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OSIEM POJĘĆ NAUKOWYCH – W PODRÓŻY1

Śniadanie u Tiffany’ego to, jak wiadomo, między innymi powieść o kulturowych
skutkach nadmiernej mobilności. Być może czytelnicy tego numeru „Przeglądu
Humanistycznego” pamiętają, co było napisane na wizytówce głównej bohaterki:
„Panna Holly Golightly – w podróży”. Imię i nazwisko fałszywe, ale wizytówka
najprawdziwsza, bo jej posiadaczka istotnie jest w podróży, zawsze w podróży.
Gdyby się zatrzymała, Truman Capote musiałby sobie poszukać innego tematu. Na
szczęście komuś takiemu jak Holly bezruch w żadnym razie nie zagraża, dawno
zatraciła bowiem trudny dar osiadłości.
Wędrowanie z dawien dawna fascynowało ludzkość jako stan niepewności i niejasności, czasem zagrożenia, ale zawsze przemieszczania się horyzontu. Magia
wędrowania to jednak pochodna prozaiczności życia osiadłego: ruch fascynuje przez
kontrast, przez zderzenie z bezruchem traktowanym jako stan domyślny, do którego wszystkie rzeczy dążą zgodnie z prawami fizyki. Pierwszy krok wędrowca
w nieznane to zatem energetyczna ekstrawagancja, co doskonale ilustruje powieść
Trumana Capote’a: ruch zawsze kosztuje, czasem kosztuje wiele. Społeczeństwo
złożone z jednostek, które wszystkie nieustannie się przemieszczają, to więcej niż
ekstrawagancja, to energetyczne szaleństwo.
Obcowanie ludzi ruchliwych zrodziło nowoczesność, a ta – socjologię jako
pierwszą naukę o społeczeństwie wprawionym w ruch. Fascynacja ruchem jako formą nowoczesności bije z kart dzieł klasyków naszej dyscypliny: Georg Simmel
opiewający magię zastygłej dynamiki rzeźb Rodina2 jest rzecznikiem zachwytu
i przestrachu ruchliwości, której bardziej prozaicznym, choć nie mniej tajemniczym medium jest studiowany przez niego w skupieniu pieniądz3. Przemieszczanie się ludzi, rzeczy, instytucji, reguł i idei nigdy nie przestało zajmować badaczy
społecznych: badamy tempo, częstotliwości, rozkłady i uwarunkowania mobilności ludzi, rzeczy, idei, norm i instytucji, by zrozumieć i wyjaśnić życie mobilne.
Życie mobilne jest jednak codziennością coraz większej liczby ludzi od tak już
1
Tekst powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
(2014/13/B/HS6/03741).
2
Georg Simmel, Rzeźby Rodina i duchowe tendencje współczesności. Sztuka Rodina i motyw
ruchu w rzeźbie, w: idem, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa:
Oficyna Naukowa 2006.
3
Idem, Filozofia pieniądza, przeł. Andrzej Przyłębski, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012.
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dawna, a przy tym sama mobilność urasta do rangi cnoty, przestaje być właściwością rzadką i przygodną, a staje się domyślnym elementem, wymogiem lub
wręcz koniecznością. „Mobilność” to słowo o zdecydowanie pozytywnej konotacji,
w polszczyźnie dodatkowo o mile obłym brzmieniu, obcojęzyczne i abstrakcyjne, a mimo to jakby przyjazne. Eksplorujemy kolejne, coraz bardziej spektakularne wymiary mobilności (ilu uchodźców dociera codziennie do brzegów Włoch, ile
jest osób w europejskiej przestrzeni powietrznej w każdej sekundzie, ilu obywateli
Stanów Zjednoczonych przeprowadza się co roku, jak długą drogę pokonało stojące przede mną śniadanie, by trafić na mój stół), podtrzymując jej nimb z coraz
większym trudem, gdyż ruch, upowszechniwszy się, zatracił bezpowrotnie swoją tajemniczość.
Badanie ruchu musi więc przenosić się w nowe obszary, również bowiem
w nauce mobilność jest wszystkim, a bezruch niczym. Badanie wędrówek pojęć
wpisuje się w ten trend poszerzania pola znaczeniowego pojęcia ruchu. Zamiast
widzieć pojęcia jako filozoficzne stałe o ukształtowanych raz na zawsze znaczeniach, przynależne w określonym miejscu w świecie myśli, patrzymy na nie
jak na wędrowców. Ich wędrówki władne są jeszcze wzbudzić dreszcz, którego
peregrynacje ludzi dawno już nie wywołują. Dlaczego? W zamieszczonym w tym
numerze „Przeglądu Humanistycznego” bloku tematycznym poświęconym wędrującym pojęciom znajdziemy bogaty materiał do poszukiwań odpowiedzi na
to pytanie.
Przede wszystkim dlatego, że pochodzenie pojęć trudniej wyczytać z nich na
pierwszy rzut oka. Skąd przychodzi pojęcie jest zawsze równie niejasne jak to,
dokąd zmierza. Choćbyśmy bowiem byli w stanie prześledzić dokładnie jego genealogię i ustalić, jaką drogę dotąd przeszło, pozostaje jeszcze wpływ tej drogi
na zawartość pojęcia: czym jest, gdy do nas dociera? Droga, o czym warto pamiętać, nie daje się nigdy odtworzyć dokładnie i jednoznacznie, dlatego że pojęcie
wędrujące zmienia dyskursy, w których funkcjonuje, tak jak wędrujący człowiek
pozostawia w rzeczywistości społecznej ślad o niekiedy trudnym do odcyfrowania kształcie. Dlatego też niektóre pojęcia, jak choćby pojęcie obrazu, o którym
pisze w tym numerze „Przeglądu Humanistycznego” Bogna Dowgiałło, wydają się
na pierwszy rzut oka zupełnymi obcymi i dopiero po bliższym przyjrzeniu rozpoznajemy w nich zarysy znajomej konstrukcji. Inne z kolei pojęcia, jak tytułowy
kapitał z tekstu Barbary Markowskiej, są znajome tylko pozornie, gdyż analiza
ujawnia ogrom przemian, którym podlegają w toku swoich peregrynacji.
Wędrówki pojęć fascynują nas także dlatego, że ich trasy bywają meandryczne i, o czym warto pamiętać, nierzadko wiodą na manowce. Otwierający ten numer
i zarazem blok tematyczny poświęcony wędrówkom pojęć tekst Rafała Drozdowskiego o pojęciach-pechowcach dowodzi, że ciekawe są także pojęcia, które
daleko nie zaszły, gdyż w dobie ruchliwości to bezruch staje się niepostrzeżenie
frapującym zjawiskiem potrzebującym wyjaśnienia. Także jednak pojęcia bardzo
mobilne, takie jak ideologia, którą uczynił bohaterką swojego tekstu Krzysztof
Świrek, nie wyczerpały jeszcze, jak zdaje się on twierdzić, swojego potencjału.
Każde więc słowo na temat wędrówek pojęć jest tymczasowe, pozostaje pojęciowym prowizorium, i to być może kolejny powód, dla którego ruch pojęć
tak nas zajmuje. Żelazna klatka, której poświęciła swój artykuł Magdalena Czech,
to pojęcie (przy okazji zaś sugestywna alegoria), którego pozycja w naukach
społecznych wydawała się dobrze ugruntowana, ale u której podstaw legło, być
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może, pewne nieporozumienie albo zwykła nadinterpretacja. Skoro wędrówki pojęć, nawet tych pechowych, nie są skończone, to być może warto wskazywać
nowe ścieżki, którymi mogłyby one podążać, jak to czyni Marta Bucholc – jej
artykuł o sprawie polskiej w pismach Maksa Webera stara się skierować badania
nad tym zagadnieniem na alternatywną trasę postkolonializmu.
Klasycy to bogate źródło pojęć, które można i warto wprawić w ruch. Równie
bogatym źródłem są prace autorów współczesnych, co pokazuje Dariusz Brzeziński
na przykładzie wędrówek pojęć w dziełach i teorii niedawno zmarłego Zygmunta
Baumana. Współczesne uniwersa pojęciowe nasycają się nowymi znaczeniami nie
tylko wskutek interpolacji i zapożyczeń, lecz także przez reinterpretacje i przenoszenie znaczeń w ramach dziedziny, co opisuje Dominik Porczyński na przykładzie pojęcia kręgu społecznego. Czynniki decydujące o tym, jak daleko i jaką
drogą dotrze jakie pojęcie, pozostają nieskatalogowane, o ile w ogóle da się stworzyć jakąkolwiek ich listę, choćby prowizoryczną. Otwiera to pole badań nie tylko
nad wędrówkami poszczególnych pojęć, lecz i nad metodami opisu, tak by ich trasy zaczęły układać się w mapy.
Autorki i autorzy tekstów tego numeru opisywali wędrówki pojęć, inspirując
się koncepcją Mieke Bal4 i przenosząc jej plan badania pojęć w naukach humanistycznych na grunt nauk społecznych, zwłaszcza socjologii. To jedna z możliwych i bardzo obiecująca, ale nie jedyna propozycja tego, jak do wędrówek pojęć
można podejść naukowo, zarazem zaś z otwartością na niespodzianki i rozczarowania. Wędrujące pojęcia są jak wędrujący ludzie: te z nich, które mają za sobą dłuższe doświadczenie podróżnicze, bywają łatwiej przyswajalne, bogatsze,
mają więcej do opowiedzenia, jednak przez to, że wygładziły się pod wpływem
nieustannego tarcia, które jest skutkiem ruchu, zdają się czasem jakby zbyt gładkie, trudno uchwytne, mało wyraziste i pozbawione tożsamości. Śledząc wędrówki pojęć, przywracamy im chropawą jakość istnienia, pozwalamy zakorzenić się
i osiąść w podróżniczej kondycji.
Marta Bucholc
4

Mieke Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. Marta
Bucholc, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012.
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Rafał Drozdowski
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

BIOGRAFIE POJĘĆ-PECHOWCÓW.
DLACZEGO POWINNY NAS INTERESOWAĆ?

UWAGI WSTĘPNE

Bardzo łatwo naigrywać się z pojęć socjologicznych, drwić z ich zdroworozsądkowości, krytykować ich literackość, pretensjonalność, brak precyzji, nieoryginalność itd.1 Rzeczywiście, wiele pojęć, którymi posługuje się socjologia, brzmi
jak „nienaukowe” kolokwializmy wyjęte wprost z języka potocznego. Równie
dużo określeń ze słownika socjologii przywodzi na myśl podejrzenie, że pod przykryciem naukowego żargonu kryją się frazesy. Osobna kwestia to pożyczki terminologiczne, jakie socjologowie zaciągają choćby u ekonomistów2. Wreszcie,
przeciwko socjologom (przynajmniej tym akademickim) przemawia dziś i to, że coraz częściej wyręczają ich w „pojęciotwórstwie” publicyści i dziennikarze naukowi3 .
Skoro jednak tak łatwo pisać krytycznie o języku socjologii, warto może
– choćby z czystej przekory – spróbować go pobronić. Albo jeszcze inaczej: może warto spróbować spojrzeć na pojęcia socjologiczne w sposób dynamiczny, nie
tyle ustawiając je nieruchomo – jak do zdjęcia paszportowego – i punktując ich
wszystkie słabości, co śledząc ich biografie4. Okaże się wówczas, że wśród pojęć
1
Zob. Alan Sokal, Jean Bricmont, Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych
przez postmodernistycznych intelektualistów, przeł. Piotr Amsterdamski [przekł. z jęz. fr. Ariadna
Lewańska], Warszawa: Prószyński i S-ka 2004; zob. też Stanisław Andreski, Czarnoksięstwo w naukach społecznych, przeł. Stanisław Andreski, Jan Sowa, Warszawa: Oficyna Naukowa 2002.
2
Przykładem takich pożyczek jest choćby pojęcie k a p i t a ł u – ścisłe na gruncie ekonomii, ale
coraz bardziej metaforyczne w literaturze socjologicznej. Jest nim także samo pojęcie e k o n o m i i
– odkąd socjologowie zaczęli pisać dlaczego socjologowie zaczęli tak chętnie pisać o rozmaitych
– znów dość metaforycznie pojmowanych e k o n o m i a c h (doświadczenia, emocji, prestiżu, uwagi,
wsparcia, współczucia, zaangażowania).
3
Pouczająca może być – dla socjologów – lektura niepozornego przewodnika po nowych trendach społecznych napisanego nie tak dawno temu (w 2008 roku) przez Jamesa Harkina (zob. James
Harkin, Trendologia. Niezbędny przewodnik po przełomowych ideach, przeł. Mateusz Borowski,
Kraków: Znak 2010). Przynajmniej kilkanaście z 73 przywołanych przez Harkina terminów określających owe nowe trendy społeczne to terminy, które wprowadzili w obieg dziennikarze. Na tyle
przy tym skutecznie, że wkrótce potem zaczęły one (jak crowd-sourcing czy d z i e n n i k a r s t w o
o b y w a t e l s k i e) z powodzeniem funkcjonować nie tylko w publicystyce czy w blogosferze, ale
również w socjologii akademickiej.
4
Zob. Mieke Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł.
Marta Bucholc, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012, zob. też Igor Kopytoff, The cultural
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socjologicznych jest pewna (wcale nie tak duża) liczba pojęć-fundamentów, bez
których nie jesteśmy się w stanie obyć, których przydatność nie jest przez nikogo
kwestionowana i których rozumienie jest względnie uwspólnione5 . Są pojęcia-szczęściarze, które dostały się do języka socjologii trochę przez przypadek, ale
trafiły w czas i są dziś niezatapialne (np. k a p i t a ł s p o ł e c z n y). Są pojęcia-celebryci, którymi w y p a d a się posługiwać i które są na swój sposób modne;
wydają się one dowartościowywać każdą wypowiedź i każdy tekst, w którym
zostały użyte (w ostatnich latach takimi pojęciami są np. p o s t h u m a n i z m, e m e r g e n c j a czy r e l a c y j n o ś ć – określenia skądinąd wcale nie nowe). Są pojęcia
– gwiazdy jednego (dwóch, trzech...) sezonu – np. k l a s a k r e a t y w n a. Są
wreszcie tytułowe pojęcia-pechowcy: pojęcia, które nie zrobiły wróżonej im kariery (choć wydawała się ona przesądzona), których pierwotne znaczenie zostało
zminiaturyzowane lub przeinaczone, które doczekały się tylu interpretacji i reinterpretacji, że przestały cokolwiek znaczyć, które zostały przyćmione ich publicystycznymi odpowiednikami itd.
Każde pojęcie socjologiczne ma więc swoją historię. Można ją opisywać na
sposób trochę plotkarski – jako zbiór anegdot, które uświadamiają np. rolę, jaką
w rozwoju języka socjologii (więc i wyobraźni socjologicznej) odgrywał i odgrywa przypadek. Można też jednak interesować się poszczególnymi rodzajami biografii pojęć socjologicznych i historiami konkretnych terminów wymyślanych lub
podchwytywanych przez socjologów w duchu socjologii socjologii6. W tym drugim przypadku dzieje poszczególnych pojęć (zarówno te wyjątkowe, jak i te układające się w jakieś schematy) stają się markerami ogólniejszych mechanizmów
i prawidłowości, które konstruują pole socjologii – nauki. Przypatrując się historiom
pojęć socjologicznych, mamy więc szansę lepiej uzmysłowić sobie pułapki i zagrożenia czyhające na socjologię. Mamy też szansę wyraźniej zobaczyć wpisane
w nią dylematy, napięcia, ograniczenia i potencje.
Spróbuję w tym artykule przyjrzeć się bliżej pojęciom-pechowcom. Wydają
mi się one szczególnie interesujące z dwóch powodów. Po pierwsze, identyfikacja
okoliczności, jakie sprawiły, że mówimy o nich jako o pechowcach, jest równoznaczna z rozpoznawaniem mechanizmów wypychających i wykluczających
z pola socjologii – nauki. Po drugie, historie pojęć-pechowców dobrze ilustrują
bariery rozwojowe współczesnej socjologii.

POJĘCIA CORAZ BARDZIEJ ZNIKĄD I NICZYJE

Wspólną cechą takich pojęć jak g ę s t y o p i s Clifforda Geertza, opozycja
w s p ó l n o t a – s t o w a r z y s z e n i e Ferdinanda Tönniesa, opozycja t a k t y k i
biography of things: commoditization as a proces, w: The Social Life of Things. Commodities in
Cultural Perspective, red. Arjun Appadurai, Cambridge: Cambridge University Press 1986, s. 64–93.
5
Przykładami takich pojęć są pojęcia dla socjologii absolutnie bazowe – np. w i ę z i, r o l i s p oł e c z n e j, s t o s u n k u s p o ł e c z n e g o, i n t e r a k c j i. Oczywiście jednak nawet one nie doczekały się
definicji, które byłyby podzielane przez całą społeczność socjologów.
6
Zob. Janusz Ziółkowski, Socjologia socjologii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1976, z. 1.
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– s t r a t e g i e Michela de Certeau, w s p ó ł c z y n n i k h u m a n i s t y c z n y Floriana
Znanieckiego, a m o r a l n y f a m i l i z m Edwarda Banfielda czy n i e - m i e j s c a
Marca Augé jest to, że odkleiły się one od swojego pierwotnego środowiska
tekstowego. Nie trzeba przeczytać od deski do deski wszystkich pism Geertza, aby
rozumieć (i rozumnie posługiwać się) terminem gęsty opis. Nie trzeba brnąć przez
najważniejszą książkę Tönniesa (nie trzeba nawet czytać książek o Tönniesie),
aby być świadomym teoretycznego i praktycznego znaczenia rozróżnienia między
wspólnotą a stowarzyszeniem i by umieć „nim myśleć”.
Owe odklejone od pierwotnego kontekstu użycia pojęcia żyją więc własnym
życiem. Mało kto zawraca sobie głowę ich p i e r w s z y m i z n a c z e n i a m i nadanymi im przez ich autorów lub tym, w jaki sposób były one uzasadniane, jakie
tradycje teoretyczne legły u ich podstaw i jak pomyślane zostały pola/zakresy ich
zastosowań.
Nieuniknioną konsekwencją wyswobadzania się wielu pojęć socjologicznych
z pierwotnego kontekstu użycia jest ich niczyjość. Im bardziej należą one do
wszystkich, tym bardziej są niczyje7 . Z jednej strony to dobrze. Choćby dlatego, że
łatwiej się z nimi dyskutuje. Z drugiej – nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności
za niczyje pojęcia; nie mają one swoich opiekunów i kustoszy.
Kolejną trudną do uniknięcia konsekwencją oddalania się wielu pojęć socjologicznych od pierwotnego kontekstu użycia jest ich symplifikacja. Jeśli pierwotnie były one wielowymiarowe, teraz stają się płaskie. Jeśli pierwotnie wpisana
była w nie pewna niejednoznaczność, dzięki której były nietrywialne, teraz są
pozbawiane zbędnych niuansów. Proces symplifikacji pojęć socjologicznych jest
więc równoznaczny z pozbawianiem ich „teoretycznej głębi”. Zarazem jednak
– paradoksalnie – proces ten czyni z nich wygodne, nadspodziewanie „poręczne”
narzędzia socjologicznego opisu i socjologicznej analizy. Prostota ich dzisiejszego rozumienia (mimo że w momencie swojego powstawania nie były pomyślane
jako „terminologiczne maszyny proste”) gwarantuje im długi żywot oraz zwiększa szanse, że ich (spłaszczone) znaczenia będą podzielane przez społeczność
socjologów.
Być może zresztą symplifikacja i jednoczesne sukcesywne zubożanie rozumienia wielu (chyba większości) terminów socjologicznych wynika nie tylko i nawet
nie przede wszystkim z naszego niechlujstwa i z naszego dążenia do wydeptywania sobie ścieżek na skróty. Niewykluczone, że częste posługiwanie się tymi
terminami po prostu wygładza ich kontury, spłaszcza je – podobnie jak intensywne
używanie butów wyciera i pozbawia szczegółów ich podeszwy. Jeśli to prawda,
mielibyśmy prawo nie czuć się aż tak bardzo winni. Więcej: moglibyśmy powiedzieć, że pojęcia, które są w ciągłym użyciu i które kolejne pokolenia socjologów
„przekazują sobie z rąk do rąk”, najzwyczajniej w świecie n i e m o g ą już być
7

Takie pojęcia jak w y u c z o n a b e z r a d n o ś ć Martina Seligmana czy wymyślony przez Edwarda
Banfielda w latach 50. poprzedniego stulecia a m o r a l n y f a m i l i z m od dawna już funkcjonują jako
swoiste idiomy, które coraz mniej osób łączy z nazwiskami ich autorów. Stały się one wspólną
własnością wszystkich badaczy, wspólną do tego stopnia, że mało kto uznaje za konieczne, aby
posługując się nimi, przypominać o ich autorach. Z jednej strony, można współczuć Seligmanowi
i Banfieldowi, że zostali „wywłaszczeni” z autorstwa ważnych pojęć, które włączyły do swojego
słownika praktycznie wszystkie nauki społeczne. Z drugiej, można im tylko pozazdrościć. Zaproponowane przez nich terminy funkcjonują bowiem jako własność socjologii / nauk społecznych,
a nie jako własność konkretnych autorów – podobnie jak takie terminy jak w i ę ź s p o ł e c z n a,
k o n f o r m i z m czy a n o m i a.
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ani trwale związane z ich pierwotnym „środowiskiem teoretycznym”, ani też zanadto złożone w warstwie znaczeniowej.
Widoczna skłonność pojęć socjologicznych do odrywania się od ich pierwotnego kontekstu skłania do postawienia kilku bardziej ogólnych pytań, które
dotyczą sposobów uprawiania socjologii i sposobów jej nauczania.
Jeśli koniec końców okazuje się, że po to, by sprawnie posługiwać się większością znajdujących się w obiegu pojęć socjologicznych, nie trzeba w zasadzie znać
wszystkich złożonych okoliczności, które towarzyszyły ich powstaniu, jeśli najbardziej udane i najchętniej wykorzystywane w codziennej pracy socjologów pojęcia cechuje „ergonomia”, która – identycznie jak w przypadku większości dobrze
zaprojektowanych narzędzi codziennego użytku – jest synonimem wygodnej prostoty, oraz jeśli tak dużo pojęć uznawanych przez socjologów za najbardziej przydatne jest pojęciami, które mogły stać się w s p ó l n e tylko dlatego, że wcześniej
stały się n i c z y j e, warto zadać sobie pytanie, czy np. spora, być może główna
część dzisiejszej i jutrzejszej socjologii nie powinna stać się – po prostu – dobrze
zorganizowaną f a b r y k ą p o j ę ć s o c j o l o g i c z n y c h? Pojęć uwrażliwiających,
pojęć prowokujących, pojęć porządkujących, pojęć, które będą trafnie i czytelnie
nazywać nowe zjawiska i tendencje, pojęć mobilizujących do badań, pojęć aktywizujących itd.
Następne pytanie: czy powinniśmy w dalszym ciągu dążyć do tego, by budować z pojęć socjologicznych jakieś porządki / systemy teoretyczne odznaczające
się z góry określoną syntaktyką8 , czy też nadszedł czas, aby uznać, że wszystkie te
pojęcia (lub chociaż te najlepsze) są – jak to określiła Mieke Bal – autonomicznymi teoriami w miniaturze9? Jeśli to pierwsze, wielkich zmian w sposobie/sposobach uprawiania socjologii być nie powinno. Jeśli to drugie, należałoby w zasadzie
uznać, że wszelkie arbitralnie ustanowione powiązania i relacje między pojęciami
socjologicznymi oraz wszelkie wynikające z tych powiązań i relacji hierarchie
powinny być raz na zawsze wyrzucone z pamięci.
I jeszcze jedno kłopotliwe pytanie: jak i czego uczyć studentów, przyjmując, że socjologia rzeczywiście jest w oraz mniejszym stopniu zbiorem dających
się tak lub inaczej uporządkować teorii, z których każda jest opisana w dających się
stosunkowo łatwo wskazać t e k s t a c h z a ł o ż y c i e l s k i c h, w coraz większym zaś
stopniu jest ona zbiorem p o j ę ć b e z h i s t o r i i, które można – jak klocki lego
– zestawiać i łączyć ze sobą właściwie w dowolny sposób? Najbardziej konserwatywna odpowiedź: należy uczyć socjologii, ucząc jej historii i przestrzegając,
aby dowiadywano się o niej z czytanych od deski do deski tekstów źródłowych.
Tylko w ten bowiem sposób możliwe będzie podtrzymanie r e s p e k t u wobec
wiedzy socjologicznej, a tym samym uratowanie socjologii jako odrębnej, autonomicznej dyscypliny naukowej. Odpowiedź z kolei najbardziej liberalno-wywrotowa, choć dla wielu zapewne też najbardziej kapitulancka: należy wbijać studentom
do głowy same tylko pojęcia (klasyfikacje, opozycje, typologie, idiomy, bon moty)
socjologiczne, niespecjalnie każąc im przy tym przejmować się ich historią, okolicznościami, które przesądziły o ich krótszej bądź dłuższej inkubacji, ich zmieniającą się w czasie recepcją itd. Domyślam się, że pomysł, aby w taki sposób

8

Por. Charles Wright Mills, Wyobraźnia socjologiczna, przeł. Marta Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007, s. 89–90.
9
Zob. Mieke Bal, Wędrujące pojęcia..., s. 19.
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nauczać socjologii, mało komu przypadnie dziś do gustu. Gdyby jednak powiedzieć,
że należy uczyć socjologii, prezentując ją jako zestaw pojęć, i zaraz potem dodać,
że robiąc to, należy również uczyć umiejętności łączenia owych pojęć w nowe
całości/zestawy oraz umiejętności podróżowania między pojęciami, traktowania
ich tak, jakby były one stacjami początkowymi lub końcowymi, przystankami lub
węzłami przesiadkowymi przeciwników, nie bardzo by już wypadało się burzyć.

ZMARNOWANE OKAZJE

Sporo stosunkowo niedawno wymyślonych bądź stosunkowo niedawno spopularyzowanych terminów socjologicznych – pomimo tego, że były początkowo
przyjmowane z więcej niż życzliwym zainteresowaniem – uległo spektakularnie
szybkiemu z u ż y c i u.
Najczęściej dlatego, że zostały „zadyskutowane”. Niekończące się spory dotyczące ich właściwego rozumienia, ich oryginalności (lub wtórności) oraz wpisanych w nie ukrytych założeń zraziły do nich tę część socjologów, których mniej
interesuje rozmawianie o zmieniającym się społeczeństwie (właściwie zaś: r o z m a w i a n i e o t y m, j a k o n i m r o z m a w i a ć), bardziej natomiast – po prostu jego
badanie (nawet jeśli nie będzie ono specjalnie finezyjne, a tylko rzemieślnicze).
Zbyt długo „wprowadzane do obiegu” pojęcia siłą rzeczy zaczynają kojarzyć
się z zabawkami, którymi bawią się jedynie teoretycy10. Można więc te pojęcia
„dekonstruować”, zanim komukolwiek udało się za ich pomocą cokolwiek skonstruować. Można je poddawać rozmaitym próbom ogniowym. Z jednej strony to
dobrze, że propozycjom terminologicznym, które aspirują, by zagościć na dłużej
w języku socjologii, nie ułatwia się życia. Nowym narzędziom trzeba się uważnie
przyjrzeć. Trzeba je przetestować, zanim się im zaufa. Z drugiej jednak strony, istnieje – trudna skądinąd do wskazania – granica, po przekroczeniu której dalsze
dyskutowanie zaczyna przypominać permanentną próbę generalną. Zaczyna więc
nudzić i denerwować.
Wśród skutecznie „zagadanych” na przestrzeni ostatnich dziesięciu–dwudziestu lat nowych propozycji pojęciowych, które początkowo wydawały się bardzo
obiecujące, wręcz przełomowe, znalazły się (również) takie, na pierwszy rzut oka
wciąż dobrze, wręcz coraz lepiej zadomowione w języku socjologii pojęcia jak
q u e e r, p o s t k o l o n i a l i z m, n e o p l e m i e n n o ś ć czy Honnethowskie u z n a n i e.
Rzecz nie w tym nawet, że nie ma dobrze pomyślanych, dobrze przeprowadzonych
i koniec końców wartościowych badań empirycznych inspirowanych wspomnianymi terminami. Takie badania oczywiście są i łatwo je wskazać. Rzecz w tym,
że przywołane pojęcia żyją i są ożywiane p r z e d e w s z y s t k i m w dyskusjach
teoretycznych. Albo mówiąc to samo inaczej: częściej obcujemy z nimi, czytając
o n i c h s a m y c h, niż czytając o zbadanych (opisanych i zinterpretowanych) za ich
pomocą faktach, zjawiskach i procesach. Wszystkie podobne sytuacje utrwalają
obraz socjologii jako dyscypliny bez reszty zaabsorbowanej refleksją nad samą
10
Por. Michel Maffesoli, Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej, przeł.
Agnieszka Karpowicz, Kraków: Nomos 2012, s. 119.
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sobą. I zbliżają ją do pewnej wersji kulturoznawstwa, w której stawia się znak
równości między pracą badawczą a pracą nad/z pojęciami bądź – i wtedy jest
przeważnie najciekawiej – pracą podejmowaną p r z e c i w k o pojęciom. To, na
co mogą pozwolić sobie kulturoznawcy, niekoniecznie jednak musi być dobre dla
socjologów. W przypadku tych ostatnich zbyt długie zajmowanie się kwestiami
terminologicznymi sprowadza na nich podejrzenie, że chcąc nie chcąc, przyczyniają się do o d - e m p i r y c z n i e n i a socjologii, że przekształcają ją w dyscyplinę gabinetową, która obywa się bez wychodzenia w teren.
Wiele potencjalnie przydatnych i inspirujących określeń socjologicznych nie
zadomowiło się w słowniku socjologii z winy coraz częstszego wśród socjologów
przekonania, że o nowych propozycjach terminologicznych warto wprawdzie i trzeba żywo dyskutować, ale tylko dopóty, dopóki budzą one wątpliwości. Wygląda
to tak, jakby socjologowie umówili się z sobą, że interesują się nowymi pojęciami
socjologicznymi jedynie tak długo, jak długo spędzają im z oczu sen podejrzenia,
iż c o ś j e s t z t y m i p o j ę c i a m i n i e - w - p o r z ą d k u. Tym samym proces dopracowywania nowych pojęć okazuje się być w praktyce tożsamy z ich zużywaniem. Ów proces „zużywania przez doskonalenie” może mieć jednak dwie różne
przyczyny i dwa różne oblicza.
Po pierwsze, może on wynikać ze słabości samych pojęć – obiecujących, ale
tylko na początku, następnie zaś, w miarę intensyfikacji dyskusji na ich temat,
coraz bardziej rozczarowujących. Po drugie, może być on rezultatem swoistego
nieporozumienia polegającego na tym, że stawia się znak równości między „dojaśnieniem” pojęcia a wyjaśnieniem wszystkich procesów i zjawisk, które się z nim
wiążą. Mówiąc innymi słowy: to trochę tak, jakby ustaliwszy wreszcie, po długich sporach i dyskusjach, satysfakcjonującą wszystkich definicję słonia, uznać,
że wyjaśniono tym samym np. związek między liczebnością populacji słoni a modą na wyroby z kości słoniowej.
Warto zwrócić uwagę i na to, że coraz częściej „zabójcą” niektórych nowych i obiecujących pojęć pojawiających się w języku socjologii wydaje się być
sama groźba ich zawłaszczenia przez niesocjologię, samo prawdopodobieństwo,
że wkrótce zaczną się one mniej kojarzyć z socjologią, bardziej natomiast z rozmaitymi w ł a d z a m i i b i u r o k r a c j a m i, które zainteresowawszy się nimi, uznawszy je za trafne i nośne, postanowiły zacząć wykorzystywać je do swoich celów11 .

PARS PRO TOTO

Za swoistych pechowców uznać można również pojęcia, które w pewnym
momencie zaczęły funkcjonować jako pojęcia-streszczenia, jako kwintesencje mniej
lub bardziej rozbudowanych systemów teoretycznych. Owe streszczające pojęcia
11
Takie pojęcia jak d e m o k r a c j a d e l i b e r a t y w n a, k a p i t a ł s p o ł e c z n y, p r z e m y s ł y k r e a t y w n e
czy p a r t y c y p a c j a s p o ł e c z n a mają tę cechę wspólną, że wymyślili je badacze społeczni, lecz chwilę
potem „kupili je” i wprowadzili do swojego słownika urzędnicy, pracujący na komercyjnych zasadach
eksperci itp. Włączenie tych pojęć do nowoczesnej nauki o zarządzaniu zostało uznane – przez część
badawczy i przez część opinii publicznej – za ich instrumentalizację lub nawet za ich zawłaszczenie
mające na celu neutralizację ich potencjału emancypacyjnego.
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można by nazwać także pojęciami-brykami, dzięki którym da się zredukować/
skompresować np. Richarda Floridę do k l a s y k r e a t y w n e j i formuły 3 × T,
Brunona Latoura do a k t o r ó w n i e - l u d z k i c h, Wiliama J.T. Mitchella do z w r o t u
p i k t o r i a l n e g o itd.
Pechowość pojęć, które służą za streszczenia, polega przede wszystkim na
tym, że są przemieniane w symbole lub w swego rodzaju loga. Mają być więc one
czym innym niż są i mają służyć innym celom niż te, do których zostały pomyślane. Ich pechowość polega również na tym, że stają się przedmiotem ataków
wymierzonych są nie tylko w nie same, ale także w c a ł e koncepcje, które reprezentują.
Pokusa redukowanie złożonych i zazwyczaj wielowarstwowych narracji teoretycznych do kilku pojęć (a nierzadko tylko do jednego pojęcia mającego być ich
kwintesencją i wystarczającą reprezentacją) wynika zapewne z naszego lenistwa.
Można postrzegać ją jako smutny dowód tego, że socjologia (nie tylko zresztą ona)
staje się nauką-instant, a dawne standardy rzetelności naukowej obchodzą już mało kogo. Ale prawdą jest i to, że coraz większa nadprodukcja tekstów naukowych
praktycznie uniemożliwia czytanie „od deski do deski”. Koniec końców, nigdzie
nie jest też powiedziane, że wartość (i przydatność) całości musi być zawsze większa niż wartość (i przydatność) części, fragmentu lub choćby tylko jednego dobrze
wymyślonego zwrotu. Może więc, sprowadzając Tönniesa do opozycji wspólnota
– stowarzyszenie, de Certeau do opozycji strategie – taktyki, Geertza zaś np. do
gęstego opisu i wiedzy lokalnej, postępujemy w gruncie rzeczy rozsądnie, racjonalnie i nawet sprawiedliwie wobec wspomnianych autorów? Być może, biorąc
pod uwagę czysty pragmatyzm i ekonomię pracy naukowej, po prostu nie da się
dzisiaj postępować inaczej? Co więcej: ci, którzy czytają za bardzo „detalicznie”
i zbyt długo obcują z cudzymi tekstami, usiłując niczego z nich nie uronić, starając się znaleźć w nich a b s o l u t n i e w s z y s t k o, co jest w nich poukrywane, często
płacą za te skłonności wysoką cenę. Zatapiają się w lekturze, lecz równocześnie
lektura zaczyna ich topić. Zamiast pomagać posuwać się do przodu, unieruchamia.
Zamiast dostarczać niekłopotliwych narzędzi opisu i analizy, mnoży wątpliwości.
Być może wreszcie (sugestia ta już raz padła w tym artykule), najwyższą stawką, o jaką toczy się gra wśród zawodowych, akademickich socjologów, nigdy nie
było tak naprawdę (i tym bardziej nie jest obecnie) nic więcej, niż tylko mozolne
zapełnianie socjologicznej „skrzynki narzędziowej”. Jeśli jest to prawda, największymi wygranymi byli i są wśród socjologów ci, którym udało się wzbogacić metodologię i metody socjologii (np. Likert, Guttman, Glaser i Strauss, Kaufmann)
oraz ci, którym udało się wzbogacić jej słownik.

ZAKOŃCZENIE

Jeśli historie pojęć-pechowców są w stanie nas czegoś nauczyć, coś nam zasugerować lub uświadomić, być może nie są one wcale takimi pechowcami. Tam
wszędzie, gdzie to, co się z nimi działo lub dzieje, odsłania złe funkcjonowanie
mechanizmów wytwarzania i reprodukowania pola socjologii – nauki, winniśmy
być im wdzięczni. Po wtóre, tytułowa p e c h o w o ś ć pojęć-pechowców jest oczy-
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wiście względna. Punktem odniesienie dla niej jest bowiem pewne wyobrażenie
o idealnym świecie socjologii – nauki, w którym niczyje wysiłki się nie marnują,
wszystkie hierarchie są sprawiedliwe, „zasoby naukowe” zaś są właściwie usytuowane i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Kłopot w tym, że taki świat nie istnieje i nigdy nie istniał. Co więcej jego
obraz jest naznaczony silnie upraszczającym, a w wielu wypadkach także mocno
zachowawczym myśleniem. Jeśli więc te czy inne historie pojęć socjologicznych
n i e p a s u j ą do niego, może być to dla nas sygnałem, że mamy do czynienia z przełamywaniem przyzwyczajeń, które być może wcale nie są najlepsze.
Problemy pojęć socjologicznych (i z pojęciami socjologicznymi) wynikają z ich niedoskonałości. Jak też z niewiedzy, niechlujstwa, a czasem złej woli ich użytkowników. Lecz bywa i tak, że ich powodem jest wyrastanie pojęcia ponad nasze
oczekiwania.
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BIOGRAPHIES OF UNLUCKY CONCEPTS.
WHY SHOULD W E BE INTERESTED IN THEM ?

Summary
The article focuses on the assumption that it is worth getting interested in sociological
concepts in the spirit of sociology of sociology. It happens that biographies of sociological
concepts themselves are interesting. Above all, however, they tell a lot on the more general
mechanisms, which construct the field of sociology-science.
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The basic part of the article focuses on unlucky concepts: (1) concepts which diverged
from their original theoretical context, (2) concepts which started functioning as summaries
of theories (at a loss for the concepts and summarized theories) and (3) concepts which have
been promising as tools for analysis and description of the social world, but have never
been included in the dictionary of key sociological terms as they were “killed” by endless
discussions on their status and usefulness.
The attempt to examine the history of (selected) unlucky concepts has two goals: first,
recognizing mechanisms pushing sociology-science out of the field; second, identification
of some development barriers of contemporary sociology.
Trans. Izabela Ślusarek

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 3, 2017

Marta Bucholc
(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma w Bonn)

ALTERNATYWNA TRASA POSTKOLONIALIZMU:
MAX WEBER O SPRAWIE POLSKIEJ1

Stosunek Maksa Webera do sprawy polskiej to oczywiście temat znany o tyle
przynajmniej, że nie mógł go pominąć żaden biograf Webera, a niektórzy interpretatorzy i krytycy także docenili (chciałoby się rzec: należycie) znaczenie zainteresowania Polakami w jego biografii. Choć jednak znajdujemy w literaturze
pewną liczbę sprawozdań z przemian stosunku Webera do Polaków, którym niekiedy towarzyszy analiza poświęconych sprawie polskiej fragmentów jego pism,
nie ma jak dotąd w piśmiennictwie weberologicznym żadnego opracowania, które
proponowałoby całościowy schemat teoretycznego ujęcia tej problematyki. Mam
tu na myśli ujęcie, w którym stosunek Webera do sprawy polskiej nie byłby
traktowany jako historyczny fakt, który należy opisać, lecz jako szczególny przypadek, który należy wyjaśnić za pomocą ogólnych kategorii, tak, by przypadek
zaczął wskazywać na klasę zjawisk, nie zaś tylko sam na siebie. Nie chodzi przy
tym o analizę historyczną, w której Weber i sprawa polska byłyby szczególnym
przypadkiem politycznych, gospodarczych czy kulturalnych stosunków i prawidłowości charakterystycznych dla Niemiec końca XIX i początku XX wieku. Takich
prac, rzecz jasna, nie brakuje i nie wyobrażam sobie, by można było do nich cokolwiek dodać, o ile oczywiście nie dokona się jakiś przełom w dziedzinie badań
źródłowych, którego jednak nic, póki co, nie zapowiada, spuścizna Webera należy
bowiem do skrupulatnie skatalogowanych i nowości rzeczowych raczej spodziewać się w niej nie należy2. Chodzi o ujęcie stosunku Webera do sprawy polskiej
jako zagadnienia z zakresu teorii społecznej.
1
Tekst powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
(2014/13/B/HS6/03741). Autorka dziękuje Recenzentowi niniejszego zeszytu za cenne sugestie rozszerzenia zaplecza teoretycznego analizy stosunku Webera do sprawy polskiej.
2
Zob. np. Wilhelm Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920, Tybinga:
Mohr 1974; idem, Max Weber’s „grand sociology”. The origins and composition of Wirtschaft
und Gesellschaft, w: Max Weber’s Economy and Society: A Critical Companion, red. Charles Camic,
Philip S. Gorski, David M. Trubeck, Stanford: Stanford University Press 2005, s. 70–97; R. Swedberg,
The Max Weber Dictionary. Key Words and Concepts, Stanford: Stanford Social Sciences 2005;
w literaturze polskiej np. Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN 2002; Cezary Olbromski, „Verstehende Soziologie” Maxa Webera. Konteksty filozoficzne i inspiracje, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2001; Dorota Lachowska, Wstęp, w:
Max Weber, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011.
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Na tym polu badaczka zainteresowana stosunkiem Webera do sprawy polskiej
nie znajduje, wbrew oczekiwaniom, licznych interpretacji. Poza jedną – niezwykle
cenną, lecz skoncentrowaną, jak wskazuje podtytuł, na problemach niemieckiej
polityki, nie zaś niemieckiej socjologii, nie mówiąc już o socjologii w ogólności
– monografią autorstwa Hajime Konno3, sprawa polska doczekała się zaledwie
wzmianek lub napomknień. Nie stała się, jak dotąd, przedmiotem badań autorów,
których ambicją byłoby zaproponować nowe odczytanie Webera, na miarę początku nowego wieku. Ten brak zainteresowania dziwi tym bardziej, że lektura
Webera bynajmniej nie traci na intensywności: pozostaje on autorem sztandarowym i pojawia się w wielu nowych kontekstach teoretycznych, zarówno jako
symbol socjologicznej przeszłości, jak i jako figura teraźniejszych problemów,
„olśnień i pomyłek”, wedle wyrażenia Stanisława Andreskiego4, lecz również intuicji i hipotez, które wciąż na nowo prowokują do dyskusji – i rewizji.
Jedna z ważniejszych rewizji w recepcji Webera dokonała się w ramach
tzw. studiów postkolonialnych (choć objęła znacznie szerszy niż na ogół kojarzony z tą dziedziną krąg autorów) i dotyczyła stanowiska Webera wobec ludów,
które najtrafniej należałoby chyba określić jako „nieeuropejskie”. Weber należał,
jak wiadomo, do autorów, których ambicją było objęcie horyzontem swojej myśli
szerokiego kręgu zjawisk wykraczających dalece nie tylko poza kulturę zachodnioeuropejską, lecz także poza obszar, w którym – ze względów tak językowych,
jak kulturowych – jego kompetencje były ograniczone, a wiedza pochodziła w najlepszym razie z drugiej ręki. Na obronę Webera można by zapewne dodać, że
trudno oczekiwać, by jeden człowiek, który dożył zresztą zaledwie wieku średniego, zdołał adekwatnie uchwycić problemy religii Chin i Indii, systemu biurokratycznego Japonii, prawa muzułmańskiego i żydowskiego. Trudno jednak zarazem
spodziewać się po uczonych utożsamiających się z kulturami będącymi przedmiotem dociekań Webera, iż z rezerwą w najlepszym, a z irytacją w najgorszym
razie przyjmowali i przyjmują jego enuncjacje na temat „osobliwości kultury Zachodu” i ograniczeń procesów racjonalizacji w innych miejscach globu. Irytację
podziela oczywiście wielu badaczy, którzy nie powołując się na swoją kulturową
tożsamość, rewizję Webera podejmują z podobnych pozycji, występując przeciwko europocentrycznej wizji historii i jej zawłaszczeniu przez zachodnią naukę5.
Studia postkolonialne to jeden z przejawów reakcji na dominację europocentryzmu (a w istocie zachodocentryzmu) w naukach o człowieku, ponieważ zaś
reakcje tego rodzaju kierują się zazwyczaj przeciwko prominentnym przedstawicielom atakowanych stanowisk, Weber naturalnie znajduje się na pierwszej linii
ostrzału. Co jednak ciekawe, wśród ostrzeliwujących pozycje klasyka, który jak
na potrzeby dzisiejszego globalnego świata okazuje się przy całym swoim rozmachu zbyt wąsko zakrojony i zbyt lokalny, niemal zupełnie brak rewizjonistów
wskazujących na niedostatki jego podejścia do pierwszego chronologicznie tematu związanego z głębokimi różnicami kulturowymi, z jakim przyszło mu się
zmierzyć jako uczonemu, to jest do tzw. sprawy polskiej. Pytanie, czy stosunki
3
Hajime Konno, Max Weber und die polnische Frage. Eine Betrachtung zum liberalen Nazionalismus in wilhelminischen Deutschland, Baden-Baden: Nomos 2004.
4
Stanisław Andreski, Maxa Webera olśnienia i pomyłki, przeł. Kazimierz Z. Sowa, Warszawa:
PWN 1992.
5
Np. Jack Goody, Kradzież historii, przeł. Jacek Dobrowolski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
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polsko-niemieckie za życia Webera można uznać za przykład stosunków kolonialnych, jest w pewnym sensie niezależne od pytania, czy rozumowanie i wnioski
Webera w odniesieniu do Polaków można uważać za przejaw dyskursu kolonialnego i, co za tym idzie, atakować i podważać z pozycji postkolonialnych, niejako
w obronie Polaków jako jego przedmiotu. Moja odpowiedź na to drugie pytanie
jest twierdząca, wydaje się jednak, że pojęcia studiów postkolonialnych z niechęcią przenoszą się na grunt badań nad teorią Webera.
Niniejszy tekst dotyczy więc możliwej, nie zaś już dokonanej wędrówki pojęć, choć pamiętać należy, że wędrówek pojęć nigdy nie należy z całą pewnością
uważać za zakończone, potrafią nas one bowiem zaskakiwać. Piszę o tym, jakie
drogi – z punktu widzenia historii nauk społecznych – otwierają się dziś przed
pojęciami wypracowanymi w studiach postkolonialnych, przy okazji nie mogę
jednak nie pisać i o tym, jakimi drogami pojęcia te dotąd nie podążały, z powodów politycznych, filozoficznych, moralno-edukacyjnych, a nawet estetycznych,
ale też – po prostu – przypadkiem. Nie analizuję systematycznie powodów nie-wędrowania, czerpiąc inspirację i wskazówki z bliskiej mi koncepcji Mieke Bal6 .
Opowiada się ona wyraźnie przeciwko akademickiemu bujaniu w obłokach, w jakie łatwo zmieniłoby się badanie hipotetycznej turystyki pojęć. Jest jednak różnica między stwierdzeniem, że jakieś pojęcie jakąś ścieżką pójść nie mogło, co
nakładałoby na badacza ogromny i niemożliwy do dotrzymania rygor w badaniu
przyczynowości, a prostym stwierdzeniem, że ową droga po prostu nie poszło, o ile
powody dają się stwierdzić, choćby tylko jako motywacje jednostek, które wskazać można w danym razie jako istotne dla procesu wędrowania.
Skupiam się jednak w tym tekście nie na niedokonanych czy niemożliwych,
lecz na możliwych, a dotąd niedokonanych migracjach. Być może zresztą jest
to tekst, który migrację otwiera i rozpoczyna, lub tylko dodaje energii pojęciom
z wolna przemieszczającym się już z domeny studiów postkolonialnych w kierunku historii socjologii, a dokładniej tego jej obszaru, który zajmuje się wpływem
okoliczności powstania teorii socjologicznej Maksa Webera na jej treść. Cytowany wielokrotnie poniżej artykuł Manueli Boatcă7 zdawałby się świadczyć, że tak
właśnie jest, choć zarazem potwierdza on, że pojęciom istotnie nie zaszkodziłby
w tym wypadku impuls skłaniający je do rychlejszej mobilności, o ile oczywiście
kierunek migracji uważamy za sensowny. Ponieważ przekonana jestem o jego sensowności, spróbuję nakreślić krótko zarówno drogi, jakimi pojęcia mogłyby się
w tym wypadku przemieszczać, jak i zasoby energetyczne, z których mogłyby korzystać. Zacznę od krótkiej charakterystyki stanowiska Webera w sprawie polskiej
u początków jego zainteresowania tą problematyką, potem przejdę do związków
między wczesną inspiracją tą sprawą a rozwojem teorii Webera, także dotyczącej
obszarów kulturowych bardzo od ziem polskich odległych, by na końcu przedstawić zarys postkolonialnej krytyki podejścia Webera i możliwości rozwinięcia
przedstawionej tu interpretacji na okres transformacji postkomunistycznej i intensywnych naukowych i nienaukowych debat tranzytologicznych w Polsce.

