbym na przyjazd do mojego kraju
b) pozwoliłbym na małżeństwo z moją córką
c) pozwoliłbym na zatrudnienie w moim zawodzie
d) pozwoliłbym na podjęcie pracy w mojej fabryce
e) pozwoliłbym na zamieszkanie w moim sąsiedztwie

(50) Teoria modernizacji jest w podstawowych założeniach podobna do:

a) teorii cykli społecznych Sorokina
b) teorii ewolucji społecznej
c) teorii globalizacji
d) teorii materializmu historycznego
e) teorii relatywnej deprywacji

(51) Nagły wzrost aspiracji społeczeństwa prowadzi do relatywnej deprywacji we wszystkich
poniższych sytuacjach prócz jednej. Której?

a) gdy warunki życiowe pozostają niezmienne
b) gdy następuje kryzys gospodarczy
c) gdy równocześnie rośnie standard życia
d) gdy aspiracje nie mogą być zaspokojone
e)  gdy  aspiracje  są  zaspokajane  w  sposób  ostentacyjny  tylko  przez  niewielkie  liczebnie
środowiska

(52) Ryzyko różni się od zagrożenia tym, że:

a) jest większe
b) jest efektem naszych własnych decyzji i działań
c) występuje powszechnie
d) budzi strach
e) nie można mu przeciwdziałać

(53)  Co  mają  wspólnego  wodociągi,  Internet,  linie  lotnicze,  system  ciepłowniczy,  sieć
elektryczna, telekomunikacja:

a) zostały niedawno wynalezione
b) pojawiły się najpierw w Europie
c) stanowią tzw. systemy abstrakcyjne albo ekspertalne
d) są niezawodne
e) korzystają z nich wszyscy mieszkańcy Ziemi

(54) Zjawisko „pasażera na gapę" to:

a) notoryczne niepłacenie podatków
b) czekanie aż inni zrealizują „dobra publiczne"
c) forma dewiacji w transporcie zbiorowym
d) odmowa zapłaty taksówkarzowi
e) wszelka bierność i apatia polityczna

(55) Dziecko, które na złość mamie łamie wszystkie zakazy, przejawia:
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a) oportunizm
b) konformizm
c) nonkonformizm
d) kontraformizm
e) zły charakter

(56) Która analogia najlepiej oddaje współczesny punkt widzenia na charakter społeczeństwa
ludzkiego:

a) mechanizm społeczny
b) organizm społeczny
c) fizjologia społeczna
d) anatomia społeczna
e) życie społeczne

(57) Socjologia pozytywistyczna nakazuje:

a) formułować optymistyczne prognozy społeczne
b) naśladować metody i techniki badawcze nauk przyrodniczych
c) badać pozytywne strony życia społecznego
d) badać przy pomocy typów idealnych
e) interpretować znaczenie tekstów

(58) „Polacy to naród wybrany, którego obyczaje są najlepsze i powinny być przejęte przez inne
narody". Taki pogląd to przejaw:

a) pluralizmu
b) tolerancji
c) etnocentryzmu
d) relatywizmu kulturowego
e) konserwatyzmu

(59) Dobrym przykładem nonkonformisty jest:

a) morderca
b) rewolucjonista
c) homoseksualista
d) złodziej
e) plagiator

(60) Składnikami struktury normatywnej społeczeństwa są m.in.: 

a) przekonania
b) pozycje społeczne
c) interesy
d) wartości
e) szansę życiowe

(61) Socjologia humanistyczna za „atom" życia społecznego uważa:
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a) fakty społeczne
b) działania społeczne
c) systemy społeczne
d) organizmy społeczne
e) grupy społeczne

(62) Nasze przekonanie o sobie, oparte na tym, jak oceniają nas inni, nazywamy:

a) osobowością
b) charakterem narodowym
c) dumą
d) stereotypem
e) jaźnią odzwierciedloną