6

Mieke Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. Marta
Bucholc, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012.
7
Manuela Boatcă, „From the Standpoint of Germanism”. A postcolonial critique of Weber’s theory
of race and ethnicity, „Postcolonial Sociology. Political Power and Social Theory” 2013, vol. 24,
s. 55–80.
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MAX WEBER A SPRAWA POLSKA W ROLNICTWIE

Historia nauki, także historia socjologii, trwa zawsze w napięciu między socjologią wiedzy, filozofią nauki a historią proprio sensu. Czytelnicy „Roczników
Historii Socjologii” mogli niedawno śledzić dyskusję na temat wzajemnych zależności tych dziedzin8 . Niedookreśloność zadań historii socjologii, czyli dziedziny,
do przynależności do której niniejszy tekst aspiruje, nakazuje autorce zadeklarować na wstępie, jak rozumie swoje zadanie. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi
w toku wspomnianej dyskusji, w której twierdziłam, że historia socjologii jest
i pozostanie hybrydyczną i wielokształtną dziedziną badań nad tekstami, zajmuję
się także i tutaj przede wszystkim tekstami Webera i tym, co w tekstach tych dotyczy Polaków i sprawy polskiej w ogólności. Biografia autora i związek między jego doświadczeniami a tym, co pisał na interesujący mnie temat, zajmować
mnie będą w minimalnym stopniu, także dlatego, że – jak podkreślałam – życie
Webera zostało dokładnie zrekonstruowane przez co najmniej kilku wytrwałych
badaczy, do których ustaleń nie jestem w stanie nic dodać9 . Pewnych wniosków
o charakterze czysto historycznym nie sposób jednak zupełnie uniknąć, zajmując
się problemem, którego samo postawienie pochodzi z zupełnie innej epoki. Nie
ma bowiem już, jak sądzę, „sprawy polskiej”. Być może zresztą owszem, sprawa
polska wciąż nie została rozwiązana, lecz dziś rozumieć to wyrażenie należy zupełnie inaczej, jako ironiczne powtórzenie, wariację na historyczny temat, do czego wrócę w zakończeniu.
Nim jednak dojdę do możliwej wariacji pojęcia sprawy polskiej, wyrażenie
„sprawa polska” rozumieć będę tutaj tak, jak je pojmowano za czasów Webera:
jako określenie realnego i poważnego problemu, przed którym stanęła Europa
w XIX wieku. Problem ten polegał, najogólniej rzecz biorąc, na ustaleniu, jak
należy ukształtować status polityczny ziem polskich znajdujących się pod rozbiorami. Sprawa polska, wstępnie (a jak się wydawało, ostatecznie) rozstrzygnięta na Kongresie Wiedeńskim, komplikowała się nieustannie z dekady na dekadę.
Decydowały o tym najrozmaitsze przyczyny, począwszy od działań samych Polaków, poprzez zmiany układu sił, koniunktur i aliansów w Europie, aż po przeobrażenia mieszczańskiej opinii publicznej, która – zrodzona w dobie Oświecenia
– w XIX wieku zaczyna stanowić istotny czynnik polityczny, w miarę jak sympatie
i antypatie poddanych i obywateli wywierają coraz większy wpływ na decyzje
rządzących. Wracano więc do sprawy polskiej przy rozmaitych okazjach jako do
problemu nierozwiązanego, a domagającego się rozwiązania. Ponieważ jednak
8
Zob. Julita Pieńkosz, Łukasz Dominiak, Kondycja historii socjologii w Polsce, „Roczniki Historii Socjologii” 2011, s. 9–26; Radosław Sojak, Dyscypliny w czasie transformacji. O pożytkach
z socjologii wiedzy dla historii socjologii, „Roczniki Historii Socjologii” 2012, s. 19–37; Ewa Bińczyk, Szczere obawy czy projekcje własnych życzeń? Głos w dyskusji na temat warunków profesjonalizmu historii socjologii, „Roczniki Historii Socjologii” 2014, s. 55–71; Jarosław Kilias,
Historia socjologii, teoria socjologiczna a społeczne studia nad nauką: wzajemne pożytki i nieużytki,
„Roczniki Historii Socjologii” 2013, s. 177–190; idem, Ad vocem: „You’re probably wondering
why I’m here? And so am I”, „Roczniki Historii Socjologii” 2015, s. 91–95; Marta Bucholc, Jak
rozmawiać o metodzie, której się nie stosuje?, „Roczniki Historii Socjologii” 2015, s. 75–89.
9
Zob. Dirk Kaesler, Weber. Życie i dzieło, przeł. Sława Lisiecka, Warszawa: Oficyna Naukowa
2010; Reinhard Bendix, Max Weber: Portret uczonego, przeł. Karol Jakubowicz, Warszawa: PWN
1975.
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układy sił i koniunktury były w istocie bardzo stabilne, także lista potencjalnych
rozwiązań pozostawała długo niezmienna, co oczywiście nie przyczyniało się do
spadku zainteresowania problemem, lecz znacząco ograniczało kreatywność tych,
którzy się nim zajmowali.
Nie ma w tym tekście miejsca na pełne omówienie historycznych realiów
epoki, zwłaszcza zaś pruskiej polityki w drugiej połowie XIX wieku, która stanowiła bezpośrednie tło wypowiedzi Maksa Webera, a która tak w sferze kulturowej, jak i gospodarczej była, jak wiadomo, zdecydowanie wroga Polakom.
Uwikłanie Webera w tę politykę – retoryczne, emocjonalne, praktyczne – pozostaje jednak faktem; zagadnienia te szczegółowo analizuje we wspomnianej monografii Konno10 . Z pewnością nie od rzeczy byłoby więc zaproponować tutaj takie
odczytanie stosunku Webera do sprawy polskiej, które kładłoby nacisk przede
wszystkim na relację między Weberem a władzą, eksplorując wątek politycznej
performatywności jego wypowiedzi na temat Polaków. Przedstawiona w tym tekście wykładnia postkolonialna mogłaby, jak sądzę, objąć i to zagadnienie, nie jest
to jednak możliwe bez nakreślenia obszernego tła biograficznego i historyczno-politycznego. Z pełną świadomością potrzeby wzbogacenia krytycznej warstwy
analizy stosunku Webera do sprawy polskiej rezygnuję więc z niego w tym tekście.
Max Weber zajął się sprawą polską naukowo po raz pierwszy w roku 1892, jako
członek Stowarzyszenia Polityki Socjalnej (Verein für Socialpolitik). Organizacja
ta, z siedzibą w Berlinie, istniejąca od roku 1873 po dziś dzień, zrzesza osoby
zainteresowane (bądź to naukowo, bądź też praktycznie) zagadnieniami polityki
gospodarczej i pokrewnymi. Za czasów Webera, który do Stowarzyszenia wstąpił
w roku 1888, a zatem w wieku lat 24, pole działalności tej organizacji obejmowało, między innymi, gromadzenie wielkich ilości danych na temat warunków życia
i pracy robotników rolnych, demografii wsi i niedostatków siły roboczej w rolnictwie. Sprawa polska nie była bowiem jedyną, z którą mierzyć się musiały
zjednoczone niedawno Niemcy. Kwestia robotników rolnych również okazała się
problemem nie do rozwiązania.
Stowarzyszenia Polityki Socjalnej postawiło sobie za cel zbadanie przyczyn
tego stanu rzeczy, zwłaszcza na wschód od Łaby. W Prusach niepokoje społeczne związane z sytuacją w rolnictwie rozpoczęły się już w pierwszej połowie
XIX wieku. Wówczas też zainicjowano gromadzenie danych empirycznych, które miały ułatwić znalezienie wyjścia z tego problemu. Zastosowana pierwszy raz
w roku 1848 przez pruskie Królewskie Kolegium Ekonomii Rolnej metoda ankietowa była, jak na owe czasy, znamieniem nowoczesnego podejścia do problemu, który w istocie swojej miał charakter polityczny: wpływowe junkierstwo
pruskie potrzebowało bowiem coraz więcej siły roboczej, która mogła być wykorzystywana w wielkotowarowej gospodarce rolnej. Z drugiej strony, polityka ta
miała niszczący wpływ zarówno na solidarność społeczną, w ogólności oraz w klasie producentów rolnych, do której należeli oprócz właścicieli wielkoobszarowych
majątków także, wyrażając rzecz w dzisiejszym języku, „rolnicy indywidualni”,
jak i na położenie robotników rolnych, których wynagrodzenie i warunki życia nie
pozostawały w żadnej relacji do rentowności kapitalistycznie zorganizowanego
rolnictwa. Pomysł zadania rolnikom pytania o warunki materialne życia robot10
Politycznym kontekstom w myśli i biografii Webera jest poświęcony numer specjalny „Max
Weber Studies” 2009, vol. 9, nr 1, 2.
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ników rolnych jest więc dobrym przykładem procedury, którą opisywał później
Weber w Obiektywności poznania w naukach społecznych: politycy sięgnęli tu po
pomoc naukowców, by użyć ich lepszej, mniej uwikłanej aksjologicznie wiedzy
do osiągnięcia politycznego celu w postaci poprawy sytuacji w rolnictwie.
Badanie ankietowe, w opracowaniu wyników którego wziął udział Weber,
było drugim ogólnoniemieckim, a trzecim, wliczając pruskie z 1848 roku, badaniem tego rodzaju. W porównaniu z poprzednimi było ono bardzo szczegółowe,
dostarczało wiele danych i w intencji pomysłodawców miało zostać opracowane nie
tylko ilościowo, tabelarycznie, lecz także jakościowo, czyli rozumiejąco. Badanie
przeprowadzono w dwóch turach w latach 1891–1892, rozsyłając kwestionariusz
do rolników w całych Niemczech, rzecz jasna bez uwzględnienia wymogów reprezentatywności. Weber jako członek zespołu opracowującego wyniki był odpowiedzialny za analizę danych dotyczących obszarów na wschód od Łaby11 .
Praca Webera, licząca niemal tysiąc stron, zyskała natychmiast ogromne uznanie, z uwagi na nowoczesność analizy, ostrość wyciąganych wniosków, a także
„bogactwo myśli i głębię ujęcia”12 . Referat Webera, wygłoszony na zgromadzeniu
generalnym Stowarzyszenia w 1893 roku, także został przyjęty z entuzjazmem.
Praca nad ustrojem rolnym stała się podstawą do kilku dalszych publikacji, autor
zaprojektował również dalsze badania empiryczne, których jednak nie zrealizował
na skalę odpowiadającą zamierzeniom.
We wspomnianym referacie z 1893 roku, który dzięki cennej inicjatywie
„Roczników Historii Socjologii” od niedawna jest dostępny w polskim przekładzie13 , można dostrzec niektóre główne wątki dalszych zainteresowań Webera.
Po pierwsze, ogromne znaczenie przypisywane psychologicznym (nie zaś tylko
prawnym, ekonomicznym, organizacyjnym i instytucjonalnym) aspektom pracy,
a także rozróżnienie na pracę jako przysługę i pracę jako obowiązek („pruskie
pojęcie «psiego obowiązku i powinności»”14). Weber zarysowuje opozycję między terenami wschodnimi a zachodnimi ziemiami Niemiec, gdzie robotnicy i ich
pracodawcy-gospodarze nie różnią się zasadniczo, jeśli nie stanem posiadania, to
perspektywami majątkowymi, jedni i drudzy pracują i zależą od siebie nawzajem, a ich odczuwana przez obie strony stosunku pracy współzależność prowadzi do egalitaryzacji stosunków, ale i do pewnego woluntaryzmu pracowniczego.
„Mamy tu do czynienia z najdalej posuniętym indywidualizmem w stosunkach
pracy, o dalekosiężnych psychologicznych konsekwencjach: robotnik pracuje
w swoim własnym interesie”, pisze Weber. Te psychologiczne konsekwencje prowadzą, zdaniem Webera, do rozdrobnienia sił społecznych i spadku ich mobilizacji. Dlatego też twierdzi on, że nie należałoby sobie życzyć rozpadu wielkiej
własności ziemskiej, której organizacja stanowi przeciwieństwo stosunków panujących w Nadrenii, Hesji i Wirtembergii, nie przypadkiem tym bowiem regionom „nie dane było osiągnąć takiej politycznej organizacji i politycznego zmysłu,
11

Więcej na temat badania w: Gerd Vonderach, Studium na temat robotników rolnych Maksa
Webera z roku 1892 w kontekście historycznym i regionalnym, „Roczniki Historii Socjologii” 2015,
s. 29–39.
12
Ibidem, s. 35.
13
Max Weber, O stosunkach pracy w gospodarce rolnej, „Roczniki Historii Socjologii” 2015,
s. 7–27.
14
Ibidem, s. 8.
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by przejąć inicjatywę i doprowadzić do jedności Rzeszy”. Weber mówi tu więc
jako narodowy liberał, który skłonny jest jednak dążyć do eliminacji nadmiernego
indywidualizmu w gospodarce na rzecz kapitalistycznych form organizacji pracy
rolnej, a to dlatego, że ma je za korelat korzystnych zjawisk w sferze politycznej:
zjednoczenie Niemiec to także przykład mobilizacji i skupienia sił społecznych,
wymagających dyscypliny i poczucia obowiązku, bez cienia woluntaryzmu.
Owo skupienie zagrożone jest jednak właśnie przez rozwój kapitalizmu, to
znaczy przez industrializację, której zgubny wpływ na agrarne stosunki pracy jest
dwojaki: po pierwsze, wyprowadza ona robotników rolnych ze wsi do miast, podobnie jak traktowana przez Webera jako poważny problem migracja chłopów
za granicę, a po drugie sprawia, że powstałą lukę na rynku pracy wypełniają imigranci ze Wschodu. Ci zaś stanowią „niebezpieczeństwo dla poziomu kulturowego”15 . Szczególnie widoczne jest to właśnie w Niemczech na wschód od Łaby,
gdzie „powszechną oraz najważniejszą gospodarczo i społecznie formą gospodarowania jest wielki majątek ziemski zdany wyłącznie na obcą siłę roboczą”16 .
To tutaj sprawa robotników rolnych jawi się jako problem nierozwiązywalny,
w miarę jak dawne stosunki pracy przewidujące zatrudnienie całoroczne i osiedlenie robotnika przekształcają się „na sposób kapitalistyczny w formę czystego
kontraktu płacowego”17 .
Sytuacja ta fatalnie odbijała się, wedle Webera, na wyżywieniu i bezpieczeństwie socjalnym robotników, a także na ich poziomie kulturalnym, a dodatkowo pogarszała ich położenie migracja ze Wschodu jeszcze dalszego i zza granicy,
która zawsze dostarczała niemal dowolnych ilości taniej siły roboczej. Tutaj
jesteśmy już w punkcie, w którym sprawa robotników rolnych przecina się ze
sprawą polską. Polscy i rosyjscy pracownicy wędrowni łatwiej ulegają wyzyskowi kapitalistów-posiadaczy ziemskich, nie są objęci żadną państwową ochroną,
zwłaszcza Polaków jest coraz więcej i dlatego, jak mówi Weber,
w dłuższej perspektywie absolutnie nie możemy wykluczyć polonizacji Wschodu, choćbyśmy
transferowali jak najwięcej ziemi w niemieckie ręce. To, jak zdecyduje się kwestia narodowości
na nizinach, nie zależy w dłuższym okresie od pochodzenia warstw posiadających, lecz od tego,
jakiej narodowości jest wiejski proletariat. Ulegamy na Wschodzie denacjonalizacji; w żadnym razie nie jest to tylko troska o narodowość: ten fakt znaczy, iż nasz poziom kultury, stan wyżywienia
ludności i jej potrzeby ulegną degradacji na poziom niższy, bardziej wschodni18.

Kwestia narodowości robotników i ich położenie socjalne łączy się więc,
z kolei, ściśle ze sprawą polską rozumianą szeroko, jako ogół zagadnień dotyczących
obecności Polaków w Niemczech i ich roli gospodarczej i kulturowej. Powiązanie tych trzech spraw kulminuje w diagnozie zagrożenia polonizacją wskutek rozwoju kapitalizmu: „gospodarka rolna opierająca się na takich właśnie [wielkich]
majątkach jest na Wschodzie najbardziej niebezpiecznym wrogiem naszej narodowości, jest najważniejszym czynnikiem polonizacji”19. Ponadto, jak podkreśla
Weber,
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Ibidem.
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pojedynczy polski robotnik eliminuje w aspekcie żywieniowym nie jednego niemieckiego
robotnika, lecz w istocie jedną rodzinę. Robotnik ten zabiera swój zarobek z powrotem do Rosji i żywi
z niego swoją rodzinę tam na miejscu. Niemiecki robotnik rolny wydałby analogicznie sporą część
dochodu na utrzymanie miejscowej rodziny20.

Rozumowanie powyższe znane jest doskonale badaczom problematyki migracyjnej w naszych czasach. Również kolejny podnoszony przez błyskotliwego referenta aspekt sprawy, a mianowicie klasowy, brzmi znajomo: „Z punktu widzenia
interesu robotnika należy dodać, iż napływ Polaków pociąga za sobą osłabienie
niemieckiej klasy robotników rolnych w walce o płace z posiadaczami ziemskimi; osłabienie tak poważne, że nie można sobie wyobrazić większego”21. Interes
polskich migrujących robotników najemnych, przybywających na czas letnich robót polowych do wielkich majątków, jest rozbieżny z interesem osiadłych robotników niemieckich. Wynika to jednak z przyczyn nie tylko ekonomicznych, lecz
także kulturowych:
To nie wyłącznie różnice w wynagrodzeniu i nawet nie przede wszystkim one odpowiadają za
wzrost udziału wędrownej najemnej siły roboczej, lecz coś zupełnie innego: zjawisko niechęci do
wiązania się w stronach rodzinnych poprzez stałą pracę; dobrze znany dzwonek wzywający do pracy
u miejscowego pracodawcy z sąsiedztwa ma coraz częściej szczególnie niemiły dźwięk. Ludzie wywędrowują na okres lata, jesienią wracają i przywożą ze sobą tyle gotówki, że mogą sobie pozwolić na kilka miesięcy „ferii”, żywiąc jednocześnie iluzję – jest to tylko iluzja – iż zarobili „więcej”
i mieli się lepiej, będąc zatrudnieni na obczyźnie niż w rodzinnej okolicy. Nie rozumieją, że więcej
gotówki zaoszczędzili na koszt swoich warunków życia, ponieważ na obczyźnie godzą się zostać
zakwaterowani masowo niczym w koszarach i odżywiają się tam w taki sposób, jakiego nigdy nie
zaakceptowaliby w swojej rodzinie i w domu22.

Ta gotowość do zaakceptowania gorszych warunków życia, do zaadaptowania
się tymczasowo do kondycji koszarowych, nie jest jednak równie silna u wszystkich grup pracowników. Trudno orzec, w jakim stopniu wczesna praca nad stosunkami pracy w rolnictwie zaciążyła na dalszych zainteresowaniach teoretycznych
Webera. Pewne jest, że stała się odskocznią do kariery, w tym choćby sensie, że
przyniosła młodemu uczonemu rozgłos, co nie pozostało bez wpływu na decyzję
Uniwersytetu we Freiburgu, który w 1895 roku powierzył 31-latkowi katedrę
ekonomii narodowej. W swoim wykładzie inauguracyjnym Weber dostarczył dodatkowego uzasadnienia swoim tezom z 1893 roku, tym razem odnosząc się do
wzrastającej liczby polskich chłopów małorolnych na wschodzie Niemiec:
Dlaczego jednak właśnie polscy chłopi zdobywają teren? Czy sprawia to ich wyższa inteligencja
ekonomiczna albo siła kapitału? Raczej przeciwieństwo jednego i drugiego. W takim klimacie i na
takich gruntach, które oprócz ekstensywnej hodowli bydła umożliwiają głównie produkcję zbóż
i kartofli, niekorzystna sytuacja na rynku jest najmniej groźna dla tego, kto swoje produkty umieszcza tam, gdzie w efekcie nagłego spadku cen najmniej tracą one na wartości: we własnym żołądku,
a więc dla producenta zaspokajającego swoje własne potrzeby. I znów najbardziej uprzywilejowany
jest ten, kto swoje własne potrzeby potrafi sprowadzić do najniższego poziomu, kto w sensie fizycznym i ideowym stawia najniższe wymagania życiowe. [...] Polski chłop małorolny zdobywa grunty,
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ponieważ w pewnym sensie żre trawę, która porasta te ziemie, a więc nie pomimo, lecz z powodu
niskiego poziomu swoich fizycznych i duchowych przyzwyczajeń23.

Ten sposób wyrażania się już dla współczesnych Webera był trudny do przyjęcia jako zbyt brutalny24. Trawożerni polscy chłopi są więc zagrożeniem dla
niemieckich robotników, ale i dla niemieckiej kultury i sposobu życia. Różnice
między „niemieckim i polskim żołądkiem”25 , o których pisze Weber, to wszak
różnice kulturowe, różnice nawyków, które umożliwiają Polakowi przetrwanie
w gorszych warunkach (przy mniejszym areale, dominacji ziemniaka, mniejszej
liczbie kalorii na głowę robotnika itp.), mają walor przystosowawczy, ale motywacją do nich nie jest chęć przetrwania, lecz nawyk. Polski habitus, który jedzenia trawy nie wyklucza, grozi tym samym Niemcom, w ostateczności także jako
państwu. Weber pisze bowiem, jak podkreśla, z punktu widzenia interesu państwa
niemieckiego26 : interesuje go kwestia narodowa i polityczna, nie socjalna.

SPRAWA POLSKA A TEORIA SOCJOLOGICZNA: DALSZE LOSY IDEI

Punkt widzenia Webera nie zmienił się zasadniczo nigdy, o tyle przynajmniej,
o ile rozważał sprawę polską w kontekście niemieckim. Jednak zainteresowanie
polskimi robotnikami rolnymi dało asumpt do postawienia ogólniejszych pytań,
które Weber miał rozwinąć w skomplikowany i nie zawsze konsekwentnie stosowany schemat analityczny. Arnold Bergstraesser wskazuje trzy obszary tematyczne, które Weber wprowadził w swoim wykładzie inauguracyjnym na potrzeby
analizy walki między narodowością polską i niemiecką, a które potem odgrywały
kluczową rolę w jego socjologii:
1.

Der Nationalitätenkampf erweist sich als die soziale Konsequenz eines Wandels der Wirtschaftsgesinnung und der Wirtschaftsstrukturen. Die Wissenschaft, die solcher Wandlungen
geistig Herr zu werden strebt, sucht die wirtschaftlichen Momente in ihrem gesellschaftlichen
Zusammenhang auf und wird deshalb später Sozialökonomik genannt.
Das für die Wandlung der östlichen Agrarverfassung entscheidende Moment ist die Aushöhlung des Patriarchalismus durch die typisch moderne Rechenhaftigkeit unternehmungsweiser
Marktproduktion. Sie ist ein Unterfall des Vorgangs der zunehmenden und unwiderruflichen
Rationalisierung der gesellschaftlichen Gefüge und des sozialen Handelns. Er hat Max Weber
unter universalhistorischen und aktuellen Gesichtspunkten aufs stärkste erregt.
Gleichzeitig mit den ökonomischen wirken religiös-kirchliche Motive im Verhältnis der
Nationalitäten mit. Im Osten ist das kirchliche Band stärker als das nationale, „und also vermag,
zumal nach dem Kulturkampf, das polnisch-katholische Element die deutschen Katholiken”
aufzusaugen. Der Frage nach der Wirkung des religiösen Glaubens auf das wirtschaftliche

2.

3.
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Max Weber, Państwo narodowe a narodowa polityka gospodarcza, przeł. Paweł Dybel, w:
Polityka jako zawód i powołanie, red. Zdzisław Krasnodębski, Warszawa: Fundacja im. Stefana
Batorego 1998, s. 182.
24
Rita Aldenhoff-Hübinger, Max Weber’s Inaugural Address of 1895 in the context of the Contemporary Debates in Political Economy, „Max Weber Studies” 2004, vol. 4.2, s. 146.
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Max Weber, O stosunkach pracy..., s. 23.
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und soziale Verhalten waren Webers spätere Arbeiten zur Religions-Soziologie gewidmet. Auch
sie warenverstehend und nicht bekennend entworfen, aber sie rückten dennoch die prägende
Macht des Geistes in den Umkreis des sozial-wissenschaftlich Bedeutungsvollen herein27.

Badanie struktur, a zatem instytucji gospodarczych, w ich związku z motywacjami religijnymi, w celu ukazanie długofalowych procesów przemian sensu
działania społecznego: tak w ogromnym skrócie wyglądał program badawczy
Webera, który zaowocował monumentalnym, choć niedokończonym, badaniem porównawczym etyki gospodarczej wielkich religii światowych. Pierwszą przymiarką do tego projektu, jego swoistym pilotażem, było badanie polskich robotników
rolnych na niemieckim Wschodzie.
Wolno przypuszczać, że to założycielskie zagadnienie okazało się między innymi dlatego tak płodne, iż skupiło w sobie kilka paradoksów charakterystycznych
dla procesów gospodarczej racjonalizacji, które przebiegają wszak, podobnie jak
wszystkie procesy społeczne, także dzięki nieubłaganej logice niespodziewanych
następstw działań społecznych. Chłop polski, emigrujący „za chlebem” na „saksy”
(w tym wszak okresie i kontekście ukuto to wyrażenie, którego Weber zresztą
używa28), jest agentem kapitalizmu: dzięki niemu wielkie pruskie gospodarstwo
może funkcjonować i utrzymywać swoją rentowność, opierając się wyłącznie na
pracy najemnej, w przeciwnym bowiem razie podaż takiej pracy byłaby po prostu
niedostateczna. Pruskie gospodarstwo wielkoobszarowe jest niewątpliwie formą
kapitalistycznej organizacji pracy, ma kapitalistyczną – by tak rzec – strukturę
instytucjonalną, produkuje bowiem na rynek i na rynku poszukuje pracownika.
Napędowi tej struktury brak jednak tego, co Weber określi wkrótce jako „ducha
kapitalizmu”, czyli właśnie owego nastawienia do pracy, które każe ją traktować
jak powinność, jak „psi obowiązek”. Robotnik, który nie tęskni do „ferii”, którego
protestancka etyka pracy skłania do systematyczności, metodyczności i innowacyjności, który nie obniża swoich oczekiwań i potrzeb, lecz maksymalizuje zysk
z pracy, także za pomocą instrumentów walki klasowej, byłby o wiele stosowniejszym agentem kapitalizmu w rolnictwie. Tak się jednak złożyło, że nadpodaż
kulturowo niżej uorganizowanej, wolnej od ducha kapitalizmu siły roboczej pozwoliła wielkim majątkom ziemskim zaistnieć, odegrać istotną rolę w procesie
zjednoczenia Niemiec, a zatem wznieść niemiecką kulturę narodową na wyższy
poziom organizacji. Ta sama nadpodaż taniej siły roboczej stała się jednak początkiem końca: „ta właśnie organizacja społeczna ulega rozpadowi. [...] Im dłużej
[...] trwają procesy rozpadowe, tym wyraźniej przybierają one na Wschodzie postać chronicznego gnicia”29.
Akapitalistycznie nastawiony robotnik polski powróci jako figura retoryczna
i typ realny w Etyce protestanckiej, potem zaś doczeka się towarzystwa wielu
innych przedstawicieli kultur o niejako ograniczonej racjonalności, odmiennej od
racjonalności Zachodu, której ostatecznym wykwitem w sferze gospodarczej był
kapitalizm, a w sferze politycznej – państwo narodowe z biurokratycznym sztabem administracyjnym. Tak się składa, że przedstawiciele owi należeli do innych
27
Arnold Bergstraesser, Max Webers Antrittsvorlesung in zeitgeschichtlicher Perspektive, „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte” 1957, Heft 3, s. 211.
28
Max Weber, O stosunkach pracy..., s. 11.
29
Ibidem, s. 17.
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grup nie tylko religijnych i narodowych, ale też etnicznych, co dało asumpt do rozważań, na ile stanowisko Webera we wczesnych pismach i wystąpieniach można
uważać za przejaw inspirowanego darwinizmem rasizmu, od którego odszedł on
następnie, tak w polityce, jak i w nauce, na ile zaś uznać wypadnie, że ewolucja
Webera przebiegała od antypolskiego nacjonalizmu, w którym religia funkcjonowała
jako metonimiczny zastępnik rasy, ku rasizmowi kulturowemu i ekonomicznemu
zamaskowanemu jako porównawcza socjologia religii, zwłaszcza w odniesieniu do
Indii i Chin30 .
Zagadnienia rasowe w rozumieniu nauki z przełomu wieków pojawiają się
u Webera wielokrotnie i nadal nie doczekały się dostatecznego opracowania, nie
mówiąc już o interpretacji31. W literaturze podkreślano jednak, że sposób postawienia tych zagadnień u Webera stanowi pochodną stanu wiedzy i nauki, do którego
należy jego teoria. Stąd zaś już tylko krok do krytyki postkolonialnej.

POJĘCIA POSTKOLONIALNE: OBECNI I NIEOBECNI

Teoria postkolonialna nie posługuje się żadnym spójnym katalogiem pojęć,
z tego też punktu widzenia określenie jej jako „teorii” jest nieścisłe: jest to raczej zespół poglądów, które łączy nie tyle wspólny zasób pojęć i twierdzeń, co
wspólne krytyczne nastawienie. W wypadku krytyki Webera punktem wyjścia
jest, oczywiście, zarzut etnocentryzmu. Zarzut ten należy traktować z pewną rezerwą, na co trafnie wskazuje bardzo skądinąd wobec Webera krytyczny Jack Goody
w swojej Kradzieży historii:
Etnocentryzm, którego dwoma wariantami są eurocentryzm oraz orientalizm, nie jest zaburzeniem czysto europejskim: Indianie Navaho z amerykańskiego Południowego Zachodu, którzy nazywają samych siebie „ludźmi”, są również nań podatni. Podobnie rzecz się ma z Żydami, Arabami
czy Chińczykami. Dlatego właśnie, choć zdaję sobie sprawę, że etnocentryzm występuje w różnym
natężeniu, raczej nie przyjmuję argumentacji, która umieszcza narodziny tego typu uprzedzeń
w latach 40. XIX w. [...], ponieważ skraca ona historyczną perspektywę i czyni coś szczególnego
z czegoś znacznie bardziej ogólnego. Starożytni Grecy nie byli wielkimi miłośnikami „Azji”; Rzymianie dyskryminowali Żydów. Etnocentryzm kierował się różnymi racjami. Żydzi upatrywali ich
w argumentach religijnych. Rzymianie kładli nacisk na bliskość stolicy i cywilizacji. Współczesna
Europa wskazuje na swoje osiągnięcia i sukcesy w XIX w. Tak więc ukryte etnocentryczne zagrożenie polega na tym, że jesteśmy eurocentryczni w rozważaniu etnocentryzmu – to pułapka, w którą
często wpadają studia postkolonialne i postmodernizm. Skoro jednak Europa nie wymyśliła miłości, demokracji, wolności czy kapitalizmu rynkowego [...], nie wymyśliła również etnocentryzmu32.

Krytyka postkolonialna, która kładzie nacisk na zależność między geopolitycznym i historycznym umiejscowieniem Webera w Niemczech z przełomu wieków
oraz jego klasową przynależnością jako członka wyższych warstw klasy średniej, nie
30

Zob. Manuela Boatcă, „From the Standpoint of Germanism”. A postcolonial critique...
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ujawnia więc nowej prawdy o Weberze. Tego rodzaju demaskacja wiedzy naukowej
jako zlokalizowanej czasowo, przestrzennie i w strukturze społecznej dokonała się
w socjologii wiedzy dawno, choć dopiero niedawno zaczęto ją uczciwie stosować
empirycznie do różnych rodzajów i produktów nauki. Nie sądzę również, by wartość
krytyki postkolonialnej leżała w stwierdzeniu, że kanoniczne ujęcie Weberowskie
nie jest ani uniwersalną teorią naukową, ani też nadającym się do ogólnego stosowania źródłem wiedzy33. „Dekolonizacja Webera” zgodnie z postulatami Andrew
Zimmermana34 prowadzi natomiast w kierunku „socjologii zjawiania się” (sociology
of emergencies), której celem byłoby przebadanie zakresu możliwych alternatywnych rodzajów wiedzy na określony temat35 .
Co byłoby tym tematem w wypadku Webera i sprawy polskiej, niełatwo
określić. U podstaw problemu leży pytanie o siłę napędową kapitalizmu. Pytanie
to jawi się jako łatwo rozstrzygalne empirycznie: siłą napędową kapitalizmu byli
bowiem, nawiązując do tytułu zbioru pod redakcją Grażyny Skąpskiej, nie tylko
Buddebrookowie, ale i piraci36 : nie tylko grupy, które same były nośnikiem etosu
kapitalistycznego i poprzez działania których wyrażał się duch kapitalizmu, ale
i te, które działały niekapitalistycznie, lecz w figuracjach, które sprzyjały rozwojowi kapitalistycznych form gospodarowania. Nie przypadkiem do grona złodziei
historii należy, obok Webera, także Norbert Elias: obu interesowały nie tylko i nie
tyle nawet zamierzone, co niezamierzone i nieobjęte świadomością aktorów skutki
działań społecznych.
Jeśli założyć, że kapitalistyczne rolnictwo narodziło się w Prusach Wschodnich,
to trzeba je uznać za niezamierzoną konsekwencję, z jednej strony, dążenia do zysku
właścicieli ziemskich (dążenia, które niekoniecznie odpowiadało cnym pobudkom, jakie przypisuje Weber purytańskim pionierom kapitalizmu), z drugiej zaś
– działań zarobkowych najemnych robotników, które z kapitalizmem nie miały
nic wspólnego. Skoro jednak teoria Webera czerpie z tego pierwotnego paradoksu,
można sądzić, że odcyfrowanie tej współzależności dwóch niekapitalistycznych
sił w kapitalistycznej figuracji należałoby zaliczyć do postkolonialnego nurtu
„socjologii nieobecności”37 . Nie chodzi tylko o to, że dekolonizacja Webera przyniosłaby zwiększenie zainteresowania sytuacją Polaków w okresie, w którym powstawała jego teoria, a zatem być może i wzrost zrozumienia dla ich sytuacji,
uwarunkowań relacji między Niemcami a Polakami, ich postrzegania się nawzajem, ich alternatywnych narracji i tym podobnie, czyli upodmiotowiłaby Polaków
z 1893 roku i dała im głos, mnożąc retrospektywnie uczestników dyskursu i pluralizując jego przebieg.
Polityczne funkcje takiej operacji nietrudno oczywiście sobie wyobrazić, ale
również pożytki teoretyczne (o ile trzymamy się rozróżnienia polityki i teorii naukowej) mogłyby się okazać znaczne. Socjologia nieobecności nie ogranicza się
bowiem do stwierdzenia, że w teoriach naukowych czegoś lub kogoś brakuje.
W teorii Webera oczywiście brakuje niejednego i nie trzeba by nawet opuszczać
33

Manuela Boatcă, „From the Standpoint of Germanism”. A postcolonial critique..., s. 66.
Andrew Zimmerman, Decolonising Weber, „Postcolonial Studies” 2006, vol. 9 (1), s. 53–79.
35
Manuela Boatcă, „From the Standpoint of Germanism”. A postcolonial critique..., s. 66.
36
Buddenbrookowie czy piraci, red. Grażyna Skąpska, Kraków: Universitas 2002.
37
Boaventura S. de Santos, A critique of lazy reason: Against de waste of experience, w: The Modern World-System in the Longue Durée, red. Immanuel Wallerstein, Boulder: Paradigm Publishers
2004, s. 157–197.
34

Alternatywna trasa postkolonializmu: Max Weber o sprawie polskiej

33

Zachodu, by owe braki wskazać: Weber pisze o fortepianie i ostrołuku jako produktach zachodniej racjonalności, ale zapomina, na przykład, o scholastyce jako
filozoficznym apogeum systematyzacji wiedzy i metodyzacji naukowego rozumowania, głównie – jak wolno sądzić – dlatego, że nurt ten był mu z gruntu niemiły.
Pisząc o etyce protestanckiej, przyznaje wprawdzie, że model ascezy purytańskiej
czerpał z wcześniejszych praktyk monastycznych, ale nie idzie za tym pogłębione zrozumienie wielości nurtów monastycyzmu chrześcijańskiego i specyfiki
klasztornej ascezy38 . Bezpośrednim skutkiem tego niedostatku może być, na przykład, brak w wywodach Webera analizy roli monastycyzmu w chrześcijaństwie
wschodnim, w którym praca i asceza rozchodzą się co prawda, lecz nie kosztem
metodyki zbawienia. Z kolei rozważania Webera nad miastami w Gospodarce
i społeczeństwie koncentrują się właściwie wyłącznie na miastach na zachodzie
i południu Europy, nie uwzględniając historycznego fenomenu wielkiego miasta
wschodniego, którego rehabilitacja jako przedmiotu badań socjologii miasta dopiero dziś z wolna się dokonuje. O tym, że cała Afryka właściwie u Webera nie
istnieje, chyba że zaliczyć do problematyki afrykańskiej jego uznawane dziś za
rasistowskie wypowiedzi o kwestii rasowej w Stanach Zjednoczonych, nie ma nawet potrzeby wspominać, dostrzeżenie tej problematyki stawiałoby go bowiem
w rzędzie intelektualnych awangardzistów, do których z pewnością nie należał.
Braki można by mnożyć, nie idzie jednak o to, że Weber coś pominął. Pominięcia
tego rodzaju nie muszą nawet wpływać na ocenę trafności jego wniosków,
z niekompletnych, a nawet fałszywych przesłanek można bowiem wyciągać wnioski
trafne i prawdziwe.
Rzecz raczej w tym, że zgodnie z tezą krytyki postkolonialnej teorie naukowe, które pomijają pewne grupy i zjawiska systematycznie i metodycznie, aktywnie wytwarzają nieobecność: czynią obecne nieobecnym. Idzie tu, oczywiście,
nie o aktywność rozumianą jako intencjonalne działanie producentów wiedzy, tym
mniej o działanie świadome i samoświadome – to zagadnienie jego, w pewnym
sensie, nieistotne, i dlatego krytyka postkolonialna zbliża nas do socjologii wiedzy oraz do historii socjologii jako dziedziny badań nad tekstami, a oddala nas
od historii socjologii jako dziedziny badań nad autorami tekstów. Celem postkolonialnej krytyki nie jest więc także (w każdym zaś razie: nie tylko) obnażenie
uwarunkowań, które bądź to czynią z uczonego producenta nieobecności wbrew
jego woli lub poza jego świadomością, bądź też sprawiają, że uczony świadomie
i celowo przystępuje do dzieła unieobecniania czegoś, co w jego świadomości
funkcjonuje jako obecne. Uczeni tworzący teorie nie tylko nie posługują się systematycznie naukowymi kategoriami i nie bywają stuprocentowo wierni teoriopoznawczym założeniom, które głoszą, ale też nie dostrzegają, że ich działanie
i myślenie są częściami realnego procesu wytwarzania wiedzy naukowej, którego realności wobec tego nie są w stanie uchwycić39 . Ważniejsze od ustalenia,
czy Weber celowo, czy też przez zawinioną lub niezawinioną ignorancję, a może
z jeszcze innych względów przeinaczał sens wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez kadiego, funkcji chińskich literatów czy pojęcia prawa w starożytnym judaizmie, jest to, jaki skutek wywierają jego teorie.
38
Zob. Marcin Jewdokimow, Czy klasztory przyczyniły się do powstania kapitalizmu? Wątki
monastyczne we wczesnych pracach Webera, „Roczniki Historii Socjologii” 2015, s. 59–74.
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ZAKOŃCZENIE: REKOLONIZACJA I DEKOLONIZACJA

Sprawa polska w teorii Webera to przypadek szczególny produkcji nieobecności. Unieobecniana jest, po pierwsze, rola sprawy polskiej w realnym procesie
rozwoju kapitalizmu w Europie Zachodniej (przynajmniej w tym niewielkim jego
wycinku, który wiąże się z rozwojem kapitalistycznego rolnictwa i charakterystycznych dla niego form zatrudnienia), po drugie zaś – co zapewne ważniejsze – rola
sprawy polskiej w rozwoju Weberowskiej teorii. Pierwszy brak wytworzył sam
Weber, zrywając niejako w swoim rozumowaniu przyczynową więź między elementami procesu społecznego. Drugi brak aktywnie wytwarzały późniejsze nauki
społeczne, niekiedy – jak wolno przypuszczać – z szacunku dla reputacji klasyka. Günther Roth zapytywał niegdyś „How much damage it can do to Weber’s
reputation?”40 i nie był na pewno jedynym, który sobie to pytanie stawiał. Jeśli
jednak nawet opinia Webera miałaby na tym ucierpieć, warto zastanowić się nad
perspektywami migracji pojęcia nieobecności z krytyki postkolonialnej na obszar
badań weberologicznych.
Na przeszkodzie bardziej dynamicznej migracji stoją, poza ewentualną troską
o (możliwie) dobre imię klasyka, jak zwykle, nawyki myślowe, ale nie tylko one.
Pisze o tym następująco Izabela Surynt w artykule poświęconym zastosowaniu
postkolonializmu do niemieckich konstrukcji narodowo-kolonialnych w XIX wieku, w którym nie pada, niestety, nazwisko Webera, co jednak ze względu na dziedzinę przedmiotową tekstu, którą jest literaturoznawstwo, jest poniekąd zrozumiałe:
Poza koniecznym dla zapoznania się z tezami i instrumentarium czasem, a więc swoistym oswojeniem nowej metodologii, pewną rolę w opornym przejmowaniu jej założeń może odgrywać także
fakt, że możliwość zastosowania analityczno-interpretacyjnych narzędzi teorii i krytyki postkolonialnej ograniczona została przez czołowych przedstawicieli tego nurtu (G. Spivak, H. Bhabba czy
L. Gandhi) do relacji pomiędzy Pierwszym a Trzecim Światem, czyli „białym” europejskim Zachodem a jego „niebiałymi” zamorskimi koloniami i dominiami41.

Surynt, powołując się na Clare Cavanagh, podkreśla potencjał zastosowania
teorii postkolonialnej w studiach nad literaturą polską, pisze o polskiej „wrażliwości postkolonialnej”. Niełatwo określić, czy wrażliwością taką wykazują się
także polscy socjolodzy, którzy sprawy polskiej u Webera – z nielicznymi wyjątkami – nie dostrzegają42 . Polska, należąca do Drugiego Świata, jest oczywiście dla
teorii postkolonialnej problematyczna, nie sposób bowiem jednoznacznie stwierdzić, gdzie kończy się w polskiej kulturze syndrom ludu kolonialnego, a zaczyna
syndrom kolonizatora43 . To jednak oznacza moim zdaniem tylko tyle, że przy40
Za: Ola Agevall, Science, values, and the empirical argument in Max Weber’s inaugural address,
„Max Weber Studies” 2004, vol. 4.2, s. 161.
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42
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für Soziologie” 1995, nr 5, s. 367–378; Marta Bucholc, Die Reaktion polnischer Soziologen auf
Max Webers Polenschriften – der Verlust an Schärfentiefe, w: Max Weber in der Welt. Rezeption
und Wirkung, Max Weber Stiftung, Tübingen: Mohr Siebeck 2014, s. 103–124.
43
Zob. np. Jan Sowa, Fantomowe ciało króla, Kraków: Universitas 2011.

Alternatywna trasa postkolonializmu: Max Weber o sprawie polskiej

35

padek polski może stanowić ważny krok w rozwoju teorii postkolonialnej, wyprowadzając ją z pułapki myślenia bipolarnego w kierunku badania figuracji
multipolarnych, a tym samym znosząc jedno z kluczowych jej ograniczeń.
Istotny, domagający się, moim zdaniem, pogłębionej interpretacji, a nietknięty dotąd systematycznie w polskich badaniach problem stanowi percepcja teorii
Webera w polskiej nauce, zwłaszcza zaś w polskiej socjologii. Być może z teorii postkolonialnej mogłoby przywędrować do historii socjologii nie tylko pojęcie obcości i nieobecności, ale i pojęcie mimikry. Polska socjologia nie mówi
bowiem o Weberze „własnym głosem”44 : jej głos jest mimikrą, odbiciem cudzych
kategorii. Przenoszenie na polski grunt tych kategorii dokonywało się powoli,
był to proces złożony i niejednorodny. Z początku, w ramach niezbyt ożywionej,
a nierzadko krytycznej i oryginalnej, jak w pismach Marii Ossowskiej, recepcji
Webera trwającej mniej więcej do końca lat siedemdziesiątych, przyswajano polskiej nauce niektóre wycinki teorii. Potem, w toku coraz mniej krytycznej, coraz
bardziej uproszczonej, wybiórczej i monotematycznie zorientowanej na problematykę gospodarczą recepcji, zwłaszcza w okresie transformacji ustrojowej, mimikra
objęła cały schemat odbioru, przenoszony z socjologii amerykańskiej zdominowanej, jak wiadomo, przez interpretację i translację Talcotta Parsonsa45 . Nie była
to czysta, dwubiegunowa autokolonizacja: nauka polska nie przejęła niemieckich
kategorii i nie zdefiniowała się za ich pomocą; wręcz przeciwnie, recepcja socjologii niemieckiej w Polsce przebiegała z oporami. Polska socjologia przechwyciła jednak homogeniczny i dominujący, a wykreowany na pozornie neutralnym
gruncie amerykańskim wzór Weberowskiej interpretacji problemów, które dotyczyły polskiego społeczeństwa sprzed niemal wieku, i zreprodukowała je w analizie zjawiska współczesnego. W ten sposób zreprodukowała podwójnie brak, który
wykreowała Weberowska teoria. Jaki wpływ wywarło to na rozumienie i wyjaśnienie przebiegu polskiej transformacji w polskiej nauce, trudno orzec bez
systematycznych analiz ukierunkowanych właśnie na recepcję Webera. Twierdzę
jednak, że wpływ ten trudno z góry uznać za zaniedbywalny. Można się więc
spodziewać wiele pożytku z niedogmatycznego zastosowania pojęć postkolonialnych do stanowiska Webera w sprawie polskiej, ale i do recepcji Webera w polskiej nauce.
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ALTERNATIVE PATH OF POST-COLONIALISM .
MAX W EBER ON THE POLISH QUESTION

Summary
The article analyses Max W eber’s position regarding the so-called Polish question from
the point of view of post-colonial theory. The author discusses the circumstances of Weber’s
scientific interest in the Polish question and offers an interpretation of his statements in this
regard. Then, she moves on to explore the relationship between this early inspiration and the
subsequent development of W eber’s comparative historical sociology, whereupon follows
an outline of its post-colonial criticism. The article concludes with a suggestion of applying
the author’s approach to studying the post-communist transformation and transitological
debates in Poland.
Adj. Izabela Ślusarek
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TYMCZASOWE OSTATNIE SŁOWO. „ŻELAZNA KLATKA KAPITALIZMU”
MAKSA WEBERA I TALCOTTA PARSONSA

W pierwszych słowach przedmowy do polskiego wydania Teorii socjologicznej i struktury społecznej Robert Merton powołuje się na Paula Samuelsona, który
miał powiedzieć: „Jest tylko jedna rzecz lepsza niż oryginalna wersja książki
z zakresu nauk społecznych – jest to jej polskie tłumaczenie”1. Nie do końca
wiadomo, jaka była przyczyna tak dobrego zdania Samuelsona o przekładach na
język polski. Wiadomo jednak na pewno, że jego pogląd nie należy do dominujących, gdy mowa o jakości przekładów prac socjologicznych (na język polski
i nie tylko). Dostrzeganie pracy tłumacza dopiero wtedy, gdy natykamy się na jego
potknięcia, jest całkiem naturalne. Przecież często uważa się, że dobre tłumaczenie stwarza fikcję obcowania z tekstem oryginalnym. Warto jednak przyjrzeć się
dokładniej przekładom prac z dziedziny nauk społecznych, ponieważ nierzadko
dotyczą one terminów dla niej kluczowych i wyraźnie wpływają na to, jaką aparaturą pojęciową posługujemy się jako socjologowie. Tłumacze, czasami na równi
z autorami, tworzą pojęcia wpływające nie tylko na mówienie, ale i na myślenie, także w ramach socjologii, zgodnie ze sformułowaną przez Ludwika Flecka
zasadą:
[...] raz ogłoszona wypowiedź należy do tych sił społecznych, które tworzą pojęcia i nawyki
myślowe: określa ona wespół z innymi wypowiedziami to, „czego inaczej pomyśleć nie można”.
Nawet jeśli jest zwalczana, wzrastamy wraz z jej problematyką, która krążąc w społeczeństwie, jest społecznie uprawomocniona. Staje się oczywistą realnością, która ze swej strony warunkuje dalsze
akty poznania2.

W tym artykule zostanie przedstawiona dyskusja na temat jednego z kanonicznych pojęć socjologii, mianowicie „żelaznej klatki kapitalizmu”. Metafora ta
znana jest z Etyki protestanckiej i ducha kapitalizmu3, bez wątpienia jednej z naj-

1
Robert Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. Ewa Morawska, Jerzy Wertenstein-Żuławski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002, s. 3.
2
Ludwik Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym
i kolektywie myślowym, przeł. Maria Tuszkiewicz, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1986, s. 66.
3
Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik” 1904, nr 20, s. 1–54 oraz 1905, nr 21, s. 1–110.
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ważniejszych książek socjologicznych4 . Choć praca ta jest oczywiście dziełem
Maksa Webera, to autorstwo „żelaznej klatki” należałoby przypisać jej pierwszemu
tłumaczowi i również klasykowi myśli socjologicznej, Talcottowi Parsonsowi5 .
Celem artykułu jest przybliżenie przyczyn tego paradoksu oraz prześledzenie losów „żelaznej klatki” w polskich tłumaczeniach.
By oddać sprawiedliwość licznym tłumaczom Webera, trzeba zaznaczyć, że
już sam styl jego pisarstwa dostarcza niemałych wyzwań translatorskich.
Weber nie przywiązywał wagi do formy, w której przedstawiał bogactwo swoich myśli. Umysł
jego zawierał tak wiele wiadomości, że ich potok raz wprawiony w ruch niełatwo dawał się wtłoczyć w przejrzysty system zdań [...]. W dodatku wyrażał swoje wątpliwości i zastrzeżenia stosując
często cudzysłowy, zdania warunkowe i inne językowe symbole ostrożności uczonego. Posługiwał
się także kursywą, różnie ponumerowanymi paragrafami, różnymi czcionkami i innymi metodami
układu materiału i podkreślenia rzeczy najważniejszych6.

Prace Webera na język angielski przekładało ponad trzydzieścioro tłumaczy,
wśród nich wielu wybitnych socjologów, takich jak Charles Wright Mills, Hans
H. Gerth, Frank H. Knight czy wspomniany Talcott Parsons. Już sama ich liczba
może wskazywać, że trudno mówić o koherencji i konsekwencji w przekładzie terminologii stosowanej przez Webera, czyli rudymentarnych warunkach stawianych
przy tłumaczeniu prac jednego autora. Nie brak krytycznych wypowiedzi dotyczących poszczególnych strategii i wyborów translatorskich: począwszy od zarzutów
dotyczących niekompetencji językowej i niestarannej redakcji prowadzącej do nieporozumień7, niedostatecznego szacunku dla stylu i wyczucia czynionych przez
Webera aluzji filozoficznych8, aż po poważniejsze oskarżenia o brak należytego
zrozumienia albo przynajmniej umiejętności przeniesienia w inny kontekst kulturowy koncepcji Webera9 . Wersje poszczególnych tłumaczy różnią się między sobą
do tego stopnia, także w przypadkach tak zasadniczych konceptów, jak rozumienie czy typy idealne, że zdaniem Alana Siki zasadne jest każdorazowe pytanie
„o czyjego Webera chodzi?”10 . Nie sposób chyba wyraźniej unaocznić roli tłumacza w przekazywaniu myśli autora.
Szczególnie interesujące w tym kontekście wydaje się Weberowskie określenie kapitalizmu jako stalhartes Gehäuse (w dosłownym tłumaczeniu: skorupa
twarda jak stal), które niespełna trzydziestoletni wówczas Parsons w uznawanym
4

W międzynarodowym rankingu International Sociological Association na najważniejszą książkę
XX wieku zajęła czwarte miejsce; http://www.isa-sociology.org/en/about-isa/history-of-isa/books-of-thexx-century [dostęp 13.04.2017].
5
Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, przeł. Talcott Parsons, London:
George Allen & Unwin Ltd., New York: Charles Scribner’s Sons 1930.
6
Marianne Weber, Max Weber. Ein Lebensbild, Tübingen 1926. Cyt. za: Reinhard Bendix, Max
Weber. Portret uczonego, przeł. Karol Jakubowicz, Warszawa: PWN 1975, s. 2–3.
7
Guenther Roth, Interpreting and Translating Max Weber, „International Sociology” 1992, vol. 7,
nr 4, s. 449–459.
8
Peter Ghosh, Some Problems with Talcott Parsons’ Version of The Protestant Ethic, „Archives
Européenes de Sociologie” 1994, vol. 35, s. 104–123.
9
Gisela Hinkle, The Americanization of Max Weber, „Current Perspectives in Social Theory” 1986,
nr 7, s. 87–104.
10
Alan Sica, Weber, Irrationality and Social Order, Berkeley–Los Angeles: University of California Press 1988, s. 95.
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za kanoniczny przekładzie oddał jako iron cage (żelazna klatka). Wierność tłumaczenia tego pojęcia była szeroko dyskutowana, a sam Parsons przyznał po latach,
że przekładając ten fragment, odszedł od oryginału, zainspirowawszy się, świadomie
lub nie, znanym dziełem Wędrówka pielgrzyma autorstwa siedemnastowiecznego
purytańskiego kaznodziei Johna Bunyana11 , u którego żelazna klatka wyobrażała
najsurowszą karę związaną z odejściem od Boga: „Teraz jestem mężem rozpaczy
i jestem w niej zamknięty, jakby w żelaznej klatce”12.
Peter Baehr zwraca uwagę, że określenie zastosowane przez Webera w oryginale i jego Parsonowski przekład mają odmienne konotacje: stal jest twarda, lecz
w przeciwieństwie do żelaza stosunkowo elastyczna, z kolei skorupa – w opozycji do klatki kojarzącej się z opresyjnością – jest wytworem natury13. Co ważniejsze, w przeciwieństwie do lamentującego Człowieka w Klatce z pism Bunyana,
ci, do których odnosi się Weberowska metafora stalhes Gehäuse, ci, którzy w niej
tkwią, to: „Fachowcy bez ducha, sybaryci bez serca – te zera wyobrażają sobie,
że wspięły się na nieosiągnięty dotąd szczebel człowieczeństwa”14. I o ile żelazna
klatka była synonimem cierpienia, kary bez końca, sytuacji bez wyjścia, to „stalowy płaszcz”, choć nie wybrany dobrowolnie, jest chętnie nakładany i nie ma
znamion kary, a ponadto niekoniecznie będzie on krępował na zawsze. Weber
pisze przecież:
Nikt nie wie, kto będzie mieszkał w przyszłości w tej strukturze i czy u kresu tego niesamowitego rozwoju nie pojawią się zupełnie nowi prorocy, lub potężne odrodzenie starych myśli i ideałów, albo też – jeśli ani jedno, ani drugie – zmechanizowane skamienienie wieńczone nadawaniem
sobie znaczenia za wszelką cenę15.

Choć stalhartes Gehäuse pojawia w pracy Webera tylko raz, to „żelazna klatka” stała się wręcz międzynarodowym znakiem rozpoznawczym, słowem kluczem
niemieckiego socjologa. „Max Weber jest szeroko znany ze swojego porównania
nowoczesnego świata do żelaznej klatki” – takie zdanie otwiera artykuł pochodzący z czasopisma „Max Weber Studies”16 i jest to tylko jeden z licznych podobnych przykładów. Metafora ta pozostaje też inspiracją do nowych ujęć, jak na
przykład w słynnym artykule Paula J. DiMaggio i Waltera W. Powella, Nowe
spojrzenie na „żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa, gdzie czytamy:
W dziele Etyka protestancka a duch kapitalizmu Max Weber ostrzegał, że duch racjonalizmu
zapoczątkowany przez ascezę osiągnął własny rozmach i że w warunkach kapitalizmu racjonalny
porządek stał się żelazną klatką ludzkości, która, z wyjątkiem wskrzeszenia profetyzmu, została w niej
11
Peter Baehr, The iron cage and the shell as hard as steel: Parsons, Weber, and the stalhartes
Gehäuse metaphor in the protestant ethic and the spirit of capitalism, „History and Theory” 2001,
vol. 40, nr 2, s. 160.
12
John Bunyan, Wędrówka pielgrzyma, http://www.zajezusem.com/pdf/Pielgrzymcz1.pdf [dostęp
3.04.2017], s. 32.
13
Peter Baehr, The iron cage..., s. 161.
14
Max Weber, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, przeł. Dorota Lachowska, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 185.
15
Ibidem.
16
Stephen Kalberg, The Modern World as a Monolithic Iron Cage? Utilizing Max Weber to define
the internal dynamics of the American political culture today, „Max Weber Studies” 2001, vol. 1, nr 2,
s. 178.
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uwięziona „być może do czasu aż nie zostanie spalona ostatnia tona węgla”. [...] Wraz ze wzrostem
tempa biurokratyzacji wizerunek żelaznej klatki prześladował badaczy społeczeństwa17.

Niewątpliwie, zważywszy, że od roku 1930 opublikowano ponad 3600 artykułów z zakresu socjologii, nauk o polityce i ekonomii, w których zawarto frazę
„żelazna klatka” (iron cage), a także dwadzieścia jeden książek z tego samego
zakresu, w których tytułach znalazła się ta metafora (tak notują to baza artykułów naukowych JSTOR i biblioteka London School of Economics).
Ponadto, choć problematyczny termin pojawia się ściśle w kontekście kapitalizmu, dążenia do bogacenia się, dominacji potrzeb materialnych nad duchowymi,
często funkcjonują pojęcia „żelaznej klatki biurokratyzacji” oraz „żelaznej klatki
racjonalności”, niejako doklejone do znanych koncepcji Webera18. Na przykład
George Ritzer wielokrotnie używa pojęcia „żelaznej klatki racjonalności”, przypisując je Weberowi19, choć nie odsyłając czytelnika do tekstu, w którym Weber by
się nim posługiwał. Ukuł nawet na jego podstawie własny termin „żelaznej klatki makdonaldyzacji”, a także przedstawił metafory klatki z aksamitu i gumy oraz
wizję neonowej klatki20.
W zredagowanym przez Stanisława Kozyra-Kowalskiego w 1984 r. pierwszym
zbiorze tekstów Webera opublikowanym w języku polskim znajdujemy zapowiedź
bardzo świadomej strategii przekładu – przytaczam ją niemal in extenso, bo stanowić może właściwie kanon zasad przekładu testu naukowego – która miała
pozwolić uniknąć problemów obecnych w anglojęzycznych przekładach Webera.
Wydawcy [...] kierowali się oczywistą maksymą: polskojęzycznej edycji tekstów Weberowskich
powinna przysługiwać wartość naukowa jak najbardziej zbliżona do wartości oryginału. Łatwiej jednak taką maksymę sformułować niż ją urzeczywistnić. Trzeba było przede wszystkim nie tylko unikać zastępowania charakterystycznych dla języka socjologicznego Webera kategorii teoretycznych
pojęciami nie będącymi ich ekwiwalentem myślowym, lecz należało utrzymać – tak dalece jak na to
pozwala natura języka polskiego – wielowarstwowość znaczeniową tych kategorii, czyli wystrzegać
się destrukcji pewnych ważnych pojęć teoretycznych Webera przez roztopienie jednej kategorii
w wielu różnych słowach języka polskiego. Polska edycja prac Webera wolna jest od błędów takiego
tłumaczenia, które stanowi dosyć arbitralną interpretację myśli tłumaczonego autora. Błąd ten często właściwy jest anglosaskim wydaniom rozpraw Webera, a zwłaszcza rozprawom tłumaczonym
przez Talcotta Parsonsa; gdzie Weberowskie pojęcie Stände (stany) oddaje się przez social strata
(warstwy społeczne), status groups (grupy statusu), a nawet caste (kasta), Kampf (walkę) przez conflict
(konflikt), Verband (związek) przez cooperate group (grupę kooperacyjną), Herrschaft (panowanie)
przez imperative control (imperatywną kontrolę), Anstalt zaś (instytucję) przez compulsory association (przymusową asocjację). W tłumaczeniu tekstów Webera starano się też okazać maksymalny
szacunek dla odcieni myśli autora, przejawiających się w języku. Unikano w przekładzie zacierania
osobliwości języka autora, sprowadzania stworzonych przez niego neologizmów czy stosowanych
archaizmów, latynizmów lub słów pochodzenia greckiego do kategorii „lepiej brzmiących po polsku”, ale wyposażonych w inny odcień znaczeniowy, a niekiedy w zupełnie inny sens teoretyczny.
17
Paul J. DiMaggio, Walter W. Powell, Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa, przeł. Aleksandra Lompart, w: Współczesne teorie socjologiczne,
red. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006, s. 600.
18
Alan Sica, Weber, Irrationality and Social Order, s. 71.
19
George Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, przeł. Sławomir Magala, Warszawa: Muza 1999,
s. 52.
20
Ibidem, s. 295–298.
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Za słusznym skądinąd postulatem szacunku dla „ducha języka polskiego” kryje się dość często tendencja do odmawiania autorom piszącym w innym języku prawa do wzbogacania nie tylko zastanego języka ojczystego, lecz także zastanych języków innych narodów21.

Passus zawierający metaforę stalhartes Gehäuse znajduje się w rozdziale książki Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus poświęconym duchowi ascezy i kapitalizmowi. Rozdział ten został zawarty we wspomnianym powyżej
tomie pod redakcją Kozyra-Kowalskiego w tłumaczeniu Jerzego Prokopiuka i Henryka Wandowskiego22. Ponadto od niedawna polski czytelnik ma dostęp do aż trzech
różnych całościowych przekładów tej pracy Webera (można by powiedzieć, że powoli zbliżamy się do standardu anglosaskiego). Pierwszy raz Etyka protestancka
a duch kapitalizmu ukazała się po polsku w 1994 r. w tłumaczeniu Jana Mizińskiego23 , po szesnastu latach tłumaczenie to wznowiono po przejrzeniu i uzupełnieniu przez Bogdana Barana24 . A już rok później dzieło Webera pojawiło się pod
nieco tylko innym tytułem Etyka protestancka i duch kapitalizmu w tłumaczeniu
i z obszernym, erudycyjnym wstępem Doroty Lachowskiej, która „podjęła się nowego tłumaczenia książki Webera w przekonaniu, że wierny i dobry przekład jest
czytelnikom polskim bardzo potrzebny”25. Rzadko na eksponowanym miejscu na
ostatniej stronie okładki książki mowa jest o tłumaczu. W przypadku tej ostatniej
publikacji to właśnie Lachowskiej poświęcono tutaj więcej miejsca niż Weberowi,
co dowodzi, że nie tylko błędy pozwalają tłumaczowi wychodzić z cienia26.
W żadnym z polskich przekładów Etyki protestanckiej... nie znalazło się wyrażenie „żelazna klatka” – kalka z przekładu Parsonsa. Prokopiuk i Wandowski
w taki sposób oddają interesujący nas tu fragment:
Kosmos ten [nowoczesna gospodarka oparta o produkcję maszynową – M.C.] określa dziś z nieuniknionym przymusem sposób życia wszystkich jednostek, które urodziły się w jego trybach, nie
zaś tylko sposób życia wykonujących bezpośrednio ekonomiczną czynność zarobkową, i być może
będzie go w taki sam sposób określał dotąd, aż spłonie ostatni cetnar kopanego węgla. Zdaniem
Baxtera troska o dobra zewnętrzne powinna spoczywać na barkach jego świątobliwych „jak lekki
płaszcz, który można zrzucić w każdej chwili”. Los jednak zrządził, że płaszcz ten stał się s t a l o w ą
s k o r u p ą. Od kiedy asceza podjęła zadanie przebudowy świata i oddziaływania nań, dobra zewnętrzne tego świata zaczęły uzyskiwać coraz bardziej wzrastającą i nieubłaganą władzę nad ludźmi, jak
nigdy przedtem w historii27.

Miziński tłumaczył kluczowe zdania następująco: „troska o zewnętrzne dobra,
«cienki płaszcz, który można w każdej chwili zrzucić» miała według Baxtera
występować tylko wśród jego wybranych świętych. Jednak z luźnego p ł a s z c z a
21
Max Weber. Szkice z socjologii religii, red. Stanisław Kozyr-Kowalski, przeł. Jerzy Prokopiuk,
Henryk Wandowski, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1984, s. 68.
22
Ibidem, s. 88–110.
23
Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. Jan Miziński, Lublin: Test 1994.
24
Idem, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. Bogdan Baran, Jan Miziński, Warszawa:
Aletheia 2010.
25
Idem, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, przeł. Dorota Lachowska.
26
Zob. Marta Bucholc, Weber wytłumaczony. „Etyka protestancka i duch kapitalizmu” Maxa
Webera, „Kultura Liberalna” 2011, nr 154 (52), http://kulturaliberalna.pl/2011/12/20/bucholc-weberwytlumaczony-%E2%80%9Eetyka-protestancka-i-duch-kapitalizmu%E2%80%9D-maxa-webera [dostęp 3.04.2017].
27
Max Weber. Szkice z socjologii religii, s. 108–109.
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[sic! – M.C.] zrobił się t w a r d y j a k s t a l”28 . W tłumaczeniu Mizińskiego i Barana
fragment ten brzmi „Troska o zewnętrzne dobra powinna zdaniem Baxtera okrywać ramiona jego świętych niczym «cienki płaszcz, który można w każdej chwili
zrzucić». Fatum jednak uczyniło z płaszcza k o n s t r u k c j ę t w a r d ą j a k s t a l”29 .
Niewiele różni się od wersji Lachowskiej: „Zdaniem Baxtera, troska o zewnętrzne
dobra powinna spoczywać na ramionach jego świętych jak «cienki płaszcz, który
zawsze można zrzucić». Ale z płaszcza zrządzenie losu uczyniło s t a l o w ą
k o n s t r u k c j ę”30 .
Mimo że w bliższych oryginałowi polskich tłumaczeniach Webera mowa jest
o stalowej skorupie czy konstrukcji twardej jak stal, metafora żelaznej klatki,
traktowana rzecz jasna jako należąca do spuścizny Webera, była i jest szeroko
wykorzystywana w polskiej socjologii. W słynnym eseju Komunistyczny Lewiatan
pisała o niej między innymi Maria Hirszowicz31 . Jej popularności nie zmieniła też
dostępność polskich przekładów dzieła Webera i wciąż występuje nawet w nowszych pracach32 . O tym, że los tłumaczenia stał się już właściwe niezależny od
oryginału, może świadczyć artykuł, w którym Joanna Kusiak, opierając się na niemieckim oryginale, tłumaczy stalhartes Gehäuse jako „twardą jak stal skorupę”,
a jednocześnie, na tej samej stronie, kontynuuje swój wywód, pisząc o „Weberowskiej «żelaznej klatce»”33. Z podobną dwoistością mamy do czynienia w książce
Zdzisława Krasnodębskiego. Przedstawiając koncepcję kapitalizmu niemieckiego
socjologa, Krasnodębski pisze: „Teraz liczą się przede wszystkim dobra materialne, które panują nieubłaganie i w coraz większym stopniu nad ludźmi i stały się
wiążącą ich «stalową skorupą»”34. Natomiast kiedy dwadzieścia stron dalej zderza
myśl klasyka z koncepcjami postmodernistycznymi, skorupę zamienia w klatkę:
„Zamiast «stalowej klatki», o której pisał Weber, mamy do czynienia z klatką gumową; elastyczną, różnorodną siecią komunikacji, Pesymistyczne, dramatyczne
prognozy mówiące o zagrożeniu wolności – wśród nich prognoza Webera – okazały się fałszywe. Zamiast zniewolenia występuje raczej nadmiar wolności”35 .
Dobrze ma się również w polskim dyskursie „żelazna klatka racjonalności”
– pojęcie, którego Weber nie użył, służy do streszczania jego poglądów na proces
odczarowywania świata i jego biurokratyzacji. Jest ono na tyle legitymizowane,
że pojawia się nie tylko w pracach naukowych36 , ale i w materiałach dydaktycznych prezentowanych w ramach studiów socjologicznych37 .

28

Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. Jan Miziński.
Idem, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. Bogdan Baran, Jan Miziński, s. 131.
30
Idem, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, przeł. Dorota Lachowska, s. 184.
31
Maria Hirszowicz, Komunistyczny Lewiatan, Paryż: Instytut Literacki 1973.
32
Zob. np. Marek Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
2003, s. 97.
33
Joanna Kusiak, Kto zamieszka w żelaznej klatce? Max Weber, Walter Benjamin i mitologie
odczarowanej nowoczesności, w: Dawne idee, nowe problemy, red. Paweł Śpiewak, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010, s. 77.
34
Zdzisław Krasnodębski, M. Weber, Warszawa: Wiedza Powszechna 1999, s. 97.
35
Ibidem s. 108.
36
Zob. np. Stanisław Filipowicz, Demokracja. O władzy iluzji w świecie rozumu, Warszawa: Oficyna
Wydawnicza Łośgraf 2007.
37
Sławomir Łodziński, Prezentacja Nowoczesność, „późna nowoczesność” i globalizacja, www.is.
uw.edu.pl/wp-content/uploads/WDS-2016-2017-nr-13-14.ppt [dostęp 3.04.2017].
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Rzecz jasna metafora żelaznej klatki nie byłaby tak często cytowana i parafrazowana, gdyby nie trafiła na podatny grunt, okazując się wyrazistym, jaskrawym
obrazem wad kapitalizmu, stechnicyzowanej racjonalności, biurokracji, a także
współczesności w ogóle, i to obrazem popartym autorytetem jednego z ojców założycieli socjologii. Choć wiedza o tym, że „żelazna klatka kapitalizmu” pochodzi
z niewierności w tłumaczeniu, jest dość powszechna – odnotowuje to nawet źródło
bibliograficzne dla najbardziej leniwych, czyli Wikipedia – nierozerwalnie scaliła
się z Weberem, stając się „wędrującym pojęciem”. Dość wymownym zakrętem tej
wędrówki jest decyzja niemieckiego tłumacza pracy Zygmunta Baumana Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika (w oryginalnym brzmieniu: Globalization:
The Human Consequences), by jej tytuł z języka angielskiego przełożyć jako
Der Mensch im Globalisierungskäfig (Człowiek w klatce globalizacji), nawiązując do pojęcia żelaznej klatki38 .
***
Losy „żelaznej klatki” mogą stanowić impuls do dyskusji o innych problemach
związanych z tłumaczeniem prac socjologicznych. Dotyczą one decyzji związanych z terminologią i metaforyką języka nauki, ale także kwestii łączących się z cyrkulacją pojęć i prac socjologicznych. Wystarczy wspomnieć boom na przekłady
anglojęzyczne Webera wiele lat po jego śmierci i związany z nim globalny wzrost
popularności jego prac. Dziś szokować może nieznajomość dorobku Webera wśród
anglojęzycznych badaczy społecznych jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku. Stanisław Andreski pisze w przedmowie do swojej książki Maxa Webera
olśnienia i pomyłki „Już po przeczytaniu fragmentów książki [egzemplarza Wirtschaft und Geselschaft zdobytego przez Andreskiego w czasie alianckiej okupacji
Niemiec za żywność i papierosy – M.C.] Radcliffe-Brown powiedział: «To rzeczywiście diabelnie dobra rzecz [...]. Jaka szkoda, że nikt nie powiedział mi o niej
wcześniej»”39 . Jest to kolejna ilustracja koniecznego warunku obecności dzieła
w międzynarodowym dyskursie – jego wersji anglojęzycznej.
Stwierdzenie, że rola tłumacza jest rolą aktywną, twórczą, powiązaną z wieloma kontekstami społecznymi, nie jest w przekładoznawstwie niczym nowym,
szczególnie po tzw. zwrocie kulturowym, jaki nastąpił w tej dyscyplinie. Można
jednak dodać, że – czy tego chcemy, czy nie – w dobie hegemonii angielszczyzny,
szczególnie w kontekście publikacji naukowych, pozycja tłumacza na język angielski jest wyjątkowa. Jest tak, ponieważ jego swoisty akt uznania, jakim bywa
przekład, ma swoje konsekwencje nie tylko dla odbiorców anglojęzycznych, ale,
niekoniecznie zgodnie z intencją owego tłumacza, może dotyczyć odczytań także
w innych językach. Gdy w roku 1973 Parsons przechodził na emeryturę, spytany
przez dziennikarza „New York Times” o swoje największe dokonanie w dziedzinie socjologii, nie wspomniał o słynnej strukturalno-funkcjonalnej teorii systemu
ani o wkładzie w instytucjonalizację socjologii w Stanach Zjednoczonych, lecz
wskazał właśnie na swoje tłumaczenie Etyki protestanckiej i ducha kapitalizmu
38

Por. Peter Baehr, The iron cage..., s. 169.
Stanisław Andreski, Maksa Webera olśnienia i pomyłki, przeł. Kazimierz Z. Sowa, Warszawa:
PWN 1992, s. 12.
39
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sprzed czterdziestu lat, dzięki któremu „sprowadził” Weberowskie koncepcje religii i kapitalizmu do świata anglosaskiego. „Przypadła mi w udziale szczególna rola pośrednika”40 . Jak się okazuje, owo pośrednictwo wykracza daleko poza strefę
języka angielskiego.
Pozostaje jednak pytanie o intencję autora. Co, jeśli, jak w omawianym przypadku, wierność przekładu zostanie zakwestionowana? Da się na to pytanie odpowiedzieć dwojako: przewrotnie lub perspektywicznie. Po pierwsze, można
stwierdzić, że pytanie o identyczność, doskonałą precyzję w przekazywaniu znaczeń
jest w dyskursie o tłumaczeniu od dawna démodé. Już Ezra Pound, uważany z ojca
modernistycznej myśli przekładowej, twierdził, że tłumaczenia „nie należy postrzegać przede wszystkim przez pryzmat związku z tekstem wyjściowym [...]. Co więcej,
głównym kryterium oceny tłumaczenia ma być już nie wierność czy adekwatność
wobec oryginału, lecz miejsce w literaturze języka docelowego”41 . Przekład zatem
powinien być zrozumiały dla czytelnika, żyć własnym życiem, czego angielskiej
wersji Etyki... odmówić nie można. Druga odpowiedź wiąże się z nieostatecznym
charakterem tłumaczenia. Walter Benjamin pisał „wszelki przekład jest jedynie
pewnym tymczasowym sposobem radzenia sobie z obcością języków. Żadne inne rozwiązanie problemu tej obcości – nie przemijające i tymczasowe, lecz natychmiastowe i ostateczne – nie jest ludziom dane, a w każdym razie nie należy
o nie bezpośrednio zabiegać”42. Czerpiąca z dorobku Benjamina Mieke Bal posługuje się w tym kontekście lapidarnym stwierdzeniem „tymczasowe ostatnie
słowo”43 . „P o t r a f i ę l e p i e j (niż inni tłumacze): w tych dwóch słowach kryje
się jedna z możliwych i chyba najautentyczniejsza odpowiedź na pytanie, po co się
tłumaczy wiersz już przez kogoś przetłumaczony”44. To stwierdzenie Stanisława
Barańczaka można zastosować także do przekładu tekstu naukowego. W 2002 r.,
niemal sto lat po tym, jak Weber opublikował swoje dzieło o związkach religii
i kapitalizmu, pojawił się jego nowy anglojęzyczny przekład autorstwa Petera
Baehra i Gordona C. Wellsa, w którym żelazną klatkę zastąpiła stalowa skorupa45 .
Wyeliminowano także inne błędy obecne w poprzednich przekładach. Kwestia recepcji nowej odsłony Etyki protestanckiej i ducha kapitalizmu pozostaje otwarta,
choć pozycja „żelaznej klatki” wydaje się niezagrożona.

40

Robert Reinhold, A Mentor of Sociologists Retires After 42 Years at Harvard Post, „The New
York Times”, 14.06.1973, http://www.nytimes.com/1973/06/14/archives/a-mentor-of-sociologists-retires-after-42-years-at-harvard-post.html [dostęp 3.04.2017].
41
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42
Walter Benjamin, Zadanie tłumacza, przeł. Adam Lipszyc, „Literatura na Świecie” 2011,
nr 5–6 (478–479), s. 33.
43
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The aim of the article is to trace the concept of the “iron cage of capitalism” attributed
to one of fathers-founders of sociology, Max W eber. The author presents the origin of the
concept – a controversial decision of Talcott Parsons, a famous sociologist and the first
translator of W eber’s work The Ethics of Protestantism and the Spirit of Capitalism into
English. Moreover, the presence of the “iron cage” in selected translations and original
works in Polish and English is discussed.
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O POJĘCIU KAPITAŁU W PÓŹNYM KAPITALIZMIE

WPROWADZENIE

Załóżmy, że nie jesteśmy w stanie poznać rzeczywistości, dopóki nie mamy
właściwej metafory do jej uchwycenia. Pojęcia ze względu na swoją moc abstrahowania od percepcji konkretnego zjawiska służą od dawna do wydobywania
i przenoszenia sensu niezależnie od zmieniających się okoliczności empirycznych.
„Prawda jest armią ruchomych metafor...”, pisał Fryderyk Nietzsche i zwracał uwagę na zmienną relację pomiędzy językiem a rzeczywistością, która wydaje nam
się być czymś zewnętrznym wobec powstających opisów1. A jednak nie mamy
innej rzeczywistości niż ta, która ujawnia się w wypowiedzeniu, która jest pochodną efektów dyskursywnych. Przez dyskurs rozumiemy tutaj za Michelem
Foucaultem wszystko, co jest i może być jawne, tzn. nie tylko konkretne treści
werbalne/wizualne, ale również warunki (nie)możliwości ich wypowiedzenia2.
Jedną z takich metafor, które wytworzyły nową perspektywę pozwalającą połączyć i sprząc ze sobą pracę, wartość i czas w procesie akumulacji, jest k a p i t a ł.
Pomijając w tym miejscu kwestie genealogiczne, wystarczy przyjąć, że kapitał
siłą przeniesienia jest pojęciem centralnym dla kapitalizmu i kluczem do uchwycenia jego istoty jako formacji nie wyłącznie gospodarczej, ale przede wszystkim
społeczno-kulturowej. Kapitalizm nie oznacza po prostu gospodarki rynkowej czy
wymiany towarowej, nie jest tożsamy z rozwojem ekonomii rynków finansowych
i dominującą rolą pieniądza3 . Zdiagnozowany i opisywany z wielu perspektyw kryzys kapitalizmu prowokuje w pewnym sensie do podjęcia wysiłku, by jeszcze raz
przyjrzeć się temu, co właściwie r o z u m i e m y pod tym słowem. Czym jest kapitał
i sam proces kapitalizowania? Czy stanowi on kategorię analityczną niezbędną do
tego, by uchwycić zmiany w świecie późnego kapitalizmu?
1
Fryderyk Nietzsche, O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie, przeł. Bogdan Baran, w:
idem, Pisma pozostałe 1862–1875, Kraków: inter esse 1993, s. 189.
2
Michel Foucault, Porządek dyskursu, przeł. Michał Kozłowski, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria
2000.
3
Luc Boltanski, Eve Chiapello, Nowy duch kapitalizmu, przeł. Bartosz Kuźniarz, „Kronos” 2015,
nr 2, s. 5–92.
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Termin k a p i t a ł jest aktualnie jednym z najbardziej widocznych (i rzucających się w oczy) pojęć organizujących pole nauk społecznych. W ciągu ostatnich
paru lat ukazało się wiele prac, które starały się zmierzyć z „tajemnicą” kapitału
i jego niewątpliwą żywotnością rodzącą coraz to nowe, coraz bardziej wyspecjalizowane wcielenia: od kapitału ludzkiego, po społeczny, kulturowy, kreatywny,
mobilny, intelektualny czy obywatelski4. Prace te wskazują na interesujące nas
przemieszczenie: kapitał wprowadzony przez Marksa i umieszczony w centrum
ekonomii politycznej stał się w XX wieku pojęciem-wytrychem otwierającym
każde drzwi. Jako metafora centralna stanowi zwornik systemu symbolicznego
i to tłumaczyłoby jego wszechobecność w różnych narracjach opisujących świat
późnego kapitalizmu.
W niniejszym artykule pragnę przyjrzeć się przemieszczeniu zakresu semantycznego terminu kapitał ze znaczenia czysto ekonomicznego (przemysłowego/
finansowego) poprzez ekonomiczno-społeczne do moralnego. Chodzi w tym momencie o podkreślenie ekonomicznych aspektów pojęcia kapitału społecznego
i społecznych mechanizmów reprodukcji ukrywających się w pojęciu kapitału
ekonomicznego. Nie jest to bardzo zaskakujące, jeśli pamiętamy o tym, że pojęcie
wartości przeniknęło do języka etyki i moralności właśnie z ekonomii. „Istniejące
badania pojęcia «wartość» zgodne są co do tego, że powędrowało ono od życia
gospodarczego przez nauki ekonomiczne XVIII stulecia do filozofii wieku XIX,
a stamtąd do nauk o kulturze i nauk społecznych, wreszcie do powszechnego użycia w wieku XX”5. Wartość poza znaczeniem ekonomicznym (i matematycznym)
ma również znaczenie moralne. W takim sensie, że tym, co łączy wszystkie rodzaje kapitału niezależnie od jego definicji, jest kwestia wartości, a dokładniej rozumienie kapitału, jako siły pomnażającej wartości6 . Wieloznaczność i pewna
plastyczność tego terminu wynikają też z bogactwa odniesień i skojarzeń, które
wytwarzają całą sieć powiązanych ze sobą kategorii takich jak: produktywność /
efektywność / kumulacja, a nawet bogactwo. Prześledźmy w takim razie fragment
owej „poziomej” wędrówki pojęć, a dokładnie moment przemieszczenia się pojęcia kapitału z pola analizy ekonomicznej związanej z wartością wytwarzaną przez
pracę na pole analizy relacji społecznych – więziotwórczych, a nawet moralnych.
Jakby ujął to Nietzsche – zobaczmy z lotu ptaka, jak kapitał ekonomiczny stał się
kapitałem m o r a l n y m.
W uproszczeniu, załóżmy, że w polu ekonomicznym mamy dwie tradycje pisania o kapitale. Pierwsza z nich jest związana z Karolem Marksem i postmarksowską tradycją przypisującą analizie ekonomicznej stawkę krytyczną/polityczną7 .
4
Jacek Tittenbrun, Kolonizacja świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu
socjologii wiedzy, Poznań: Zysk i S-ka 2014; Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni
międzyludzkiej, Kraków: Znak 2016; Xymena Bukowska, Marcin Jewdokimow, Barbara Markowska,
Paweł Winiarski, Kapitał kulturowy w działaniu, Warszawa: Collegium Civitas, ISP PAN, UKSW
2013.
5
Hans Joas, Powstawanie wartości, przeł. Michał Kaczmarczyk, Warszawa: Oficyna Naukowa
2009, s. 36–37.
6
Za: Karol Marks, Kapitał, t. 1, Warszawa: Książka i Wiedza 1951, s. 207; idem, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, przeł. Mikołaj Ratajczak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, s. 54.
7
Fredric Jameson, Representing Capital, London–New York: Verso 2011; Thomas Piketty, Kapitał
w XXI wieku, przeł. Andrzej Bilik, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2015; David Harvey,
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Drugi typ narracji odnajdziemy w neoklasycznej ekonomii opartej na paradygmacie pozytywnym, unikającej bezpośredniego i jawnego wikłania się w politykę.
Omówię ją w dalszej części artykułu, pokazując zwłaszcza funkcjonowanie pojęcia kapitału ludzkiego i społecznego w jego aspekcie ekonomicznym.

AKTUALNOŚĆ MARKSA I CZAS KAPITAŁU

Powtórzmy raz jeszcze: zakładam, że panoszenie się k a p i t a ł u w naukach
społecznych może oznaczać dominację języka ekonomii w opisie i diagnozowaniu procesów społecznych. Możliwe, że termin ten jest pustym znaczącym, który,
błąkając się na powierzchni dyskursu naukowego i publicznego, uniemożliwia nam
rozpoznanie rzeczywistości społecznej jako rzeczywistości przede wszystkim
kapitalistycznej, opartej na alienacji i wyzysku. Dyskursywne funkcjonowanie
kapitału jako pojęcia całkowicie „niewinnego”, a wręcz konotowanego bardzo
pozytywnie, jest pewnego rodzaju przeoczeniem. Jak zauważył Louis Althusser,
proponując nową lekturę Marksa: „Przeoczenie polega na niewidzeniu tego, co
się widzi, dotyczy nie przedmiotu, tylko samego wzroku. Błąd jest błędem wzroku: niedostrzeganie jest częścią patrzenia, jest formą patrzenia, a więc pozostaje
w koniecznym związku z patrzeniem”8 . Dostrzeżenie w kategorii analitycznej k ap i t a ł u owego powiązania z kapitalizmem pozwala zapytać o całość struktury
społecznej, łącząc teorię wartości, pracy, czasu i dynamiki przemian społecznych
w jedną wiązkę stawania się prawa akumulacji kapitału. O ważności tego pytania
może świadczyć przede wszystkim narastające obecnie zainteresowanie Marksem
jako teoretykiem kapitalizmu in spe.
Wymiar krytyczny Kapitału czytanego dzisiaj polega na tym, że w rzeczywistości ekonomicznej warunków wytwarzania i odtwarzania warunków egzystencji
społeczeństw dostrzega gest polityczny zanurzony w konkretnym czasie historycznym. Terminu „kapitał” Marks używał w wielu różnych kontekstach – nas
interesuje tutaj Monsieur Capital – metaforyczna figura świata nowoczesnego
przeciwstawiona ziemi, terytorium starego świata posiadaczy ziemskich. To jego
pojawienie się na scenie zmieniło dramaturgię całości. Czyniąc kapitał centralną
kategorią swojego opus magnum, Marks nie podał jednej wyczerpującej definicji
kapitału, ponieważ używał go jako narzędzia do odszyfrowywania rzeczywistości,
jednocześnie traktując jako przedmiot analizy.
Przyglądając się temu gigantycznemu wysiłkowi spekulacji, można wskazać
pewne charakterystyczne dla XIX-wiecznej myśli rozdwojenie w operowaniu pojęciami. Z jednej strony pojęcia mają charakter substancjalny – odsyłają nas do
konkretnego zbioru przedmiotów, jak to wskazał już Arystoteles i uporządkował
Kant – są skrótami oznaczającymi i klasyfikującymi różnorodność świata empirycznego. Z drugiej strony, mogą być traktowane jako formuły wytwarzające owe
The Enigma of Capital: And the Crises of Capitalism, London: Profile Books 2010; Joseph Vogl,
Widmo kapitału, przeł. Katarzyna Sosnowska, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2015.
8
Louis Althusser, Etienne Balibar, Czytanie „Kapitału”, przeł. Wiktor Dłuski, Warszawa: PIW
1975, s. 41.
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zbiory, projektujące stawanie się obiektów poprzez zdefiniowanie ich funkcji9 .
Przyjęcie tej perspektywy umożliwiłoby nam zinterpretowanie podwójnego znaczenia kapitału u Marksa: niewątpliwie traktowanego przez niego jako formy bogactwa (zasobu), który puszczony w ruch pracuje w odniesieniu do innych zasobów.
Ale też bardziej precyzyjnego ujęcia, które lokuje kapitał w pełnej napięcia relacji do żywej pracy i czasu. Według Marksa tylko konkretny czas, który wkładamy w pracę, tworzy realną wartość – praca skapitalizowana, siła kapitału jedynie
ją podtrzymuje oraz pomnaża. Innymi słowy, w trakcie procesu pracy towary zakupione przez kapitalistę jako środki produkcji stają się na powrót materialnymi
składnikami nowego produktu: „wkładając w ich martwą przedmiotowość żywą
siłę roboczą, kapitalista przemienia wartość, czyli minioną, uprzedmiotowioną,
martwą pracę w kapitał, wartość, która sama się pomnaża, w żywego potwora,
który zaczyna pracować, jak gdyby ogarnięty miłosnym szałem”10 . Owa szalona
i niekontrolowana produktywność kapitału, która sięga poza wyznaczony punkt końca produkcji, jest możliwa tylko dzięki przekształceniu czasu konkretnego w czas
abstrakcyjny, czas pomnażania wartości w oderwaniu od konkretnej czynności, który dzięki globalnej ekspansji rynku, wartości wymiennej i usieciowieniu stał się
czasem dominującym obecnie w późnym kapitalizmie.
Kapitał w ogólności, czyli inaczej ogólna forma kapitału, polega na uabstrakcyjnieniu czasu, która charakteryzuje alienującą siłę relacji społecznych11 . Przy
takim rozumieniu kapitału możemy powiedzieć, że jest on metarelacją decydującą
o kształcie społecznego świata, w którym deterytorializacja staje się warunkiem
potencjalnej kapitalizacji dowolnego zasobu12. Podstawowe prawo kapitalizmu
sformułowane przez Marksa pod koniec pierwszego tomu Kapitału to prawo „nieskończonej akumulacji kapitału” oparte na „abstrakcyjnej żądzy użycia”, która
zaczyna dominować jako zasada ludzkich działań13 . Niczym nieograniczonej akumulacji kapitału nie da się uznać za konkretną potrzebę ani też za przejaw ludzkiej przywary, jaką jest chciwość. Tutaj jest ona elementem systemowym, który
przejawia się w każdym społeczno-ekonomicznym elemencie rzeczywistości, jest
jego ukryta logiką czy też d u c h e m kapitalizmu. A z duchami nie walczy się za
pomocą racjonalnych środków14 .
Do podobnych wniosków można dojść, przyglądając się koncepcji Pierre’a
Bourdieu, który zainspirowany Marksem wyprowadził pojęcie kapitału na szerokie wody teorii socjologicznej i ponownie postawił problem relacji pomiędzy
9

W rozróżnieniu tym kieruję się podziałem wprowadzonym przez Ernsta Cassirera na pojęcia
rzeczy (Substanzbegriff) i pojęcia relacyjne (Funktionsbegriff). Por. Ernst Cassirer, Substancja i funkcja, przeł. Przemysław Parszutowicz, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2007.
10
Karol Marks, Kapitał, t. 1, s. 207.
11
Moishe Postone, Time, Labour, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical
Theory, Cambridge: Cambridge University Press 1993, s. 191.
12
Jon Beasley-Murray, Value and Capital in Bourdieu and Marx, w: Nicholas Brown, Imre Szeman,
Pierre Bourdieu. Fieldwork in Culture, Lanham–Boulder–New York–Oxford: Rowman & Littlefield
2000, s. 111.
13
Joseph Vogl, Widmo kapitału, s. 39.
14
Naiwność Piketty’ego, który na wstępie Kapitału w XXI wieku stwierdza, że apokaliptyczna logika Marksa została powstrzymana przez system liberalnej demokracji i instytucje państwa opiekuńczego. Chociaż cały wydźwięk jego pracy potwierdza główną intuicję Marksa, że akumulacja
kapitału prowadzi do koncentracji całego bogactwa w rękach niewielu oraz dominacji monopolu,
który nie tylko zaburza globalną równowagę ekonomiczną, ale też czyni ją niemożliwą do pomyślenia.
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ekonomią a sferą dóbr symbolicznych, czyli kulturą15. Według autora The Forms of
Capital świat nowoczesnego racjonalnego homo oeconomicus nie mógł się ukonstytuować „bez wyprodukowania czystego, doskonałego świata artysty oraz intelektualnych i bezinteresownych aktywności «sztuki dla sztuki» i czystej teorii”16
jako pewnego rodzaju przeciwwagi, która wytwarza wielorakie napięcia w samym pojęciu zysku. W ten sposób to, co wydawałoby się najbardziej namacalne, czyli zysk, staje się nieuchwytne, całkowicie zmienne i zależne od kontekstu,
strategii czasowej oraz ramy symbolicznej używanej do jego wyartykułowania.
Mamy u Bourdieu definicję kapitału bazującą na marksowskiej siatce pojęciowej: „Kapitał jest zakumulowaną pracą (w jej zmaterializowanej formie albo jej
«wcielonej», ucieleśnionej postaci), która gdy jest zawłaszczana na zasadzie prywatności, czyli wykluczenia, przez podmioty albo grupy podmiotów, umożliwia im
zawłaszczanie energii społecznej w formie urzeczowionej albo żywej pracy”17 .
Pomijając w tym momencie szczegółową analizę tego słynnego tekstu, pragnę
zwrócić uwagę, że wyróżnienie trzech typów kapitału (ekonomicznego, społecznego, kulturowego) i ich formy w postaci kapitału symbolicznego staje się przejrzystym gestem teoretycznym właśnie z perspektywy ambiwalencji marksowskiego
ujęcia. Wydaje się, że Bourdieu wskazuje owo wspomniane wyżej rozszczepienie
na substancjalne traktowanie kapitału jako zasobu, który jest produktywny (pomnaża
wartości) w danym polu, oraz na samą funkcję owego pomnażania, czy też inaczej kapitalizowania, która jest rodzajem ogólnej formy funkcjonowania kapitału
umożliwiającej jego konwersję na inne kapitały (wartość wymienna w języku
Marksowskiej analizy). Chodzi oczywiście o kapitał symboliczny, a właściwie – jak
dopowiada w Medytacjach pascaliańskich Bourdieu – s y m b o l i c z n e e f e k t y działania poszczególnych typów kapitałów, „kiedy uzyskuje on widoczne lub praktyczne uznanie” i staje się „siłą, władzą lub zdolnością do wyzysku (aktualną lub
potencjalną) uznaną za prawomocną18.

KAPITAŁ LUDZKI I DOBROBYT

[...] w łagodnej ekonomii politycznej od niepamiętnych czasów
panowała sielanka19

Przyjrzyjmy się teraz narracjom w polu ekonomii neoklasycznej, a więc
u ekonomistów, którzy używali terminu kapitał w sensie czysto ekonomicznym,
nie nadając mu znaczenia politycznego i odżegnując się od marksowskiej wizji
15

Szczegóły tej relacji i jej znaczenie dla wartości analitycznej kategorii kapitału por. Barbara
Markowska, Kapitał jako kategoria analityczna: Marks–Bourdieu, „Zoon Politikon” 2015, nr 6,
s. 109–125, DOI: 10.19247/ZOON201512.
16
Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, w: Handbook of Theory and Research for the Sociology
of Education, red. John G. Richardson, New York: Greenwood Press 1986, s. 242.
17
Ibidem, s. 241.
18
Pierre Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, przeł. Krzysztof Wakar, Warszawa: Oficyna Naukowa Nomos 2006, s. 345.
19
Karol Marks, Kapitał, t. 1, s. 771.
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kapitalizmu. Jak wyznał Theodore W. Schultz w swoim wykładzie noblowskim
poświęconym ekonomii ubóstwa:
Kapitał ma dwa oblicza, a w tym, co każde z nich mówi nam o wzroście gospodarczym, który
jest procesem dynamicznym, jest z reguły wiele niekonsekwencji. Tak być musi, ponieważ historia
kosztów to opowieść o utopionych kosztach inwestycji, natomiast druga historia dotyczy zdyskontowanej wartości strumienia usług, które kapitał przyniesie, a ta zmienia się w niestabilnych warunkach
wzrostu. Co gorsza, podstawą teorii kapitału jest założenie o jego homogeniczności, a w modelach wzrostu kapitał się agreguje20.