(63) Nonkonformizm to odmiana dewiacji cechująca się:

a) znacznym nasileniem
b) publicznym, otwartym manifestowaniem
c) szczególną szkodliwością społeczną
d) wysokimi sankcjami
e) powszechnym występowaniem w społeczeństwie

(64)  Gdy  jednostka  odrzuca  cele  (wartości),  a  mimo  to  przestrzega  społecznie  nakazanych
norm, to mamy do czynienia z:

a) innowacją
b) konformizmem
c) rytualizmem
d) buntem
e) wycofaniem się (rezygnacją)

(65)  Mundury,  uniformy,  odznaki  noszone  przez  jednostkę  służą  do  tego,  aby  ułatwić
rozpoznanie:

a) jej zamiarów
b) jej zasług
c) jej pozycji społecznej (statusu)
d) jej charakteru
e) jej jaźni odzwierciedlonej

(66) Jeżeli mam wobec kogoś pewne uprawnienia i obowiązki, to oznacza to, że pozostaję z nim
w:

a) interakcji
b) przyjaźni
c) konflikcie
d) stosunku społecznym
e) wzajemności

(67) Pojęcie jaźni odzwierciedlonej odnosi się do:
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a) naszych aspiracji
b) przesądów grupowych
c) tego, jak inni rzeczywiście nas oceniają
d) naszych wyobrażeń o tym, jak wyglądamy w oczach innych
e) stereotypów etnicznych

(68) Synonimem „jaźni odzwierciedlonej" w ujęciu Cooleya jest w koncepcji psychoanalitycznej:

a) id
b) ego
c) superego
d) archetyp
e) typ idealny

(69)  Synonimem  „jaźni  odzwierciedlonej"  w ujęciu  Cooleya  jest  w koncepcji  symbolicznego
interakcjonizmu Meada:

a) I
b) me
c) istotni inni
d) uogólnieni inni
e) grupa pierwotna

(70) Prestiż jest określany przez:

a) zakres władzy
b) szacunek społeczny
c) wpływy
d) układy i koneksje
e) poziom dochodów

(71) Władza, która opiera się na akceptacji i uznaniu rządzonych nazywana jest:

a) sprawiedliwą
b) demokratyczną
c) legitymizowaną
d) autorytarną
e) totalitarną

(72) Słowo „ojciec" opisuje:

a) cechy osobowościowe jednostki
b) zdolność prokreacyjną
c) pozycję społeczną (status)
d) przynależność grupową
e) prestiż społeczny jednostki

(73) Matka, która ostrzega córkę, aby uważała na swoją „reputację", odwołuje się do sankcji:

a) prawnych
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b) formalnych
c) seksualnych
d) nieformalnych
e) karnych

(74) Pojęcie grup pierwotnych wprowadził:

a) Weber
b) Simmel
c) Cooley
d) Durkheim
e) Malinowski

(75)  W  społeczeństwach  pierwotnych,  a  także  .współczesnych  społecznościach  kastowych,
sytuacja życiowa jednostki wynika przede wszystkim z jej:

a) pozycji nabytej
b) pozycji przypisanej
c) przynależności klasowej
d) sukcesu zawodowego
e) stopnia wykształcenia

(76) Szerokie socjologiczne pojęcie kultury obejmuje wszystkie poniższe składniki z wyjątkiem
jednego. Którego?

a) prawa
b) sztuka
c) zwyczaje
d) nawyki
e) kościoły i katedry

(77) Stosunek społeczny pomiędzy lekarzem a pacjentem ma charakter:

a) rozproszony
b) wyspecjalizowany
c) ekspresyjny
d) intymny
e) egalitarny

(78) Które z poniższych zachowań nie jest przykładem działania społecznego:

a) napisanie testamentu
b) danie jałmużny biednemu
c) przespanie się do południa
d) wysłuchanie wykładu na uniwersytecie
e) udział w wyborach do sejmu

(79) Która z poniższych cech nie charakteryzuje grup pierwotnych:

a) mocna identyfikacja z grupą
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b) duża liczebność grupy
c) intymne stosunki między członkami grupy
d) interakcje „twarzą w twarz"
e) wczesne doświadczenia socjalizacyjne

(80) Które z poniższych twierdzeń nie jest przejawem stereotypu:

a) Polskie dziewczyny są najładniejsze na świecie
b) Niebo we Włoszech jest najbardziej niebieskie
c) Japończycy produkują najwięcej samochodów na świecie
d) Anglicy są najlepiej wychowanym narodem świata
e) Murzyni są zacofani umysłowo

(81) Która z poniższych pozycji jest najlepszym przykładem pozycji przypisanej:

a) dentysta
b) narzeczony
c) oskarżony
d) kobieta
e) ojciec

(82) Która z poniższych sytuacji jest przykładem „konfliktu w roli":

a) urzędnik idzie do pracy, mimo że czuje się chory
b) asystent chciałby poświęcać więcej czasu na przygotowanie zajęć ze stu-
dentami, ale musi pisać doktorat, bo straci pracę
c) wybitny tenisista stara się powrócić na kort po długiej przerwie, ale ma
już swoje lata i nie może grać tak jak dawniej
d)  studentka  chciałaby  kupić  nowe  dżinsy  i  włoskie  koturny,  ale  stypendium  wystarczy
najwyżej na jedną z tych rzeczy
e) robotnik nie znosi swojego zawodu, ale musi pracować, żeby wyżywić rodzinę
(83) Która z poniższych pozycji nie jest osiągnięta (nabyta):

a) student
b) nastolatek
c) mąż
d) ojciec
e) policjant

(84) Jaka z poniższych pozycji społecznych jest przypisana:

a) student
b) profesor uniwersytetu
c) lekarz
d) mężczyzna
e) narciarz

(85) Która z poniższych cech społecznych jednostki nie jest przypisana:

a) wiek
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b) płeć
c) zawód
d) rasa
e) pochodzenie społeczne

(86) Które z poniższych zdań nie jest stereotypem etnicznym:

a) Polacy to naród wybrany
b) Żydzi są chciwi
c) Murzyni są leniwi
d) Chińczyków jest najwięcej
e) Anglicy są flegmatyczni

(87) Jakie z poniższych czynników wywierają największy wpływ na przebieg interakcji:

a) wzrost i kolor oczu partnerów
b) temperament
c) pozycja społeczna
d) miejsce zamieszkania
e) wzajemna życzliwość

(88)  Jeśli  kobieta  porywa cudze dziecko,  bo strasznie pragnie  być matką,  to -według znanej
typologii Mertona - mamy do czynienia z:

a) buntem
b) rytualizmem
c) innowacją
d) konformizmem
e) nonkonformizmem

(89) Wszystkie pozycje społeczne, jakie aktualnie zajmujesz, tworzą:

a) zespół ról
b) kompleks kulturowy
c) konfigurację pozycji
d) syndrom osobowościowy
e) organizację społeczną

(90) Wspólna cecha proroków, przywódców, bohaterów, demagogów to:

a) mądrość
b) dalekowzroczność
c) prawdomówność
d) charyzma
e) konformizm

(91)  Broniąc  żony przed napadem,  mąż zastrzelił  bandytę.  Sąd uwzględni  jako  okoliczność
łagodzącą lub nawet wyłączającą winę:

a) stan wyższej konieczności
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b) działanie w afekcie
c) obronę konieczną
d) młody wiek bandyty
e) złe warunki biometeorologiczne

(92)  Socjalizacja  permanentna  przejawia  się  w  następujących  formach,  z  wyjątkiem  jednej.
Której?

a) socjalizacja do zawodu
b) wdrażanie do kultury politycznej
c) nauka mówienia i czytania
d) resocjalizacja
e) socjalizacja małżeńska