Teorię homogeniczności kapitału podważył wcześniej John R. Hicks, dowodząc,
że jest to założenie „będące w teorii kapitału katastrofą”21. Dynamika wzrostu
gospodarczego jest napędzana nierównościami wynikającymi z różnic w stopach
zwrotu (czyli oczekiwanego zysku). Innymi słowy – różnice w kapitale, czy różnice pomiędzy kapitałami są odpowiedzialne za zyski, które wcale nie muszą kumulować się i przekładać na ideę wzrostu gospodarczego. Schultz formułuje to
nawet mocniej: nierówności są siłą napędową wzrostu, a więc należy nimi zarządzać świadomie – jeśli ich nie ma – ostrożnie wprowadzać, ożywiając gospodarkę.
Schultz oraz Gary S. Becker (obaj pracowali w latach 60. XX wieku na Uniwersytecie Chicagowskim) wprowadzili do analizy ekonomicznej pojęcie kapitału ludzkiego związanego z wiedzą i doświadczeniem, które podnoszą efektywność
ludzkiej pracy. W pojęciu kapitału ludzkiego elementy nieekonomiczne stają się
produktami mającymi ekonomiczne znaczenie w sensie dosłownym: przynoszą
dochód22. W tym przypadku chodzi o „umiejętności i kompetencje” związane
z edukacją, które podnoszą jakość populacji (quality of population) w wielu wymiarach (również zdrowotnym). Tak czy inaczej, ograniczenia w rozwoju rewolucji kapitalistycznej i fakt zaobserwowania malejącej stopy zysku spowodował
zmianę w podejściu do ludzkiej siły roboczej. Inwestowanie w ludzi i traktowanie
ich jako zasobu, który można skapitalizować, oznaczało w praktyce dążenie do
polepszenie jakości życia pracowników. Jak przekonywał Schultz, gwarantuje to
zwiększenie zysku i efektywności o wiele szybciej i skuteczniej niż tradycyjne
inwestycje kapitałowe w przemyśle oraz rolnictwie (pamiętajmy, że Schultz był
jednym z pionierów ekonomii ubóstwa i rolnictwa).
Kapitał ludzki przyczynia się do wydajności pracy i do zdolności przedsiębiorczej. Ta zdolność
do alokacji jest cenna w produkcji rolnej oraz w innych gałęziach produkcji, w produkcji gospodarstw domowych oraz w ilości czasu i innych zasobów, które uczący się alokują w trakcie edukacji.
Jest też cenna w migracji w poszukiwaniu lepszej pracy i lepszych warunków życia. Ma również
poważny wpływ na satysfakcję będącą istotną częścią obecnej i przyszłej konsumpcji23.

Narracja ta jest tylko przykładem pewnego przesunięcia w ramach klasycznej ekonomii, która bazując na paradygmacie naukowym, odżegnując się od sfery polityki i zaangażowania, w imię całej ludzkości poszukuje najbardziej skutecznych
20
Theodore W. Schultz, Ekonomia kapitału ludzkiego, przeł. Agata Kliber, Paweł Kliber, Warszawa:
Wolters Kluwer 2014, s. 11.
21
Ibidem, s. 11. Por. John R. Hicks, Kapitał i wzrost, przeł. Jerzy Osiatyński, Warszawa: PWN
1978.
22
Gary S. Becker, Human capital, New York: National Bureau of Economic Research 1964.
23
Theodore W. Schultz, Ekonomia kapitału ludzkiego, s. 11.
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sposobów zwiększenia dobrobytu. I w końcu dochodzi do wniosku, że k u l t u r a
s i ę l i c z y, a różnice kulturowe mają znaczący wpływ na zdolność do rozwoju
gospodarczego24 . Jak sugerował już Max Weber, są takie konstelacje wartości,
które wzmacniają lub osłabiają pewne procesy ekonomiczne, dotyczące zarówno produkcji, jak i samej wymiany/konsumpcji, bo jednak ekonomia to sprawa
w a r t o ś c i. I to zróżnicowanych jakościowo – dodajmy – a nie tylko ilościowo.
Wniosek ten „skonsumował” James S. Coleman, rozszerzając pojęcie kapitału
ludzkiego wypracowanego przez wspomnianych wyżej teoretyków, o kapitał społeczny (de facto normy kulturowe), który dopiero czyni kapitał ludzki kapitałem.

KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO WARTOŚĆ MORALNA

Można powiedzieć, że momentem/miejscem przechwycenia pojęcia kapitału
z teorii ekonomicznych na grunt teorii socjologicznej są prace Jamesa S. Colemana
oraz Pierre’a Bourdieu. Oczywiście nie jest przypadkiem, że pojęcie to zostało zaproponowane przez Colemana prawie w tym samym czasie co przez Bourdieu25 .
U obydwu autorów punktem wyjścia (i to krytycznego odniesienia) była koncepcja kapitału ludzkiego, zwłaszcza ze względu na zawartą w niej n a i w n ą wiarę
w podnoszenie jakości życia i dobrobytu całego społeczeństwa poprzez edukację.
Przypomnijmy, że to Bourdieu (wraz z Jeanem-Claudem Passeronem) był autorem
książki Reprodukcja opartej na wieloletnich badaniach szkolnictwa we Francji
i jego dystynktywnej matrycy powielającej podziały klasowe26 . To krytyczne podejście wobec instytucji szkoły, która może (ale wcale nie musi) być czynnikiem
emancypującym i wyrównującym nierówności społeczne, łączy go z Colemanem,
autorem głośnego raportu (zwanego raportem Colemana lub EEO) na temat powszechności dostępu do szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych i podziałów rasowych27 . Coleman doskonale znał tradycję ekonomiczną i pokrewną mu teorię
racjonalnego wyboru bazującą na idei homo oeconomicus. Jednakże budując pojęcie kapitału społecznego w paraleli do kapitału ekonomicznego, wprowadził do
niego elementy, które mają charakter kontekstualny, zanurzony w świecie kulturowej arbitralności.
Kapitał społeczny jest zdefiniowany przez swoją funkcję. Nie jest jakimś jednym elementem, ale
różnorodnością elementów, które mają dwie rzeczy wspólne: wszystkie składają się z jakiś aspektów
24
Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. Lawrence E. Harrison,
Samuel P. Huntington, przeł. Sławomir Dymczyk, Poznań: Zysk i S-ka 2003.
25
Przyjmuje się, że pojęcie kapitału społecznego pojawiło się u Bourdieu w krótkim i bardzo
roboczym tekście w 1980 roku, Le capital social: notes provisoires, „Actes de la Recherche en
Sciences Sociales” 1980, t. 31, s. 2–3. W wersji anglojęzycznej karierę zrobił jego późniejszy (i bardziej dopracowany) tekst z 1986 roku, The Forms of Capital.
26
Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Reprodukcja: elementy teorii systemu kształcenia, przeł.
Elżbieta Neumann, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 (zwłaszcza rozdział II, gdzie
wprowadza pojęcie kapitału kulturowego).
27
James S. Coleman, Equality of Educational Opportunity, Washington D.C.: US Government
Printing Office 1966 (razem z E.Q. Campbell, C.J. Hobson, J. McPartland, A.M. Mood, F.D. Weinfeld
i R.L. York).
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struktur społecznych oraz sprzyjają pewnym działaniom podmiotów – osób albo podmiotów zbiorowych – w ramach tej struktury. Podobnie jak inne formy kapitału, kapitał społeczny jest produktywny, pozwalając osiągnąć pewne cele, które w przypadku jego braku nie byłyby możliwe28.

Coleman podkreśla różnicę między kapitałem finansowym (wymienialnym na
wszystko) i kapitałem społecznym, który zawiera pewne ograniczenia: „Podobnie
jak kapitał fizyczny i ludzki, kapitał społeczny nie jest całkowicie wymienialny,
ale może być specyficzny dla różnych dziedzin aktywności. Dana forma kapitału społecznego, cenna dla ułatwienia pewnych działań, może być bezużyteczna,
a nawet szkodliwa w odniesieniu do innych”29. Owa specyfika i kontekst różnych
form kapitału społecznego wydają się prowadzić do wniosku, że jest on w pewien sposób analogiczny do kapitału kulturowego w rozumieniu Bourdieu, który
za pomocą kategorii h a b i t u s u w jakiś sposób ucieleśnia to, co ma charakter
zbiorowy. W przypadku Colemana to właśnie kontekst kulturowy (normy, reguły zaufania i sankcje decydujące o naszych zobowiązaniach oraz oczekiwaniach) decyduje o konkretnej formie kapitału społecznego, czyli o tych elementach
s t r u k t u r y relacji międzyludzkich, które umożliwiają skuteczne działanie (łącznie z o k r e ś l e n i e m r o z u m i e n i a owej skuteczności czy też zysku). Coleman
w swoich rozważaniach wyraźnie zbliża się do stanowiska francuskiego socjologa, wskazując na dynamiczny, relacyjny charakter kapitału („jest zakorzeniony
w relacjach pomiędzy osobami”30) i odżegnuje się tym samym od myślenia w kategoriach opozycyjnych: jednostka/zbiorowość (wbrew podkreślanej powszechnie
różnicy w podejściach tych dwóch teoretyków)31. Widać to bardzo wyraźnie, gdy
określa kapitał społeczny jako rodzaj „dobra” (pojętego instrumentalnie, nie moralnie), którego nie da się posiadać na własność, do którego jednostka jedynie
może mieć dostęp:
[kapitał społeczny] jest ważnym dla jednostek zasobem, ma znaczący wpływ na ich zdolność
działania i na postrzeganą jakość życia. Jednakże bardzo wiele spośród korzyści, które powstają
dzięki kapitałowi społecznemu, przypada wcale nie tym, którzy zainicjowali działania prowadzące
do zwiększenia kapitału społecznego, lecz innym osobom, dlatego też n i e m a m o w y o t y m, a b y
z w i ę k s z e n i e p u l i k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o m o g ł o l e ż e ć w i n t e r e s i e t a k i e j j e d n o s t k i [podkreśl. – B.M.]. Oznacza to, że w przypadku większości form kapitału społecznego ich wytwarzanie
(bądź niszczenie) jest produktem ubocznym innych działań. Tego typu zasoby kapitału społecznego pojawiają się lub zanikają niezależnie od woli jakiejkolwiek działającej jednostki. Dlatego też ta
postać kapitału jest tak słabo rozpoznana i tak trudno uchwytna w działaniach społecznych32.

Podsumowując, zarówno Coleman, jak i Bourdieu traktują kapitał społeczny jako
środek ułatwiający w pewnych okolicznościach pewne działanie, natomiast nie jako cel tego działania. Ewolucja znaczenia pojęcia kapitału, która nastąpiła później u takich teoretyków jak Robert Putnam czy Francis Fukuyama, może oznaczać
28

Idem, Social capital in the creation of human capital, „American Journal of Sociology” 1988,
vol. 94, s. 98. I wcześniejszy tekst: idem, Norms as social capital, w: Economic Imperialism, red.
Gerard Radnitzky, Peter Bernholz, New York: Paragon 1987, s. 133–155.
29
James S. Coleman, Social capital, s. 98.
30
Ibidem, s. 118.
31
Por. Tomasz Zarzycki, Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 2, s. 45–65.
32
James S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of
Sociology” 1988, vol. 94, s. 118.

O pojęciu kapitału w późnym kapitalizmie

57

ekonomizację rzeczywistości społecznej dokonywaną przez dominację kapitału
ekonomicznego poszukującego moralnej legitymizacji dla swoich działań. Najciekawsze przesunięcie wartości ekonomicznej na wartość moralną prezentuje monografia kapitału społecznego Piotra Sztompki (2016), którego ustalenia traktujemy
jako symptom pełnej hegemonii dyskursu ekonomicznego. W podsumowaniu książki
sformułowano osiem tez, w których ujawnia się przesłanie autora. Widać również,
jak niezwykle istotną wagę nadaje on pojęciu kapitału społecznego (na którego
brak jako społeczeństwo zawsze narzekamy), twierdząc (teza piąta): „efektywność
jednostek i zbiorowości, a także poziom ich satysfakcji z życia społecznego zależy
od poziomu posiadanego kapitału społecznego”. Przy czym jak wyjaśnia – i wyjaśnienie to jest dla nas tutaj kluczowe – „Nie wszystkie relacje stanowią kapitał.
T a k ą w a r t o ś ć m a j ą t y l k o r e l a c j e p o z y t y w n e, a w ś r ó d n i c h w s z c z e g ó ln o ś c i r e l a c j e m o r a l n e: z a u f a n i e, l o j a l n o ś ć, w z a j e m n o ś ć, s o l i d a r n o ś ć, s z a c u n e k i s p r a w i e d l i w o ś ć [podkreśl. B.M.]”33. I konkluduje (teza ósma): „klucz do
dobrobytu i szczęścia społeczeństwa leży w pozytywnych relacjach społecznych,
w dobrej przestrzeni międzyludzkiej i gęstej przestrzeni moralnej”34 . Owo zestawienie ze sobą dobrobytu i szczęścia – wartości ekonomicznej (ilościowej) i moralnej (jakościowej) – oznacza (jest to wyrażone wprost), że kapitał społeczny jest
zasobem, który wzrasta i którego poziom zarazem przekłada się empirycznie na
wzrost jakości życia w obu tych wymiarach. Jednocześnie jest tym mechanizmem,
który umożliwia ich wzajemną przekładalność: bogactwo umożliwia dobre życie,
a dobre życie kończy się wzrostem bogactwa. Nie ma chyba mocniejszego wypowiedzenia, będącego zarazem wyznaniem wiary w neoliberalną o i k o d y c e ę.
W rzeczywistości jesteśmy świadkami, jak to ujmuje dowcipnie Jacek Tittenbrun,
„zemsty Marksa zza grobu”, czyli reprodukcji rozszerzonej tego pojęcia z ekonomii na wszelkie inne pozaekonomiczne domeny, co oznacza praktycznie proces
kolonizacji świata przez kapitał35. Inaczej proces ten został opisany przez Marksa
jako realna subsumpcja pracy/życia pod kapitał, co sprawia, że nie ma już realnej
sfery rzeczywistości ani energii, która by nie podlegała kapitalizacji.

WIDMO KAPITAŁU?

Na koniec zadajmy pytanie, jak możliwe były owe alianse myśli ekonomicznej
z dyskursem nauk społecznych. Odpowiedzi na to dostarcza głośny esej Josepha
Vogla Widmo kapitału, który przedstawia genealogię dyskursu ekonomicznego
33

Piotr Sztompka, Kapitał społeczny..., s. 335.
Ibidem, s. 336.
35
Jacek Tittenbrun, Własność siły roboczej a kapitał ludzki i kapitał społeczny, w: Praca i kapitał społeczny w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, red. Jerzy Stępień, Poznań: Prodruk
2006. W swojej ostatniej pracy poświęconej temu procesowi (2014) autor wyraźnie stwierdza, że
zjawisko to jest niezwykle znaczące, jeśli chodzi o relację pomiędzy polem ekonomicznym a resztą
pozaekonomicznych światów społecznych. Wydaje się, że owa wewnętrzna kolonizacja świata przez
kapitał – opisana zresztą przez Marksa na kartach Kapitału – należy do wewnętrznej dynamiki kapitalizmu, rozumianego szeroko jako synonim świata nowoczesnego. Por. Jacek Tittenbrun, Kolonizacja świata przez kapitał, Poznań: Zysk i S-ka 2014.
34
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od XVIII wieku aż po czasy ostatniego kryzysu, traktując historię rynków finansowych jako historię idei. Oto po śmierci Boga, której heroldem był Nietzsche,
jesteśmy świadkami pojawienia się nowej zasady ludzkiej o i k o d y c e i – „niewidzialnej ręki rynku”. Jak pisał Vogl: „rynek nie jest dowolnym miejscem, lecz
miejscem, gdzie realizuje się porządek społeczny w czystej formie – jest katalizatorem, który przekształca namiętności w interesy, łącząc szczęśliwie różne
egoistyczne interesy, i w ten sposób naśladując prawo natury”36. Milton Friedman
podkreślał, że to cudowi wolnego rynku zawdzięczamy, iż rynek cen i zasada
konkurencji „koordynuje aktywności milionów uczestników”. „System cenowy
zastępuje brakujące centrum i tym samym, niechcący i nieświadomie, przejmuje
gwarancję powstania porządku społecznego składającego się z różniących się
między sobą podmiotów jednostkowych”37 . Rynek staje się regulatorem życia
społecznego, stabilizatorem i figurą racjonalności i podstawą nowej zbiorowej
moralności opartej na prawie naturalnym. Stąd przekonanie podzielane przez ojców założycieli socjologii, że o kształcie społeczeństwa nowoczesnego decydują
przemiany ekonomiczne, których byliśmy świadkami od połowy XIX wieku38 ,
a reprodukcja społeczna sprowadza się do reprodukcji gospodarczej i podtrzymywania społeczeństwa (sprowadzonego do populacji siły roboczej) w „bezpiecznym” istnieniu.
Przemoc symboliczna ekonomii (i całego pola ekonomicznego czyniącego ją
w tym momencie prawdziwym hegemonem i centralnym punktem) polega na
odpolitycznieniu ekonomii i uczynieniu z niej „fizyki społecznej” na wzór matematycznego przyrodoznawstwa39. Rynek jest bogiem wszechmocnym i wszechobecnym, przenikającym każdy fragment rzeczywistości bez względu na stawiane
przez nas nieudolnie granice symboliczne w postaci kultury, religii, nauki. Jak
pokazał Bourdieu w przenikliwej analizie ekonomii dóbr symbolicznych, im bardziej
coś jest traktowane jako autonomiczne, tym większą wytwarza wartość, która natychmiast ulega skapitalizowaniu (pozwala na reprodukcję i pomnażanie). Vogl
sugeruje, że nasze problemy definicyjne z kapitałem i kapitalizmem polegają między innymi na tym, że: „Kapitalizm nie jest [...] systemem homogenicznym, lecz
pewnym określonym sposobem organizacji stosunku między procesami ekonomicznymi, porządkiem społecznym i technologiami zarządzania wedle mechanizmów
reprodukcji kapitału”40 . Nie ma jednego odczuwalnego d u c h a kapitalizmu, jest
wiele różnych logik, wiele konstelacji wartości, które wytwarzają efekt kapitalizowania czy kapitału symbolicznego. Takie podejście bliskie jest Marksowi, który
36

Joseph Vogl, Widmo kapitału, s. 41.
Ibidem, za: Milton Friedman, Rose Friedman, Wolny wybór, przeł. Jacek Kwaśniewski, Sosnowiec: Aspekt 2006, s. 12–13; Milton Friedman, Kapitalizm i wolność, przeł. Marek Lasota, Andrzej
Kondratowicz, Warszawa: Centrum im. Adama Smitha, Rzeczpospolita 1993, s. 20 i n.
38
Oprócz Marksa zarówno Durkheim, Weber, jak i Simmel byli tego świadomi, czyniąc ekonomię
głównym przedmiotem refleksji o charakterze socjologicznym. Por. Émile Durkheim, O podziale pracy
społecznej, przeł. Krzysztof Wakar, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011; Max Weber,
Gospodarka i społeczeństwo, przeł. Dorota Lachowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
2002; Georg Simmel, Filozofia pieniądza, przeł. Andrzej Przyłębski, Poznań: Wydawnictwo Fundacji
Humaniora 1997.
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Philip Mirowski, More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature’s
Economics, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
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powraca do nas niby widmo. Dług wobec jego diagnozy nie został jeszcze spłacony, właśnie ze względu na istotę ideologicznego prześlepienia, nadal nie przekroczyliśmy horyzontu nakreślonego przez jego projekt w wymiarze teoretycznym.
Przytoczę dłuższy passus z argumentacją Vogla:
[...] za marksowską analizą można mówić tu o kapitalistycznych sposobach produkcji jedynie
przy założeniu filiacyjnej formy kapitału. [...] Chodzi tu raczej o to, jak zamiana wszystkich możliwych form własności w kapitał z jednej strony oraz przekształcenie wszystkich możliwych działalności i sposobów produkcji w „abstrakcyjną pracę” z drugiej strony łączą się na nowym poziomie czy
też „afiliują”. Tylko pod tym warunkiem autoreprodukcja kapitału może zostać ujęta jako pewna
dominująca maszyna, która przyswaja wszystkie siły produkcyjne oraz produkcje i sama ustanawia
siebie nową „quasi-przyczyną”, współrzędną samopodtrzymywania się związku społecznego i politycznego. Kapitał przejął ustanowienie związków filiacji. Ponadto w tymże kapitale nieczytelna staje się różnica między obiema funkcjami pieniądza: pośredniczeniem między wartościami wymiany
i użycia z jednej strony oraz kierunkiem finansowania, czyli znajdującą się w obiegu wartością
dodatkową w pieniądzu bankowym i kredytowym z drugiej strony41.

Stąd wniosek, który nas najbardziej tutaj interesuje, chociaż wykracza praktycznie
poza ramy tego artykułu. W ramach formacji kapitalistycznej każda produkcja ekonomiczna reprodukuje specyficzny podział pola społecznego. Pomnażanie form
kapitału stało się całościowym faktem społecznym, czyli odtwarza się na poziomie jednostkowym i zbiorowym, łącząc ze sobą różne wymiary czasowe. Kapitalizm „jest tworem historycznym w podwójnym znaczeniu tego słowa. Nie tylko
jest wytwarzany przez historię, ale też nią się karmi, kolonizując przeszłość
i przyszłość. Reprodukuje «gry feudalne» oparte na nostalgii wobec tradycji
i «prawdziwych» wartości, ponieważ to one właśnie najskuteczniej kapitalizują
dziedzictwo przeszłości: zakumulowaną pracę przeszłych pokoleń”42 . Reprodukuje również grę w bezinteresowną, odpolitycznioną wiedzę ekonomiczną i społeczną opartą na modelu racjonalności instrumentalnej oraz szeregu antycypacji
odwołujących się do horyzontu przewidywalnej przyszłości. Używając pojęcia
kapitał w sposób ahistoryczny, w kontekście pozornie pozaekonomicznym, wpisujemy się w omówioną wyżej neoklasyczną tradycję narracyjną, która myli kapitalizację wartości z wartością moralną, a dobrobyt ze szczęściem. W ten sposób
wzmacniamy hegemonię dyskursu ekonomicznego, potwierdzając d u c h a kapitalizmu oraz efektywność jego mechanizmów.
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ON THE CONCEPT OF CAPITAL IN THE LATE CAPITALISM

Summary
The concept of capital is one of the most noticeable and at the same time the most
unclear concepts organizing not only the field of social sciences, but also the public debate
in Poland and in the world. The article analyses two ways of conceptualization of the capital
rooted in political and neoclassical economy together with their sociological modifications.
The aim of this short reconstruction is to present a complex relation between the economic
capital and the social capital treated as moral capital. This ambiguity induces us to ask
a question about the significance of shifting this concept from the field of economic analyses
to the centre of sociological theories in the context of crisis and transformations of late
capitalism.
Trans. Izabela Ślusarek
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POJĘCIE IDEOLOGII JAKO POJĘCIE KRYTYCZNE

W klasycznej pracy o ideologii i utopii, opublikowanej po raz pierwszy
w 1929 roku, Karl Mannheim stawiał sobie za cel dokonanie przełomu w społecznej interpretacji wiedzy. Jak zauważał, argumentacja polityczna – argumentacja poszczególnych „partii”, sama będąca częścią walki o władzę – położyła
wielkie zasługi w rozwijaniu teorii o społecznych uwarunkowaniach myślenia.
Demaskowanie społecznych źródeł poglądów przeciwnika było znakomitą bronią
w walce – aż do momentu, w którym zdemaskowano wszystkie punkty widzenia.
W tej sytuacji podkopano jednak nie tylko zaufanie do partykularnych (i interesownych) wizji świata, ale do myślenia w ogóle. Na horyzoncie pojawiła się
niebezpieczna odpowiedź – irracjonalizm jako wybór nie-myślenia, odwrót od
argumentowania jako takiego i oparcie działania politycznego na niedyskursywnym impulsie1 .
Analiza Mannheima, choć prowadzona w ogólnych terminach, mogła być wówczas przekonująco wsparta konkretnymi przykładami – polityczny innowator tamtego okresu, Benito Mussolini, uważał się przede wszystkim za relatywistę, który
w czasach kompromitacji wszystkich odziedziczonych poglądów przedkłada działanie nad martwe systemy myślenia2. Nie irracjonalizm jednak powinien być odpowiedzią na ten kryzys, przekonywał Mannheim, ale zgeneralizowanie sceptycyzmu
i wyniesienie go na nowy poziom. Problem ideologii, oparty na podejrzeniach
i prowadzący do demaskowania, miał ustąpić problematyce socjologii wiedzy, która
prowadzi do „samokontroli” i „nowej koncepcji obiektywizmu”3 , wprowadza dystans pomiędzy myślącym podmiotem a jego politycznym ideałem. Korzystając
z metafory innego niemieckiego klasyka socjologii, świadomość miała wejść na
nowy poziom „spiralnych schodów świadomości”4 , umożliwiający zyskanie dystansu do własnego punktu widzenia. Ideą Mannheima było więc pozbycie się samego pojęcia ideologii i zastąpienie go pojęciami neutralnymi5 .
1
Zob. Karl Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. Jan Miziński, Warszawa: Aletheia 2008, zwłaszcza s. 63–83 i 302–303.
2
Zob. Emilio Gentile, Początki ideologii faszystowskiej (1918–1925), przeł. Tomasz Wituch,
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011, s. 247–258.
3
Karl Mannheim, Ideologia i utopia, s. 77.
4
Wyrażenie Norberta Eliasa, zob. idem, Społeczeństwo jednostek, przeł. Janusz Stawiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 122–123.
5
Karl Mannheim, Ideologia i utopia, s. 303.
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Wiele można zarzucić jego sposobowi ujmowania problemu: po pierwsze, nie
wszystkie punkty widzenia są w tej samej mierze ideologiczne, nawet jeśli posłużymy się definicją ideologii samego Mannheima, bardzo zawężoną, bo sprowadzającą ideologię do świadomości „pozostającej w tyle za nową rzeczywistością”6 .
Po drugie, przeceniał on polityczną skuteczność demaskacji – często pozostawała
wewnętrzną satysfakcją poszczególnych języków politycznych, a nie przekładała się
na reakcję całej sfery publicznej. Niemieccy lewicowi intelektualiści w okresie
międzywojnia celowali w wysublimowanych analizach świadomości zbiorowej,
ale nie dawało im to żadnej politycznej przewagi w walce o instytucje polityczne.
Z punktu widzenia Mannheima krytyka najwyraźniej automatycznie odnosi skutek, czego doświadczenie historyczne nie potwierdza. Wreszcie, w przywołanych
fragmentach Mannheim zdaje się nie doceniać siły interesu: można wiedzieć, że
stanowisko, które się zajmuje, jest „partykularne”, interesowne, nawet krzywdzące innych – i nadal przy nim obstawać dla własnych korzyści. Jeszcze inna wada
tego rozumowania to niedocenienie ludzkiej skłonności do trwania przy poglądach,
które mogą być mało odporne na krytykę, ale przynoszą liczne zyski „wynagradzające” ich czysto intelektualne słabości. Uprzedzenia narodowe czy rasowe są
źródłem satysfakcji (wspierają poczucie wyższości, dostarczają spójnego obrazu
świata), nawet jeśli można łatwo podważyć ich sensowność.
Niezależnie jednak od tych wszystkich zastrzeżeń, a wymieniam je tylko dla
porządku i bez intencji polemicznych wobec pracy sprzed bez mała stu lat,
Mannheim skutecznie udowodnił, że pojęcie ideologii jest zbyt „obciążone”, by
pozostawało narzędziem interpretacji socjologicznej. Pojęcie ideologii nie zniknęło jednak, ale pozostaje jednym z najważniejszych elementów humanistyki dwudziestowiecznej. I to pomimo tego, że od czasów Mannheima było poddawane
krytyce regularnie, na przykład w pracach Jeana Baudrillarda czy Michela Foucault,
jako przestarzałe i zbyt obciążone dziewiętnastowiecznymi schematami myślenia.
Jego obecność przywołuje na myśl słynny przypadek widma człowieka, który zapomniał, że już nie żyje...
Swoją widmową żywotność zawdzięcza ono także specyfice dwóch pól dyskursywnych, które najsilniej przyczyniły się do jego przetrwania i teoretycznego
wzbogacenia – marksizmu i psychoanalizy. W tych teoriach pojęcie ideologii może
przetrwać, ponieważ w ich tradycji uprawia się myślenie, która nie stawia sobie
neutralności za ideał. W tym artykule chciałbym przedstawić kilka cech charakterystycznych pojęcia ideologii, tak jak było ono używane w pracach Louisa
Althussera, a współcześnie – Slavoja Žižka. W teoriach tych autorów pojęcie to
pozostaje krytyczne i stronnicze, ponieważ łączą jego użycie z opowiedzeniem się
za pewną prawdą teoretyczną – chcę w tym tekście zapytać, czy nie jest to typ
inspiracji potrzebny współczesnym naukom społecznym. Na następnych stronach
przedstawię definicję Althussera, zarysuję otwierane przez nią możliwości interpretacyjne, wskażę też na jej ograniczenia i sposób, w jaki mogą one być rozwiązane dzięki pracy Žižka. W podsumowaniu powrócę do pytania o istotność teorii
ideologii dla nauk społecznych.

6

Zob. ibidem, s. 129.

Pojęcie ideologii jako pojęcie krytyczne

65

REALNOŚĆ I REPREZENTACJA

Wkład Althussera do teorii ideologii jest bodaj najbardziej znaną częścią jego
twórczości. Warto jednak zreferować go raz jeszcze, akcentując niespójności,
wskazujące na ważne dylematy teorii.
Po pierwsze, Althusser chce zerwać z rozumieniem ideologii jako formy
„świadomości” – fałszywej, jak zwykło się rozumieć to pojęcie w typowych rekonstrukcjach marksizmu, lub nawet „rewolucyjnej”, jak w przypadku leninowskiego pojęcia „ideologii proletariackiej”. Według Althussera ideologia jest
„zasadniczo nieświadoma”, jest sposobem, w jaki przeżywamy swoje życie7 .
Ideologii więc nie „mamy”, ale jesteśmy w niej, nie zakrywa ona świata, ale j e s t
naszym światem. Jest ona pewnym wyobrażeniem, gestalt nas samych w świecie.
Jest sposobem, w jaki jawimy się sobie samym w sytuacjach, z których składa się
nasze życie.
Althusser rozwija własną teorię ideologii w dwóch kluczowych tekstach:
Marksizm a humanizm oraz w Ideologiach i ideologicznych aparatach państwa.
W obu definiuje ideologię podobnie, jako to, co reprezentuje „wyobrażeniową
relację” do „realnych warunków egzystencji”8. Wyrażenie „realne warunki egzystencji” odnosi się do wymiaru strukturalnego, którego „doświadczyć” nie sposób.
Nie da się myśleć w kategoriach strukturalnych, będąc zaangażowanym w świat
społeczny, gdyż to, co strukturalne, można dostrzec jedynie z punktu widzenia teorii, a więc takiego, który stara się ująć całość pewnego procesu społecznego. To, że
nie da się „zsubiektywizować” działania struktur społecznych, nie oznacza jednak, że same te struktury nie oddziałują na podmiot. Podmiot jednak nie może
być tego oddziaływania świadomy – dociera ono do niego, jednak w postaci już
przemieszczonej, opracowanej, wpisanej w pewną reprezentację mającą charakter
właśnie fantazji podmiotu o samym sobie.
Althusserowskie ujęcie różnicy między poziomem realnym (struktury) a wyobrażeniowym (poziom reprezentacji, gestalt budowanego w formie obrazu lub
narracji) wiele zawdzięcza psychoanalitycznej teorii Jacquesa Lacana, który
w swojej koncepcji wprowadza rozróżnienie rejestrów wyobrażeniowego, symbolicznego i realnego. Tyle że u Lacana to wymiar symboliczny ma charakter
strukturalny, to on „determinuje” podmiot przez sieć elementów znaczących. Realne
jest to, co nie daje się zsubiektywizować ani ująć symbolicznie, to, co wyrywa nas
z działania struktur (symbolicznych) i reprezentacji (wyobrażeniowych). Tymczasem Althusser w swoim rozumieniu wymiaru realnego pozostaje wierny marksizmowi i jako „realne” ujmuje działanie struktur społecznych – przede wszystkim,
ale nie tylko, w postaci reprodukcji stosunków klasowych.

7
Louis Althusser, W imię Marksa, przeł. Michał Herer, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009, s. 268.
8
Zob. ibidem, s. 269; por. idem, Lenin and Philosophy, przeł. Ben Brewster, London: New Left
Books 1971, s. 162.
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Bardzo podobne zaś jest Althussera ujęcie ideologii i Lacana ujęcie wymiaru
wyobrażeniowego9 . Często przywoływany tekst Lacana o „fazie lustra”10 mógłby
zostać potraktowany niemal jako bezpośrednia, choć niewymieniona inspiracja
pierwszych sformułowań Althussera z tekstu Marksizm i humanizm. W ujęciu
Lacana „faza lustra” to moment, w którym dziecko zaczyna rozpoznawać swoje
odbicie w lustrze. W ten sposób jest w stanie po raz pierwszy zintegrować doświadczenie swojego ciała, zaczyna postrzegać je jako całość możliwą do kierowania. Obraz ten jest zawsze minimalnie „skłamany”, choćby dlatego, że zawsze
jest odbiciem, zawsze jest już jakoś „odwrócony”. Nie jest dokładną mapą ciała,
ale jego przybliżonym ujęciem. Ta cecha reprezentacji ciała jest zresztą intuicyjnie zrozumiała – znany jest przecież fenomen bycia zaskoczonym przez własne
odbicie w lustrze, a jest to dokładnie ten moment, kiedy nasze wewnętrzne wyobrażenie samych siebie i swojego wyglądu zostaje skonfrontowane z zewnętrzną reprezentacją. Wewnętrzny obraz siebie samego może być źródłem satysfakcji
lub cierpienia, nie jest czysto „użytkowy”, jest więc także czymś przeżywanym.
W podobnym duchu Althusser pisze o ideologii klasowej, która musi być
przeżywana, żeby być użyteczną (a nie na odwrót). Burżuazja najpierw musi
„przeżyć” hasła, pod którymi walczy o dominację własnego interesu klasowego11 .
Hasła te („wolność, równość, własność”) nie są więc manipulacją, ale elementem
obrazu samej siebie, wyznaczają burżuazji pewną rolę w wyobrażonym dramacie, który dla niej samej jest dramatem losów całego świata. Równocześnie są nie
tylko przeżywane, ale też coś umożliwiają – pełnią funkcję integrującą, pozwalają
określić burżuazji jej własne miejsce w procesie historycznym.

STRUKTURY I SUBIEKTYWNE „ZACZAROWANIA”

Psychoanalityczne korzenie tego ujęcia są jasne, a co z socjologicznymi – do
jakiego sposobu myślenia można odnieść ujęcie althusserowskie? Przede wszystkim jego ujęcie „realności” wskazuje na to, że procesy społeczne nie są czymś, co
rozpatruje się na poziomie działających jednostek. Struktury funkcjonują na poziomie rządzącym się własnymi zasadami i regułami. To ujęcie sytuuje się blisko
sposobu, w jaki ową rzeczywistość, do której odnosi się socjologia, ujmował Émile
Durkheim. Fakt społeczny nie jest czymś, co można „postrzegać”, należy umieć
go wyinterpretować (na przykład ujmując normę prawną jako sformalizowaną postać relacji społecznej12 ) lub „wydobyć” – w takim sensie, w jakim niegdyś wywoływało się obraz fotograficzny – za pomocą specjalnych technik (na przykład
9
Dobrze oddaje to formuła określająca koncepcję ideologii Althussera jako „materializmu wyobrażeniowego”, zob. Pascale Gillot, Pour un matérialisme de l’imaginaire: Althusser lecteur de Freud
et de Spinoza, http://www.penser-la-transformation.org/colloque/2013-05-27%20Gillot.htm [dostęp
14.04.2017].
10
Jacques Lacan, Stadium zwierciadła jako czynnik kształtujący funkcję ja w świetle doświadczenia psychoanalitycznego, przeł. Jerzy W. Aleksandrowicz, „Psychoterapia” 1987, nr 4 (63), s. 5–9.
11
Louis Althusser, W imię Marksa, s. 270.
12
To rzecz jasna przypadek z klasycznej pracy Émile’a Durkheima O podziale pracy społecznej, przeł. Krzysztof Wakar, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
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analizy statystycznej)13. Rzeczywistość społeczna według Durkheima nieskończenie przekracza poziom jednostkowy i nie sposób zrozumieć jej za pomocą pojęć
właściwych dla sposobu, w jaki jednostki przeżywają swoje doświadczenia. Istnieje więc luka między tym, co społeczne, a jednostkowym doświadczeniem – dzięki
tej luce zresztą Durkheim może wyznaczyć kontury tego „przedmiotu teoretycznego” (mówiąc językiem Althussera), którym ma zająć się socjologia jako nauka,
a więc wyznaczyć socjologii dziedzinę, by następnie z owego obszaru przeprowadzać „inwazję” na inne dyscypliny14 .
W podobny sposób działa althusserowskie pojęcie „struktury” jako bytu, który
jest dostrzegalny dopiero dzięki teorii, a dokładniej – dzięki „rewolucji teoretycznej” Marksa15. W ten sposób Althusser próbuje ugruntować rozumienie marksizmu
jako przełomu, dzięki któremu można wyjść z ideologicznych założeń na temat
świata społecznego i opracować ów świat teoretycznie. Oczywiście Althusser przyjmuje inne założenia dotyczące tego, w jaki sposób istnieje to, co społeczne – swoje wczesne ujęcia koryguje silnym podkreśleniem roli antagonizmu klasowego
jako tego, co organizuje struktury. Konsekwentnie, wybór marksizmu jako teorii
jest powiązany z zaangażowaniem po jednej ze stron walki klasowej, co Althusser
starał się opisać w swoich tekstach powstałych od końca lat sześćdziesiątych16 .
Podobnie ostrym odróżnieniem poziomu „przeżywania” od poziomu procesów
społecznych operuje Pierre Bourdieu. Znakomicie widać to choćby w napisanej
wspólnie z Jeanem-Claudem Passeronem Reprodukcji17. Z tego punktu widzenia
szczególnie istotna jest pierwsza część książki, podzielona na numerowane tezy sformułowane w dogmatyczny sposób, z użyciem charakterystycznych skrótów, zmuszających czytelnika do rekonstrukcji wielu poziomów czegoś, co można nazwać
„składnią teoretyczną” tego tekstu. W skrótach tych są zakodowane kluczowe pojęcia książki – działanie pedagogiczne (DP), autorytet pedagogiczny (AP), praca
pedagogiczna (PP) i inne18 . Każde z tych pojęć oznacza jakiś element rzeczywistości systemu edukacji, a dzięki skrótowemu zapisowi możliwe jest przedstawienie
ich skomplikowanych wzajemnych relacji: uzupełniania, wzmacniania, nakładania.
Poprzez spiętrzenie pojęć (umieszczeniu w jednym zdaniu kilku skrótów
w różnych relacjach) Bourdieu i Passeron próbują „sformalizować” własne ujęcie procesów zachodzących w szkole. Formalizacja ta z kolei służy temu, by odbiorca wziął w nawias własne doświadczenie systemu edukacji, ale także (a może
przede wszystkim) spontaniczne wyobrażenie tego systemu, rodzaj wieloznacznej i rozbudowanej, rozproszonej ideologii edukacyjnej, tworzącej rozmaite mitologie odgrywające zresztą kluczową rolę w reprodukcji relacji klasowych. Te
13
Więcej na ten temat w Émile Durkheim, Zasady metody socjologicznej, przeł. Jerzy Szacki,
Warszawa: PWN 1968.
14
O „imperializmie socjologicznym” Durkheima zob. Steven Lukes, Durkheim. Życie i dzieło,
przeł. Ewa Klekot, Ewa Szul-Skjoeldkrona, Warszawa: Oficyna Naukowa 2012, s. 448–455.
15
Sformułowanie Althussera z okresu pracy nad epistemologią Marksa, zob. Louis Althusser,
Etienne Balibar, Czytanie „Kapitału”, przeł. Wiktor Dłuski, Warszawa: PIW 1975.
16
Po pierwszej fazie swojej pracy teoretycznej, w której opracowywał swoje pojęcie „przełomu
epistemologicznego”. Zob. np. artykuły z Louis Althusser, Lenin and Philosophy, a także idem,
W odpowiedzi Johnowi Lewisowi, Warszawa: Almapress 1989.
17
Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania,
przeł. Elżbieta Neyman, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
18
Ibidem, s. 72.
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rozproszone, spontaniczne wyobrażenia wzmacniają przede wszystkim mit merytokratycznej zasługi i w ten sposób naturalizują przewagi społeczne, przedstawiając je jako potwierdzone osiągnięciami (dyplomem) zasługi osobiste. W ten
sposób arbitralna przewaga klasowa zostaje przedstawiona jako efekt racjonalnej
organizacji społecznej – dominacja społeczna to „dominacja racjonalności”. Dogmatyczny, piętrowy styl części pierwszej ma na celu właśnie odwrócenie tego,
co zostaje znaturalizowane przez samo działanie systemu edukacyjnego. W ten
sposób styl wykładu jest także działaniem – ma wymusić na czytelniku rezygnację z wszelkiej spontaniczności w swoim rozumieniu świata społecznego.
Zauważmy na marginesie, że jest to zradykalizowana wersja Durkheimowskiego postulatu, by z socjologii wszędzie, gdzie się da, rugować pojęcia potoczne19
– Bourdieu i Passeron chcieliby także rugować nasze spontaniczne przekonania
wypływające z doświadczenia instytucji.
Ta konieczność podkreślenia luki pomiędzy doświadczeniem jednostkowym
a działaniem struktur jest konieczna, ponieważ to, co społeczne, jest ujęte w rozmaite formuły zbiorowych i indywidualnych reprezentacji, które wydają się
w pewnym sensie prawdziwsze niż sama rzeczywistość. Althusserowska definicja
ideologii jako „reprezentacji wyobrażeniowego stosunku do realnych warunków
egzystencji” opracowuje teoretycznie tę intuicję, niemal od zawsze obecną w pewnych tradycjach socjologii. Następnie uzupełnia tę definicję o teorię „ideologicznych aparatów państwa” (IAP) jako instytucji (takich jak rodzina, szkoła, kościół)
wdrażających jednostkę do pewnego sposobu myślenia i działania, który czyni
z niej „podmiot ideologii”20 .
Teoria IAP to rzeczywiście „uzupełnienie”, to znaczy dodanie jednej teorii
do drugiej, a nie zbudowanie spójnego wyjaśnienia. Przejście pomiędzy jednym
a drugim poziomem jest dalece nieoczywiste, co zresztą w opinii niektórych
wskazuje na różne niesprowadzalne do siebie poziomy działania ideologii. Niektórzy tę różnicę opisują jako rozziew między poziomem subiektywizacji a materialnego wsparcia dla ideologii21. Przykładowo: jeśli jedną z najważniejszych
ideologii dla kapitalizmu jest ideologia „kariery” jako indywidualnego sukcesu
na rynku, to ideologia ta będzie funkcjonowała na różnych poziomach. Jednym
z nich jest poziom subiektywności, która może przeżywać wizję indywidualnej
kariery jako pewnego upragnionego losu. Z drugiej strony, ideologia ta musi
również funkcjonować zewnętrznie, wsparta przez materialne praktyki, wprowadzana w życie na przykład w szkole czy w instytucjach państwa opiekuńczego,
promujących pewien ideał stawiania sobie celów jako sposób jednostek na kierowanie samymi sobą. Nie istnieje proste czy automatyczne przejście między
jednym poziomem a drugim.
19

Zob. Émile Durkheim, Zasady metody..., s. 45–51.
Cytowana definicja i teoria IAP to kluczowe elementy słynnego artykułu Ideologie i aparaty
ideologiczne państwa, zob. Louis Althusser, Lenin and philosophy, s. 127–186 (a także tłumaczenie polskie – niestety mylące z powodu pewnych decyzji tłumacza, zob. idem, Ideologie i aparaty
ideologiczne państwa, przeł. Andrzej Staroń, „Nowa Krytyka”, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?
article374 [dostęp 14.04.2017].
21
Slavoj Žižek, Absolute Recoil. Towards a New Foundations of Dialectical Materialism, London:
Verso 2014, s. 51–55.
20
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Inni podkreślają rozziew pomiędzy różnymi poziomami reprodukcji dominacji w kapitalizmie22 . Pierwotny poziom to reprodukcja kapitalistycznych relacji
społecznych. Jest ona dosłownie wdrażana w życie przez jednostki, odtwarzana
na podstawie środków dostępnych poszczególnym uczestnikom procesów społecznych. Kontynuując przykład kariery: role życiowe są „ćwiczone” na bazie
dostępnych zasobów w szeregu sfer. Dzięki temu jedni przekonują się, że stoją
przed nimi otworem szerokie horyzonty i szanse, kiedy inni uświadamiają sobie,
że lepsze dla nich będzie „poprzestanie na małym”. Drugim poziomem jest ten,
na którym „ideologiczne aparaty państwa” takie jak szkoła „odbijają” te spontaniczne relacje dominacji w lustrze racjonalnych uzasadnień (na przykład w micie merytokracji, podważanym przez Bourdieu i Passerona).
Impas teoretyczny, powodowany przez nieciągłość między dwiema teoriami
(„subiektywizacji” oraz „ideologicznych aparatów państwa”) odbija dwa trwałe
dylematy socjologiczne: po pierwsze, rozziew między możliwą do zobiektywizowania strukturą a krętymi ścieżkami doświadczenia subiektywnego, po drugie
– niejasne relacje między praktykami społecznymi i ich doświadczaniem przez
zaangażowane w nie podmioty a porządkiem instytucjonalnym.

TEORIA IDEOLOGII JAKO TEORIA USPOŁECZNIENIA

Do tych impasów teorii Althussera i sposobów ich rozwiązania na gruncie
innych teorii wrócę w następnych sekcjach tego artykułu. Teraz chciałbym jeszcze raz podkreślić to, co wydaje mi się kluczowym i trwałym wkładem tego badacza do teorii ideologii. W swojej zwięzłej definicji „subiektywnej” strony procesu
ideologii Althusser wyznaczył na nowo przedmiot teorii ideologii. Powiązał to
pojęcie z psychoanalitycznym ujęciem nieświadomego, a konieczność ideologii
zuniwersalizował na wszystkie przeszłe (i przyszłe) formacje społeczne. Do takiego ujęcia procesów ideologicznych nawiązywało później wielu autorów, a sama
teoria ideologii dzięki niemu przestaje być „narzędziem walki politycznej” (jako
teoria manipulacji i błędów poznawczych przeciwnika), a zbliża się do teorii wyjaśniającej uspołecznienie jako takie, równocześnie nie tracąc krytycznego ostrza
(jak dzieje się to w przypadku „neutralnego” podejścia Mannheimowskiego).
Definicja althusserowska pozwala nam ująć ideologię jako reprezentację,
która jest równocześnie „zniekształcona” i konieczna do przetrwania. Nasze zaangażowanie w świat społeczny wymaga zasłony, która oddziela nas od w pełni
obiektywizującego spojrzenia na siebie i świat. Jeśli ją tracimy, znajdujemy się
w sytuacji kogoś, kto utracił nie tylko „złudzenia”, ale także nadzieję. Znakomicie obrazuje tę sytuację krótki fragment z jednego z międzywojennych pamiętników bezrobotnych:

22
Zob. Frieder Otto Wolf, The problem of reproduction: probing the lacunae of Althusser’s
theoretical investigations of ideology and ideological state apparatuses, przeł. A. von Kameke,
M. Henninger, w: Encountering Althusser. Politics and Materialism in Cointemporary Radical
Thought, red. Katja Diefenbach et al., London: Bloomsbury 2013, s. 250–251.

70

Krzysztof Świrek

Pewnego dnia ugotowano nam resztę kartofli z łupinami. Wtem ktoś zapukał. Matka otworzyła
drzwi, wszedł biedny prosząc o jałmużnę, matka wskazała na nasze kartofle z łupinami, tłumacząc, że
sama nie ma. I ulitowało się serce żebracze, wysypał z torby uzbierany chleb, kawałki cukru i wędliny,
dał nam i wyszedł bez słowa. Matka wtedy długo, długo płakała. Gdy ojciec wrócił, opowiedziała mu.
Ojciec po głębokim namyśle zdecydował: „przeciąć to marne życie”, jak się wyraził. Tej nocy rodzice
wcale nie spali. Matka ciągle perswadowała, że chyba Dobry Bóg nie skazał nas na głodową śmierć,
a może już jutro się odmieni wszystko. I znów wlokły się dni chłodne i głodne23.