(93) Rządy sprawowane przez starszyznę w plemieniu Irokezów to przykład:

a) władzy tradycyjnej
b) władzy charyzmatycznej
c) władzy legalnej
d) władzy racjonalnej
e) kleptokracji

(94) Z pewnym przybliżeniem można powiedzieć, że odpowiednikiem super-ego z koncepcji Z.
Freuda, jest dla C. Cooleya (przedstawiciela tzw. symbolicznego interakcjonizmu):

a) ego
b) id
c) jaźń odzwierciedlona
d) symboliczna interakcja
e) instynkt

(95) Zakon to przykład grupy:

a) pierwotnej
b) przypisanej
c) „żarłocznej" (totalitarnej)
d) segmentowej
e) zadaniowej

(96) Rozmowa to przykład:

a) stosunku społecznego
b) interakcji
c) kontaktu społecznego
d) zachowania zbiorowego
e) mobilizacji społecznej

(97) Stalin był przywódcą: 

a) demokratycznym
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b) leseferystycznym
c) autokratycznym
d) tradycyjnym
e) liberalnym

(98) Teoria stawania się społeczeństwa przyjmuje perspektywę:

a) funkcjonalistyczną
b) systemową
c) polową
d) strukturalną
e) grupową

(99) Wzrost średniej długości życia w społeczeństwie, to:

a) regres
b) zrządzenie opatrzności
c) skutek degradacji środowiska
d) postęp
e) przypadek genetyczny

(100)  Kariera  „od pucybuta do milionera"  jest  możliwa w społeczeństwie,  którego struktura
społeczna jest:

a) kastowa
b) bezklasowa
c) otwarta
d) zamknięta
e) klanowa

(101) Na zbiór ról pełnionych przez kelnera w restauracji składają się:

a) stosunki z przyjaciółmi, krewnymi, narzeczoną
b) stosunki z klientami i kolegami
c) stosunki z kucharzem, innymi kelnerami i znajomymi
d) stosunki z żoną i dziećmi
e) stosunki z klientami, kucharzem, innymi kelnerami, barmanem, portierem, szatniarzem

(102) Grupa społeczna różni się od kategorii społecznej tym, że:

a) jej członkowie mają świadomość wspólnoty i zarazem odrębności od innych
b) jej członkowie lubią się nawzajem
c) jej członkowie mają świadomość przynależności i nawiązują ze sobą interakcje
d) jest bardziej trwała
e) składa się tylko z mężczyzn

(103) Zdanie: „Francuzi są najlepszymi kochankami", to:

a) przesąd etniczny
b) stereotyp
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c) twierdzenie naukowe seksuologii
d) przejaw dyskryminacji
e) samospełniające się proroctwo

(104) Autorytet, w sensie socjologicznym, to:

a) władza oparta tylko na przymusie
b) przewaga jednej grupy społecznej nad drugą
c) władza prawomocna
d) dominacja silnej charyzmatycznej jednostki nad grupą
e) społeczeństwo rządzone przez mężczyzn obdarzonych silnym charakterem

(105) Kiedy spotykasz się w pubie z kolegami czy koleżankami, żeby pogadać i wypić piwo, to
jest to przykład:

a) działania instrumentalnego
b) alienacji
c) zachowania zbiorowego
d) działania autotelicznego
e) dewiacji

(106) Socjologia różni się od wiedzy potocznej tym, że: 

a) uprawiają ją zawodowo socjologowie
b) jest wykładana na uniwersytecie
c) dostarcza wiedzy pewnej i niewątpliwej
d) dostarcza wiedzy systematycznej i empirycznie potwierdzonej
e) umożliwia naukowe kierowanie państwem

(107) Upadek komunizmu w Europie w roku 1989 można uważać za rewolucję ze wszystkich
poniższych powodów prócz jednego:

a) stanowił epokowy przełom
b) oznaczał zmiany polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe
c) przyniósł odmianę życia codziennego
d) dokonał się w wyniku gwałtownych, krwawych starć z użyciem przemocy
e) wiązał się z wybuchem mobilizacji i entuzjazmu społecznego

(108) Rekrutacja wtórna do ruchu społecznego, to:

a) powrót dawnych członków, którzy wcześniej odeszli
b) uczestnictwo w ruchu z mocnych pobudek ideowych, związane z gotowością do wyrzeczeń i
ryzyka osobistego
c) przyłączanie się z pobudek oportunistycznych do ruchu odnoszącego sukcesy
d) podwojenie liczby członków ruchu
e) to samo co „syndrom pasażera na gapę"

(109) Proces zmniejszania się religijności w nowoczesnych społeczeństwach to:

a) anomia
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b) alienacja
c) ruchliwość społeczna
d) sekularyzacja
e) sakralizacja

(110) Socjologia interesuje się jednostką jako:

a) konkretną z imienia i nazwiska osobą
b) osobowością człowieka
c) organizmem biologicznym
d) podmiotem działań, interakcji i stosunków społecznych
e) obywatelem, uczestnikiem życia politycznego

(111) Czym różni się przestępstwo pospolite od nonkonformizmu?

a) jest groźniejsze społecznie
b) jest skierowane przeciwko ludności
c) towarzyszy mu akceptacja naruszanej normy
d) zmierza do zmiany norm społecznych
e) spotyka się zawsze z karą sądową

(112) Działanie różni się od zachowania tym, że:

a) jest bardziej długotrwałe
b) posiada znaczenie motywacyjne i kulturowe
c) ma charakter autoteliczny
d) jest odruchowe
e) przejawia się w ruchach społecznych

(113) „Klasa dla siebie", to w koncepcji Marksa:

a) klasa, która nie uzyskała jeszcze świadomości swojego położenia klasowego

b) klasa, którą wyróżnia tylko fakt posiadania wspólnych, obiektywnych interesów klasowych

c) klasa, która uzyskała świadomość swoich interesów klasowych

d) klasa, która uzyskała świadomość swoich interesów klasowych i walczy o ich realizację

e) proletariat przemysłowy

(114) Optymalny rezultat socjalizacji to sytuacja, kiedy ludzie:

a) postępują konformistycznie, bo boją się policji
b) mają poczucie winy lub wstydu, kiedy złamią zakazy społeczne
c)  nie  przychodzi  im  w  ogóle  do  głowy,  że  można  zachować  się  sprzecznie  z  regułami
społecznymi
d) uważają reguły za wymysł głupków
e) manifestują swoją tożsamość przez dewiacje

(115) Najważniejszym efektem socjalizacji w każdym społeczeństwie jest:

a) nauczenie się różnych gier towarzyskich
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b) poznanie dziejów swojego kraju
c) nauczenie się mówienia i pisania w języku narodowym
d) wpojenie sobie reguł dobrego wychowania
e) opanowanie języków obcych

(116) Za twórcę socjologii uważa się:

a) Karola Marksa
b) Maxa Webera
c) Augusta Comte'a
d) Herberta Spencera
e) Charlesa Cooleya

(117) Biznesmen japoński spędza 16 godzin dziennie w zakładach Sony i zupełnie zaniedbuje
rodzinę. Ta sytuacja dobrze ilustruje:

a) konflikt w roli
b) konflikt ról
c) relatywną deprywację
d) instytucjonalizację
e) socjalizację antycypującą

(118) Typ więzi społecznej występujący w małej wiosce rybackiej, gdzie wszyscy mieszkańcy
tkają sieci, wypływają w morze, łowią ryby, określamy - za Durkheimem - jako:

a) solidarność organiczną
b) podział pracy
c) solidarność mechaniczną
d) anomię
e) etnocentryzm