W tej krótkiej opowieści jak w soczewce skupia się wiele kluczowych problemów.
W rodzinie od dawna doświadczającej biedy wydarza się zdarzenie traumatyczne, wytrącające z normalnego biegu codzienności – jest nim wizyta żebraka
i upokarzający dla klasy robotniczej akt litości ze strony osoby znajdującej się
na społecznym dnie. Zdarzenie to jest „kroplą, która przelała kielich”, gdyż jak
w lustrze ukazuje rodzinie jej własne położenie. W ten sposób zapewne uderza
bezpośrednio w tę reprezentację, która dotychczas pozwalała jej przetrwać – obraz
biedy znoszonej z godnością, być może walki o utrzymanie się na powierzchni,
ucieczki przed widmem nędzy. Jest tak, jakby dotychczasowa trudna sytuacja
musiała ukazać się jej uczestnikom w formie wyostrzonej, wydestylowanej, jako
emblemat ukazujący „dno upokorzenia”.
Po tym wydarzeniu matka odreagowuje „długo płacząc”, a następnie opowiadając wydarzenie małżonkowi. Wydarzenie opowiedziane w formie słownej
pewnie pozostaje wstrząsające, być może nawet jest nim w większym stopniu, ale
relacja jest zbyt szczątkowa, byśmy mogli się tego domyślać. Za to w formie cytatu podane są słowa ojca, które wyrażają jego stan po utracie złudzeń. Narrator
relacji („bodaj córka”, piszą redaktorzy tomu) podkreśla wagę tych słów, nie tylko cytując je, ale też zaświadczając o ich precyzji („tak się wyraził”). Pamiętniki
bezrobotnych pełne są obrazów desperacji, sytuacji, w których ktoś przekracza
własne granice i odkrywa nowe rejony cierpienia i odrzucenia. W tym opisie uderza zarówno zdawkowość reakcji (krótkie „przeciąć to marne życie”), odarcie
z emocji czy emfazy, która zdają się pomagać innym autorom (kiedy mogą dosłownie wykrzyczeć swoje cierpienie). Drugim kluczowym elementem jest zaznaczone przez narratora długie milczenie przedzielające relację matki i reakcję ojca.
Narrator rozpoznaje w nim „głęboki namysł”, ale trudno powiedzieć, jaki inny typ „rozumowania” miałby prowadzić do decyzji o skończeniu z życiem niż
właśnie piętrzące się nagromadzenie sprzecznych słów i wyobrażeń, dosłownie
zbyt bolesnych, by je wypowiedzieć. Sytuacja tego długotrwałego milczenia przywołuje zresztą echo znanego sformułowania Freuda o „pracującym w ciszy”
popędzie śmierci.
Decyzja ojca, by nie przedłużać cierpienia rodziny, spotyka się z reakcją
matki. Ona już rozpoczęła pracę symbolicznego opracowania trudnego zdarzenia,
tej konfrontacji z nędzą własnego położenia. Najpierw, przypomnijmy, „długo
płakała”, co oznacza, że znalazła w sobie dość siły, by na zdarzenie jakoś zareagować (w przeciwieństwie do milczącego stuporu mężczyzny). Potem była zdolna
opowiedzieć zdarzenie, co wskazuje, że zrekonstruowała je w formie intersubiektywnej, odnalazła znaczące (mówiąc językiem Lacana), które były w stanie odebrać doświadczeniu część jego niszczycielskiej mocy. Dzięki temu jest w stanie
23

Pamiętniki bezrobotnych, t. 1, Warszawa: PWE 1967, s. 195.
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dalej pracować w rejestrze znaczącego – jak czytamy w dalszej części relacji,
całą noc kobieta spędzi właśnie na „pracy” z ojcem rodziny, wytrwale rekonstruując siatkę znaczących zniszczoną przez wcześniejsze wydarzenia. Kluczowym
znaczącym w tej pracy, w tej konstrukcji symbolicznej, jest oczywiście znaczące „Dobrego Boga” jako ostatniej instancji gwarantującej spójność i sensowność
świata (zarówno społecznego, jak i wewnętrznego doświadczenia).
W tym punkcie ów krótki tekst pokazuje wagę religii rozumianej nie tyle
jako typ doświadczenia „negacji świata” czy jako ideału moralnego, co jako siatki znaczących umożliwiających ochronę przed nieznośnym lękiem, poczuciem
bycia rzuconym na pastwę wrogiego świata. Religia w tym właśnie sensie jest
„opium ludu”, w zgodzie z genialną intuicją Marksa24, wciąż godną przypominania szczególnie przy okazji publicystycznych krytyk religijności klas niższych
jako rzekomo „powierzchownej”, opartej na przywiązaniu do rytuału czy symboliki. Po pierwsze, przywiązanie do znaczącego nie może być „powierzchowne”,
bo znaczący nie ma „głębi” (odsyła jedynie do innych znaczących) – lub, jeszcze
inaczej, znaczący jako taki jest wyłącznie powierzchowny, zatem przywiązanie
do niego nie może realizować się inaczej niż w potwierdzaniu wagi i istotności
owej „powierzchni”. Po drugie, przywiązanie do rytuału i zewnętrznych znaczących jest niezbędne, by podmiot nie był dosłownie przytłoczony tym, co niewyrażalne w doświadczeniu.
Ta rekonstrukcja sytuacji opisanej w jednym z międzywojennych pamiętników wskazuje, że jakaś forma zasłony, jakaś forma reprezentacji pozwalającej
utrzymać nadzieję, jest konieczna. Sytuacje trudne odsłaniają to, co dzieje się, gdy
ta zasłona zostaje przerwana, pokazują też, że potrzeba wysiłku, wytrwałej pracy, by ją na powrót „zszyć”. W ten sposób z teorii ideologii wyłania się teoria
uspołecznienia – co, zauważmy, jest ciekawym przesunięciem w obrębie marksistowskiej tradycji zadawania pytań o ideologię. Jeśli bowiem pojęcie ideologii
w tradycji marksistowskiej ma wyjaśniać, dlaczego nie dochodzi do rewolucji,
dlaczego trwa przywiązanie do status quo, to teoria ideologii jako subiektywizacji pokazuje, że przywiązanie do status quo (w sensie wytrwałości w „prowadzeniu codziennego życia”) jest samo w sobie wysoce skomplikowaną, piętrową
konstrukcją, która w pewnych warunkach wymaga aktywnego podtrzymywania.
Definicja ideologii jako formy subiektywizacji naszego sposobu doświadczania
sytuacji realnej naprowadza nas na te tropy. Praca Althussera wyznacza w tym
miejscu podstawowy kierunek. Oczywiście do jej pełniejszego opracowania
(zgodnego z logiką znaczącego i pracy w rejestrze symbolicznym) przydatna jest
teoria psychoanalityczna, z której Althusser zresztą korzystał.
W obszarze socjologii najbliższe takiej problematyce wydaje się pojęcie
illusio wprowadzone przez Pierre’a Bourdieu. Oznacza ono zaangażowanie w grę
prowadzoną w danym polu społecznym, wiarę w istotność stawek, o której toczy
się gra w danym polu (ekonomicznym, artystycznym, naukowym i innych), i wiarę w samą istotność tej gry. Upadek owej wiary identyfikuje Bourdieu z momentami kryzysu (podobnie jak jedynie sytuacje kryzysowe pokazują „podszewkę”

24

Zob. Karol Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, przeł. Leszek
Kołakowski, w: Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, t. 1, Warszawa: Książka i Wiedza 1976
[1844], s. 458.
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subiektywizacji, rozpad zaangażowania, rozpad wiary w przyszłość)25 – w tych
momentach efekt utraty illusio jest podobny jak efekt kryzysu owej „zasłony”,
która na co dzień pozwala mierzyć się z własnym życiem. Równocześnie jednak
podobieństwo to ma swoje granice: Bourdieu wprowadza pojęcie illusio w kontekście analizy wyłaniania się obszarów specyficznych, arbitralnych zainteresowań, gier o stawki, w których nie ma nic koniecznego. Trudno powiedzieć to
samo o teorii ideologii jako subiektywizacji, ta bowiem celuje raczej w tradycyjne marksowskie pojęcie interesu, a więc w pojęcie opisujące kombinację warunków społecznego przetrwania. Inna różnica ma jeszcze większe znaczenie.
W koncepcji illusio Bourdieu akcentuje stosunek odpowiedniości między habitusem a polem gry i pozycją zajmowaną w grze. W niektórych sformułowaniach
Bourdieu sugeruje wręcz pełną ciągłość między subiektywną wiarą i strukturą
zapisaną w polu26 – tymczasem pojęcie ideologii pozwala na równoczesne zaznaczanie ciągłości i nieciągłości, zakłada minimalną refleksyjność, umożliwia
tym samym dialektyczną analizę, co dobrze pokazuje teoria Žižka.

UZEWNĘTRZNIENIA I SUPLEMENTY

We wcześniejszym fragmencie artykułu wskazywałem na opozycje charakterystyczne dla teorii Althussera – np. między wymiarem jednostkowym i instytucjonalnym, brak konceptualizacji „przejścia” między poziomem subiektywnym
a wymiarem „aparatów państwa”. Jako ciekawe przykłady osłabiania tych opozycji można wskazać mechanizmy ideologiczne opisywane od końca lat osiemdziesiątych przez Slavoja Žižka. Z jego bogatego dorobku wybrałbym kilka wątków,
za to powtarzających się i w pewien sposób charakterystycznych dla jego sposobu analizy.
W odniesieniu do opozycji między porządkiem subiektywnym a instytucjonalnym Žižek wielokrotnie podkreśla, że działanie instytucji nie jest nigdy „czysto
formalne”, ale wspiera się zawsze na pewnym suplemencie obscenicznej rozkoszy.
Instytucja opiera własną siłę działania na swoim sekretnym, wypartym życiu27 .
Taki jest sens rytuałów inicjacji, zjawisk fali w wojsku czy więzieniach, szkolnych rytuałów znęcania się nad słabszymi uczniami i wielu podobnych fenomenów, aż do poziomu kolektywnego poszukiwania wroga wyrażanego przez
sentymenty rasistowskie.
Žižek podkreśla, że fenomeny tego rodzaju nigdy nie są „patologicznymi przypadkami”, ale stanowią podstawę więzi społecznej, na której instytucje wspierają
swoje działanie. Na tym polega także ideologiczna lojalność wobec instytucji: na
uczestnictwie w „brudnym sekrecie”. Sam ten sekret zaś wspiera się na ramach
25
Pierre Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. Andrzej Zawadzki,
Kraków: Universitas 2007, s. 349, przyp. 18.
26
Zob. np. fragmenty o illusio i „pierwotnej doksie” w: Pierre Bourdieu, Zmysł praktyczny, przeł.
Maciej Falski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 92, 94.
27
Zob. Slavoj Žižek, Przekleństwo fantazji, przeł. Adam Chmielewski, Wrocław: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego 2001, s. 38–42.
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symbolicznych instytucji, to one go produkują. Jeśli chcemy reformować instytucję, powinniśmy odwołać się właśnie do samych ram symbolicznych, a nie do
przypadków instytucjonalnej patologii, bo te będą produkowane dalej, jeśli nie
zmieni się rama symboliczna funkcjonowania całości. Jest to podstawowy argument Žižka na przykład w odniesieniu do przypadków molestowania w instytucjach: molestowanie jest efektem nie tyle patologicznych skłonności jednostek,
co reguł symbolicznych instytucji28. Dopóki nie zmienią się te reguły, przypadki
przekraczania granic będą się powtarzać, bo taka jest logika „wewnętrznej transgresji” – łamania zasad będącego obscenicznym potwierdzeniem ich obecności
i siły.
Nasze doświadczanie rzeczywistości społecznej jest jednak samopodtrzymywane przez rozmaite zinstytucjonalizowane rytuały, które zdejmują z nas część
kłopotliwego i męczącego obowiązku „doświadczania”. Klasycznym przykładem,
przywoływanym także przez Žižka, jest tradycyjna instytucja płaczek na pogrzebie29 . Žižek daleki jest od krytyków tego rodzaju zjawisk, wskazujących na nieautentyczny charakter odgrywanej w ten sposób żałoby. Tego typu „zewnętrzne”
rytuały nie ograniczają naszej wolności doświadczania, ale – wręcz przeciwnie
– uwalniają nas, dają ulgę, chronią przed zalewem ambiwalencji. Tam, gdzie brakuje
zrytualizowanych reakcji na żałobę (a więc jakiejś dozy uzewnętrznienia, „uzupełnienia” podmiotu przez zewnętrzne, społeczne struktury), tam samo doświadczenie żałoby staje się trudniejsze30 .
Ani porządek instytucjonalny, ani porządek podmiotowy nie powinny być
rozumiane jako oddzielone i zamknięte całości, charakteryzuje je raczej ciągłe
„wzajemne podtrzymywanie”, w ramach którego rozkosz odczuwana przez podmioty stanowi o sile instytucji, zewnętrzny rytuał zaś podtrzymuje doświadczenie
jednostkowe, a więc to, co zsubiektywizowane. Obie rzeczywistości przenikają się,
co może ująć wyłącznie analiza dialektyczna.
Po drugie, same zjawiska ideologiczne mogą mieć różny charakter – zarówno subiektywny w konwencjonalnym znaczeniu wewnętrznych przekonań na
temat świata, jak i zrytualizowany i uzewnętrzniony w sieci symboli i instytucji
społecznych. Žižek opisał to schematycznie w podstawowym dla zrozumienia
jego koncepcji tekście Widmo ideologii, gdzie wyznaczył trzy formy zjawisk ideologicznych31: ideologię „w sobie” – to, co konwencjonalnie rozumie się jako
przekonania o charakterze ideologicznym, wierzenia. Ideologię dla siebie – uzewnętrznioną w postaci zewnętrznych rytuałów, zmaterializowaną w instytucjach
(czyli ideologię „praktykowaną” w ramach instytucji – kościoła, szkoły i podobnych). Wreszcie trzeci typ – ideologia „powracająca do siebie”, która jest naszą
uprzednią, subiektywną zgodą na działanie zewnętrznych, materialnych rytuałów.

28

Zob. Slavoj Žižek, Mel Gibson at the Serbsky Institute, „The Symptom” 2007, nr 8, www.lacan.
com/symptom8_articles/zizek8.html [dostęp: 14. 04. 2016].
29
Slavoj Žižek, Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. Julian Kutyła, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008, s. 37, 40. Cytowane miejsca pochodzą z rozdziału bardzo przystępnie wyjaśniającego fenomen interpasywności, o który tutaj chodzi, zob. ibidem, s. 36–54.
30
Na ten temat zob. też Darian Leader, The New Black, London: Penguin Books 2009, s. 71–91.
31
Slavoj Žižek, Widmo ideologii, przeł. Maciej Kropiwnicki, w: Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Maciej Kropiwnicki, Julian Kutyła, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009,
s. 338–348.
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Aby wyjaśnić ten ostatni typ, będący rodzajem przedrefleksyjnej zgody na efekty
ideologicznego treningu, można odwołać się do sposobu, w jaki Žižek interpretuje
znaną formułę Pascala – radę udzielaną niedowiarkowi: „uklęknij, a uwierzysz”32 .
Ten, kto klęka, wyjaśnia Žižek, już wierzy w efekty rytuału – wiara nie tyle rodzi się w zewnętrznych gestach, co jest już założona, sama wiara bowiem
nigdy nie jest w pełni wewnętrzna, zawsze jest jakoś przemieszczona, potrzebuje
zewnętrznego podmiotu, na którym może się wesprzeć33. Na tym zresztą polega
rola kapłana, ale także, moglibyśmy dodać, rola świętych w katolicyzmie: „skoro
oni wierzyli, to znaczy, że sama wiara jest możliwa; skoro oni wierzyli, to rytuały
wykonane przeze mnie mają sens, ja wierzę poprzez nie, uczestnicząc w wierze
innych”. Wiara ma zawsze charakter zapośredniczony przez wiarę innych – albo
w tym sensie, że zakładamy istnienie podmiotu, który wierzy, albo w takim, że
funkcjonuje jako podzielane przez innych zobowiązanie symboliczne, zawarte
w odpowiedniej sekwencji symboli34 . Wiara nie jest więc ani w pełni obiektywizowana przez praktyki, ani w pełni osobista i subiektywna.
Odwołując się do rozwiązań Žižka, chciałem pokazać, do jakiego stopnia
pewne dylematy związane z Althusserowskim ujęciem można przezwyciężyć dzięki
myśleniu dialektycznemu. Same opozycje podmiot–struktura czy doświadczenie–
–instytucja nigdy zresztą nie miały rangi prawdziwych antynomii w marksizmie
– były przekraczane przez pojęcia „praktyki” lub (w odmianach heglowskich
marksizmu) „mediacji”.

POJĘCIE STRONNICZE

Rekonstruowane na poprzednich stronach koncepcje ideologii niosą ze sobą
bagaż teorii, z których czerpią inspirację, a które określiłbym jako teorie rewolucyjne. Każda z tych teorii opiera się bowiem na pewnym odkryciu, które następnie przechowywała jako kluczowy teoretyczny przedmiot; wokół niego budowany
jest dyskurs, praktyki i instytucje. Dla marksizmu tym obiektem jest zasadnicza
rola struktur dla istnienia tego, co społeczne, w tym – strukturalna rola antagonizmu klasowego. Z tego odkrycia właśnie wynika choćby, że wszelkie myślenie jest
uwarunkowane społecznie.
Przełomem marksizmu (i tutaj podążam za odczytaniem Althussera) jest
więc odkrycie, że samo myślenie nie może korygować myślenia – jak w Tezach
o Feuerbachu zauważa Marks, zawsze pozostaje pytanie „kto wychowa wycho32

Dodajmy, że na ten sam fragment Pascala powołuje się i Althusser w swoim słynnym artykule Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, a także cytowany wyżej Pierre Bourdieu, Zmysł praktyczny, s. 94. Przeformułowanie tego zdania przez Žižka jest więc kluczowe, jeśli mamy uchwycić
wprowadzaną przez niego dialektyczną perspektywę „refleksyjności ideologii”.
33
Slavoj Žižek, Widmo ideologii, s. 342–343. Žižek powołuje się na ten przykład przy okazji
omawiania „ideologii dla siebie”, ale jego dialektyczny charakter już zapowiada trzeci typ, odpowiadający wewnętrznej refleksyjności każdej praktyki.
34
Rozróżnienie wyobrażeniowego i symbolicznego wymiaru wiary: zob. Slavoj Žižek, O wierze,
przeł. Bogdan Baran, Warszawa: Aletheia 2008, s. 191–192.
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wawcę”35, kto nauczy nauczyciela. Nie ma metamyślenia, myślenia poza walkami społecznymi. Każde myślenie jest myśleniem na pewnej pozycji, usytuowane
względem dominującego antagonizmu, który w dotychczasowych społeczeństwach historycznych ma charakter klasowy. Niemożliwa jest więc zakładana
przez Mannheima „samokontrola” dokonywana z neutralnej pozycji – z punktu
widzenia marksizmu taka pozycja bowiem nie istnieje, jeśli teza o społecznej determinacji myślenia ma znaczyć coś więcej niż banalne stwierdzenie, że myślenie dzieje się sytuacji społecznej.
Drugie odkrycie, kluczowe dla psychoanalizy, to odkrycie nieświadomego.
Istnieją granice świadomej refleksji, wyznaczane przez to, co nieświadome,
czyli, wedle definicji Lacana, „to, co wiemy, nie wiedząc o tym”36. Ponadto sam
podmiot jest głęboko podzielony wewnętrznie, co gwarantuje, że nigdy nie stanie
się zwykłym trybem społecznej maszyny, ale też – że sam dla siebie nie jest
samoprzejrzysty; jest coś, co wymyka się jego świadomym intencjom. Z punktu
widzenia tego odkrycia jest tym bardziej jasne, że niemożliwa jest pedagogia
myślenia inna niż poprzez praktykę o transformacyjnym charakterze. Dla zwolenników Freuda tą praktyką jest terapia prowadzona zgodnie z regułami techniki
psychoanalitycznej.
W przypadku marksizmu praktyka miała mieć charakter polityczny – chociaż zasadniczo nierozwiązany pozostał spór o sposób rozumienia tej polityczności: czy zakłada ona zaangażowanie w formy instytucjonalne walki politycznej
(np. zaangażowanie intelektualisty w działania organizacji robotniczych czy partie polityczne), czy też raczej zajęcie pewnej pozycji w ramach sporu toczonego
w obszarze teorii. Oczywiście sama forma rozumowania projektuje jakąś normę
racjonalności nieredukowalnej do sporów społecznych, ale ten projektowany, czysto racjonalny punkt widzenia realizuje się tylko w formie negatywnej, właśnie jako
krytyka wszystkich innych punktów widzenia – nie sposób go ustanowić jako pozytywnego punktu oparcia (np. w formie ideału obiektywnego sporu naukowego).
Jeśli teoria ideologii jest rozwijana z pozycji uniwersalnych, zakładających, że
wszyscy są w ideologii i nie ma pozycji poza nią, nie zakłada już koncepcji „złego uspołecznienia”, ale pewną koncepcję „uspołecznienia w ogóle”. Ale robi to
inaczej, niż zakładał projekt Mannheima: nie z pozycji n e u t r a l n o ś c i, ale
z pozycji stronniczej, zaangażowanej w obronę pewnego odkrycia teoretycznego.
W samo pojęcie wpisana jest konieczność odniesienia się do tej stronniczości, do
pozycji zakładanej przez pojęcie. I w tym właśnie sensie jest to pojęcie krytyczne.
Pojęcie to zostało wygnane przez Mannheima z socjologii jako dyscypliny,
której przyświecać ma ideał neutralności czy obiektywizmu, lokujący ją poza
walkami społecznymi. Jednak samo zadanie krytyki pozostaje dla socjologii żywe i aktualne. Choćby dlatego, że walki społeczne nigdy nie uszanują ideału
neutralności, obcego ich logice. Socjologia może więc co najwyżej zostać całkiem neutralnym zakładnikiem tych walk. Chyba że będzie potrafiła stanąć, całkiem
stronniczo, w obronie własnych odkryć teoretycznych. Tak, jak zdarzało się to

35

Parafraza zdania z tezy 3. Zob. Karol Marks, Tezy o Feuerbachu, przeł. Salomon Filmus, w:
Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa: Książka i Wiedza 1961, s. 6.
36
Sformułowania tego rodzaju można znaleźć w tomie seminarium Lacana o „odwrotnej stronie
psychoanalizy”, zob. Jacques Lacan, The Other Side of Psychoanalysis, przeł. Russell Grigg, New
York: W. W. Norton & Co.
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Durkheimowi czy Bourdieu, którzy nie uchylali się przed wyciąganiem konsekwencji politycznych ze swoich ustaleń teoretycznych37 . W ten sposób, migrując
między polami dyskursywnymi, pojęcie ideologii przypomina polu socjologicznemu o wyzwaniu krytyki.
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THE CONCEPT OF IDEOLOGY AS THE CRITICAL CONCEPT

Summary
The article discusses the significance of the concept of ideology for social sciences.
Although this concept was abandoned a long time ago in favour of the more “neutral” terms,
due to Marxism and psychoanalysis it returned to social sciences in the second half of the
20 th century. In the article, I present the concept of Louis Althusser, whose perception of
ideological phenomena shifts them from the field of studies on cognitive mistakes and
manipulation towards the socialization theory. I discuss shortly the psychoanalytical sources
of this concept and point to the sociological tradition where similar concepts and problems
can be found. I use the empirical example to illustrate the consequences of Althusser’s theory
for understanding ideology, and Slavoj Zizek’s theory to show the ways out of certain impasse
of this theory. In the summary, the question returns on the importance of the concept of
ideology for social sciences.
Trans. Izabela Ślusarek
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WĘDRUJĄCE POJĘCIA W TWÓRCZOŚCI ZYGMUNTA BAUMANA1

WPROWADZENIE

Pośród metafor, którymi w swojej twórczości posługiwał się Zygmunt
Bauman, szczególne miejsce zajmował motyw wędrówki2. Jakkolwiek występował on w jego pracach w wielu różnych konfiguracjach – od pielgrzymki, przez
włóczęgostwo, po turystykę – to najczęściej bywał w nich odnoszony do charakterystycznej dla płynnej fazy nowoczesności tendencji do ciągłego redefiniowania tożsamości.
Nie o to więc już idzie – pisał socjolog – by odkryć w sobie dane raz na zawsze powołanie,
lub by cierpliwie i wytrwale, piętro po piętrze i cegła po cegle, budować swe jestestwo, swą tożsamość – ale o to, by „nie dać się zdefiniować”, by każda przybrana tożsamość byłą szatą, a nie skórą,
by zbyt ściśle do ciała nie przylegała [...]3.

Opis współczesnej kondycji za pośrednictwem przywołanej kategorii stanowi
– nomen omen – egzemplifikację analizowanego przez Mieke Bal procesu „wędrowania pojęć”4, a jednocześnie także ilustrację tego, w jaki sposób ów proces przebiega. Ciągła rekonstrukcja tożsamości w konsekwencji otwartości na
nowe treści dobrze koresponduje z analizowanym przez holenderską badaczkę
zjawiskiem redefinicji znaczenia pojęć wskutek ich przemieszczania się między
różnymi dyscyplinami i teoriami. Pisała na ten temat tak:
[...] pojęcia nie są ustalone. Wędrują między dyscyplinami i między poszczególnymi uczonymi,
między okresami historycznymi i między rozproszonymi geograficznie społecznościami uczonych.
Ich znaczenie, zasięg i wartość operacyjna są różne w różnych dyscyplinach. Te procesy różnicowania należy oceniać przed, w trakcie i po każdej wycieczce5.
* IFiS PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, e-mail: dariusz.brzezinski@ifispan.waw.pl.
1
Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer
DEC-2014/12/S/HS2/00391.
2
Zob. Zygmunt Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2,
s. 7–31; idem, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa: Sic! 2000, s. 133–153.
3
Idem, Ponowoczesność jako źródło cierpień, s. 143.
4
Mieke Bal, Wędrujące pojęcia w naukach społecznych. Krótki przewodnik, przeł. Marta Bucholc,
Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012.
5
Ibidem, s. 49.
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Refleksja nad procesem przemieszczeń semantycznych wskutek asymilacji
pojęć w nowych przestrzeniach kategorialnych stanowiła istotny element twórczości
Baumana. Badania poświęcone poszczególnym zjawiskom społecznym bądź sposobom ich tematyzowania rozpoczynał on zazwyczaj od historycznej analizy
transformacji znaczeń kluczowych terminów. Przykładem niech będą jego rozpoznania poświęcone wędrowaniu takich pojęć jak: „kultura”6, „utopia”7 czy
„wspólnota”8 . Warto też podkreślić, że w każdym z tych przypadków socjolog
wpisywał w te kategorie nowe znaczenia, aby odzwierciedlały one dokonujące
się współcześnie transformacje społeczne. Wędrowanie pojęć w jego twórczości
polegało jednak także – a może przede wszystkim – na dokonywaniu dla potrzeb
dyskursu socjologicznego zapożyczeń terminologicznych z innych dyscyplin
naukowych, a nierzadko także na budowaniu na ich podstawie neologizmów.
W niniejszym tekście skoncentruję się na analizie przykładów tej tendencji. W nawiązaniu do przywołanych przez Bal9 rozpoznań Isabelle Stengers10 wyróżnię ich
rodzaje ilustracyjne, propagacyjne i fundacyjne. Wcześniej jednak skupię się na
unaocznieniu tych cech socjologii Baumana, które są szczególnie istotne z punku
widzenia procesu „wędrowania pojęć”: programowej transdyscyplinarności, zbliżeniu z materią literatury i sztuki, a także zaangażowanemu charakterowi. Wskażę także podobieństwa, jakie w tym względzie można zaobserwować między jego
pracami a twórczością założycielki Amsterdamskiej Szkoły Analizy Kulturowej.
Na koniec zastanowię się nad znaczeniem pojęć zredefiniowanych przez Baumana
dla rozwoju nauk społecznych.

CECHY TWÓRCZOŚCI BAUMANA A PROCES WĘDROWANIA POJĘĆ

W wydanej w 1966 roku książce Kultura i społeczeństwo: preliminaria Bauman
dowodził, że:
[...] największą szansę stworzenia rzeczy istotnie nowych i otwierających nowe perspektywy
poznawcze ma uczony wtedy, gdy wychodzi poza obręb jednej dyscypliny i uwalnia się w ten spo-

6
Zygmunt Bauman, Szkice z teorii kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017,
s. 39–69; idem, Kultura jako praxis, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012, s. 89–163.
7
Idem, Socjalizm. Utopia w działaniu, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2010, s. 5–16;
idem, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa: Sic! 2007, s. 131–151.
8
Idem, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008, s. 5–31; idem, Płynna nowoczesność, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006,
s. 260–312. Na różnych etapach ponad sześćdziesięcioletniej twórczości Zygmunta Baumana znaczenia te nierzadko podlegały transformacji. W kwestii różnych sposobów rozumienia przez niego
kategorii „kultury” zob. Marian Kempny, O ciągłości w Zygmunta Baumana refleksji nad kulturą,
„Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 2, s. 27–43. O ewolucji jego poglądów w zakresie konceptualizacji „utopii” zob. Michael Hviid Jacobsen, Solid modernity, liquid utopia – liquid modernity, solid
utopia. Ubiquitous utopianism as a trademark of the work of Zygmunt Bauman, w: The Contemporary
Bauman, red. Elliott Anthony, London–New York: Routledge 2007, s. 217–240.
9
Mieke Bal, Wędrujące pojęcia..., s. 57–60.
10
D’une science à l’autre. Des concepts nomades, red. Isabelle Stengers, Paris: Editions du Seuil
1987.
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sób od zinstytucjonalizowanej rutyny, składającej inwencję w ofierze konformizmowi metodologicznemu11.

Tak w przywołanej tu książce, jak w większości jego późniejszych publikacji
podejście to – które dziś nazwalibyśmy transdyscyplinarnym12 – materializowało
się w swobodnym korzystaniu przez niego z dorobku różnych nauk społecznych
i humanistycznych, a nierzadko także przyrodniczych. Pozwalało mu to patrzeć
na rzeczywistość społeczno-kulturową z wielu perspektyw, dokonywać przekładu
między poszczególnymi „językami nauki”, a także budować nowe siatki konceptualne. Podejście takie wynikało głównie z przekonania, że refleksja nad ludzkim
doświadczeniem wymaga przekraczania sztucznie ustanowionych granic między
poszczególnymi dziedzinami nauki. Jak słusznie zauważył Keith Tester, „Zdaniem
Baumana, socjologia mająca sprostać zadaniu poznawania płynnej nieokreślonej
egzystencji kobiet i mężczyzn, musi być sama płynna i nieokreślona”13 .
Przekonanie to koresponduje z postulatami, jakie w ramach „analizy kulturowej”
proponuje Mieke Bal. Ona także dowodzi płynności granic między poszczególnymi dyscyplinami, a jednocześnie twierdzi, że „terytorium humanistyki można
scalić jedynie poprzez wędrówkę”14. Na tym tle zrodziło się jej zainteresowanie
pojęciami. Bal uważa, że skoro nie jest możliwe przyjęcie wspólnych założeń
metodologicznych, podstawę badań transdyscyplinarnych powinna stanowić analiza przesunięć semantycznych dokonujących się w ramach przyswajania terminów
w nowych kontekstach. Wojciech Burszta i Anna Zeidler-Janiszewska wypowiedzieli się na ten temat następująco:
Bal nie interesują [...] teorie w ich pełnej, systemowej postaci, ale pojęcia, które uważa za „teorie
w miniaturze”, albo „poręczne teorie”, pozwalające zrozumieć związek między przedmiotem badań
różnych gałęzi humanistyki (i praktyk związanych ze sztuką) a ich zróżnicowanym pojęciowym bagażem, który zawsze ujawnia się, kiedy używamy ich w kontekście różnych tradycji i dyscyplin15.

Choć transdyscyplinarne inklinacje twórczości Baumana nie doprowadziły go do tak
daleko idących wniosków, to i dla niego wędrówka pojęć miała – jak niżej wykażę
– istotne znaczenie metodologiczne.
11
Zygmunt Bauman, Kultura i społeczeństwo. Preliminaria, Warszawa: PWN 1966, s. 29, 30.
W wypowiedzi z 2010 roku Bauman zawarł podobne słowa: „Jeśli się pragnie, jak ja pragnąłem
i z miernym tylko powodzeniem usiłowałem, odtworzyć ów świat tworu zwanego «homo sapiens»,
i jej w-nim-bycie, w ich niepodzielnej całości – trzeba z mozołem łączyć i godzić równie mozolnie
wprzódy od siebie separowanych i skłócanych homini: sociologicusa, economicusa, psychologicusa,
pedagogicusa, philosophicusa i iluż jeszcze innych homunkulusów w bańkach naukowej organtyny
wyhodowanych” (idem, O związku morganatycznym teorii z literaturą myśli (roztrzepanych) parę,
„Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2010, nr 1/2, s. 14).
12
Zob. Ryszard Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania
literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia
i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Kraków: Universitas 2006, s. 29, 30.
13
Keith Tester, Przedmowa, w: Zygmunt Bauman, Keith Tester, O pożytkach z wątpliwości.
Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, przeł. Ewa Krasińska, Warszawa: Sic! 2003, s. 17.
14
Mieke Bal, Wędrujące pojęcia..., s. 30, zob. Justyna Tabaszewska, „Wędrujące pojęcia”.
Koncepcja Mieke Bal – przykład inter- czy transdyscyplinarności?, „Studia Europaea Gnesnensia”
2013, nr 8, s. 118–123.
15
Wojciech Burszta, Anna Zeidler-Janiszewska, Poza akademickimi podziałami. Wędrowanie
z Mieke Bal, w: Mieke Bal, Wędrujące pojęcia..., s. 19.
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Warto skoncentrować się na wspomnianym w przywołanym wyżej cytacie
fakcie przekraczania podziałów nie tylko między różnymi dyscyplinami, lecz także
między nauką a sztuką. Holenderska badaczka jest krytyczką i teoretyczką kultury,
ale też artystką, dla której narzędziem przekazu jest sztuka wideo16 . W filmach
i instalacjach porusza kwestie związane z analizą kulturową i problemami społecznymi17 . W jednym z wywiadów stwierdziła: „Dla mnie sztuka i badania naukowe kompletnie się zazębiły i są już nie do oddzielenia”18. Wzmiankowana tu
płynność granic do pewnego stopnia charakteryzuje także twórczość Baumana.
Teksty kultury były dla niego bardzo ważnym źródłem inspiracji, a także częstym
przedmiotem analiz19 . On sam ponadto przez pewien czas zajmował się sztuką,
konkretnie fotografią20. Inklinacje te znalazły odzwierciedlenie w pojęciach, którymi się posługiwał do analizy rzeczywistości społecznej. Na przykład postulowany przez siebie rodzaj myślenia utopijnego określił – za Russelem Jacobym21
– mianem „ikonklastycznego”, chcąc przez to unaocznić afinalistyczny, procesualny charakter tegoż, stanowiący przeciwieństwo wizji projektanckich22. W nawiązaniu
do jednej z powieści Roberta Musila stwierdził, że konsekwencją współczesnych
przemian tożsamościowych jest wyłonienie się wzoru „człowieka bez właściwości”23 . W podobnym znaczeniu posłużył się obecnym w twórczości Charles’a
Baudelaire’a i spopularyzowany przez Waltera Benjamina motywem flâneura24 .
W dalszej części tekstu przywołam jeszcze inne przykłady sięgania przez socjologa po pojęcia z obszaru sztuki i literatury.
Godny uwagi jest także charakterystyczny dla Baumana sposób pisania o przemianach nowoczesności, który sprawił, że socjolog został określony przez część
krytyków „poetyckim intelektualistą”25 . Kategoria te odnosi się do odejścia przez
niego od ścisłego trzymania się rygorów dyskursu naukowego, rozumianego jako
tworzenie logicznie uporządkowanego, systematycznego wywodu. W jego publikacjach z ostatnich dekad język analityczny łączył się z elementami narracyjnymi,
przedstawianiu koncepcji teoretycznych towarzyszyła rozbudowana metaforyzacja, a pojęcia charakterystyczne dla myśli społecznej współwystępowały z kategoriami używanymi w języku potocznym. Przekształcenia te doprowadziły do
16

Lista prac Mieke Bal znajduje się na stronie: http://www.miekebal.org/artworks [dostęp
14.04.2017].
17
Zob. Agnieszka Rejniak-Majewska, Tomasz Majewski, Nothing is missing. Heteroglozje video,
„Kwartalnik Filmowy” 2012, nr 80, s. 192–202.
18
Mieke Bal, Jestem feministką totalną. Dla mnie to rzecz naturalna (wywiad), „Obieg” 2006,
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/rozmowy/5716 [dostęp 14.04.2017].
19
Zob. Zygmunt Bauman, Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, Wydawnictwo Officyna: Łódź 2010; Zygmunt Buaman, Mirosław Bałka, Bauman / Bałka, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012.
20
Wystawa zdjęć Baumana stanowiła integralną część konferencji Re-thinking Global Society,
inaugurującej działalność The Bauman Institute na University of Leeds we wrześniu 2010 roku.
21
Russel Jacoby, Picture Imperfect. Utopian Thought for an Anti-Utopian Age, New York:
Columbia University Press 2005.
22
Zygmunt Bauman, Citlali Rovirosa-Madrazo, Żyjąc w czasie pożyczonym, przeł. Tomasz Kunz,
Kraków: Wydawnictwo Literackie 2010, s. 89–91.
23
Zygmunt Bauman, Razem osobno, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, s. 5, 6.
24
Idem, Ponowoczesne wzory osobowe, s. 7–31.
25
Tony Blackshow, Too Good for Sociology, „Polish Sociological Review” 2006, nr 3, s. 293–306;
zob. też Janet Wolff, The Questions of a Sociological Poetics: Metaphors, Models and Theory, w:
Liquid Sociology. Metaphors in Zygmunt Bauman’s Analysis of Modernity, red. Mark Davis, Ashgate:
Farnham 2013, s. 177–190.
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stworzenia języka lokującego się na pograniczu nauki, literatury i eseistyki. Posługując się kategorią wprowadzoną przez Cliforda Geertza, można go określić
„gatunkiem zmąconym”26. Z punktu widzenia procesu „wędrowania pojęć” szczególnie godne uwagi jest tym kontekście częste posługiwanie się przez Baumana
metaforami27 . Socjolog dobierał obrazy słowne w taki sposób, by zwrócić uwagę na szczególnie ważne dla siebie aspekty analizowanych zjawisk społecznych.
Pojęcia te miały jednak oddziaływać nie tylko na struktury poznawcze, ale także na wyobraźnię socjologiczną28. Michael Hviid Jacobsen i Sophia Marshman
trafnie zauważyli, że: „[...] Bauman używa metafor jako środków odwoływania
się do naszego wspólnego człowieczeństwa, jako narzędzia rozbudzania poczucia
odpowiedzialności za Innego oraz świadomości ludzkich możliwości”29.
Cechą charakterystyczną wielu dzieł Bal i Baumana jest też społeczne zaangażowanie. Burszta i Zeidler-Janiszewska zwrócili uwagę na to, że: „Analiza
kulturowa jest [...] zarazem rodzajem praktyki politycznej, w innym wszelako
znaczeniu niż w standardowych praktykach cultural studies. Bal mówi o tym
«przez» wybrane dzieła sztuki, tematyzujące na ogół związki między polityką a sferą życia”30. W tej właśnie perspektywie badaczka analizowała w ostatnich latach
dzieła takich artystów jak Doris Salcedo, Eija-Liisa Ahtila i Ann Veronica Janssens.
Sama ponadto – jak już powyżej wskazałem – realizowała filmy zaangażowane
społecznie. Stanowisko Baumana w podejmowanej tu kwestii najlepiej oddają jego
słowa: „Nie ma wyboru pomiędzy «zaangażowanym» a «neutralnym» sposobem
uprawiania socjologii. Niezaangażowana socjologia nie jest możliwa”31. W jego
przekonaniu pozostawanie wyłącznie na poziomie opisu rzeczywistości, bez podejmowania prób prowadzących do jej zmiany, stanowiłoby o wyrzeczeniu się odpowiedzialności za kondycję świata32. Przekonanie to znalazło odzwierciedlenie
na płaszczyźnie języka. Nierzadko były w nim obecne strategie retoryczne dość
rzadko spotykane w dyskursie naukowym, takie jak: hiperbolizacja, poetyka dys26

Clifford Geertz, O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński
1996, s. 214–235.
27
Biorąc pod uwagę ten aspekt twórczości Baumana, Mark Davis określił ją „płynną socjologią” (Liquid Sociology. Metaphors in Zygmunt Bauman’s Analysis of Modernity, red. Mark Davis,
Ashgate: Farnham 2013). W kwestii analizy metaforycznego charakteru jego dyskursu – w tym
teleologii jego kształtowania – zob. też np.: Michael Hviid Jacobsen, Marshman Sophia, Bauman on
Metaphors – A Harbinger of Humanistic Hybrid Sociology, w: The Sociology of Zygmunt Bauman.
Challenges and Critique, red. Michael Hviid Jacobsen, Poul Poder, Aldershot: Ashgate 2008, s. 19–
–39; Anna Wieczorkiewicz, Po co socjologii literackość?, w: Powroty i kontynuacje. Zygmuntowi
Baumanowi w darze, red. Elżbieta Tarkowska, Warszawa: IFiS PAN 1995, s. 239–262.
28
Charles Wright Mills, Wyobraźnia socjologiczna, przeł. Marta Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
29
Michael Hviid Jacobsen, Marshman Sophia, Bauman on Metaphors..., s. 21.
30
Wojciech Burszta, Anna Zeidler-Janiszewska, Poza akademickimi podziałami, s. 12, 13.
31
Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność, s. 333.
32
Pośród wyszczególnionych przez Baumana podobieństw między twórczością poetycką a socjologiczną za najważniejszą uznał on rzucanie światła na nie zawsze dostrzegane aspekty rzeczywistości oraz skłanianie do myślenia o niej w sposób krytyczny. Pisał: „[...] winniśmy przebijać mur
oczywistego i zrozumiałego-samo-przez-się, tej obowiązującej ideologicznej mody, której powszechność ma dowodzić słuszności. Wyburzanie tego muru jest powołaniem zarówno poety, jak i socjologa; zamurowywanie możliwości fałszuje prawdę o możliwościach człowieka, uniemożliwiając
zarazem ujawnienie owego fałszerstwa” (ibidem, s. 314).
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topijna czy też wspomniana już metaforyzacja33. Ich stosowaniu towarzyszyło
zapożyczanie pojęć z innych dyskursów. Było ono obliczone zarówno na „defamiliaryzację” rzeczywistości, jak i na uwrażliwianie na problemy społeczne.
Jako przykład można tu przywołać rozpoznania Baumana dotyczące nielegalnych imigrantów34 – temat interesujący także dla Bal, która poświęciła mu
kilka eksperymentalnych dokumentów35 . Do opisu ich kondycji socjolog zapożyczył od Giorgia Agambena kategorię homo sacer, która w pierwotnym znaczeniu
służyła określeniu jednostki pozostającej poza zasięgiem prawa ludzkiego i boskiego36 . We współczesnym wydaniu – przyjętym przez obu badaczy – termin ten
został zastosowany do opisu sytuacji człowieka poddanego suwerennemu stanowi wykluczenia37 . Część innych stosowanych przez Baumana w tym kontekście
określeń może budzić kontrowersje. Należą do nich takie terminy jak: „ludzkie
odpady”, „ludzie na przemiał”, czy też „przeznaczeni do «recyclingu» i «rehabilitacji»”38 . Posługiwanie się nimi stanowiło najpewniej element strategii retorycznej, obliczonej tyleż na unaocznienie obojętności towarzyszącej mieszkańcom
świata zachodniego, co na skłonienie do przezwyciężenia tego stanu. Na marginesie warto zauważyć, że prace Bal poświęcone rozważanej tu kwestii są utrzymane w innej poetyce. Charakteryzuje je wielowymiarowość obrazowania sytuacji
imigrantów i ich rodzin, a nierzadko też wielogłosowość39 .
Transdyscyplinarność, ścisłe związki z literaturą i sztuką, a także zaangażowany
charakter to cechy twórczości Bal i Baumana, które – jak starałem się powyżej
dowieść – mają wymiar programowy. W pierwszym przypadku znalazły one odzwierciedlenie w stworzeniu propozycji „analizy kulturowej”40 , w drugim zaś
w propagowaniu wizji socjologii jako „dialogu z ludzkim doświadczeniem”41 .
Obie koncepcje były postrzegane w kategoriach szansy dla rozwoju nauk społecznych i humanistycznych, a także petryfikacji ich performatywnego wymiaru. Wędrowanie pojęć było w przypadku obu istotnym wyrazem postulowanych
zmian, a jednocześnie też „pomostem” bądź „rusztowaniem”, na którym wspierałyby się kolejne. Różne sposoby realizacji tego procesu zostaną poddane analizie
w kolejnej części tekstu.

33
Dariusz Brzeziński, Teoria socjologiczna jako narzędzie zmiany? Analiza performatywnego
wymiaru myśli społecznej Zygmunta Baumana, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr 2, s. 173–195.
34
Zygmunt Bauman, Życie na przemiał, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004; idem, Płynne
czasy..., s. 43–78; idem, Obcy u naszych drzwi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2016.
35
Jako przykład można tu wymienić dzieła: Mille et un Tours, Un trabajo Olimpio czy Nothing
is missing.
36
Giorgio Agamben, Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. Mateusz Salwa,
Warszawa: Prószyński i S-ka 2008, s. 115.
37
Zygmunt Bauman, Razem osobno, s. 267–269.
38
Idem, Płynne czasy. Życie..., s. 43–78.
39
Zob. Agnieszka Rejniak-Majewska, Tomasz Majewski, Nothing is missing. Heteroglozje video,
s. 192–202.
40
Mieke Bal, Wędrujące pojęcia..., s. 28, 29.
41
Zygmunt Bauman, Keith Tester, O pożytkach z wątpliwości..., s. 196.