(119) Pojęcie klasy społecznej wprowadził do socjologii:

a) Weber
b) Lenin
c) Durkheim
d) Marks
e) Wesołowski

(120) Pojęcie warstwy społecznej wprowadził do socjologii:

a) Weber
b) Lenin
c) Durkheim
d) Marks
e) Wesołowski

(121) Stosunek społeczny to relacja między:

a) jednostkami
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b) grupami
c) pozycjami społecznymi
d) organizacjami społecznymi
e) instytucjami społecznymi

(122)  Jedyna  powszechnie  spotykana  we  wszystkich  kulturach  norma dotycząca  stosunków
seksualnych to zakaz:

a) bigamii
b) cudzołóstwa
c) kazirodztwa
d) aborcji
e) rozwodów

(123) Monopol na stosowanie przymusu posiada:

a) władza autorytarna
b) policja
c) grupa terrorystyczna
d) państwo
e) ojciec rodziny

(124) Dobrym przykładem stosunków społecznych egalitarnych jest:

a) ojcostwo
b) przyjaźń
c) zatrudnienie w zakładzie pracy
d) służba wojskowa
e) porada u adwokata

(125) Najważniejsza właściwość stosunku społecznego, która nie występuje w innych formach
kontaktów międzyludzkich, to:

a) wzajemność

b) normatywna regulacja
c) powtarzalność
d) ukierunkowanie na innego człowieka
e) znaczenie motywacyjne
(126) Synonimem pojęcia struktury społecznej jest:

a) sieć stosunków społecznych
b) instytucja
c) grupa społeczna
d) działanie zbiorowe
e) formacja społeczno-ekonomiczna

(127) Egzaminy na studia wyższe w Polsce odbywają się obecnie wg kryteriów:

a) partykularystycznych

Nu
mer



b) uniwersalistycznych
c) rygorystycznych
d) liberalnych
e) przypadkowych

(128)  W zamkniętym  systemie  stratyfikacji  społecznej  (pozbawionym  ruchliwości  pionowej)
podstawowa zbiorowość społeczna stanowiąca składnik hierarchii nierówności to:

a) kasta
b) warstwa
c) stan
d) pokolenie
e) sekta

(129) Twórcą teorii tzw. „faktów społecznych" był:

a) Weber
b) Simmel
c) Toennies
d) Durkheim
e) Pareto

(130) Działanie to takie zachowanie jednostki, które:

a) wywołuje istotne skutki społeczne
b) wyraża społeczną osobowość jednostki
c) posiada znaczenie motywacyjne i kulturowe
d) odzwierciedla socjalizujący wpływ społeczeństwa na jednostkę
e) ma charakter zbiorowy

(131) Akulturacja to to samo co:

a) konflikt kulturowy
b) asymilacja
c) socjalizacja
d) imigracja
e) relatywizm kulturowy

(132) Przeciwieństwo konformizmu to:

a) dewiacja
b) nonkonformizm
c) oportunizm
d) bunt
e) alienacja

(133) Tabu kulturowe to inaczej:

a) nakaz
b) przyzwolenie
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c) zakaz
d) preferencja
e) ideał kulturowy

(134) Role społeczne to składniki:

a) struktury idealnej
b) struktury interakcyjnej
c) struktury normatywnej
d) struktury interesów
e) grupy społecznej

(135) Kontrola społeczna to:

a) sprawdzanie działania urzędów przez komisje obywatelskie
b) system sankcji społecznych wymierzanych za akty dewiacji
c) nadzór parlamentu nad ministerstwami
d) nadzór NIK nad administracją publiczną
e) forma działania ruchów społecznych

(136) Socjalizacja antycypująca to:

a) to samo co resocjalizacja
b) naśladowanie norm i wartości grup, do których się pragnie należeć
c) socjalizacja we wczesnym dzieciństwie
d) przygotowanie do śmierci
e) edukacja szkolna

(137) Ruchy społeczne to:

a) działania odgórne wywołujące zamierzoną zmianę społeczną
b) działania oddolne zmierzające do wywołania zmian społecznych
c) działania odgórne wywołujące zmianę społeczną jako skutek uboczny
d) działania oddolne wywołujące zmianę społeczną jako skutek uboczny
e) działania reformatorskie podejmowane przez państwo

(138) Zbiorowość „skinów" to:

a) grupa pierwotna
b) kontrkultura
c) konformiści
d) mniejszość etniczna
e) kategoria społeczna

(139) Muzycy rockowi to:

a) grupa pierwotna
b) szczególna subkultura
c) mniejszość etniczna
d) ruch społeczny
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e) klasa społeczna

(140) Jako student masz pewne obowiązki wobec profesora. Tworzą one:

a) Twoją rolę społeczna
b) Twój zespół ról
c) segment Twojej roli
d) konglomerat Twoich pozycji
e) Twoje ego

(141)  Zachowanie  ludzi  w tłumie  cechuje  się  wszystkimi  poniższymi  cechami  z  wyjątkiem
jednej. Której?

a) irracjonalność
b) sugestywność i naśladownictwo
c) zimna kalkulacja
d) zanik hamulców moralnych
e) uniformizacja zachowania

(142) Instytucje społeczne w rozumieniu socjologicznym to:

a) zespoły stosunków społecznych
b) budynki państwowe
c) więzienia, szpitale i przedszkola
d) przepisane sposoby postępowania (reguły, normy, wartości) w danej dziedzinie
e) to samo, co grupy społeczne

(143) Wszyscy urodzeni w piątek to:

a) kategoria społeczna
b) kategoria statystyczna
c) grupa społeczna
d) organizacja społeczna
e) instytucja społeczna

(144) Stosunki społeczne wiążą ze sobą:

a) działania
b) osoby
c) pozycje (statusy)
d) normy
e) wartości

(145) Koncepcja trzech wymiarów stratyfikacji społecznej wywodzi się od:

a) Marksa
b) Davisa i Moore'a
c) Webera
d) Milovana Djilasa
e) Wesołowskiego
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(146) Sprawiedliwość merytokratyczna wyraża się formułą:

a) dla każdego według jego potrzeb
b) biednym najwięcej dodać, bogatym zabrać
c) dla każdego wedle zasług, wkładu pracy i pożytku społecznego
d) wszystkim po równo
e) biedni będą jeszcze biedniejsi, a bogaci jeszcze bogatsi

(147) Zbiór ludzi wyróżniających się pewną wspólną cechą i świadomych tej odrębności to:

a) organizacja społeczna
b) stowarzyszenie
c) grupa społeczna
d) kategoria społeczna
e) instytucja

(148) Prekursorem teorii zachowania zbiorowego był:

a) Weber
b) Marks
c) Bon
d) Simmel
e) Toennies

(149) Głównym przedmiotem zainteresowania socjologii są:

a) ludzie
b) historia
c) zbiorowości ludzkie
d) „przestrzeń międzyludzka" czyli struktura społeczna
e) ideologia

(150) Biurokratyczna forma zarządzania przynosi najlepsze efekty w przypadku:

a) zadań twórczych i innowacyjnych
b) zadań rutynowych i powtarzalnych
c) przywództwa w małych grupach
d) mobilizacji ruchów społecznych
e) zachowania zbiorowego

(151) Prawo to zbiór norm społecznych:

a) najsurowszych
b) stanowionych i sankcjonowanych przez państwo
c) za których naruszenie grozi nawet kara śmierci
d) zawartych w kodeksach
e) dotyczących dorosłych obywateli

(152) Reguła, że zdejmujemy kapelusz, żeby pozdrowić znajomego, jest przykładem:

a) normy moralnej
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b) normy prawnej
c) anomii
d) alienacji
e) zwyczajowej konwencji kulturowej