Wędrujące pojęcia w twórczości Zygmunta Baumana

85

SPOSOBY I FUNKCJE WĘDRÓWKI POJĘĆ W TWÓRCZOŚCI BAUMANA

W swojej pracy poświęconej wędrówce pojęć Mieke Bal bazowała na rozpoznaniach przedstawionych przez filozofkę przyrody Isabelle Stengers42 . W ślad
za nią dowodziła, że udatność przyswojenia danej kategorii do odmiennej teorii
lub dyscypliny jest pochodną jego zdolności do porządkowania badanych w ramach tejże zjawisk. W tym kontekście obie autorki wskazywały na istnienie mechanizmu „propagowania”, który „[...] utrzymuje znaczenie pojęcia na stałym
poziomie precyzji, tak że zamiast rozcieńczać się funkcjonuje ono jako silny, wyraźnie wydobywający poszczególne rzeczy strumień światła”43 . Przeciwieństwem
„szerzenia się” znaczeń jest ich „rozpraszanie”. W tym przypadku dochodzi do
„etykietowania”, to jest przejmowania pojęć w nowych kontekstach bez gruntownego przeorientowania ich sensów. W tym zakresie proponowałbym mówić
o „ilustracyjnej” funkcji tychże kategorii. W końcu też obie badaczki kierują swoją uwagę na „fundacyjny” potencjał wędrujących pojęć. Ulega on materializacji,
gdy są one początkiem dyscypliny naukowej lub pola. Bal zwraca uwagę na to, że
„[...] potencjał fundacyjny pojawia się na ogół wraz z artykulacją czegoś nowego,
co pociąga za sobą nowe rozłożenie akcentów i nowe uporządkowanie zjawisk
w ramach złożonych przedmiotów, stanowiących dziedzinę kultury”44. W dalszych
wywodach skupię się na trzech wyszczególnionych tu typach wędrówki pojęć
– ilustracyjnej, propagacyjnej i fundacyjnej – przedstawiając egzemplifikacje każdej z nich w twórczości Zygmunta Baumana.
Socjolog najczęściej posługiwał się kategoriami pochodzącymi z innych dyskursów w funkcji ilustracyjnej. Dla pełniejszego określenia przedmiotu swojej
analizy używał nierzadko kilku terminów wywodzących się z różnych dyscyplin
nauki bądź sztuki. Znamiennym tego przykładem są jego analizy transformacji
temporalnych w ramach płynnej nowoczesności45 . Kreśląc zależność między przeszłością a przyszłością w czasach płynnej nowoczesności, sięgnął po pochodzący
z obszaru nauk ścisłych termin „proces Markova” denotujący to, że „[...] prawdopodobne relacje pewnego przyszłego stanu zależą tylko od stanu teraźniejszego,
a nie od historii, która do niego doprowadziła”46. Termin ten posłużył mu zarówno do oddania szczególnego znaczenia prezentyzmu w zakresie kształtowania
się orientacji temporalnych, jak i do wskazania na rosnącą nieprzewidywalność
przyszłości. Innym dyskursem, z którego socjolog zapożyczył pojęcia do opisania
metamorfoz temporalnych, było pole sztuki. Na przykład w odniesieniu do impresjonistycznej techniki malarskiej pisał: „Poddane «puentylizacji» doświadczenie czasu odcięte jest z obu stron. Płaszczyzny styku zarówno z przeszłością, jak
i z przyszłością zastępują teraz otchłanie pozbawione mostów i (jak ma się na42

D’une science à l’autre...
Mieke Bal, Wędrujące pojęcia..., s. 59.
44
Ibidem.
45
Zob. np. Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność, s. 141–201; por. też Elżbieta Tarkowska,
Zygmunt Bauman o czasie i procesach detemporalizacji, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 3,
s. 45–56.
46
Zygmunt Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa: PWN 1992,
s. 202.
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dzieje) możliwość ich przerzucenia”47 . Warto też zauważyć, że analizy „rozszerzonej teraźniejszości” i „punktowego” doświadczenia czasu były prowadzone przez
Baumana na bazie metafory „kasyna”48. Za jej pośrednictwem socjolog dążył
do zobrazowania tego, że horyzont temporalny jednostek jest zawężony do najbliższej „rozgrywki”, kuszącej – zawsze na nowo – obietnicą natychmiastowej
satysfakcji. Przy udziale wszystkich wyszczególnionych tu terminów socjolog
poddawał analizie współczesne przekształcenia temporalne, stosując strategię retoryczną opartą na hiperbolizacji. Zgodnie z założeniami socjologii zaangażowanej stwarzał w ten sposób fundament do myślenia o nich w sposób krytyczny
i alternatywistyczny.
W wielu przypadkach Bauman propagował także nowe znaczenia przejmowanych – bądź też budowanych na podstawie już istniejących – pojęć. Wśród
przykładów warto tu wymienić choćby: „retrotopię”49 , „glokalizację”50 czy też
„translację”51. Poniżej chciałbym się natomiast skoncentrować na kategorii „adiaforyzacji”, która miała szczególne znaczenie dla rozwoju jego refleksji etycznej52 .
Określenie to Bauman wywiódł od terminu „adiafora”, które na gruncie religii
odnosi się do praktyk neutralnych z punktu widzenia doktryny (to jest dopuszczalnych, ale nienakazanych), a w filozofii denotuje kwestie moralnie obojętne.
Bauman zastosował to pojęcie pierwotnie w swojej analizie konsekwencji procesu biurokratyzacji, w ramach którego podporządkowanie procedurom i odgórnie
ustanawianym regułom wypierało moralną ewaluację czynów. Kategoria ta była jednym z fundamentów prowadzonej przez niego analizy Zagłady53 , a jednocześnie – ogólniej – stanowiła ważny element krytyki kondycji nowoczesnej54 .
Wkrótce potem zaczął ją wykorzystywać w pracach poświęconych kondycji końca XX i początku XXI wieku. Dowodził, że charakterystyczne dla niej dowartościowanie indywidualizmu także ma własności adiaforyzacyjne, bo wyłącza Innego
poza sferę moralnych zobowiązań55. Podobne wnioski wysnuwał względem dominacji mechanizmów rynkowych i kultury konsumpcyjnej56 . Z kolei w ostatnich
pracach Bauman wiele uwagi poświęcił dyskursowi, który rozwija się współcześnie wokół nielegalnych imigrantów i uchodźców. W jego przekonaniu utożsamianie ich przez część polityków ze stanem zagrożenia bezpieczeństwa pozwala
usunąć te grupy poza przestrzeń ludzkiego współczucia57 . Warto w tym miejscu
zauważyć, że wędrówka greckiego terminu adiaphoros zarówno do dyskursu prowadzonego przez Baumana, jak i w obrębie dokonywanych przez niego rozpoznań,
47

Idem, Konsumowanie życia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 113,

114.
48

Idem, Płynna nowoczesność, s. 246, 247.
Idem, Retrotopia, Polity: Cambridge 2017.
50
Idem, Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne” 1997,
nr 3, s. 53–69.
51
Idem, Prawodawcy i tłumacze, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1998.
52
Zob. np.: idem, Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality, Oxford–Cambridge: Blackwell
1995; idem, Etyka ponowoczesna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996; idem, Szanse
etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków: Znak 2007.
53
Idem, Nowoczesność i Zagłada, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2009.
54
Idem, Etyka ponowoczesna.
55
Idem, Ethics of Individuals, „Canadian Journal of Sociology” 2000, nr 1, s. 83–96.
56
Idem, Konsumowanie życia, s. 96–101.
57
Idem, Obcy u naszych drzwi.
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jest świetnym przykładem krytycznej funkcji socjologii. Ukazując za jego pośrednictwem podobieństwa między konsekwencjami porządku dyscyplinarnego i kondycją płynnej nowoczesności, dążył on do przeciwstawienia się konstytutywnemu
dla współczesności syndromowi „There is No Alternative”, a jednocześnie też do
petryfikacji moralnej odpowiedzialności58.
Biorąc pod uwagę fundacyjny wymiar „wędrówki pojęć” w twórczości
Baumana, chciałbym zwrócić uwagę na trzy z nich, odnoszące się do różnych
etapów jego kariery naukowej. Pierwszym jest kategoria „praxis”, którą socjolog
zapożyczył z twórczości Antonia Gramsciego59 . Początkowo zastosował ją w rozwijanej przez siebie myśli rewizjonistycznej, a także w kreśleniu wizji socjologii
jako nauki krytycznej60 . Z czasem termin ten znalazł także zastosowanie w jego
teorii kultury, stając się de facto jej fundamentem61 . Bauman wsparł się na nim,
porzucając myślenie o kulturze jako o zewnętrznym wobec jednostki zespole norm
i wartości, internalizowanym w procesie socjalizacji62 i zastępując je – a może
raczej uzupełniając – wizją dowartościowującą kreatywną rolę jednostki63 . We
wzmiankowany termin wpisał znaczenia związane z buntem wobec status quo.
Twierdził, że:
Praxis nie rozróżnia tego, co jest, istniejącego „gdzieś tam”, potężnego i jednoznacznego,
i tego, co być powinno, istniejącego „wewnątrz”, słabego i pełnego wątpliwości. [...] Za sprawą kultury człowiek znajduje się w sytuacji nieustannej rewolty, w której, jak powiedziałby Albert Camus,
jednocześnie realizuje i tworzy swoje wartości64.

Tak rozumiana kategoria „praxis” była przez niego stosowana przez całą późniejszą twórczość w celu wyeksponowania znaczenia myślenia utopijnego.
Kolejnymi – z pewnością najbardziej rozpowszechnionymi – pojęciami fundacyjnymi stosowanymi przez Baumana są kategorie „stałości” i „płynności”.
Posługiwał się nimi od przełomu stuleci w celu analizy przekształceń nowoczesności, a jednocześnie też zdefiniowania sposobu tematyzowania tychże65 . Za
pomocą pierwszej z tych kategorii zobrazował charakterystyczną dla myślenia
pozytywistycznego tendencję do tworzenia trwałych, stabilnych struktur społecznych, jasno określających tak miejsce jednostek, jak sposób ich postępowania.
Druga zaś – przeciwnie – unaoczniała konstytutywną dla współczesnej kondycji
procesualność zmian, a jednocześnie też czynny udział jednostek w ich przeprowadzaniu. Konsekwencje „upłynniania rzeczywistości” Bauman analizował
w kilkudziesięciu publikacjach, które napisał po roku 200066 . Warto tu wymienić

58

Idem, Szanse etyki...
Antonio Gramsci, Listy z więzienia, przeł. Mieczysław Brahmer, Warszawa: Czytelnik 1950.
60
Zygmunt Bauman, Antonio Gramsci – czyli socjologia w działaniu, „Kultura i Społeczeństwo” 1963, nr 1, s. 19–34; idem, Modern Times, Modern Marxism, „Social Research” 1967, nr 3,
s. 399–415.
61
Idem, Kultura jako praxis...
62
Idem, Kultura i społeczeństwo..., s. 10.
63
Zob. Dariusz Brzeziński, Redukcja i proliferacja wieloznaczności: teoria kultury Zygmunta
Bauman w polskim okresie jego twórczości, „Studia Socjologiczne” 2017, nr 1, s. 29–57.
64
Zygmunt Bauman, Kultura jako praxis, s. 322.
65
Idem, Płynna nowoczesność...
66
„Byłoby nieroztropnie podważać, czy choćby bagatelizować głęboki wpływ, jaki na warunki
ludzkiego życia wywarło nadejście «płynnej nowoczesności»” – pisał Bauman na początku tego
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choćby jego prace poświęcone przemianom w zakresie: konstruowania strategii
życiowych67 , kształtowania się relacji miłosnych68 czy też ujawniania się nowych
źródeł niepokoju i lęku69 . Rozpoznania te są bardzo różnie odbierane przez krytyków70 . Niezależnie jednak od ocen na płaszczyźnie denotatywnej warto pamiętać,
że istotnym celem analiz Baumana jest rozwijanie „socjologicznej wyobraźni”.
Przedstawiony tu krótki przegląd typów „wędrujących pojęć” w pracach
Zygmunta Baumana, a także funkcji, jakie pełniły one w jego twórczości, chciałbym podsumować trzema stwierdzeniami. Po pierwsze, zapożyczając terminy z innych dyskursów, socjolog sprawdzał ich przydatność analityczną. Gdy ta okazywała
się szczególnie znacząca, posługiwał się nimi nie tylko jako unaocznieniami opisywanych procesów bądź też „filtrami” wyostrzającymi niektóre ich aspekty, lecz
także jako fundamentami proponowanych konstrukcji teoretycznych. Po drugie,
obok terminów przejmowanych przez Baumana z innych dyskursów pojęcia nierzadko „wędrowały” w obrębie jego własnej ponadsześćdziesięcioletniej twórczości.
Wydaje się, że analiza transformacji ich znaczeń byłaby dobrym kluczem do jej
przekrojowej interpretacji. Zasadności podjęcia się tejże dowodzi fakt ciągłości
zainteresowań badawczych socjologa na niektórych polach, takich jak choćby:
teoria kultury, problematyka cierpienia czy też myśl socjalistyczna71 . Po trzecie,
posiłkowanie się pojęciami pochodzącymi z innych kontekstów teoretycznych lub
dyscyplinowych miało bardzo często wymiary deskryptywny i konatywny. Tym
samym wpisywało się w ogólniejsze założenia socjologii Baumana, rozpiętej między tymi dwoma płaszczyznami.

ZAKOŃCZENIE

Rozpoznania zawarte w książce Socjalizm. Utopia w działaniu Bauman podsumował przez odniesienie do motywu wędrówki. Pisał:

stulecia. „Nieobecność i niedostępność struktur systemowych w połączeniu z nieuporządkowanym,
płynnym stanem bezpośredniego kształtowania strategii życiowych w zasadniczy sposób zmieniają
ludzkie życie i zmuszają do ponownego przemyślenia dawanych pojęć, używanych zwykle do ich
opisu” (ibidem, s. 15).
67
Idem, Płynne życie, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007.
68
Idem, Razem osobno.
69
Idem, Płynny lęk, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008.
70
Zob. The Contemporary Bauman, red. Anthony Elliott, London–New York: Routledge 2007.
Jedni – jak Larry Ray – zwracają uwagę na to, że: „Rozróżnienie na stałość i płynność, podobnie jak
podział na nowoczesność i ponowoczesność, stanowi binarną opozycję, która nie jest w stanie oddać
bardzo znacznej złożoności i różnorodności dzisiejszego życia” (Larry Ray, From postmodernity to
liquid modernity. What is in a metaphor?, w: The Contemporary Bauman, s. 136). Inni – jak Poul
Poder – doceniają to, że celem analiz Baumana „jest raczej uchwycenie najistotniejszych trendów
i wskazanie na ich znaczenie dla tożsamości, społeczności i moralności, niż stworzenie zbalansowanego, całościowego obrazu” (Poul Poder, Relatively liquid interpersonal relationships in flexible
work life, w: The Contemporary Bauman, s. 136).
71
Zob. np.: Zygmunt Bauman, Intimations of Postmodernity, London–New York: Routledge 1992,
s. 206, 207; Dennis Smith, How to be a Successful Outsider, „Theory, Culture & Society” 1998, nr 1,
s. 40.

Wędrujące pojęcia w twórczości Zygmunta Baumana

89

Ludzie wspinają się na kolejne wzgórza tylko po to, aby z ich szczytów odkryć dziewicze
terytoria, do których spenetrowania przywoła ich nienasycony duch transgresji. Za każdym kolejnym wzgórzem spodziewają się zaznać spokoju – ale znajdują tylko podniecenie wzniecone wizją
nowego początku72.

Przywołana tu metafora ilustruje procesualny, afinalistyczny oraz ikonoklastyczny charakter postulowanej przez Baumana – a jednocześnie też na różne sposoby
przez niego rozwijanej – myśli utopijnej 73. Można ją jednak też zastosować do
unaocznienia głównych założeń koncepcji „wędrowania pojęć” Mieke Bal. Tematyzowane przez nią zapożyczenia terminologiczne mają charakter procesualny,
gdyż wraz z przechodzeniem z jednej dyscypliny bądź teorii do drugiej, znaczenia poszczególnych kategorii wciąż na nowo ulegają przeobrażeniu. Proces ten
jest afinalistyczny, jako że wszelkie przesunięcia semantyczne mają charakter arbitralny. Cechuje go też ikonoklastyczność, ponieważ nowe znaczenia są nierzadko
wynikiem zastosowania istniejących terminów do opisu konstytuujących się dopiero zjawisk i problemów. Poddane powyżej analizie przykłady wędrówki pojęć w twórczości Zygmunta Baumana są w moim przekonaniu dobrą ilustracją
wszystkich wyszczególnionych tu własności tego procesu.
Wiele ze wprowadzonych bądź zredefiniowanych przez socjologa pojęć na
dobre zagościło w słowniku nauk społecznych. Na przykład przedstawione przez
niego metafory „turysty”, „włóczęgi”, „spacerowicza” i „gracza” są jednymi z najczęściej przywoływanych sposobów dookreślenia współczesnej tożsamości. Kategoria „adiaforyzacji” stanowi ważny elementem dyskursu poświęconego genezie
Zagłady, znamionując jedną ze ścieżek jej interpretacji74 . Jest ona także wykorzystywana w ramach krytycznej refleksji nad transformacjami nowoczesności75 .
Z kolei pojęcie „płynności” w znaczeniu nadanym mu przez Baumana na trwałe
weszło do refleksji nad współczesną kondycją. O jego przenikaniu do różnych
dyskursów świadczą choćby badania poświęcone „płynnym migracjom”76 czy
„płynnemu prawu”77 . Wydaje sie, że bardzo nośnym terminem w zakresie opisu
tendencji występujących współcześnie w społeczeństwie zachodnim jest wprowadzone przez Baumana w jego wydanej pośmiertnie książce pojęcie „retrotopii”78 .
Wpisuje się ono w toczony już od pewnego czasu dyskurs poświęcony kategorii
„nostalgii”79 , aczkolwiek wynosi go na nowy poziom, obejmujący między innymi
kwestię petryfikacji ideologii nacjonalistycznej i narastania tendencji populistycznych. Twórczość Baumana pozostanie najpewniej bardzo ciekawym – i wymaga72

Zygmunt Bauman, Socjalizm. Utopia w działaniu, s. 161.
Dariusz Brzeziński, Myślenie utopijne w teorii społecznej Zygmunta Baumana, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015.
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Zob. Sophia Marshman, Bauman on Genocide – Modernity and Mass Murder: From Classification to Annihilation?, w: The Sociology of Zygmunt Bauman. Challenges and Critique, s. 75–94.
75
Zob. Ross Abbinnett, On the Liquidity of Evil. Modernity and the Dissolutions of Ethics in
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jącym dalszych badań – przykładem tego, w jaki sposób przebiega opisany przez
Mieke Bal proces wędrówki pojęć.
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W ANDERING NOTIONS IN THE W ORKS OF ZYGMUNT BAUMAN

Summary
In this article, I use Mieke Bal’ concept of wandering notions to analyse the conceptual
apparatus that Zygmunt Bauman used in his works. In the first part of the text, I describe the
most important features of his works which have connection with the practice of borrowing
for the needs of the sociological discourse of the terms coming from other contexts:
transdisciplinarity, connections with literature and art, engaged character. Then, I present the
examples of the concepts of illustrative, propagation and foundation character which appear
in his analyses. In the conclusion, I highlight the significance of categories redefined by him
for social sciences and humanities development.
Trans. Izabela Ślusarek
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KRĄG SPOŁECZNY: OD KLASYCZNEJ METAFORY
DO WSPÓŁCZESNYCH UJĘĆ ANALITYCZNYCH

WPROWADZENIE

Język nauk o kulturze1 jest pełen nieścisłości, co wynika z faktu czerpania
przezeń znacznej części terminów z języka potocznego2 . Z problemem tym badacze radzą sobie na różne sposoby. Część z nich, odwołując się do tradycji nauk
przyrodniczych, unika nieostrości i wieloznaczności poprzez odpowiednie definiowanie pojęć3, inni zaś, ukierunkowani na „zrozumienie” obserwowanych zjawisk,
elementy języka badanej społeczności wcielają do aparatury pojęciowej, zachowując ich zawartość w postaci możliwie niezmienionej4 . Nieostrość i wieloznaczność traktują oni więc jako cechę korzystną i sprzyjającą budowaniu teorii5 .
Pojęcie kręgu społecznego, stanowiące przedmiot niniejszych rozważań, nie
jest wolne od opisanych dylematów. Wynika to nie tylko z faktu zaczerpnięcia go
z mowy potocznej, ale również z wykorzystania w obrębie różnych paradygmatów socjologii, co implikuje rozmaite jego rozumienie i użycie. Przywołując rzeczone pojęcie, powinienem w tym miejscu podjąć się trudu zdefiniowania go,
niemniej wbrew przyjętemu zwyczajowi nie uczynię tego. Moim celem jest bowiem wskazanie wieloznaczności terminu „krąg społeczny” i związanych z tym
implikacji teoretycznych.
Artykuł stanowi zatem analizę „wędrowania” terminu kręgu społecznego między różnymi ujęciami i paradygmatami. Jego celem jest prześledzenie przemieszczania się tej koncepcji z języka potocznego do nowoczesnych ujęć sieciowych.
1

Celowo używam w tym miejscu terminu wprowadzonego przez Floriana Znanieckiego, ponieważ problemy z definiowaniem pojęć nie są zjawiskiem ograniczającym się do nauk społecznych.
2
Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010,
s. 126.
3
Ibidem, s. 132; Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł. Witold Betkiewicz et al.,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004, s. 146.
4
Kathy Charmaz, Teoria ugruntowana; praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, przeł.
Barbara Komorowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, s. 76; Harold Garfinkel,
Studia z etnometodologii, przeł. Alina Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007,
s. 15.
5
Victor Turner, Gry społeczne, pola i metafory, przeł. Wojciech Usakiewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, s. 17; Herbert Blumer, Interakcjonizm symboliczny:
perspektywa i metoda, przeł. Grażyna Woroniecka, Kraków: Nomos 2007, s. 114.
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Analizie poddaję źródła tego pojęcia oraz dwie różne „drogi”, po których przemieszczając się, ewoluowało. Tekst jest więc także analizą praktyk badaczy radzenia sobie z nieostrością tego terminu.
Pojęcie kręgu społecznego jest obecnie – poza niektórymi analizami teorii
sieci – pojęciem zapomnianym i wydaje się, że mało istotnym, nie uwzględnia go
bowiem Encyklopedia socjologii6. Tekst ma więc na celu jego przypomnienie,
ale i zbadanie potencjalnej przydatności do opisu, wyjaśniania lub zrozumienia
procesów społecznych zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Wynika to z podzielanego przeze mnie przekonania o klasycznej teorii socjologicznej
jako nieustającym źródle inspiracji i intuicji pozwalającym na interpretowanie
złożonych zjawisk obecnej fazy epoki nowoczesnej.

KRĄG SPOŁECZNY JAKO METAFORA ZBIOROWOŚCI

Krąg społeczny w znaczeniu potocznym to niewielka liczba osób spajana
pewną cechą, np. pokrewieństwem, zainteresowaniami lub wspólnym celem. W takim znaczeniu omawiane pojęcie występuje w definicji słownikowej: „grupa
osób, które coś łączy”7 . Z jednej więc strony w mowie potocznej termin odnosi się
do pewnego rodzaju zbiorowości, z drugiej jednak należy stwierdzić, że użyteczność wymienionej definicji jest ograniczona, bo (1) występuje w niej tautologia
(grupa staje się nią właśnie w wyniku zaistnienia elementu łączącego jednostki);
(2) zrównuje pojęcia „kręgu” i „grupy”, co według części badaczy jest błędem.
Nieostre i wieloznaczne znaczenie pojęcia kręgu społecznego przejęła klasyczna socjologia. Ludwik Gumplowicz8 uczynił je głównym elementem swojej
teorii konfliktu, przy czym posługuje się nim wymiennie z pojęciami „społeczeństw”, „kół” i „grup”. W Systemie socyologii opracował również taksonomię
zjawisk integrujących kręgi, czyli „węzłów”, które dzieli na materialne, gospodarcze i moralne9 . Za istotną można uznać jego tezę, że liczba węzłów współdzielonych przez członków kręgu może świadczyć o słabszej bądź silniejszej spójności,
która w znaczący sposób wpływa na przewagę w toczącej się walce społecznej.
W związku z większą liczbą podzielanych interesów, to arystokracja stanowiła
w czasach Gumplowicza warstwę dominującą10 .
Wieloznaczność pojęcia kręgu występuje również w dziełach innych socjologów końca XIX i początku XX w. Ferdinand Tönnies11 używa go w opisie koncepcji Gemeinschaft dla zobrazowania relacji między gospodarzem a jego rodziną,
a następnie rozszerza na kolejne zbiory osób. Gospodarstwo według niego stanowi centrum, wokół którego tworzą się coraz większe kręgi. Środkowy, najmniejszy, to gospodarz i jego żona. Wokół niego tworzy się krąg dzieci, a gdy te dorosną
6

Encyklopedia socjologii, t. 2, red. Henryk Domański, Warszawa: Oficyna Naukowa 1999.
Słownik języka polskiego PWN, t. 1: A–N, Warszawa: PWN 1996, s. 974.
8
Ludwik Gumplowicz, System socyologii, Warszawa: Spółka Nakładowa 1887, s. 303.
9
Ibidem, s. 307–308.
10
Ibidem, s. 310.
11
Ferdinand Tönnies, Community and Civil Society, Cambridge: Cambridge University Press 2001,
s. 28.
7
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– ich rodzin. Ostatni, zewnętrzny, krąg to służba12. Tönnies nie ogranicza jednak
koncepcji kręgu do idei Gemeinschaft, ale stosuje ją również w analizie więzi
opartych na woli racjonalnej (odnoszącej się do idei Gesselschaft). Posługuje się
nią np. w opisie rynku i społeczności salonowej13. Rodzinę tradycyjnie w socjologii traktuje się jako grupę (pierwotną), ale salon w zależności od świadomości
osób w nim uczestniczących może grupą być lub jego członkom może brakować
wystarczającej identyfikacji, by go uznać za kategorię odrębną. Oznacza to, że
Tönnies operuje pojęciem kręgu jako ogólnym określeniem zbiorowości, przy
czym jego podejście nie jest niczym wyjątkowym; również Charles H. Cooley14
i Max Weber, pisząc o kręgu, nie nadawali temu pojęciu ściśle zdefiniowanego
znaczenia. Świadczy o tym wymienne stosowanie przez tego ostatniego zwrotów,
które można przetłumaczyć jako „grupy”, „kręgi społeczne”, „kręgi osobowe”15 ,
bez uzasadniania różnic między nimi. Podsumowując, o ile w koncepcjach wymienionych przedstawicieli klasycznej socjologii można wskazać praktyki włączania omawianego terminu do aparatury pojęciowej, nie jest możliwe nadanie mu
precyzyjnego rozumienia, odróżniającego od pojęć grupy, klasy itd.

KRĄG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT STRUKTURY SPOŁECZNEJ

Georg Simmel, realizując swój program teoretyczny, również wprowadził doń
pojęcie kręgu społecznego, przy czym podobnie jak w przypadku przywoływanych
dotychczas prac nie odróżnia on kręgu od grupy. Krąg wydaje się być formalnym
narzędziem analizy zbiorowości społecznych, które Simmel następnie wypełnia
konkretnymi treściami16 . W pracy O krzyżowaniu się kręgów społecznych pojęcie
to odnosi on do zbiorowości opartych na wspólnocie wieku, poglądach, wyznaniu,
ale też do podobieństwa funkcji pełnionych w ramach organizacji i związków zawodowych17. Każdą zbiorowość tego typu konstruuje na zasadzie podobieństwa
wybranej cechy jego członków.
We wskazanym tekście Simmel podejmuje problem aktualny18 na przełomie
XIX i XX w., dotyczący przemian cywilizacyjnych: przejścia od społeczeństw agrarnych, integrowanych przez wspólne terytorium i pokrewieństwo, do społeczeństw
miejskich, w których występuje podział funkcjonalny poszczególnych kręgów.
Angażując się w nie, osoba zaspokaja wybrane potrzeby, które wcześniej całościowo zaspokajały grupy pierwotne. Wzrost liczby kręgów, do których jednostka
należy, jest wyznacznikiem kultury19 . Współgra to z późniejszymi tezami Pawła
12

Ibidem, s. 39.
Ibidem, s. 164.
14
Charles H. Cooley, Human Nature and the Social Order, New Brunswick: Transaction Books
1983, s. 148.
15
Max Weber, Wirtschaft und Gesselschaft, Tübingen: J.C.B. Mohr Verlag 1922.
16
Georg Simmel, Fundamental problems of sociology (Individual and society), w: The Sociology
of Georg Simmel, red. Kurt Wolff, Glencoe: The Free Press 1964, s. 22–23.
17
Idem, Sociology: inquiries into the construction of social forms, Boston: Brill 2009.
18
Podejmowany przez cytowanego już Tönniesa, jak również przez Emila Durkheima, The division
of labour in society, London: Macmillan 1994, s. 126.
19
Georg Simmel, Sociology..., s. 371.
13
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Rybickiego o tym, że mieszkańcy miast mają możliwość angażowania się w większą liczbę organizacji20 w porównaniu z mieszkańcami wsi. Osobę powinno się
wobec tego analizować nie jako całość, ale jako członka poszczególnych grup,
w których uczestniczy. Każda kolejna grupa wzięta pod uwagę definiuje jednostkę bardziej precyzyjnie i jednoznacznie21. Unikatowy zestaw powiązań jednostki
z poszczególnymi kręgami czyni ją czymś wyjątkowym. Widoczne jest w tym
podobieństwo z późniejszymi koncepcjami Floriana Znanieckiego22 i Harrisona
C. White’a23, którzy ujmują tożsamość jako wynik przeszłych interakcji w różnych
układach społecznych.
Późniejsi badacze rozwijali koncepcje Simmla, wybierając przy tym jednak
różne podejścia. Peter Blau i Joseph Schwartz przeprowadzili badanie mające na
celu wyjaśnienie, jak kombinacje rozkładów populacji w wielu wymiarach wpływają na relacje wewnątrzgrupowe odzwierciedlające się w małżeństwach pozalub wewnątrzgrupowych. Stawiają sobie oni cel zbudowania teorii dedukcyjnej.
Paradoksalnie, wskazując inspiracje myślą Simmla, wyraźnie sytuują się w opozycji do socjologii rozumiejącej (i jednocześnie do części badaczy przyrody),
opowiadając się za budowaniem makrostrukturalnej teorii dedukcyjnej. Pomimo
stosowania metodologii ilościowej skłaniającej do precyzyjnego definiowania używanych pojęć Blau i Schwartz nie podają jednoznacznej definicji kręgu i utrzymują jego metaforyczne znaczenie. Jego rozumienie przez nich zbliża się jednak
do teoretycznych rozważań Simmla. Tak więc powiązania międzygrupowe są testowane w odniesieniu do odpowiadających kręgom cech populacji, do których
autorzy zaliczają: rasę, kraj pochodzenia, język ojczysty, tło etniczne, region
urodzenia, przemysł, zawód24. Uwzględniają zatem cechy wynikające z przynależności do grup zarówno pierwotnych, jak i wtórnych. Podobne rozumienie prezentuje Paweł Rybicki. Pisze on, że kręgi społeczne konstruują się na podstawie
dwóch rodzajów więzi: wynikającej z pochodzenia społecznego (klasy lub warstwy) oraz zróżnicowania zawodowego25. W innym jednak miejscu rozwija tę koncepcję, sugerując, że na podbudowie związków jednego i drugiego typu powstają
kręgi nowego rodzaju26 . Co więcej, dowodzi, że o przynależności do kręgu świadczy nie tylko wykazywanie tej samej cechy, ale też określonego sposobu życia,
zwyczajów i uznawanych wartości27. Wskazuje to więc – mimo występowania
cech wspólnych – na odmienne, bardziej złożone rozumienie kręgu społecznego.
Zważywszy, że Rybicki podejmuje trud zdefiniowania również terminów grup
formalnych i nieformalnych, krąg społeczny jest według niego oddzielnym zjawiskiem społecznym. Istotnym komponentem przynależności do grupy jest świadomość jej odrębności, zarówno jej członków, jak i ludzi spoza niej28 . Krąg zatem
20
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stanowi zbiorowość mniej konkretną, zbudowaną na wspólnocie zainteresowań, a jej
uczestnicy mogą wykazywać brak świadomości jej istnienia. Jan Szczepański proponuje podobne rozróżnienie, przy czym krąg społeczny uznaje za zbiorowość
niewielką29, podczas gdy opis Rybickiego można uznać za uwzględniający kręgi
znacznych rozmiarów (zawodowe). Warto jednak przywołać alternatywną definicję, zaproponowaną przez pierwszego z wymienionych badaczy, określającą
krąg mianem „zbiorowości ludzi dyskutujących”. To w jego ramach kształtowane są znaczenia, w przeciwieństwie jednak do grupy brakuje w jego obrębie
wyodrębnionych ról i celowości. Szczepański również więc podkreślał różnicę
między kręgiem a grupą i argumentował, że ta druga jest zbiorowością o ustalonym składzie, a jej członkom oraz osobom z zewnątrz towarzyszy świadomość
jej istnienia30 .
W omawianej do tej pory perspektywie teoretycznej można zauważyć próbę
systematyzacji zjawisk społecznych poprzez przyporządkowywanie cechom jednostek wskaźników dających ewentualną możliwość weryfikacji w drodze badań
ilościowych. Charles Kadushin niezależnie rozbudował teorię dotyczącą tych zjawisk. Wprawdzie również argumentuje, że u podstaw wyodrębnienia kręgu znajduje się jakaś cecha wspólna wszystkim jego członkom, do których zalicza również
wiek i płeć31 , ale w innym miejscu32 definiuje bardziej precyzyjną charakterystykę omawianego pojęcia, która pokrywa się z propozycją sformułowaną wcześniej
przez Szczepańskiego. Kręgi społeczne nie są zatem zbiorowościami formalnymi:
(1) nie mają określonych liderów, ale można w nich wyodrębnić centralne osoby;
(2) brak im jasno określonych celów, ale członków łączą wspólne zainteresowania; (3) reguły zachowania wynikają ze zwyczajów, nie zaś formalnych kodeksów;
(4) nie występują prawnie ustalone kryteria członkostwa33. Co ważne, Kadushin
wskazuje, że kręgi nie muszą być zbiorowościami opartymi na styczności bezpośredniej, ale łączyć je może łańcuch lub sieć interakcji pośrednich. Z tej perspektywy omawiane pojęcie wykracza poza związane z fizycznym miejscem relacje
interpersonalne opisywane przez Szczepańskiego i zbliża się do abstrakcyjnego
teoretyzowania proponowanego przez Blaua.
Pomimo że koncepcje Simmla uznaje się za prekursorskie w ramach nurtów
pragmatyzmu i interakcjonizmu symbolicznego34 , teoria kręgów społecznych na
poziomie analizy formalnej rysuje abstrakcyjny wzór przecinających się sfer przynależności jednostek. Widoczne jest w tym podobieństwo do rozumienia struktury społecznej w ujęciu Alfreda Radcliffe-Browne’a35 jako sieci powiązań między
jednostkami i prawdopodobnie te cechy sprawiają, że stanowi inspirację dla
koncepcji strukturalistycznych. Warto jednak zauważyć, że w dotychczasowych
29
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rozważaniach nad takim interpretowaniem pojęcia kręgu społecznego pojawiają
się dwa sposoby teoretyzowania o nim, jeden „strukturalistyczny”, skupiający się
na powiązaniach między jednostkami i zbiorowościami, a drugi „indeksowy”,
w ramach którego badacz wyodrębnia poszczególne komponenty społeczno-demograficzne w celu określenia cech przynależności członków danego kręgu.
Perspektywy te nie są sprzeczne. Mogą się wzajemnie uzupełniać, pozwalając
analizować struktury społeczne na poziomach mikro- i makrosocjologicznym. Ten
sposób teoretyzowania i prowadzenia badań generuje jednak pewne problemy, na
które wskazują interakcjoniści.

KRĄG SPOŁECZNY W UJĘCIU INTERAKCJONISTYCZNYM

Rozpoczynając ten fragment rozważań, należy stwierdzić, że w zasadzie jedynym socjologiem utożsamianym z nurtem interakcjonizmu symbolicznego,
który systematycznie posługiwał się pojęciem „kręgu społecznego” i budował za
jego pomocą spójną teorię, był Florian Znaniecki. Wprawdzie elementy spójne
z koncepcjami tego badacza znajdują się w innych pracach poruszających się
w omawianym paradygmacie36 , ale odniesienie do pojęcia kręgu jako takiego pojawia się jedynie w książce Randalla Collinsa Łańcuchy rytuałów interakcyjnych
i to w znaczeniu zbliżonym do dotychczas omawianego ujęcia strukturalistycznego37 . Może również budzić zastrzeżenie klasyfikacja dorobku Znanieckiego
jako interakcjonistycznego, zwłaszcza w zakresie tu omawianym. Jacek Szmatka
interpretuje tę część teorii polsko-amerykańskiego socjologa jako strukturalistyczną i korespondującą z późniejszymi propozycjami Roberta K. Mertona38. Takie
ujęcie można jednak poprzeć, wyłącznie używając dużo późniejszej koncepcji
struktury proponowanej przez Anthony’ego Giddensa, czyli współtworzonej i rekonstruowanej przez aktorów społecznych39 . Zważając więc na inspiracje teoretyczne Znanieckiego, używaną przez niego terminologię i podkreślanie dynamiki
układów społecznych, zgadzam się z Elżbietą Hałas40, że jest to koncepcja związana z interakcjonizmem symbolicznym.
W dorobku Znanieckiego krąg społeczny stanowi istotny element rozwijanej
przez niego od 1934 r. teorii roli i powinien być rozpatrywany obok połączonych
z nią pojęć osoby społecznej, praw i obowiązków41. Doniosłość znaczenia kręgu
36
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wynika z faktu, że jednostka nie wykonuje roli w próżni, lecz komponentami jej
działania społecznego są inne jednostki.
Znaniecki, rozwijając swoją teorię, wychodzi od pojęcia osoby. Zwłaszcza
w pierwszej wersji teorii42 widać wyraźnie, że pojęcie to bazuje na koncepcji jaźni odzwierciedlonej, jednak później uwzględnia także psychologiczne i fizyczne
predyspozycji do pełnienia danej roli43. Osoba to z jednej strony zestaw wyobrażeń członków kręgu o jednostce, ale także wyobrażenie jednostki o tym, jak jest
przez nich oceniana44 . Krąg społeczny to z kolei dynamiczny układ relacji między osobą a jednostkami, które z określonej przyczyny są nią zainteresowane. Zawiązuje się, gdy pewna liczba jednostek rozpozna pewien zestaw wartości jako
istotny dla nich wszystkich, a osoba stanowiąca wykonawcę roli zostanie przez
nich do tego stopnia pozytywnie oceniona ze względu na działania ukierunkowane na te wartości, aby z nią współdziałać45 . Kręgi kształtują się w obszarach
utożsamianych tradycyjnie zarówno z grupami pierwotnymi, jak i wtórnymi. Za
krąg społeczny Znaniecki uznaje więc rodzinę, grupę koleżeńską, klasę szkolną,
ale również krąg towarzyski, artystów wraz z ich miłośnikami, przywódców politycznych stojących na czele narodów itd.46 Wskazuje to na znaczną rozpiętość
liczebną analizowanych układów i daje potencjalną możliwość przeprowadzania
analiz mikro- i makrostrukturalnych.
Osoba odgrywająca rolę ma wobec pozostałych uczestników kręgu pewne
obowiązki, które są określone przez wzory kulturowe tej roli przypisane. Niewywiązywanie się z narzuconych obowiązków bądź błędne ich wykonywanie może
zakłócić interakcje z kręgiem. W razie wystąpienia kolejnych błędów istnieje
możliwość odsunięcia osoby od roli47 . Znaniecki zaznacza, że jej odgrywanie nie
jest jednak najczęściej ściśle określone i w zależności od układu istnieją różne
akceptowane odchylenia od wzoru48. Specyfika roli, unikatowe cechy osoby oraz
uczestników kręgu rzutują zatem na ostateczne wykonanie powierzonych obowiązków49.
Realizacja funkcji wymaga ze strony kręgu społecznego akceptacji i wsparcia.
Zestaw świadczeń na rzecz osoby odgrywającej rolę Znaniecki nazywa prawami.
Student, aby skutecznie realizować swoją funkcję osoby uczącej się, musi mieć
np. dostęp do biblioteki, sal wykładowych oraz możliwość spotykania z wykładowcami. Brak zapewnienia określonych świadczeń przez jednego z uczestników
kręgu społecznego zmusza pozostałych do naprawienia tego problemu poprzez
dopilnowanie realizacji tych świadczeń lub wykonanie ich przez inną jednostkę50 .
Sposób patrzenia przez Znanieckiego na strukturę społeczną implikuje odmienne od strukturalno-funkcjonalnego rozumienie ról, a przez to i kręgów społecznych.
Znaniecki je kwestionuje. Pierwszy z wysuwanych przez niego zarzutów dotyczy
42
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identyfikacji kręgu społecznego z grupą, odzwierciedlającej się także w uznawaniu roli za integralną część grupy51 . Do pewnego stopnia jest to powtórzenie dotychczas omawianych koncepcji, w których krąg stanowił zbiorowość wykazującą
mniejszy stopień formalizacji w porównaniu do grupy. Socjolog stwierdza, że na
podstawie kręgów mogą się w późniejszym czasie wytworzyć grupy, ale obu układów społecznych nie powinno się uznawać za tożsame. Pojęcie grupy Znaniecki
stosuje do organizacji formalnych. W swoich zaś niezrealizowanych założeniach
systemowych grupę określał jako układ ról społecznych. Mała grupa może pokrywać się z kręgiem społecznym, ale w obrębie dużych grup można wyodrębnić
ich więcej52 .
Do teorii strukturalistycznych socjolog również dystansuje się, krytykując pojęcie statusu. Dotyczy to koncepcji Ralpha Lintona, w jej myśl termin ten stanowi
pozycję w strukturze społecznej, której przypisany jest zestaw wzorów kulturowych
będących punktem odniesienia dla osoby wykonującej rolę, ta zaś jest odegraniem
wzoru53 . Dla Znanieckiego jest to nie do zaakceptowania, gdyż tak sformułowana
teoria statusów „dostarcza sposobu klasyfikowania ról społecznych bez badania,
co robią jednostki odgrywające te role oraz ci, z którymi wspomniane jednostki
wchodzą w interakcje. Status w tym abstrakcyjnym znaczeniu może istnieć nawet
wówczas, gdy nikt nie wciela się w taką rolę, jaką w założeniu ma regulować dany schemat koncepcyjny”54. Podkreśla on dalej, że ludzie podporządkowują się do
pewnego stopnia wcześniej ustalonym wzorom dotyczącym roli, ale nie dają one
wszelkich wskazówek co do jej odgrywania55 .
W tym miejscu należy jeszcze wyjaśnić jedną rzecz. Dorobek Lintona nie jest
wprawdzie przez historyków socjologii zaliczany do funkcjonalnego strukturalizmu, ale uważam, że omawiany fragment jego koncepcji za taki należy uznać. Struktura społeczna jest tutaj ujmowana statycznie, a koncepcje dotyczące odgrywania
ról nie wskazują na układ dynamicznych interakcji między jednostką a adresatami jej performansu, jak wygląda to w ujęciu Znanieckiego. Co więcej, analizy
te Merton uznaje za wartościową podstawę swojej teorii roli społecznej i paradoksalnie, poprzez wprowadzenie pojęcia zespołu ról, konstruuje koncepcję
przypominającą krąg społeczny56 . Erving Goffman na podstawie teorii Lintona
i Mertona buduje własny zestaw narzędzi analitycznych57. Badacz ten, podobnie
jak Znaniecki, odrzuca statyczną koncepcję roli i zwraca uwagę na przenoszenie
przez osobę pewnych elementów ról między różnymi kręgami, w wyniku czego
jest ona rozpoznawana nie tylko jako wykonawca roli głównej w danym momencie, ale także innych tymczasowo zawieszonych58 . Wprowadzając koncepcję
dystansu do roli, Goffman wpasowuje ją poniekąd w opisany przez autora Relacji
społecznych obszar tolerowanych przez krąg społeczny odchyleń od wzoru roli.
51
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W nowszych teoriach socjologicznych brak odniesień do tej części dorobku Znanieckiego. Należy jednak zaznaczyć, że pojawiają się koncepcje zbliżone,
których autorzy doszli do podobnych konkluzji innymi drogami. Dariusz Wojakowski wskazuje podobieństwa między koncepcją kręgu społecznego oraz stosowanej przez siebie teorii pola, bazującej na pismach Victora Turnera. Elementami
wspólnymi są zasoby wykorzystywane przez jednostki operujące w układzie59 .
Harrison C. White z kolei wprowadza kilka sposobów rozumienia tożsamości,
spośród których pierwszy odnosi się do prostego wkomponowania jednostki
w układ relacji, drugi zaś stanowi układ tożsamości, które dzięki znalezieniu oparcia w otaczającym kontekście stają się „obiektem i przedmiotem przypisywania
znaczeń”60 . Jest to zdecydowanie interakcjonistyczna perspektywa, stosowana
również przez Znanieckiego61. Ludzkie działanie staje się podstawą do konstruowania „opowieści”62 na jej temat, stanowiących formę wizerunku, punktów odniesienia konstytuujących postępowanie w relacjach z daną osobą. Kontekst zaś
do budowania tworzą siecio-domeny (siećdomy)63 .
Podsumowując tę część rozważań, należy przyjąć, że w przeciwieństwie do
ujęcia strukturalno-funkcjonalnego krąg społeczny w perspektywie interakcjonistycznej występuje w dynamicznym powiązaniu z określoną rolą odgrywaną przez
osobę. Zawiera ona elementy zarówno konwencjonalne, jak i wynikające ze zmieniającego się kontekstu. Dyskusyjny jest stopień kontroli jednostki nad procesem.
Znaniecki, jak wspominałem, twierdzi, że osoba może negocjować duży zakres
swobody w swoim postępowaniu lub postępować zgodnie z ustalonymi wzorami,
ale np. Collins sugeruje, że to sytuacja organizuje wszelkie aspekty interakcji,
minimalizując udział jaźni64. Ujęcia strukturalne i interakcjonistyczne mają jednak pewne cechy wspólne. Należą do nich przekonanie o niższym w porównaniu
z grupą stopniu formalizacji kręgu społecznego, jak również wykazywanie elementów będących punktami wyjścia do budowy teorii sieci.

KRĄG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT SIECI

Inspirowanie się koncepcjami kręgów Simmla przez twórców teorii sieci może wynikać z ich atrakcyjnej wizualnej formy, ujmującej w syntetyczny sposób
wzajemne powiązanie układów społecznych. Wprawdzie całościowe rozpatrywanie jednostki jako pewnej całości powstającej w wyniku analizy wszystkich jej
cech kształtowanych przez przynależność do rozmaitych kręgów żywo przypomina koncepcje Znanieckiego, ale brak w tej perspektywie prób ujęcia dynamicznego, jakie widać w analizach interakcjonistycznych.
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W perspektywie strukturalistycznej sieć społeczna stanowi statyczny system
powiązanych ze sobą statusów, a jej badanie opiera się na wyodrębnieniu istotnych cech populacji i poszukiwaniu między nimi relacji65. Jest to więc analogia
do „indeksowego” postępowania przy poszukiwaniu własności danego kręgu społecznego.
Ujmowanie sieci w kategoriach interakcjonistycznych wymaga uwzględnienia przeobrażeń zachodzących w jednostce przez ciągłe wchodzenie w relacje
z różnymi kręgami, w których uczestniczy, oraz przemieszczanie między nimi
symboli. Skłania to do przyjęcia założenia, że również sieć ma charakter dynamiczny i nieustannie podlega zmianom.
Znaniecki w swojej teorii opisuje dwa obszary, które można zinterpretować
jako zalążek teorii sieci. Po pierwsze, zaangażowanie jednostki w wielość zbiorowości społecznych sprzyja przekazywaniu między nimi symboli, zwłaszcza jeśli
poszczególne kręgi zbliżają się do siebie pod względem treści je konstytuujących66 .
Po drugie, szczególnie w największych kręgach społecznych, gdzie centralna osoba nie jest w stanie się komunikować z wszystkimi członkami społeczności, pojawiają się doradcy pełniący funkcje pomocnicze, będący pośrednikami między
przywódcą a pozostałymi jednostkami67. Może to implikować powstawanie kolejnych układów zależności.
Przekazywane między kręgami treści mogą być rozmaite, od plotek po wiedzę
ekspercką. Może to być prosty przepływ informacji, niekoniecznie wpływających
w istotny sposób na cechy kręgu i jego uczestników, ale również mogą być to
zmiany zapoczątkowane w jednej ze zbiorowości przekształcające znacznie inną.
John Padgett i Walter Powell przytaczają w tym kontekście przykład z renesansowej Florencji, kiedy to układ mistrz–uczeń przeniesiono z gildii rzemieślniczych
do świata finansów. Starszy partner inwestował w działania podległych sobie,
niezależnych współpracowników, będących kupcami i bankierami. Powodowało
to przekształcenie mistrza / starszego partnera z przedsiębiorcy w finansistę; stworzono w ten sposób podwaliny nowoczesnego systemu kapitałowego68. Przytaczana koncepcja jest dużo nowsza od teorii Simmla oraz nie operuje terminem
kręgów, niemniej jednak dobrze ilustruje omawiany proces. Teoria krzyżujących
się kręgów społecznych odpowiada zatem późniejszym teoriom sieci, przy czym,
o ile np. Manuel Castells w swoich pracach za przykłady węzłów sieci uważał
centra serwisowe giełd, poszczególne rady Unii Europejskiej, a pola makowe, tajne lądowiska czy laboratoria w przypadku karteli narkotykowych69, to w oryginalnej koncepcji Simmla węzłami byli ludzie.
W nowszych pracach poświęconych teorii sieci krąg społeczny traktuje się
jako klaster agregujący jednostki wykazujące podobieństwo pod względem pewnej liczby wspólnych cech70 . Padgett i Powell frakcje florenckie analizowali ze
względu na powiązania polityczne, pokrewieństwa i ekonomiczne71 . W teoriach
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sieciowych krąg odgrywa rolę ośrodka generującego znaczenia72 . Funkcjonowanie w wielu zbiorowościach zmusza do bacznej obserwacji zachowań pozostałych ich członków, gdyż to one w znacznej mierze dostarczają odniesienia do tego,
jakie wartości i działania są aprobowane przez zbiorowość, a jakie odrzucane.
W związku z tym mogą się pojawić konflikty ról. Przykładem mogą być różne
interpretacje niszczenia przez dziecko ubrania ze strony jego lub jej kolegów z placu zabaw i ze strony rodziców73. Innego przykładu dostarczają Degenne i Forsé,
cytując wyniki badań dotyczących przyzwolenia na zdradę małżeńską. W zależności od kręgu odniesienia stopień przyzwolenia na tego rodzaju relacje w znaczący sposób się różni. Przyjaciele i współpracownicy są bardziej tolerancyjni
niż członkowie rodziny74 .
Problem łączenia wzorów z układami społecznymi pozwala zwrócić uwagę
na obszar badań istotny szczególnie dla przedstawicieli socjologii i antropologii
humanistycznej, którzy wskazują na konieczność uwzględnienia w badaniach
kontekstu analizowanej sytuacji lub procesu75. Oczywiście kontekst obejmuje szerszy zakres zjawisk niż samo uczestnictwo jednostek, ale to przede wszystkim obserwacja ich działań daje podstawę potrzebną do ukonstytuowania tożsamości76 .
Struktura sieci wyłania się z „przeskakiwania” osób między poszczególnymi sytuacjami – punktami węzłowymi – i próby interpretacji związanych z tym zjawisk
wyłaniających się z burzliwego życia społecznego77. Badanie ich losów, przemian zachodzących w ich strukturach myślowych i w samych kręgach, w których
uczestniczą, dostarczy wiedzy o tych właśnie obszarach, które Znaniecki uznawał
za niewystarczająco rozpoznane78.

PODSUMOWANIE

W zależności od przyjętego paradygmatu w języku potocznym, stanowiącym
źródło pojęć nauk o kulturze, można się dopatrywać zarówno zagrożenia dla
tworzonej teorii, jak i źródła inspiracji. W analizowanych przykładach chciałem
pokazać, jak używane w życiu codziennym pojęcia inkorporowano do języka
socjologii i jak poprzez specyficzne podejścia swoich interpretatorów wykorzystano je do analizy zjawisk społecznych. Ujmując omawiane użycia i przekształcenia pojęcia kręgu społecznego w kategoriach „wędrowania”, można wyodrębnić
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trzy przejścia: (1) z języka potocznego do aparatu pojęciowego nauk o kulturze;
(2) z pojęcia o niskim stopniu operacjonalizacji do pojęcia o wysokim jej stopniu odzwierciedlającym się w ujęciu „indeksowym” bądź komponencie działania społecznego; (3) z pojęcia desygnującego zbiorowość społeczną do elementu
sieci. Wykazałem również, że niektóre koncepcje funkcjonujące w obrębie nauk
społecznych noszą wyraźne cechy kręgu społecznego mimo braku powiązania
z tą nazwą.
Uznając cele teoretyczne za osiągnięte, warto się zastanowić, czy wyniki przeprowadzonej analizy można zastosować w praktyce. Specyfika kręgu społecznego
odnosi się do zbiorowości o niskim stopniu formalizacji. Według niektórych badaczy współczesną rzeczywistość społeczną charakteryzuje rozproszenie więzi
i odejście od modernistycznych, formalnych organizacji. Zastępują je efemeryczne, luźno ze sobą powiązane zbiorowości integrujące się wokół wspólnych symboli79 . Nazywa się je „nowoplemionami” lub „plemionami elektronicznymi”80 ,
jeśli swoją aktywność ograniczają do internetu. Aktywność tych zgrupowań obserwuje się w przestrzeni zarówno rzeczywistej, jak i wirtualnej, przy czym postęp
technik komunikacyjnych wydatnie sprzyja ich rozwojowi. Aktywność podczas
spotkań twarzą w twarz, wyjazdów na konwenty fanów popkultury, dyskusje na
forach internetowych, to wszystko umożliwia zawiązywaniu tymczasowych kręgów społecznych. Zaangażowanie jednostek w działalność lokalnej społeczności
fanów fantastyki, a przez internet z różnymi zbiorowościami zrzeszającymi się
wokół gier online i portali fanów, to nic innego jak krzyżowanie się kręgów społecznych lub, używając innej terminologii, „przeskakiwanie” między nimi. Wobec zmienności rzeczywistości społecznej teoria kręgów społecznych, zwłaszcza
w wydaniu interakcjonistycznym, ma bardzo praktyczne zastosowanie. Analiza
społeczności jako sieci przy uwzględnieniu poziomów mikro, mezo i makro niesie
znaczny potencjał teoriogenny.
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A SOCIAL CIRCLE: FROM A CLASSICAL METAPHOR TO CONTEM PORARY
ANALYTICAL APPROACHES

Summary
The paper undertakes the problem of a social circle notion “wandering”. The main
objective is the description of this process and the extraction of its key fields. My main
argument is that as many of terms are borrowed from everyday language, its vagueness
makes a social circle a notion differently interpreted in structural and interactionist perspectives, which constitute two main ways of its transfer. The analysis presents three transfers:
from everyday life to cultural sciences theoretical framework; from low-operationalised
notion to an acute one from perspective of different sociological paradigms; from a metaphor
of collectivity to an element of network theory.
Adj. Izabela Ślusarek
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PRZESTRZENNOŚĆ EMOCJI A POJĘCIE OBRAZU.
PRZYMIARKI SOCJOLOGICZNE

Wędrówka pojęć to nie tylko wędrówka słów i ukrywających się za nimi koncepcji, to również przemieszczanie się odmiennych rodzajów i poziomów wrażliwości. Dobrym przykładem może być wędrówka pojęcia obrazu. Mieke Bal
kreśli mapę takiej wędrówki między obszarem badań wizualnych i literackich1 .
Z kolei cykl utworów muzycznych Modesta Musogorskiego zatytułowany Obrazki
z wystawy wskazuje na inną translację. W tym przypadku obraz malarski zamienia
się w obraz muzyczny. Musogorski w języku fraz muzycznych, dynamiki i tempa
przedstawia to, co Wiktor Hartmann, którego rysunkami się inspirował, przedstawił na płaszczyźnie za pomocą barw i kreski. Natomiast pierwowzór Hartmanna
nawiązuje już wprost do realnych sytuacji społecznych. Jego akwarele prezentują między innymi różne sceny z życia codziennego, takie jak rynek w Limoges
czy kłótnię dzieci w ogrodach Tuileries. Codzienne sytuacje są widziane więc najpierw jako obraz, a w dalszej kolejności jako miniatura fortepianowa.
Moje pytanie brzmi, czy takie translacje są możliwe na gruncie nauki? Czy
pojęcie obrazu może być użyteczne w naukach społecznych, a dokładniej, czy socjologia emocji może mieć użytek z pojęcia obrazu? To pytanie postawione jest
na tyle ostrożnie, że nie rozstrzyga ani o sensie, ani o absurdzie złożonej tu propozycji. Odpowiedź na nie pokazuje jedynie wybrane powody, które mogłyby przekonać czytelnika do próby spojrzenia na emocje społeczne w kategoriach obrazu.

SOCJOLOGIA EMOCJI W OBLICZU LUK POJĘCIOWYCH I KONCEPTUALNYCH

Mimo że w kulturze europejskiej systematyczna refleksja nad naturą emocji
trwa nieprzerwanie od czasów starożytnych, ich zrozumienie i opis wciąż stanowią wyzwanie dla nauki. Coraz to nowe dyscypliny i subdyscypliny mierzą się
z zagadnieniem emocji. Takim przykładem jest socjologia emocji, która stara
się wypracować perspektywę jakościowo inną niż dyscypliny dotąd prawomocnie
1
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zajmujące się badaniem emocji; najpierw filozofia, później nauki przyrodnicze,
obecnie psychologia i neuro nauki. Jednym z wyróżników socjologii emocji jest
próba wyjścia poza rozumienie emocji w kategoriach psychobiologicznego mechanizmu adaptacji jednostki do otoczenia. Socjologia, nie negując biologicznego
komponentu emocji, baczniej przygląda się owemu otoczeniu. Chce postrzegać
emocje na wzór faktów społecznych zewnętrznych wobec jednostki i strukturyzujących jej doświadczenie.
Już lektura pierwszych stron jednego z pamiętników przesłanych w 1938 roku na konkurs Życiorysy bezrobotnych ogłoszony przez Instytut Socjologiczny
w Poznaniu utwierdza nas w przekonaniu, że emocje mogą być wobec jednostki
zewnętrzne. Bezrobotny Brunon S. pisze w pamiętniku: „[...] aż przy końcem jesieni
umarła moja Babka, której się choroba wróciła i jeszcze pogorszyła i Bóg powołał ją do Siebie. Więc żyliśmy sami dalej już, dziadziuś, najmłodsza moja ciocia
Która jest tylko 6 lat starszą ode mnie i ja. Nie było już tak wesoło, smutek i żal
był w domu [...]”2. Autor pamiętnika używa bezosobowego określenia: „nie było już
tak wesoło” oraz umiejscawia emocje na zewnątrz jednostki, pisząc: „smutek i żal
był w domu”. Chociaż ta wypowiedź pochodzi z 1938 roku, czyli z czasów, kiedy
procesy indywidualizacji nie były tak nasilone jak obecnie, zaryzykuję stwierdzenie,
że i dziś smutek lub radość goszczą nie tylko w sercu, ale i w domu, i w innych
zewnętrznych wobec jednostki „obszarach”, dlatego wątek ich „przestrzenności”
wydaje się ciekawym problem badawczym.
Nie bez przyczyny problem „otoczenia emocjonalnego” zdaje się zyskiwać na
wadze w naukowej refleksji. W samej psychologii uwaga skupiana dotąd głównie na aspekcie intrapersonalnym powoli ustępuje miejsca zainteresowaniu interpersonalnym wymiarem emocji i nastrojów3. Przejawem takiego zainteresowania
są badania prowadzone na temat zarażenia afektywnego. Psychologowie społeczni już dawno temu zaobserwowali, że będąc w otoczeniu innych ludzi, upodobniamy się do nich pod względem ekspresji mimicznych i motoryki ciała, co prowadzi
do aktywizacji podobnego stanu afektywnego do stanu osoby, którą nieświadomie
imitujemy. Jest to proces, który może przebiegać poza naszą kontrolą, dziać się jakby automatycznie, lub może być częściowo kontrolowany. Wówczas upodobnienie stanów afektywnych jest wynikiem świadomego porównywania się z innymi.
Na tej zasadzie ludzie, przebywając w towarzystwie osób przygnębionych, zarażają się przygnębieniem lub odwrotnie, obserwują poprawę nastroju, gdy znajdą się
w gronie wesołków. Często stan afektywny, który powstaje w wyniku działania
tych mechanizmów, nie jest skierowany na konkretny obiekt, raczej „rozlewa się”
w otoczeniu. Psychologowie nazywają taki stan nastrojem ze względu na krótkotrwałość, niespecyficzność i niemożność ustalenia jego źródła4. Mimo że w psychologii zauważa się dyfuzję stanów afektywnych, co by oznaczało, że emocje mogą
być „zawieszone w powietrzu”, zawsze to jednostka, a nie przestrzeń społeczna, jest
uważana za źródło zaraźliwych emocji.
2
W cytowanym fragmencie zachowano pisownię oryginalną. Pamiętnik jest dostępny w formie
skanu na stronie Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, http://archiwum.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=398226&from=pubstats [dostęp 29.04.2017].
3
Monika Wróbel, O transferze emocji i nastrojów między ludźmi – mechanizm i psychologiczne
wyznaczniki zarażenia afektywnego, „Psychologia Społeczna” 2008, nr 3 (8), s. 210–230.
4
Ibidem.
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Odmienne głosy dają się słyszeć od dawna w filozofii. W Nowej fenomenologii Hermann Schmitz przypomina o przestrzenności uczuć. Zauważa, że uczucia
niesłusznie sprowadza się do prywatnych stanów duszy. Według Schmitza: „Przestrzenne w bez-płaszczyznowej przestrzeni są także uczucia [pojęte] jako atmosfery”5 . Zauważa przy tym, że dopiero XX-wieczny psychologizm, zamykając
uczucia w wyraźnie oddzielonym świecie wewnętrznym jednostki, odrzucił przekonanie o przestrzenności uczuć. Przypomina poglądy Empedoklesa, który rozumiał miłość i gniew jako „przestrzennie rozpostarte atmosfery” oraz przywołuje
przykład pierwszych chrześcijan, dla których miłość, radość i swoboda były takimi atmosferami6.
To podejście po części współgra z socjologicznymi przymiarkami do analizy
emocji. Badacze pracujący w tym nurcie rozwijają koncepcje, które uwzględniłyby zewnętrzność emocji względem jednostki, ich powszechność oraz przymusowy charakter. Trudno zaprzeczyć, że te poszukiwania przyniosły wiele ciekawych
rozwiązań. Przykładowe, charakterystyczne dla socjologii emocji sposoby teoretyzowania można odnaleźć w pojęciu reguł odczuwania i okazywania emocji,
w koncepcji emocji jako relacji i praktyk społecznych oraz w pojęciu energii
emocjonalnej.
Najbardziej znane i jednocześnie jedno z pierwszych jest ujęcie emocji jako
norm społecznych. Arlie Hochschild7 zwróciła uwagę na fakt, że w procesie socjalizacji internalizujemy nie tylko normy dotyczące oczekiwanych zachowań, ale też
reguły okazywania (display rules) i odczuwania emocji (feeling rules). Określone
sposoby odczuwania i wyrażania emocji są wpisane w role społeczne i układy
interakcyjne. Ich łamanie naraża jednostkę na negatywne sankcje ze strony otoczenia, co wymusza podporządkowanie. Wynika z tego, że okazywanie i odczuwanie emocji jest kulturowo regulowane. Ta obserwacja skłania do przypuszczenia,
że określone przestrzenie społeczne mają własny koloryt emocjonalny: pogrzeb
– koloryt smutku, wesele – koloryt radości. Hochschild jednak nie porusza zagadnień przestrzenności emocji.
Nieco inny zamysł teoretyczny leży u podstaw nowszej koncepcji inspirowanej socjologią relacyjną. Ian Burkitt8 chce nas przekonać, że emocji nie należy
szukać w człowieku tylko p o m i ę d z y ludźmi, czyli w relacjach. Zdaniem Burkitta
emocje znajdują się w przestrzeni pomiędzy, ponieważ to relacje społeczne są
nośnikiem emocji realizowanych według kulturowych skryptów. Burkitt odrzuca
podział na emocje odczuwane i okazywane, zastępując je pojęciem emocji w działaniu. To właśnie emocje w działaniu, a nie emocje jako niezależne byty ukryte
głęboko w psychice człowieka, stanowią dla socjologii wyzwanie teoretyczne
i metodologiczne. Żeby przekonać czytelnika do takiego myślenia, sięga po przykład zaproponowany przez Norberta Eliasa9, według którego to nie bycie agresywnym wywołuje konflikty, raczej to konflikty powodują agresję. Mimo że istnieją
5

Hermann Schmitz, Nowa fenomenologia. Krótkie wprowadzenie, przeł. Andrzej Przyłębski,
Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2015, s. 131.
6
Ibidem.
7
Arlie Hochschild, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, przeł. Jacek Konieczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
8
Ian Burkitt, Social relationships and emotions, „Sociology” 1997, nr 1 (31), s. 37–55.
9
Ibidem, s. 40–41.
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wrodzone różnice osobowościowe, nie można lekceważyć emocjonalnych habitusów, wyuczonych dyspozycji do „realizowania” różnych emocji podczas odmiennych sposobów bycia z ludźmi. Emocje nie są więc ani dowolnie konstruowane
przez jednostkę, ani nie są jedynie mechanicznym efektem procesów biochemicznych. Emocje o t a c z a j ą jednostkę w postaci relacji, w które wchodzi. Sięgając
do języka potocznego, można się posłużyć przykładem toksycznych relacji, które
zawierają w sobie potężny ładunek emocji negatywnych.
O poruszeniu problemu przestrzenności emocji można również mówić
w przypadku propozycji Randalla Collinsa10 . Collins rozwija pojęcie energii emocjonalnej powstającej w wyniku udanych rytuałów interakcyjnych. Zdaniem badacza zbiorowe naładowanie następuje w wyniku podobnych mechanizmów jak
te, na które zwracają uwagę psychologowie społeczni (naśladowanie motoryczne
i sprzężenie zwrotne), które Collins nazywa rytmiczną synchronizacją. Dodatkowo jednak Collins zauważa, że energia emocjonalna nie ma jedynie charakteru
sytuacyjnego. Pamięć o niej utrwalona w symbolach grupowych wpływa na kolejne rytuały interakcyjne, które tworzą powiązane łańcuchy. Mówiąc metaforycznie, emocje są jakby zamknięte w symbolicznych rezerwuarach (symbole święte,
narodowe, klubowe), z których „rozlewają się” na uczestników rytuału. Co ciekawe, energia emocjonalna nie tylko wypełnia świadomych wzajemnej obecności
uczestników, wpływając tym samym na ich samopoczucie. Energia emocjonalna
jest cechą samego, udanego bądź nieudanego, rytuału, jest wpisana w jego przebieg,
czyli znajduje się jakby na zewnątrz jednostek.
Podobną myśl można zauważyć w rozumieniu emocji jako praktyk zaproponowanym przez Monique Scheer11 . Walorem tej koncepcji jest uwaga poświęcona
elementom zmysłowym. Scheer, odwołując się do myśli Pierre’a Bourdieu, definiuje
praktyki jako ucieleśnione, zapośredniczone przez przedmioty działania kierowane przez zmysł praktyczny zależny od habitusu. Każda praktyka, tak intencjonalna, jak nawykowa, przypadkowa, a wręcz nie do końca świadoma, nie jest jedynie
wyrazem obowiązujących, mniej lub bardziej zinternalizowanych, norm, ale jest
działaniem strategicznym zorganizowanym wokół wspólnego, praktycznego rozumienia. W tym ujęciu „emocji się nie ma” – „emocje są wspólnie robione”.
Przyjrzyjmy się praktyce „robienia zakochania”. Zerkanie, odwracanie oczu, powłóczystość spojrzenia, które napotyka na lustrzane odpowiedzi partnera interakcyjnego również wychowanego na literaturze romantycznej – wszystko to myślące
ciało odczytuje jako skrypt zakochania. Równocześnie osoba przypatrująca się tej
praktyce z boku ma szansę poczuć (zależnie od posiadanego habitusu), że „miłość
jest w powietrzu”.
To co wydaje mi się szczególnie ciekawe w powyższych koncepcjach, to nieśmiało zarysowana intuicja „emocjonalnego otoczenia”. Odwołując się do klasycznych pojęć (norma, relacja, rytuał, praktyka społeczna), możemy zobaczyć
w emocjach fakty społeczne. Jednak zaproponowane tu rozwiązania w niewystarczającym stopniu uwzględniają komponent zmysłowo-estetyczny, który w przypadku badania emocji wydaje się fundamentalny.
10

Randall Collins, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, przeł. Katarzyna Suwada, Kraków: Nomos
2011.
11
Monique Scheer, Are emotions a kind of practice (and is that what makes them have
a history)? A Bourdieuian approach to understanding emotions, „History and Theory” 2012,
nr 1 (51), s. 193–220.
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SOCJOLOGICZNE WĘDRÓWKI KU SZTUCE

Dostrzeżenie estetyki życia społecznego socjologia zawdzięcza Georgowi
Simmlowi, który w oryginalnym pomyśle socjologii formalnej porównywał życie
społeczne do dzieła sztuki12 . Wprowadzone przez niego pojęcie f o r m y uspołecznienia odwołuje się do estetycznego wymiaru interakcji13. Simmlowska socjologia jest przede wszystkim poszukiwaniem konfiguracji i układów, które trzeba
wydobyć ze strumienia życia i w takim ujęciu jest ona nauką estetyczną. Forma
jest wyznaczana przez relację między elementami, asymetrię – symetrię, rytm,
dystans, napięcie. Wzajemnie oddziałujące na siebie jednostki tworzą pewien geometryczny układ, tak że na społeczeństwo można patrzeć jak na dzieło artysty14 .
Paradoksalnie, mimo tego, że pojęcie f o r m y uspołecznienia weszło do kanonu
pojęć socjologicznych, jego sens został zredukowany do drugiego członu, przez
co zostało pozbawione pierwotnie zamierzonych odniesień.
Wynika to z tego, że jeszcze do niedawna stosunek socjologii głównego
nurtu15 do estetyki można było – w najlepszym razie – określić jako obojętny.
Wprawdzie wrażliwość artystyczna tak charakterystyczna dla Simmla nie była pewnie obca i innym socjologom, jednak tylko nieliczni wykorzystywali ją
w mniej lub bardziej wyraźny sposób w swoich pracach. Robert Nisbet robi to
w sposób otwarty, żeby nie powiedzieć programowy, co widać najlepiej w jego
pracy Sociology as a Form of Art, Norbert Elias ujawnia taką wrażliwość, wprowadzając pojęcie figuracji, które nawiązuje do figur tanecznych, z kolei Richard
Sennet i Howard Becker nie potrafią uciec od wyobraźni muzycznej, którą chętnie wykorzystują w podawanych przykładach i licznych wątkach autobiograficznych.
Dopiero druga połowa XX wieku to czas stopniowej rehabilitacji estetyki
w naukach społecznych. Pojęcie „estetyki”, które wywodzi się od greckiego słowa
aisthesis, oznacza po prostu doznanie zmysłowe, jednak w wąskim rozumieniu
przedmiotem estetyki są doznania sensoryczne płynące z kontaktów z pięknem16 .
Widoczny wzrost zainteresowania tym aspektem życia można łączyć z przełomem
postmodernistycznym, którego jedną z cech staje się estetyzacja życia codziennego. Wolfgang Welsch17 zauważa, że coraz więcej elementów rzeczywistości ulega
estetycznemu przekształceniu, a tym samym coraz częściej rzeczywistość w całości staje się konstruktem estetycznym. Względnie zamożni mieszkańcy Europy
Zachodniej, bo to do nich głównie odnosi się obserwacja Welscha, cenią sobie
szczególnie styl życia w rozumieniu life style. Przedmiotem coraz większej uwagi
12

Georg Simmel, Socjologia, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 2005.
13
Por. Murray Davis, Georg Simmel and the Aesthetics of Social Reality, „Social Forces” 1973,
nr 51, s. 320–329.
14
Por. Jukka Gronow, The Sociology of Taste, London: Routledge 2003, s. 151–155.
15
Pomijam w tym miejscu socjologów sztuki, którzy z racji poruszanej, skądinąd wąskiej, problematyki podejmowali oczywiście zagadnienia związane z estetyką (nauką o pięknie), ale już rzadziej
te związane z aisthesis.
16
Por. Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001, s. 10.
17
Wolfgang Welsch, Procesy estetyzacji. Zjawiska, rozróżnienia, perspektywy, w: Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne, red. Krystyna Zamiara, Marian Golka, Poznań: Wydawnictwo Fundacji
Humaniora 1999.
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staje się nie „co?”, a „jak?”. Jak się nosisz, jak nakrywasz stół, jak słuchasz muzyki.
Oznacza to, że estetyka zaczyna być nie tylko wartością per se, ale wręcz staje się
główną walutą społeczeństwa18 .
Yurico Saito19 w książce Everyday Aesthetics idzie o krok dalej. Uważa za
błędne przekonanie o elitarności i wzroście natężenia doznań estetycznych. Pisze,
że wrażliwość estetyczna nie wymaga ani szczególnych zasobów, zdolności czy
kompetencji, ani nie ujawnia się jedynie w kontakcie z dziełem sztuki. Odżegnuje się również od koncepcji estetyzacji życia codziennego, według której to, że
współcześnie obserwuje się wzrost znaczenia wartości estetycznych w stosunku
do wartości innego rodzaju, jest czymś wyjątkowym i charakterystycznym dla
okresu późnej nowoczesności. Saito przekonuje raczej, że doznania estetyczne
to doznania uniwersalne, jednak dotąd były po prostu ignorowane przez badaczy
codzienności20 .
Teza o uniwersalności doznań estetycznych stanowi dla socjologii szczególne wyzwanie. Z jednej strony znosi prymat dotychczasowego sposobu myślenia
o wyborach estetycznych jako wyborach dystynktywnych stanowiących odbicie
różnic strukturalnych. Z drugiej strony pozwala na nowo odkryć zmysłowy – estetyczny w szerokim znaczeniu – wymiar świata społecznego. Przyjmując, że
zmysłowość odgrywa ważną rolę w życiu społecznym, może warto byłoby się
zwrócić w kierunku teorii sztuki, która osiągnęła mistrzostwo w przybliżaniu tej
sfery, do czego, już jakiś czas temu, zachęcał Wilhelm Dilthey21. Pisząc o metodologii w naukach humanistycznych, Dilthey przekonywał, że studiując sztukę,
można z r o z u m i e ć rzeczywistość kulturową. Sztuka to nic innego jak utrwalone ekspresje i przeżycia, które, jeśli artysta nie jest zwykłym wyrobnikiem i rozmyślnie dobiera środki przekazu „w postaci – naznaczonej emocją – plastycznej
formy, barwy, lub poprowadzonej linii czy akordu”22 , przybliżają do rozumienia
zjawisk kultury. Podobnie argumentuje Ewa Domańska23 , pisząc o zwrocie performatywnym i referując wynikające z niego zmiany dla sposobu uprawiania
nauk humanistycznych. Zwrot ku sztuce jako alternatywnej wobec nauki formie
przedstawiania, analizowania, rozumienia i zmieniania świata wydaje się wielce
obiecujący24 . Domańska pisze o wysiłkach współczesnych badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki, zmierzających do zbudowania pracujących w planie
interdyscyplinarnym kategorii interpretacyjnych25 .
To, że pojęcia nie są raz na zawsze ustalone i przypisane wyłącznie do jednej
dziedziny, można odebrać jako zachętę do swoistego eksperymentowania w poszukiwaniu słów, które mogą stać się nowymi pojęciami, lub starych pojęć, które
stałyby się nośnikiem nowych koncepcji, a nawet teorii. Taka praktyka nie jest
w socjologii niczym nowym. Socjologia często robiła i robi użytek ze znanych pojęć (np. metabolizm, system, autopojeza) lub słów (np. warstwa, forma, aktor),
18

Ibidem, s. 23.
Yurico Saito, Everyday Aesthetics, Oxford: Oxford University Press 2007.
20
Ibidem, s. 12.
21
Anna Musioł, Elementy estetyki w Wilhelma Diltheya ujęciu człowieka i kultury, „Kultura
i Wartości” 2012, nr 4, s. 89–96.
22
Ibidem, s. 92.
23
Ewa Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007,
nr 5, s. 48–61.
24
Ibidem, s. 51.
25
Ibidem, s. 54.
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jednak stosunkowo rzadko zapuszczała się w tych wędrówkach na tereny sztuki. Gdy filozof Hermann Schmitz pisał o „ogarniających siłach emocjonalnych”,
wprowadził pojęcie atmosfer (Atmosphären)26 , które ma wprawdzie charakter
interdyscyplinarny, ale zdecydowanie najmocniej jest zakorzenione w naukach
przyrodniczych. Podobnie w socjologii, zwłaszcza w jej okresie początkowym,
pojęcia zapożyczano głównie z nauk ścisłych. Sama socjologia była nazywana fizyką społeczną. Dopiero przełom antypozytywistyczny i nurt związany z postmodernizmem pozwoliły socjologom na bardziej swobodne rozglądanie się w innych
kierunkach.

KŁOPOTLIWE I OBIECUJĄCE POJĘCIE OBRAZU

Gdy szukałam odpowiedniego pojęcia dla uchwycenia szczególnie mnie interesującego aspektu emocji – ich „przestrzennego” charakteru – pomyślałam
o pojęciu obrazu. Zwróciło ono moją uwagę ze względu na kilka cech; w mojej
ocenie bardzo przydatnych. Po pierwsze, jest to pojęcie z dziedziny sztuki, co
oznacza, że doznania zmysłowe, a pośrednio emocje, łączą się z nim w sposób
naturalny. Po drugie, obraz stanowi kompozycyjnie zamkniętą całość, co odpowiada holistycznemu myśleniu o emocjach. Po trzecie, zakładam, że istniejąca
teoria obrazu może stanowić źródło inspiracji teoretycznych i badawczych dla
socjologii emocji. Jednak prawie równocześnie pojawiły się myśli podważające
trafność dokonanego wyboru. Moje rozterki budziła rozległość semantyczna proponowanego pojęcia oraz jego potoczność.
Wydaje się, że „obraz” jako pojęcie spełnia warunki „wędrującego” pojęcia
nakreślone przez Bal27. Jest to pojęcie interdyscyplinarne, mocno zakorzenione
w kulturze, równocześnie jednak (co stanowi pewien kłopot), jego status jest na
tyle silny, że trudno abstrahować od wielości znaczeń, które wokół niego narosły.
Już bardzo pobieżny przegląd literatury przekonuje, że zakres definicyjny pojęcia
„obraz” pozostaje do dziś kwestią nierozstrzygniętą. Bal28 w rozdziale o takimż
tytule przywołuje rozmaite skojarzenia słownikowe związane z „obrazem”. Obraz
ujmowany jest między innymi jako „przedstawienie”, „podobieństwo”, „figura
retoryczna” czy „koncepcja”. Na gruncie nauk społecznych mniej abstrakcyjne
rozumienie tego pojęcia można odnaleźć w antropologii i socjologii wizualnej29 ,
gdzie obraz jako część ikonosfery jest kojarzony głównie z konkretnym obiektem
fizycznym poddawanym badaniu. Z perspektywy moich poszukiwań szczególnie
interesujący wydaje mi się jednak drugi, bardziej abstrakcyjny sposób jego rozumienia. Zakłada on przekształcenie obrazu z przedmiotu refleksji w kategorię
analizy. W takim sensie funkcjonuje „obraz” jako pojęcie założycielskie nowego
26
Por. Gernot Böhme, Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przeł. Piotr Domański,
Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN 1995, s. 165.
27
Mieke Bal, Wędrujące pojęcia...
28
Ibidem.
29
Por. Krzysztof Olechnicki, Obrazy w działaniu – obrazy w badaniu, w: Obrazy w działaniu,
red. Krzysztof Olechnicki, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2003, s. 7–9.
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paradygmatu nazwanego przez Williama Mitchella30 zwrotem piktorialnym i równolegle przez Gottfrieda Boehma31 zwrotem ikonicznym. Jak przekonują obaj
teoretycy, tak jak w zwrocie językowym społeczeństwo i kultura stały się tekstem,
tak w zwrocie ku obrazom staną się obrazem. Według Mitchella zwrot obrazowy
jest odkryciem obrazu jako skomplikowanej gry między wizualnością, zmysłami,
instytucjami, dyskursem i ciałem. Jest ponownym odkryciem widzenia32.
Widzenie pośredniczy w relacjach społecznych i podobnie jak język jest konstytutywnym elementem życia społecznego. Błędem jest sprowadzanie widzenia
do kategorii dyskursu, ponieważ – nawiązując do pytania postawionego w książce Czego chcą obrazy?33 – obrazy chcą przemówić własnym głosem, „językiem
obrazu”, który jest jakościowy różny od „języka słów”. Chcą takich praw, jakie
posiada język, a nie przekształcenia w język. Pragną koncepcji wizualności odpowiadającej ich ontologii34 . Podstawą takiej koncepcji jest przyjęcie założenia,
że obrazy mogą stanowić komplementarną w stosunku do języka formę interpretowania. W takim ujęciu obrazy stają się, obok nauki czy wiedzy potocznej,
„przymiarkami do rzeczywistości”35 . Podobnym założeniem kierowała się Mieke
Bal, kiedy napotkała problemy interpretacyjne w studiach literaturoznawczych
nad Starym Testamentem. „Zaczęłam oglądać obrazy, rysunki, grafiki i studiować
ich język. Wydawało mi się, że obrazy nie opowiadają historii, ale są myśleniem,
w pewnym sensie wyłaniają koncepcje i idee” opowiada w jednym z wywiadów36 .
Skoro obrazy są myśleniem, to jak myślą obrazy? Tu odpowiedź wydaje się
prosta. Obrazy myślą kompozycją, światłem, modelunkiem. W rzeczywistości jednak tylko nieliczni badacze podejmują się próby zgłębienia tak postawionego
problemu. Zastanawiając się nad hermeneutyką obrazu, Gottfried Boehm zwraca
uwagę na znaczenie „międzyprzestrzeni”. Podkreśla, że obraz stanowi całość,
odżegnując się tym samym od analizy semiotycznej wyrwanych z kontekstu elementów. Nawiązując do Ostatniej Wieczerzy Jacopa Tintoretta, przekonuje, że taki zabieg jest wręcz niemożliwy z tej prostej przyczyny, że wszystkie elementy
obrazu przenikają się i dopełniają wzajemnie. „Wydzielenie jakiegoś kawałka powierzchni, w którym odczytujemy komunikat, np. głowa Judasza wyodrębnia zarazem szerszą powierzchnię, która nie tylko jest tłem dla tej postaci, ale też sama
oznacza przestrzeń, stanowi tło, na którym wyodrębniają się inne postaci, krzyżuje się z systemem światłocienia itp.”37. Zamiast więc mówić o wybranym elemencie obrazu, lepszym rozwiązaniem wydaje się poszukiwanie punctum, które
jest efektem różnicy. Dla Rolanda Barthesa punctum to szczegół, który przykuwa
uwagę, zaskakuje, przyciąga, to to, czego nie potrafi się nazwać38.
30
W.J. Thomas Mitchell, Czego chcą obrazy?, przeł. Łukasz Zaremba, Warszawa: Narodowe
Centrum Kultury 2013.
31
Gottfried Boehm, O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, przekł. Małgorzata Łukasiewicz,
Anna Pieczyńska-Sulik, Kraków: Universitas 2014, s. 275–315.
32
Ibidem.
33
W.J. Thomas Mitchell, Czego chcą obrazy?
34
Ibidem, s. 80–81.
35
Ibidem, s. 50.
36
Mieke Bal, Jestem feministką totalną. Dla mnie to rzecz naturalna (wywiad), „Obieg” 2006,
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/rozmowy/5716 [dostęp 27.04.2017].
37
Gottfried Boehm, O obrazach i widzeniu..., s. 163.
38
Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, Warszawa: Wydawnictwo KR 1996, s. 73.
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Logika obrazu ma własne prawa. Polega ona na absolutyzacji widzenia. Odbiorca obejmuje wzrokiem „rozległy układ linii granicznych języka plastycznego,
skąd wynurzają się zjawiska, wynurza się sens [...]”39 . To właśnie układ granic
otwiera dostęp do zmysłowego doświadczenia, ukazując kolor nieba czy kształt
postaci, które swój byt zawdzięczają wzajemnej relacji. Obraz to struktura kontrastu oparta na pełnym napięcia stosunku wzajemnej zależności. To według
Boehma stanowi istotę obrazowości. Obrazowość nie polega na odwzorowywaniu, ale „na uwidacznianiu tego, co bez obrazu i w oderwaniu od obrazu byłoby
niewidzialne”40. Boehm nazywa to „ikoniczną nadwyżką”.
Kolejnym ważnym pojęciem jest „ikoniczna gęstość”, która odnosi się już
bezpośrednio do wymiaru afektywnego. „Ikoniczna gęstość jest tym, co najbardziej
puste w obrazie: nie-postacią, tzn. jednoczesną formą relacji między postaciami,
między postacią a kompozycją, między postacią a kolorystyką etc. W nieokreśloności kontrastu między granicami mieści się [...] niedająca się niczym zastąpić
zmysłowość”41 .
Przyjrzyjmy się obrazowi, którego zmysłowość do dziś jest przedmiotem fascynacji. Mona Lisa zawładnęła masową wyobraźnią do tego stopnia, że reprodukcje
dzieła Leonarda da Vinci można oglądać prawie wszędzie, a pochodzenie Mony
Lisy i historia jej relacji z artystą wciąż stanowią frapującą zagadkę. Wydaje się, że
niezwykłość portretu jest zasługą wyjątkowości florenckiej damy, a zwłaszcza jej
enigmatycznego uśmiechu. To potoczne przekonanie zupełnie jednak nie uwzględnia roli obrazowości. Spójrzmy na ten obraz inaczej, nazywając uśmiech Mony
Lisy ikoniczną nadwyżką. Zacznijmy od sennego pejzażu w tle. Horyzont po lewej stronie leży niżej niż po prawej, co sprawia, że jeżeli patrzymy na lewą stronę obrazu, kobieta wydaje się bardziej postawna niż wtedy, gdy koncentrujemy
się na jego prawej części. Podobna asymetria dotyczy twarzy. Już tylko ta różnica
oddziałuje na odbiorcę, jednak ikoniczna gęstość obrazu jest przede wszystkim zasługą techniki sfumato, którą da Vinci opanował w stopniu mistrzowskim. Sfumato
polega na zamazywaniu konturów i użyciu stonowanych kolorów. Cały obraz namalowany jest w tej technice, ale kąciki ust i kąciki oczów są jeszcze bardziej
sfumato, jeszcze bardziej nieokreślone, przez co twarz Mona Lisy staje się punctum,
na którym skupia się uwaga zaintrygowanego widza42.
Kluczem do odkrycia logiki obrazowości może być również różnica ikoniczna. To pojęcie odnosi się do kontrastu, który zachodzi między „całą, dającą się
ogarnąć wzrokiem płaszczyzną a wszystkimi zdarzeniami wewnętrznymi w jej
obrębie”43. Gdy z kolei przyglądamy się Kompozycji w szarości i czerni – Portretowi matki artysty pędzla Jamesa Abbota Whistlera, możemy powtórzyć za
Boehmem, że „artysta zoptymalizował stosunek między naoczną całością a zwartymi w niej szczegółowymi jakościami (koloru, kształtu, postaci etc.)”44 . W tym
obrazie harmonia pozornie kontrastujących z sobą barw, których gama mieści się
39

Gottfried Boehm, O obrazach i widzeniu..., s. 162.
Ibidem, s. 158.
41
Ibidem, s. 164.
42
Autorem wyjaśnienie fenomenu uśmiechu Mona Lisy poprzez analizę techniki sfumato jest
Ernst Gombrich. Zob. Ernst Gombrich, O sztuce, przeł. z ang. Monika Dolińska et al., Poznań: Rebis
2009.
43
Gottfried Boehm, O obrazach i widzeniu..., s. 295–296.
44
Ibidem, s. 295.
40
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między ciemną plamą sukni i jasnym czepcem siedzącej pośrodku kobiety, nie
mogłaby wywoływać wrażenia „przepełnionej rezygnacją samotności tak przyciągającej uwagę”45 , gdyby nie kulturowa konotacja użytej przez malarza kolorystyki.
Mimo podkreślania systemowości i zamknięcia o b r a z o w o ś c i, trudno się
zgodzić z autoreferencyjnością samego o b r a z u. Krytycy sztuki oczywiście
wprawnie odczytują nawiązania do innych dzieł sztuki i zastosowanych tam rozwiązań formalnych, jednak semiotyka obrazu jest równie silnie zakorzeniona
w znaczeniach kulturowych i w wiedzy potocznej. Pojęcie obrazu jest pojęciem
szerszym niż pojęcie obrazowości. Przez swoją rozległą semantykę staje się kłopotliwe. Zawiera treści, od których nie można uciec, a które sprawiają, że trudno łączyć to pojęcie z ideą przestrzenności emocji, stanowiącym oś mojej uwagi.
Podstawową przeszkodą jest wpisana w obraz funkcja substytucji. Pojęcie obrazu
wskazuje na rodzaj zastępczej obecności. Obraz jest odwzorowaniem lub wyobrażeniem czegoś. Większość odbiorców wciąż oczekuje od obrazu podobieństwa.
Pojęcie obrazowości nie rodzi takich konotacji. Odnosi się do całości o charakterze wizualnym (niekoniecznie materialnym – równie dobrze wyobrażonym czy
mentalnym), a przez to mającym wymiar estetyczny w szerokim tego pojęcia
znaczeniu. To właśnie pojęcie obrazowości – w której mieszczą się pojęcia ikonicznej różnicy, nadwyżki i gęstości – a nie pojęcie obrazu, wydaje się interesujące z punktu widzenia socjologii emocji.

UWRAŻLIWIENIE NA OBRAZ – UWAGI KOŃCOWE

Przywołując na początku przykład translacji: życie realne – obraz malarski
– obraz muzyczny, kierowałam się skrytym zachwytem nad wirtuozerią takiego
zabiegu. Jednak czy faktycznie mamy do czynienia z przekładem? Czy jest to
translacja czy transformacja?46
Tak samo jak zgodzimy się z tym, że jest to „tylko” transformacja, tak samo
musimy przyznać, że translacja życia społecznego na obraz nie ma szans powodzenia. Nie chodzi tu jednak o jak najdokładniejszą translację, ale o sam trud
jej podjęcia. Mojego zachwytu nie rodzi dokładność przekładu, lecz kunszt artysty mierzącego się z tragicznym faktem nieprzekładalności. Uwzględnienie innej wrażliwości i innego sposobu rozumienia przy jednoczesnym trzymaniu się
reguł własnej dyscypliny wydaje się wielką zaletą, ponieważ otwiera nas na złożoność świata. W tym wypadku przybliża wielozmysłowość życia społecznego:
jest nią obrazowość przejawiająca się raz jako malarskość, raz jako muzyczność.
To obrazowość wydaje się podstawą stosunku między rzeczywistością społeczną, obrazem i muzyką.
Zastanawiając się nad tym, jaki błąd tkwi w teorii społecznej, Herbert
Blumer47 proponuje, żeby pojęcia były instrumentami, które służą uwrażliwieniu.
45

Ernst Gombrich, O sztuce, s. 530.
Por. Mike Bal, Wędrujące pojęcia..., s. 106.
47
Herbert Blumer, Interakcjonizm symboliczny, przeł. Grażyna Woroniecka, Kraków: Nomos
2007, s. 109–118.
46
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Pojęcia uwrażliwiające nie wskazują dokładnie, co zobaczyć, a raczej kierunek,
w którym warto patrzeć48 . Ich wartość nie tkwi w precyzji – w naukach społecznych definiens i tak jest zazwyczaj kwestią sporną. Kryterium zasadniczym dla
ich oceny jest odpowiedź na pytanie: Co pojęcia pozwalają robić?49
Przyjmując, że w pojęcie obrazu jest wpisana koncepcja obrazowości, wydaje się ono pojęciem co najmniej wartym wypróbowania. O jego wartości nie
sposób jeszcze rozstrzygnąć. W myśl rozumowania Blumera odpowiedź na pytanie o użyteczność pojęcia zależy od efektów, jakie jego zastosowanie pozwoliło osiągnąć. Wartość pojęcia polega głównie na tym, że umożliwia pracę nad
empirycznym przypadkiem. Wydaje się, że potraktowanie obrazu jako pojęcia
uwrażliwiającego może skierować uwagę na nową, odróżnialną od innych treść
empiryczną, jaką jest przestrzenność emocji. Wymaga to jednak pogłębionej
pracy empirycznej i analitycznej, która pozwoliłaby to zjawisko przedstawić w języku bliskim socjologii50. Pokusa, żeby mówić o chiaroscuro, przyglądając się dynamice emocji opozycyjnych „atakujących” jednostkę z zewnątrz, czy o sfumato
w znaczeniu osaczającej atmosfery, w której nie da się swobodnie oddychać, jest
silna. Jednak powrót z pracowni artysty do warsztatu socjologa oznacza długie
i żmudne poszukiwania trafnych kategorii uwzględniających opór, jaki rzeczywistość empiryczna stawia wyobraźni.
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SPATIALITY OF EMOTIONS AND THE CONCEPT OF IMAGE.
ATTEM PTS OF SOCIOLOGICAL APPROACH

Summary
The cause to write an article was a question how to examine emotions which are of
spatial nature. W hile the colloquial language copes with “spatiality” of feelings – it knows
emotions and calls them (mood, atmosphere, climate, colour) – sociology has not developed
a category enabling a systematic analysis of this phenomenon so far. In the theory of arts, the
situation is different. The leading subject of the text is reflection on possibility of combining
the theory of art and sociology of emotions. The proposed link is to be the concept of image
treated as “sensitizing concept” (Herbert Blumer). In the article, I refer to the concepts having
their roots in philosophy, social psychology and sociology of emotions which touch upon
the issue of spatiality of emotions and compare them to the concepts related to the theory
of image.
Trans. Izabela Ślusarek
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THEORETICAL CONSIDERATIONS ON THE WAY TO BECOMING
A PSYCHOTHERAPIST

INTRODUCTION

Many people worldwide face at some point a certain career and personal
dilemma over the choice of the theoretical psychotherapeutic approach on their
way to becoming a psychotherapist. According to the Amazon reviewers of the
book Contemporary Models of Psychotherapy: A Comparative Analysis, the current
number of recognized therapeutic approaches probably stands at over 400. The
authors of the mentioned book, Don Ford and Hugh Urban, managed to group
the approaches into eight families, “basing on their underlying metaphysical and
existing logical assumptions: psychoanalytic; object relations, self-psychology, and
interpersonal; humanistic/existential; behavioral; cognitive; cognitive-behavioral
and skill training; behavioral medicine and health; and eclectic integrative.” As
the reviewers further wrote, the therapists rather rarely adhere to only one approach, “they borrow freely from «whatever works»,” which is often motivated
commercially or economically, and not necessarily by the concern for the efficacy
or ethical grounds of the treatment. Still, choosing the theoretical approach for one’s
later practice may also be an illuminating and exciting experience.
Going through descriptions of different therapeutic schools and methods
involves encountering different approaches towards human nature and ethics of
human relations. Often without even knowing it, a psychotherapy student faces
vital philosophic issues such as: the self-determination and essence of a human
being, the purpose of existence, the ambiguity of different phenomena, the use of
power in relation to another being. Moreover, as Zofia Rosińska puts it: “therapeutic
systems are enrooted in the culture. They reflect and form the culture at the same
time.”1 This implies that students’ choices of different approaches may reflect
their conscious or unconscious will to maintain the views and values of the culture
which they live in. On the other hand, their choices, studies and discussions may
also be a form of a polemic with the ruling customs and values.
1
Zofia Rosińska, Z dziejów psychoterapii: między paternalizmem a partnerstwem, in: Psychoterapia i kultura. Celebracja urazu czy leczenie duszy, eds. Zofia Rosińska, Elżbieta Olender-Dmowska,
Warsaw: Wydawnictwo 69 1997, p. 259. All texts originally in Polish were translated into English
by the author.
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In this paper, I would like to briefly present the adventure of exploring
one’s own approach towards human relations and nature on the way to becoming
a psychotherapist. It becomes an intellectual adventure if someone explores the
assumptions underlying different approaches and practices. Yet, I see it not only as
an adventure, but also as an ethical challenge. I personally favor a perspective
of making an endless effort of recognizing the assumptions underlying different
practices as the only way for not falling into potentially violent and impervious
convictions. According to some interpreters, this stays in accord with what
Michel Foucault would make out of his analysis. As the authors from the virtual
“Academy for the Psychoanalytic Arts” put it, for Foucault:
“A critique is not a matter of saying that things are not right as they are. It is a matter of pointing out on what kinds of assumptions, what kinds of familiar, unchallenged, unconsidered modes of
thought the practices that we accept rest.” Moreover, for Foucault, the work of the critical intellectual
is “to question over and over again what is postulated as self-evident, to disturb people’s mental
habits, to dissipate what is familiar and accepted, to reexamine rules and institutions...”2

Further the authors note:
Foucauldian critique is not directed to the quest for any transcendental bases of human thought
or action, but rather to separating out, from the contingency that has made us what we are, the
possibility of no longer being, doing, or thinking what we are, do, or think. It is not seeking to make
possible a metaphysics that has finally become a science; it is seeking to give new impetus, as far
and wide as possible, to the undefined work of freedom.3

In this paper, I will refer to several authors reflecting upon the role of
psychotherapy in defining identity, some of them referring to the thoughts of Michel
Foucault and Jacques Derrida. Many practicing and theorizing psychotherapists
refer to the works of the two in their reflections about the Identity and the Other.
To some, it is of special concern to understand the role of power in the
psychotherapeutic relation. The thoughts of the two philosophers inspire a new,
careful insight into the therapist’s role in the postmodern society.4

ONE PATIENT AND MANY IDENTITIES

I will confine myself to discussing four main families of approaches in psychotherapy: psychoanalysis, cognitive-behavioral therapy, humanistic/existential and
the postmodern narrative approach.
Beginning with psychoanalysis, we cannot speak of one coherent psychoanalytic
system. Several theories have been derived from the main original Freudian
2
Alan Milchman, Alan Rosenberg, A Foucauldian Analysis of Psychoanalysis: A Discipline that
‘Disciplines’, Academy for the Psychoanalytic Arts, 2015. Web. Accessed 29 May 2015.
3
Ibidem.
4
In this place the reader might expect a mention of the writings of Jacques Lacan or Gilles
Deleuze and Félix Guattari. This essay points to possibly less obvious postmodernist inspirations
for the psychotherapeutic thought.
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concepts. Yet, according to Robbins, there are some main common features of this
approach.5 Firstly, all psychoanalytic theories assume the existence of unconscious
motives and drives, and those are supposed to significantly impact a human being.
The concept of unconsciousness is strongly connected with the concept of defense
mechanisms, which eliminate certain contents from the conscious mind. Secondly,
these theories assume that a human being’s life can be described by developmental
stages that occur one after another, like psychosexual stages of development.
Thirdly, they stress the importance of intertwining biological, social, interpersonal
and instinctual influences on human life. All these theories acknowledge the
priority of the mind structures which were formed in childhood. They influence
all future interactions, thereby it is said to be a deterministic understanding of
human actions.
Another classification of psychoanalytic theories distinguishes four main
“psychologies”.6 The first one would be the basic Freudian drive theory. The
drives are fundamentally of biological provenience, yet they gain psychological
representations. Secondly, they develop according to the developmental stages,
yet this process is interrupted by individual life courses, and the drives are being
endlessly modified, molded and reshaped due to different defense mechanisms.
Most importantly, there are certain main permanent desires which are prone to
modifications, yet they continue to substantially influence a human’s life. Certain
desires are perceived by the subject as dangerous or impossible to fulfill and
around those desires some defense mechanisms appear and conflicts arise. In the
second main psychoanalytical approach, the “psychology of ego,” still close to
Freud’s original concepts, the emphasis is put on the aspect of adaptation due to
the functioning of a regulatory ego (amongst id and superego) and of defense
mechanisms. A person is influenced by the deficits in the ego development. Moving
further from Freud’s original ideas, the main assumption of the third approach
– the “object relations theory” – is that a person is fundamentally oriented not
towards pleasure, but a relation with a human object. This fundamental need used
to be and still is of adaptive importance. The fourth main paradigm, the “selfpsychology,” perceives the human childhood as a process of developing the
narcissist self, in which two main tasks are to be completed: developing an
adequate sense of self-esteem and an adequate perception of other objects. This
may be interrupted by unsympathetic parents, who do not correspond appropriately
– on a level of optimal frustration – to the child’s needs.
All this may cause some confusion in the reader’s mind. It seems like endless
speculations about the human inner life. There are no clear scientific answers, no
certain solutions and effects. This is what the “Behavioral Manifesto” from 1913
by John Watson referred to; he proposed that not the consciousness should be
the object of psychologists’ interest, but the behavior, for a human’s mind is an
inaccessible “black box”.7
Currently, according to research, the combination of the behavioral and
cognitive approach proves to have the best efficacy in reducing symptoms of
5

Charles J. Gelso, Jeffrey A. Hayes, Relacja terapeutyczna, trans. Olena Waśkiewicz, Monika
Rucińska, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004, p. 161.
6
Ibidem, p. 170.
7
Psychologia. Podręcznik akademicki, ed. Jan Strelau, vol. 1, 2nd ed., Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008, p. 43.
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many psychic disorders.8 The cognitive view is that the human functioning is
based on the cognitive content – what people think – and on the cognitive process
– how people think. A therapist can rationally influence his patient’s thinking, for
example through a convincing debate in which someone’s logical mistakes will be
proven.9
In the second half of the 20th century, a new approach emerged as a counterreaction to the flourishing and dominating paradigms of psychoanalysis and
behaviorism – the existential/humanistic psychology. This movement sprang from
the phenomenological and existential inspirations – an anti-essentialist approach
towards human nature, emphasizing the uniqueness of each individual, proposing
to look at the world from each person’s perspective and bringing up the questions
of the human ability to make choices, take responsibility, create oneself and be
autonomous.10 Carl Rogers, the main representative of the humanistic approach,
stated that positive features prevail in each human being and that everyone strives
for self-actualization, which means fulfilling one’s potential. Victor Frankl, the
main representative of the existential approach, stated that what makes a human
is striving towards a higher purpose, a need for transcending oneself.11
Finally, the postmodernist perspectives try to answer the postmodern challenges
addressed at the concepts of psychotherapy, human identity and interpersonal
relations. Different postmodernist approaches contest the view about the possibility of defining a human being, describing him or her coherently and totally.
A theory of human identity may only narrow and shade the complex reality of the
patient. Some of these therapies are based on the constructivist view in which
the language creates the reality. In the most popular narrative therapy, the goal is
to enable a person to tell their story and enrich it by certain omitted aspects.
Postmodern therapists pay attention particularly to the role of power in the
therapeutic (and interpersonal) relationships. In the Foucauldian spirit they notice
that those who have power participate in the dominant discourse and attach
a certain meaning to reality. Each human being should have a right to maintain or
add their own discourse and their perspective should not be excluded.12
Psychotherapy students at the University of Warsaw take an obligatory course
in which they receive a written story of one person’s life, behavior and symptoms,
and in the lectures they describe the functioning of this person in terms of a specific
therapeutic paradigm. No therapeutic intervention is brought into account at that
stage. I have observed that many students try to decide which approach suits them
most, depending on different criteria: which theory seems to fit their vision of
human nature best or which one appears to be most explanatory and reasonable,
which one is the simplest and most elegant or seems the least unfitted, or which one
gives the patient space to define himself in the richest way and which one allows
to grasp the problematic issue in two sentences.