(153) Rodzina nie jest:

a) grupą
b) stowarzyszeniem
c) grupą pierwotną
d) instytucją
e) organizacją

(154) Układ powiązanych ze sobą pozycji społecznych nazywamy:

a) grupą
b) społecznością lokalną
c) instytucją
d) organizacją
e) państwem

(155)  Ksiądz  Maksymilian  Kolbe,  poświęcając  się  za  innego  więźnia  w  Oświęcimiu,
podejmował działanie:

a) oportunistyczne
b) nieracjonalne
c) racjonalne instrumentalnie
d) racjonalne ze względu na wartość
e) teologiczne

(156) Kibice demolujący ławki na stadionie to:

a) masa społeczna

b) tłum

c) ruch społeczny

d) grupa społeczna

e) organizacja społeczna

(157) Uporządkuj poniższe zjawiska od najmniej groźnych do najbardziej groźnych społecznie:

a) segregacja

b) dyskryminacja

c) stereotyp

d) eksterminacja

e) przesąd
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(158) Kiedy ktoś zmusza się do picia alkoholu, bo tego oczekują od niego koledzy, to jest to
przykład:

a) nonkonformizmu

b) dewiacji

c) konformizmu

d) wycofania się

e) oportunizmu

(159) Autorem koncepcji zwanej „psychologią tłumów" jest:

a) Cooley

b) Durkheim

c) Le Bon

d) Comte

e) Spencer

(160) Zmiana dialektyczna, rewolucyjna czy skokowa to odmiana:

a) rozwoju społecznego

b) procesu cyklicznego

c) ewolucji

d) postępu społecznego

e) traumy kulturowej

Klucz prawidłowych odpowiedzi

(1)-c

(2)-e

(3)-b

(4)-d

(5)-c

(6)-e

(7)-b

(8)-c

(9)-c
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(10)-d

(11)-e

(12)-b

(13)-b

(14)-d

(15)-b

(16)-d

(17)-c

(18)-d

(19) -c,d,a,e,b

(20)-a

(21)-c

(22)-c

(23)-a

(24) -c

(25)-d

(26) -b

(27) -c

(28)-b

(29) -c

(30)-c

(31)-c

(32)-b

(33)-a

(34)-b

(35)-c

(36)-d

(37) -e

(38)-d

(39)-c

(40)-c
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(41)-c

(42) -d

(43) -a

(44) -d

(45) -d

(46)-c

(47)-c

(48) -d

(49)-b

(50) -b

(51)-c

(52)-b

(53)-c

(54)-b

(55) -d

(56) -e

(57)-b

(58)-c

(59) -b

(60) -d

(61)-b

(62) -e

(63)-b

6Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych

(64) -c

(65)-c

(66) -d

(67)-d

(68)-c

(69)-b

(70)-b
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(71)-c

(72)-c

(73)-d

(74) -c

(75)-b

(76) -d

(77)-b

(78)-c

(79)-b

(80)-c

(81)-d

(82)-b

(83)-b

(84)-d

(85)-c

(86)-d

(87)-c

(88)-c

(89)-c

(90)-d

(91)-c

(92)-c

(93) -a

(94)-c

(95) -c

(96) -b

(97) -c

(98) -c

(99) -d

(100) -c

(101) -e
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(102) -c

(103) -b

(l 04) -c

(105) -d

(106) -d

(107) -d

(108) -c

(109) -d

(110) -d

(lll)-c

(l 12) -b

(130) -c

(114) -c

(115) -c

(116) -c

(117) -b

(119) -d

(120) -a

(121) -c

(122) -c

(123) -d

(124) -b

(125) -b

(126) -a

(127) -b

(128) -a

(129) -d

(132) -a

(133)-c

(134) -c

(135) -b
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(136) -b

(137) -b

(138)-b

(139) -b

(140) -c

(141) -c

(142) -d

(143) -b

(144) -c

(145) -c

(146) -c

(147) -d

(148) -c

(149) -d

(150) -b

(152) -e

(153) -b

(154) -d

(155) -d

(156) -b

(157) -c,e,a,b,d

(158) -c

(159) -c

(160) -a
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