8

Psychoterapia. Integracja, eds. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek, Warszawa: Eneteia 2010.
Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo, Psychologia i życie, trans. Józef Radzicki et al., 3rd ed.,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, p. 514.
10
Psychologia. Podręcznik akademicki, p. 57.
11
Ibidem, p. 58.
12
Szymon Chrząstowski, Bogdan de Barbaro, Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011.
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For instance, the humanistic or existential approaches may correspond with the
anti-essentialist or anti-deterministic attitudes towards describing human nature.
Yet, it can be questioned to what extent the humanistic/existential movement
may be characterized as anti-essentialist, since it demanded that a human being
possess such inherent abilities as creativity, love, autonomy, identity, health, and
responsibility. Acknowledging this approach allows to assume that all human beings
possess positive resources, that they are essentially good and likable.
To show another example, choosing a purely cognitive approach might correspond with someone’s conviction that humans are inherently rational beings with
a need for cognitive coherence – this is a widely disputed view. The therapeutic
change is supposed to be achieved by discussing the consciously accessible psychic
content. Both within the cognitive and behavioral approaches, it is commonly
regarded to be pointless (ineffective) to assume the existence of any sort of
“deeper,” inaccessible motives or feelings. An interesting theoretical question
to ask here would be – do the cognitive/behavioral approaches correspond to
the views of those who treat the mental inner life as an irresolvable mystery
(a pragmatic approach), or rather to the views perceiving humans as holding no
mystery at all, as to-be-solved biological puzzles (a naturalistic approach that could
lead to nihilism)?
Choosing the behaviorist paradigm may also correspond with a need to
formulate a concise, simple and explanatory theory of the mind and behavior.
Watson claimed that all human behavior could be justified by the concept of
adaptation. The authors of a textbook for psychology students compare Watson’s
views to those of David Hume as they both wished to attain the simplest truths
about human nature.13 In the same textbook, the authors fairly notice that Watson’s
approach – eliminating even the reflection about the ways of human perception
and impression – would have seemed absurd to the 17th-century philosopher, John
Locke, whose view was that all the content of mind comes from experience and
knowledge.14
Furthermore, the behaviorist perspective is supposed to be neutral, it tells
“how to change behavior and not who should change it, which behavior, why and
when it should be changed”.15 Rosińska points out the assumptions lying behind
the behavioral perspective: the belief that a human being can solve every problem,
a technocratic conviction that the effectiveness is a priority regardless of the
means.16 She also asks what the trust of the therapist towards a patient, who is
supposed to know what he needs, stands on – when the therapist notices that
a patient’s desires are the source of his pain, he discusses them, suggests, and
eventually influences his thinking. Current interpretations of behaviorists’ role are
also presented as an extension of the enlightenment type of humanism, according
to which the human dignity lies upon reason.

13
14
15
16

Psychologia. Podręcznik akademicki, p. 47.
Ibidem.
Zofia Rosińska, Z dziejów psychoterapii..., p. 260.
Ibidem, pp. 260–261.
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Leaving aside the specified approaches, it may be helpful to delineate, after
Przemysław Bursztyka,17 two main extreme approaches towards understanding
human identity, which antagonize the theorists and practitioners:
1) continuing the traditional philosophy of mind with the ideal of a rational, selfconstituting being, having a defined and determined nature;
2) the deconstructive perspective, criticizing classic concepts of subjectivism,
emphasizing all that is unique, writing out the human being to endless “bundles
of discourses,” turning it into an effect of a game of some indistinct, dim forces.
It seems that there is a constant strive for describing a third path, a way out
of these dichotomies. Bursztyka,18 who formulated the above two perspectives on
subjectivity, worked out his understanding of the proper third way:
3) a perspective resigning from idealistic attempts to construct an abstract Self,
purified from all external influences, at the same time distancing itself from
announcing the death of the subject. It is a perspective which sees that what
belongs to me results from influence of what is outside of me. There is something beyond the horizon of consciousness, not revealing itself over time,
but inaccessible, yet not to be ignored. The being is constituted by a difficult
relation with the boundary of consciousness.
Interestingly, Bursztyka finds it possible to speak of a human being in such
a way on the ground of psychoanalysis. The terms and topologies of the conscious
and unconscious, the id, ego and superego enable speaking of these intricacies.
A similar view can be found in the reflections of Andrzej Leder,19 who finds
the Freudian language to be an exceptionally capacious symbolic system. In The
Teaching of Freud in the Time of Sein und Zeit, he states: “The formal transformations of meanings, which psychoanalysis offers to describe, can lead to every
observable structure of sense appearing in the human existence”.20 Such usage
of the psychoanalytical apparatus curiously seems to match the postulates of the
postmodernist narrative therapeutic approach.
The approach which the future therapist chooses, or simply happens to train
himself in, shapes his language and behavior through which he will express his
own Self and his views on the Other. In different therapeutic schools, a person will
encounter specific influences and views which will form his or her answers to the
fundamental questions of being. What is expected from therapists, who are they
supposed to become? Who do they become in relation to the patient?

ONE THERAPIST AND MANY IDENTITIES

Having said how the identity of patients can be described or theorized,
I would like to take a look into the identity of a therapist. A lot of research has
17
Przemysław Bursztyka, Subiektywność w okowach. O freudowskim (de)konstruowaniu podmiotu, in: Freud i nowoczesność, eds. Zofia Rosińska, Joanna Michalik, Przemysław Bursztyka,
Kraków: Universitas 2008.
18
Ibidem.
19
Andrzej Leder, Nauka Freuda w epoce “Sein und Zeit”, Warszawa: Fundacja Aletheia 2007.
20
Ibidem, p. 56.
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been conducted concerning the therapeutically effective and desired features of
a therapist.21 Empathy, authenticity, commitment, respect for others, positive
attitude, self-coherence, constant interest in the patient’s condition, a sincere wish
to help in distress, patience, warmth, giving support – all these are supposed to
give a positive and significant effect in reducing psychic symptoms, according
to several researches. Yet, in many cases it has been concluded that therapists’
features show no impact on the effectiveness, if not combined with the patients’
features.22 For example, one study23 showed that the similarity of a patient and
a therapist in such features as intuitive/sensual perception, thinking/feeling, introversion/extraversion, judging/observing – positively influences the effectiveness.
Rosenhan and Seligman state that the distinction between effective and
ineffective therapists can be made not according to the methods and techniques
they use but their features and convictions.24 Whether the desired features should
be present from the moment one begins their therapeutic training is not clearly
stated. Different schools prefer specific characteristics of their candidates, one of
them is for example “interested in people, able to sympathize, sensitive,” as these
features may make the person “more mature” and make their commitment and
sympathy towards others “more subtle”.25 Concerning the mental health of
a candidate, some authors state that people who have solved some of their emotional
issues themselves may later on become better therapists than those who have
not faced certain difficulties. Yet, the question whether going through one’s own
therapy influences effectiveness is unclear.26
Interestingly, going through one’s own therapy is a requirement for completing some psychotherapeutic trainings. Behavioral and cognitive therapies do not
require that. On the other extreme, it is essential in the psychoanalytic approaches. Different requirements depend on the answer to the question whether
the quality of the therapeutic relationship – positive feelings of acceptance and
trust – influences the effects of the therapy. One’s own therapy is supposed to
prepare a therapist to face the client, by recognizing one’s own problems and
perspective, thus enabling to separate them from the client’s issues. Originally,
the psychoanalytical terms used to describe the intricacies of the therapist-patient
relationship were transference and counter-transference – they were Freud’s
“discovery.” He stated that counter-transference would only interrupt the process
of therapy, as it was seen as a therapist’s subjective perspective, blurring the
objective account of the patient’s problems. Nowadays, in addition to that,
counter-transference is often perceived as a useful tool in the therapeutic process,
allowing to look closer into what the patient brings to the relation and how the
therapist responds to it. The features enabling to control and use countertransference positively listed by some authors are: integration of Self, handling
one’s own anxiety, cognitive abilities, sympathy and insightfulness.27
21
22
23
24
25
26
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Charles J. Gelso, Jeffrey A. Hayes, Relacja terapeutyczna.
Ibidem.
Ibidem.
Psychoterapia. Badania i szkolenie, ed. Lidia Grzesiuk, Warszawa: Eneteia 2006, p. 246.
Ibidem.
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All this shows what is expected from future therapists. The way the researches
were designed and conducted also reveals how human identity is perceived by
many psychologists – as divisible into several categories and measurable. Still, as
I have already mentioned, the expectations vary depending on different approaches.

A TRUTHFUL, EFFECTIVE OR ETHICAL IDENTITY

In accord with Rosenhan’s and Seligman’s observations, the researches
show that there is no significant difference in the effectiveness of various approaches.28 Since they conclude that the features of the therapist are crucial for
the effectiveness, we may infer that working with different approaches does not
influence the personality of the therapist to such an extent as to give different
outcomes. According to what criterion should someone choose their therapeutic
perspective then? I have tried to distinguish three common criteria:
• criterion of truth – which view on human nature and relations appears to
someone as objectively truthful;
• criterion of pragmatism – which perspective allows to achieve the biggest
effectiveness in socially established terms;
• criterion of ethics – if a non-violent conduct is defined as ethical, which
perspective enables recognizing the subjectivity of the Other.
These criteria, attitudes, and perspectives could also be treated as “concerns,”
as in the excerpt cited by Milchman and Rosenberg, who discuss Foucault’s
diagnosis of the contemporary reality:
Foucault’s “diagnosis that the increasing organization of everything is the central issue of our
time is not in any way empirically demonstrable, but rather emerges as an interpretation. This
interpretation grows out of pragmatic c o n c e r n s and has pragmatic intent, and for that very
reason can be contested by other interpretations growing out of other c o n c e r n s.”29

Similarly, I see the different therapeutic approaches as different interpretations with probably no reference to an absolute, abstract truth. At least in the field
of psychotherapeutic practice, there seems to be no way for establishing such a concept of truth. Rather, “truth is perspectival and experiential”.30 It is something that
a practitioner of psychotherapy may experience. Yet, I do not turn to the purely
pragmatic criterion as a result – it seems to me that it is crucial to go along with
the ethical attitude, as outlined by Foucault. Although he used to keep off from
being identified as an ethical writer, his views outline a certain ethical perspective
(not necessarily pragmatic, as the above quote could suggest). Again, referring to
what Milchman and Rosenberg (2015) notice in Foucault’s views:
...Foucault contended “that systematic cruelty flows regularly from the thoughtlessness of
aggressive conventionality, the transcendentalization of contingent identities, and the treatment
28
29
30

Psychoterapia. Badania i szkolenie, p. 89.
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Ibidem.
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of good/evil as a duality wired into the intrinsic order of things.” It is through “disrupting” our
present practices and prevailing categories of thought, showing that they were historically created
and contingent, not self-evident and necessary, that Foucault hoped to foster the critical distance
needed to see the dangers inherent in them.31

It seems crucial to notice and be aware of the criteria or c o n c e r n s which
are the basis of one’s thinking and actions, which appear in the spectrum of
a human being’s mind. Actually, they are rather not a matter of choice. They appear
as an interaction of historical, social, biological and other factors. Noticing the
concerns underlying one’s thinking and consequent choices of different therapeutic
approaches and techniques is the critical intellectual work that has to be done
in order to avoid the dangers inherent to these theories. It is a moral responsibility,
and therefore it is ethics that should underlie what one believes to be true or
efficient.
Vincent Fish in his article “Clementis’s Hat: Foucault and the politics of
psychotherapy” cites Foucault’s words particularly relevant to the psychotherapist’s role:
I see nothing wrong in the practice of a person who, knowing more than others in a specific
game of truth, tells those others what to do, teaches them, and transmits knowledge and techniques
to them. The problem in such practices where power – which is not in itself a bad thing – must
inevitably come into play is knowing how to avoid ... domination effects.32

The therapist has to be careful not to exclude the client’s discourse. Another
way of looking at it is expressed in another article “Derrida and the deconstruction
of power” by Glenn Larner,33 where it is stated that the therapist uses his power
to pass it on to the client in order to enable his suppressed discourse to reveal
itself. The therapeutic setting makes it possible to create a site where difference is
tolerated and a client can develop his narrative. “The therapist has a power that
is invested by society as a representative of technology and expertise, but the
ethical stance towards the other balances this hierarchy, tempering the violence”.34
It is marked by a typically Derridean paradox: “If a therapist takes a position,
they silence the voice of the other, yet if they do not take a position, the already
silent voice of the other remains silent and marginalized”.35 And as the author
notices: “How one adapts a position of power in order to deconstruct power is
a paradox shared by both deconstruction and psychotherapy”.36 Concerning the
relationship between the therapist and the client during a session, the author
states the following: “The therapist does not relate to the client in terms of
a theory of the other, but as strangely other. ... The other is not merely the ‘socially
constructed’ other, but other, with a different existence”.37 The other, patient, is
31

Ibidem.
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neither subjected to a supposedly true idea of human nature, nor treated basing
only on the occurring symptoms.
The postmodern approaches in psychotherapy find inspiration in the
Foucauldian and Derridean thoughts and they seem to fulfill these ethical stances
in the first place. Yet, some may ask what knowledge about the human being
the postmodern therapeutic approach offers, without any coherent theory of the
psychic. Even if we treat the psychoanalytical, behavioral, cognitive and humanistic theories as some sort of knowledge about the human being (even if socially
or historically constructed), which the therapist shares with his client, maybe it is
still possible to think critically of the basic assumptions, be aware of one’s
own concerns and discourses, keep away from absolutizing them. Some authors
choose to solve this dilemma in a similar way: “In attempting to navigate between
the shoals of essentialism and nominalism, preferences can be developed for
categories which are understood in relation to ongoing sociohistorical dynamics,
and are viewed as historically variable rather than foundational or essential”.38
I think that many current teachings and manuals of the traditional main
therapeutic approaches do not enable this. Yet, it is possible to develop all the
existing schools in this direction, and in many cases this is being done. Psychoanalysis seems to be an exceptionally interesting example of this process, where
several theorists develop the psychoanalytical symbolic apparatus to extend the
understanding of the Self of the therapist and the client, of the Other, and of
the intersubjectivity. Evolving the psychoanalytic theories in accord with the
postmodern postulates appears promising. All this aims to broaden the human’s
symbolic capacity of interpreting the appearing reality and the capacity of
communication.
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THEORETICAL CONSIDERATIONS ON THE W AY TO BECOMING
A PSYCHOTHERAPIST

Summary
This paper aims to recount a shared experience of some psychology students – an
intellectual adventure of exploring one’s own approach towards human relations and nature
on the way to becoming a psychotherapist. To become practitioners, the students need to
choose a certain psychotherapeutic training based on one of the main psychotherapeutic
theoretical approaches. The following are mentioned in this paper: psychoanalysis, cognitivebehavioral therapy, humanistic/existential and the postmodern narrative approach. Exploring
the assumptions underlying different modalities and practices is also considered here to be
an ethical challenge. It is reckoned that the choice of a specific psychotherapeutical practice
bound to a theory shapes the identity of the therapist and the patients, forms the language and
behaviour through which the future therapist will express his own Self and influence the
Other. Referring to postmodern inspirations, the author speaks in favour of making an endless
effort of recognizing the assumptions underlying different practices – as the only way for not
taking a potentially violent and impervious attitude in the relationship between the therapist
and the patient.
Adj. Izabela Ślusarek
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CHOROWANIE NA ŁUSZCZYCĘ I ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY
JAKO PODRÓŻ W NIEZNANE

Rozwój medycyny i poprawa warunków życia wpłynęły na regres chorób zakaźnych – głównej przyczyny śmierci jeszcze w pierwszej połowie XX wieku.
Zmiany te sprawiły, że najbardziej powszechnymi potencjalnie śmiertelnymi dolegliwościami, z jakimi boryka się cywilizacja Zachodu, są choroby przewlekłe1 .
Ich leczenie często polega jedynie na dążeniu do polepszenia jakości życia, a nie
wyeliminowaniu przyczyny. Zdarza się, że pomoc oferowana przez lekarzy nie jest
wystarczająca dla chorego. Często zmuszony jest on do poszukiwania własnych
sposobów radzenia sobie z chorobą2. W konsekwencji spoczywa na nim większa
odpowiedzialność za stan swojego zdrowia i jakość życia niż w przypadku chorych na inne choroby. Co więcej, choroba przewlekła towarzyszy choremu przez
bardzo długi czas, lata lub nawet dekady. Wszystkie te czynniki sprawiają, że
chorowanie przewlekle niejednokrotnie wpływa w bardzo znaczący sposób na życie chorego.
W niniejszym artykule zarysuję podstawowe problemy związane z chorowaniem na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry. Postaram się ukazać złożoność
chorowania na obydwie choroby. Podstawą do przedstawionych tu rozważań są
wywiady i ich analiza przeprowadzona do mojej pracy magisterskiej „Chorowanie
na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry w ujęciu antropologii medycznej”.
Atopowe zapalenie skóry i łuszczyca to choroby przewlekłe. Ich etiologia
i patogeneza nie zostały do końca poznane. Nie ma na nie skutecznego lekarstwa,
a na objawy i zaostrzenia wpływa ogromna ilość zróżnicowanych czynników. Chorzy zmagają się z nimi przez dużą część swojego życia i muszą wypracować sposoby radzenia sobie z nimi. Obydwie choroby są też bardzo rozpowszechnione,
dlatego nie miałem problemu ze znalezieniem chętnych do przeprowadzenia wywiadów. Ponadto są to choroby skóry – narządu bardzo ważnego dla psychicznego dobrostanu i mającego bezpośredni wpływ na interakcje społeczne, co jeszcze
zwiększa zakres tematów możliwych do uchwycenia w wywiadach3 .
1
Georges Vigarello, Historia zdrowia i choroby: od średniowiecza do współczesności, przeł.
Małgorzata Szymańska, Warszawa: „Volumen” Niezależna Oficyna Wydawnicza 1997, s. 276–277.
2
Michael Bury, Chronic illness as biographical disruption, w: Medical Sociology: Coping with
Illness, red. Graham Scambler, Florence: Taylor & Francis 2005, s. 152–153.
3
Teresa Rzepa, Choroby skóry jako niszczące piętno, w: Psychologiczne i medyczne aspekty chorób
skóry, red. Teresa Rzepa, Jacek Szepietowski, Ryszard Żaba, Wrocław: Cornetis 2011, s. 12–17.
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Obecnie wśród badaczy zajmujących się narracją panuje przekonanie, że tworzenie opowieści jest szczególnie istotne w procesie chorowania. Według Arthura
Franka „illness is a call for stories” – bycie chorym wzywa do opowiadania historii. Preteksty mogą być prozaiczne, na przykład rozmowa z lekarzem lub bliskimi.
Podczas wizyty u lekarza chory musi przedstawić historię swoich dolegliwości,
a gdy rozmawia z rodziną i przyjaciółmi, wymaga się od niego, by powiedział, co
mu jest i jak się czuje4 . Jednakże narracja odgrywa również dużo ważniejszą rolę.
Uważa się, że ciężka choroba może być zaburzeniem w biografii chorego – postrzeganiu siebie przez pryzmat dotychczasowej historii życia. Tworzenie opowieści ma pomóc w jej uporządkowaniu5.
Aby ułatwić analizę i wprowadzić pewien rodzaj naukowej charakterystyki
materiału, powstało kilka typologii narracji o chorobie. Pokrótce przybliżę według
mnie najbardziej użyteczną – typologię Franka, przedstawioną przez niego w książce
The Wounded Storyteller (Ranny narrator). Posłuży ona jako klucz organizujący
niniejszy artykuł.
Na podstawie charakterystycznych wątków opowieści Frank wyróżnia trzy typy narracji. Pierwszym z nich jest narracja restytucji (restitution narrative) – powrotu do zdrowia. Jest ona najbardziej popularna i rozpowszechniona, nie tylko
pośród chorych, ale również w mediach6 . Na tej zasadzie są budowane reklamy
leków i niektórych kosmetyków. Restytucja w reklamach jest zawsze całkowita i nie
ma dolegliwości, z którą nie poradziłyby sobie zachwalane środki. Według Franka
to właśnie takie wykorzystanie narracji restytucji przyczynia się do urynkowienia zdrowia i samego procesu restytucji. By powrócić do stanu sprzed choroby,
należy kupić odpowiedni lek lub udać się do specjalisty (usługi medyczne również
są towarem), a by przywrócić dawną urodę, stosować konkretny kosmetyk. Takie
uproszczenie choroby i procesu leczenia przez wykorzystanie w mediach narracji
restytucji przyczynia się do propagowania obrazu upodmiotowionego ciała – maszyny. Maszyny, którą dzięki użyciu odpowiednich narzędzi zawsze można
naprawić7 . Narracja restytucji dominuje także w środowisku medycznym, gdzie
dopiero od pewnego czasu akceptowane są inne narracje8 . Może być opowiadana
jako retrospekcja lub przewidywanie. Tworzy przyszłość na wzór okresu sprzed
choroby. Ogranicza w ten sposób destrukcyjne dla biografii i tożsamości działanie choroby. W związku z tym można powiedzieć, że funkcją tego typu narracji jest pomoc w utworzeniu nienaruszonej przez chorobę ciągłości biografii9 .
Narracja restytucji nie działa w przypadku chorób terminalnych i przewlekłych.
W obydwu przypadkach restytucja nie jest możliwa, więc konieczne jest tworzenie innego rodzaju narracji10 .
Narrację tworzoną w takich sytuacjach Frank nazywa narracją chaosu (chaos
narrative). Jest ona przeciwieństwem narracji restytucji. To świadectwo utraty
4

Arthur W. Frank, The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics, wyd. 2, Chicago: University
of Chicago Press 2013, s. 53.
5
Lars-Christer Hydén, Illness and narrative, „Sociology of Health & Illness” 1997, vol. 19, nr 1,
s. 52–53.
6
Arthur W. Frank, The Wounded Storyteller..., s. 77.
7
Ibidem, s. 78–83, 86, 88.
8
Tomasz Pasierski, Choroba jako opowieść, „Medycyna po Dyplomie” 2008, t. 17, nr 9, s. 70.
9
Arthur W. Frank, The Wounded Storyteller..., s. 90–91.
10
Ibidem, s. 94.
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nadziei na powrót do zdrowia, odbicie cierpienia spowodowanego przez dramatyczne wydarzenie, z którym nie potrafimy sobie jeszcze poradzić. Wydarzenia
zaburzające dotychczasowe życie, niszczące sens i odbierające kontrolę w konsekwencji wprowadzają zamęt do biografii i tożsamości. Bardzo trudno ubrać je
w słowa, ponieważ chaos panujący w życiu uniemożliwia tworzenie narracji.
Narrację chaosu w dużej mierze cechuje brak chronologii i ciągów przyczynowo-skutkowych, przez co zasadne staje się pytanie, czy w ogóle można nazwać ją
narracją. Pełno w niej pauz i przemilczeń, gdyż dramatyczne, bolesne i niezrozumiałe wydarzenia są trudne do opowiadania. Jest ona również trudna do słuchania,
ponieważ jej forma całkowicie różni się od popularnych form opowieści. Chaos
jest niewypowiadalny, lecz można dostrzec go przez lukę w wypowiedzi. Staje się
możliwy do opowiedzenia dopiero z dystansu, po upływie czasu, kiedy nie zaburza już życia11 . Frank twierdzi, że narracja chaosu jest najbardziej ucieleśnioną
formą opowieści. Jest opowiadana „na granicy cierpienia i mowy”12 . Ciało w chaosie nie może sformułować swoich potrzeb, przez co nie może prosić o pomoc,
a czasem nawet przyjąć tej pomocy13. Narracja chaosu nie pełni żadnej funkcji
przystosowawczej. Świadczy o utracie możliwości celowego i funkcjonalnego wykorzystania narracji. Narracja chaosu jest świadectwem wydarzeń, które nie pasują do obrazu współczesnej kultury Zachodu14. Właściwa dla niej jest raczej
narracja restytucji, cechująca się posiadaniem kontroli, sprawnością, postępem
i profesjonalizmem. Narracja chaosu świadczy o utracie tych cech, zatraceniu sensu i poddaniu się przypadkowi. Nie ma na nią miejsca również w szpitalach.
Nie jest tam dobrze postrzegana, ponieważ medycyna jest nastawiona na restytucję, a więc wiarę w to, że wszystko da się naprawić. W związku z tym narracja
chaosu traktowana jest jak depresja, którą według Franka nie jest15 . Można pokusić się o stwierdzenie, że duży wpływ na narrację chaosu ma brak kulturowych
wzorów radzenia sobie i tworzenia narracji w dramatycznych sytuacjach zaburzających biografię i tożsamość. Chaos jest niemy, ponieważ nie został oswojony,
unika się mówienia o nim, nie oddaje się mu głosu. Jest spychany z pola widzenia,
ponieważ nie pasuje do współczesnego świata sukcesu, zdrowia i technologii.
Wykorzystaniem doświadczenia choroby do zmiany biografii cechuje się ostatni
typ narracji wymieniany przez Franka – narracja poszukiwania (quest narrative).
W tym typie chory akceptuje chorobę i próbuje ją wykorzystać, bo wierzy, że
w chorowaniu można odnaleźć znaczenie. Większość opublikowanych opowieści
o chorobie mieści się w narracji poszukiwania. Według Franka chorowanie w takich opowieściach przypomina podróż. Wymienia on za Josephem Campbellem
trzy etapy podróży bohatera, które według niego odnieść można do etapów choroby – podróży w narracji poszukiwania. Pierwszym z nich jest odprawa – to wtedy
narrator dowiaduje się, że jest chory. Wiąże się to z odrzuceniem i nieakceptowaniem choroby. Akceptacja choroby rozpoczyna kolejny etap – inicjację. Podczas
tego etapu chory świadomie doświadcza choroby w pełnym wymiarze. Wiąże się
to z cierpieniem i wieloma trudnościami. W trakcie tego etapu dzięki zdobyciu
wartościowych doświadczeń w chorym zachodzi transformacja. Zyskuje on nową
11
12
13
14
15
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perspektywę, niedostępną dla innych. Ostatnim etapem jest powrót. Narrator wraca do świata zdrowych, jednak pozostaje naznaczony przez chorobę. Posiada
wiedzę niedostępną dla ludzi z tego świata i chce się nią podzielić. Narracja
poszukiwania pokazuje, że w niektórych sytuacjach choroba może przestać być
postrzegana jako dramatyczne zdarzenie zaburzające biografię. Może ona stać się
okazją do pozytywnej przemiany. Chory używający tej narracji bierze odpowiedzialność za swoje zdrowie i przeszłość oraz chce dawać świadectwa innym chorym, by im pomóc16. W przeciwieństwie do narratora z narracji chaosu, którego
cechuje całkowita bierność i niemoc działania, bądź chorego posługującego się
narracją restytucji, którego działania związane z chorobą ograniczają się zwykle
do tych mających umożliwić mu powrót do zdrowia, narrator z narracji poszukiwania jest aktywny i często działa społecznie na rzecz chorych17 . Narracja poszukiwania pozwala utworzyć z doświadczenia choroby główny punkt rekonstrukcji
biografii. Nie pozwala na powrót do stanu sprzed choroby, jak było to w przypadku narracji restytucji, ale na stworzenia nowego świata poprzez włączenie
choroby do biografii.
Typologia narracji Franka wskazuje, jak się wydaje, najpopularniejsze formy, jakie może przyjąć narracja o chorobie. Pomaga określić materiał badawczy
i skoncentrować się na najistotniejszych fragmentach wywiadów.
Podczas badań udało mi się przeprowadzić siedem wywiadów. Cztery z nich to
wywiady z osobami chorymi na atopowe zapalenie skóry (AZS), a pozostałe trzy
z osobami chorymi na łuszczycę. Chętnych do wywiadów szukałem przez fora
internetowe dotyczące AZS i łuszczycy oraz „po znajomości”. Tylko z jedną osobą
udało mi się umówić za pośrednictwem internetu. Reszta to osoby, które znalazłem dzięki rodzinie i znajomym. Moi rozmówcy byli w wieku od 25 do 58 lat.
Zdecydowana większość to kobiety, tylko jeden wywiad został przeprowadzony
z mężczyzną. Wywiady trwały od 20 do 50 minut. Na rozmowy starałem się umawiać w neutralne miejsca, np. do kawiarni. Niestety udało się to tylko w jednym
przypadku. Większość respondentów wolała spotkać się we własnych domach i na
spotkanie w tym miejscu najłatwiej było im się umówić. Wywiady były nagrywane na dyktafon, a później transkrybowane.
Narrację w większości przeprowadzonych przeze mnie wywiadów można zaklasyfikować jako narrację poszukiwania. W dalszej części artykułu postaram się
przybliżyć czytelnikowi tę bardzo trudną, ale niezwykle kształcącą podróż.

ODPRAWA

Podróż moich rozmówców zaczynała się od problemów zdrowotnych, które
wymagały ich uwagi i konkretnych działań. Jej początek nie był łatwy. Musieli
zmierzyć się z dokuczliwymi objawami i trudną diagnozą. Ten etap wiązał się
również z gorączkowymi poszukiwaniami sposobów leczenia.

16
17

Ibidem, s. 115–123, 126, 128.
Ibidem, s. 134.
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Moi rozmówcy dowiadywali się o tym, co im dolega, na różne sposoby. W przypadku osób z atopowym zapaleniem skóry diagnoza przebiegała w zwyczajny
sposób. Objawy skłaniały ich do wizyty u dermatologa, który udzielał im informacji o chorobie. Inaczej było w przypadku osób chorych na łuszczycę. Choroba
pojawiła się u nich w wieku od kilku do kilkunastu lat. W dwóch przypadkach
chorowała na nią również ich bliska rodzina. W związku z tym od dziecka mieli
styczność z łuszczycą. Dlatego choroba nie była dla nich zaskoczeniem, a zdiagnozowani zostali przez rodziców. Chociaż z wywiadów można dowiedzieć się,
że łuszczyca bywa źle diagnozowana przez dermatologów, to moi rozmówcy
z łuszczycą twierdzili, że bez problemu potrafią rozpoznać inne osoby cierpiące
na tę chorobę. Zdarza się też, że informują ich o swojej diagnozie. Pani Joanna
(lat 47) opowiada:
[...] ja diagnozuję bardzo często ludzi, których spotykam po drodze i mają zmiany na skórze.
Ja mówię: „o, masz łuszczycę, tak jak ja”. Oni mówią: „jak to, to jest łuszczyca, mam to od pół roku,
żaden lekarz nie wie, co to jest”. No to tak. W życiu mi się też to już zdarzyło. [...]

Ważnym aspektem tego etapu podróży było zrozumienie jej przyczyn. Wszak
moi rozmówcy nie wyruszyli w nią z własnej woli. Potrzebowali wytłumaczenia, dlaczego muszą w niej uczestniczyć. Tu z pomocą przychodziła im popularna
w ostatnim czasie, jeśli chodzi o tłumaczenie przyczyn choroby, kategoria genetyki18. Z powodu częstego występowania rodzinnego uważa się, że łuszczyca
i atopowe zapalenie skóry mogą mieć podłoże genetyczne19 . Niestety do tej pory
mechanizmy odpowiadające za przypuszczalne genetyczne uwarunkowanie obydwu chorób nie zostały poznane. Mimo to tłumaczenie przyczyn łuszczycy poprzez genetykę jest powszechne i pełni istotną rolę w przypadku tej choroby.
Szukając informacji na jej temat, wiadomość o genetycznym podłożu jest jedną z pierwszych, jakie można znaleźć. Jest to wiedza rozpowszechniona wśród osób
z łuszczycą. Co ciekawe, mimo tego, że czynniki genetyczne według źródeł biomedycznych odgrywają większą rolę w przypadku AZS niż łuszczycy, tylko jeden
z moich respondentów z AZS wspomniał o nich w wywiadzie. Prawdopodobnie
dzieje się tak, ponieważ wiedza o genetycznym podłożu łuszczycy jest wykorzystywana w celu uświadamiania, że łuszczycą nie można się zarazić. Łuszczyca
o ciężkim przebiegu potrafi w znaczący sposób wpłynąć na wygląd skóry, co
może nie tylko prowadzić do napiętnowania osób chorych, ale również powodować strach przed zarażeniem. Chęć pokazania, że choroba nie jest zakaźna oraz
że chorzy nie ponoszą odpowiedzialności za swój wygląd, wpływa, jak mi się wydaje, na większe rozpowszechnienie informacji o genetycznym aspekcie choroby.
Podczas wywiadu z panią Joanną do rozmowy włączył się jej mąż.
[...] Widziałem kiedyś takiego faceta, który właśnie miał tę łuszczycę i ja też takie moje było
pierwsze pytanie. Mamusi zapytałem, byłem takim chłopcem jeszcze. Mówię: „Boże co to takiego?”. „Nie bój się”, mówi, „to nie jest zaraźliwe”, nie. I mnie to uspokoiło. Już mnie to po prostu
ani nie odstraszało...
18

Jan Domaradzki, Genetyka, prywatyzacja ryzyka i polityka kozła ofiarnego, „Diametros” 2012,
nr 32, s. 3–4.
19
Magdalena Łuczkowska, Ryszard Żaba, Łuszczyca, w: Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry, s. 167; Dorota Jenerowicz, Atopowe zapalenie skóry, w: Psychologiczne i medyczne aspekty
chorób skóry, s. 185.
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Opowieści o przyczynach choroby osób wykorzystujących genetykę jako wyjaśnienie były bardzo krótkie. Takie wyjaśnienie rozumiane było przez moich rozmówców jako całkowicie determinujące i tłumaczące ich chorobę. Na pytanie
o przyczyny zachorowania pani Aneta (34 lata) odpowiedziała:
Genetyka. Tylko i wyłącznie. Znaczy w moim przypadku na pewno genetyka. Zresztą jest to
choroba genetyczna, yyyyem. No a z racji tego, że moja mama, moja ciocia, mój brat rodzony. [...]

Odpowiedź pani Joanny była jeszcze bardziej zdawkowa: „No u mnie to czytelne.
Mam skłonności genetyczne”. Na to samo pytanie pani Maria (lat 25) – jedyna
osoba z atopowym zapaleniem skóry, która zwróciła uwagę na genetyczne podstawy tej choroby – odpowiedziała: „No z tego co wiem, to to jest choroba genetyczna. Więc nie ma, nie ma to jakichś podstaw, tam nie wiem, złej diety albo
czegoś w tym stylu”. Jak widać genetyczne wyjaśnianie przyczyn choroby pozwala zdjąć z chorego odpowiedzialność za stan jego zdrowia.
Dużo bardziej złożoną opowieść o przyczynach choroby przedstawiły trzy osoby z atopowym zapaleniem skóry, które nie korzystały z genetycznego sposobu
wyjaśniania. Wydaje się, że nie dysponując tą bardzo pojemną w popularnym rozumieniu kategorią i tłumaczącą wszystko par excellence, musiały one wykonać
większą pracę, by historia wyjaśniająca przyczyny ich choroby była satysfakcjonująca. AZS u większości moich respondentów zostało zdiagnozowane w wieku
dorosłym lub nastoletnim. Mimo to część z nich dopatrywała się początków choroby we wczesnym dzieciństwie. Co więcej, dwie osoby z AZS pytanie o przyczynę zachorowania odniosły się do okresu zaostrzenia choroby, a nie okresu jej
zdiagnozowania czy pierwszych objawów. Dopiero zaostrzenie sprawiło, że zaczęły traktować AZS jak chorobę, a nie okresową dolegliwość, która nie ma dużego
wpływu na życie. Pokazuje to, że początek podróży nie musi być jednoznaczny
z momentem zachorowania. Zaczyna się ona w chwili, w której choroba zaburza
normalne funkcjonowanie i wymusza na chorym uwagę i działania mające na celu
przywrócenie zachwianej równowagi.
Warto w tym miejscu opowiedzieć o tych częściach wywiadów, które budziły największe emocje i były najtrudniejsze dla moich rozmówców. Zwykle te
opowieści wiązały się właśnie z pierwszym etapem podróży. Chorzy, jeszcze wtedy niedoświadczeni, stykali się po raz pierwszy z różnymi problemami spowodowanymi przez chorobę. Jednym z nich były wspomniane już zaostrzenia objawów.
Był to dla moich rozmówców z atopowym zapaleniem skóry bardzo ciężki okres.
Chociaż większość przeprowadzonych przeze mnie wywiadów można zakwalifikować do narracji poszukiwania, to wydaje mi się, że w niektórych wypowiedziach moich respondentów, na przykład w tych opisujących momenty wyjątkowo
trudne, jak właśnie zaostrzenie objawów czy opowieści o świądzie, dopatrzyć się
można pauz charakterystycznych dla narracji chaosu – braku słów mogących opisać trudne do wyrażenia emocje i uczucia.
Najbardziej uciążliwą dolegliwością towarzyszącą zaostrzeniom atopowego
zapalenia skóry dla moich rozmówców był świąd. Według artykułu Psychologiczne aspekty świądu jest on głównym elementem AZS obniżającym jakość życia chorych. Istnieje korelacja między nasileniem świądu a poziomem stresu i natężeniem
objawów depresyjnych20. Świąd znacząco wpływał na jakość życia moich rozmów20
Adam Reich, Jacek Szepietowski, Psychologiczne aspekty świądu, w: Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry, s. 94.
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ców, a u niektórych powodował nawet problemy ze snem. Chorym na AZS zaleca
się, by nie drapali skóry, ponieważ może to skutkować powstaniem ran, a ulga jest
tylko chwilowa21 . Jednak w przypadku tak dużego nasilenia świądu moi respondenci twierdzili, że nieuleganie pokusie drapania nie jest możliwe. Pani Karolina
(26 lat) o świądzie opowiadała:
Bardzo swędzi. Tak najpierw swędzi, ty drapiesz, drapiesz, drapiesz. Robi się, no i mam trochę
[niezrozumiałe]. Znaczy tak ja na bieżąco w miarę się smaruję, więc są tylko blizny, ale i z czasem
jak się robi coraz większa rana to, to już boli, yyy, i jak gdyby to się samo nakręca, bo im więcej
drapiesz, to ta skóra jest słabsza i tym bardziej się podrażnia i tym bardziej chcesz drapać i to tak
w kółko. I de facto właśnie z każdym dniem tak pęka, yyy, tutaj mam te... dobra mniejsza z tym,
yy, i jak pęka to już bardzo boli po prostu. Nie mniej no to, o przed jeszcze taka, no właśnie to jest
jednak taki... znaczy samo to co jest początkiem to swędzi, jako efekt potem boli, wiadomo. Ale
i tak pamiętam takie stany, bo to się też nie śpi niestety, jak są takie straszne, straszne, że to jak boli
to jest ulga bo to taki..., tak swędzi, że po prostu można, nie wiem, chcieć zdjąć całą skórę. Więc ból
chyba nie jest najgorszy mimo wszystko... [śmiech]

Widać w tej wypowiedzi, jak dużo trudności sprawia pani Karolinie opowiadanie
o fizycznym odczuwaniu świądu, ale również o psychicznej frustracji, do jakiej
prowadzi. Można powiedzieć, że w niektórych momentach brakuje jej odpowiednich słów na oddanie tego, czego doświadczyła.
Momenty trudne dla moich rozmówców, pokazujące, że opisywane przez
nich wydarzenia wiązały i dalej wiążą się z dużymi emocjami, można odnaleźć
również w wypowiedziach osób chorych na łuszczycę. W przypadku rozmów
z osobami chorymi na AZS takie momenty dotyczyły tej samej materii. Były to
opowieści o zaostrzeniu objawów, świądzie oraz cierpieniu fizycznym i psychicznym, jakich był przyczyną. Podobny fragment o zaostrzeniu objawów zawiera
tylko jeden z przeprowadzonych przeze mnie wywiadów z osobami chorymi na
łuszczycę. Nie znalazłem wspólnego elementu, który łączyłby wszystkich trzech
rozmówców pod względem emocji, jakie powodował, jak miało to miejsce w wywiadach o atopowym zapaleniu skóry. Ciężkie chwile wiązały się z odmienną
osobistą historią każdego z nich, z rzeczami dla nich ważnymi, na które choroba
miała wpływ. Dla pana Mariusza (26 lat) był to lęk spowodowany nagłym zachorowaniem na chorobę przewlekłą i nieuleczalną, a dla pani Joanny wspomnienie zaostrzenia choroby z okresu, kiedy chodziła do liceum, oraz strach przed
przekazaniem choroby dzieciom. Genetyczne podłoże łuszczycy oraz fakt, że występowała w rodzinie pani Joanny, sprawiły, że będąc matką, bardzo bała się możliwości przekazania dzieciom swojej choroby. Niestety jeden z trzech synów pani
Joanny zachorował. Tak o tym opowiadała:
[...] Natomiast dla mnie na przykład było tragedią jak dwa lata temu mój syn dostał łuszczycy,
w wieku siedemnastu lat. Wydawało mi się, że... udało mi się tego nie oddać dzieciom, ale jest...
I to chyba największym było tak ostatnio dla mnie ciężkim ciosem [śmiech] bez wpływu co prawda
mojego wielkiego. [...]

Nietrudno zrozumieć, czym dla rodzica, a jednocześnie doświadczonego chorego
znającego wszystkie trudności życia z ciężką chorobą przewlekłą, jest przekazanie
jej własnym dzieciom i świadomość tego, że będą się z nią zmagać przez całe życie.
21
Interna Szczeklika: podręcznik chorób wewnętrznych 2014, red. Piotr Gajewski, Andrzej
Szczeklik, Kraków: Medycyna Praktyczna 2014, s. 2037.

138

Jan Frydrych

Innym trudnym aspektem chorowania na choroby skóry są objawy wpływające na wygląd. W przypadku moich rozmówców temat ten wiąże się z konkretnymi działaniami świadczącymi o akceptacji i świadomym podejściu do choroby.
Dlatego należy zaliczyć go do kolejnego etapu narracji poszukiwania – inicjacji.

INICJACJA

Podczas tego etapu podróży moi rozmówcy zaczynają akceptować swoją chorobę. Dowiadują się o ograniczeniach medycyny. Uczą się świadomej obserwacji
własnego ciała i szukają czynników, które mogą wpływać na ich dolegliwości.
Eksperymentują z różnymi odkrytymi zależnościami i terapiami. Poszukują też
wiedzy na temat swojej choroby. Jest to długi i żmudny etap prowadzący do lepszego poznania i zrozumienia złożoności życia z chorobą przewlekłą.
Wszyscy moi rozmówcy z łuszczycą wyrażali opinię, że mimo dużego wpływu tej choroby na wygląd nie należy się tym przejmować, ponieważ nie jest to
zdrowe, może powodować stres i prowadzić do alienacji chorego, chęci odcinania
się od ludzi. Mimo to odczuwali dyskomfort na myśl o tym, że ktoś ocenia to, jak
wyglądają. Ten dyskomfort wiąże się z przekonaniem, że inne osoby postrzegają
zmiany na skórze jako efekt zaniedbania, a nie choroby. W związku z tym ciężar
odpowiedzialności za wygląd spada na chorego. W tym kontekście naturalny wydaje się lęk przed byciem ocenionym jako osoba niedbająca wystarczająco o higienę
osobistą. Pani Aneta mówiła:
[...] No wiadomo, że dla mnie jako dla kobiety to nie jest nic fajnego, jak gdzieś tam mi się
powiedzmy sypie z głowy i ktoś sobie pomyśli: kurczę, łupież ma. Nie? No tak to wygląda tak.
No to to jest taka, wiesz, kwestia estetyki. [...]

Pan Mariusz opowiadał o zmianach związanych z łuszczycą:
[...] No i jednak ktoś, kto ma duży problem z łuszczycą, na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie
osoby jakiejś tam niechlujnej, niezadbanej, no a nikt się nie zastanawia, że to nie jest jego wina,
że wygląda tak, a nie inaczej. [...]

Moi rozmówcy w związku z tym wyrobili sobie wiele pragmatycznych zachowań mających uchronić ich przed niemiłymi doświadczeniami w kontaktach
z innymi ludźmi. W przypadku pana Mariusza i pani Joanny było to, między innymi,
postanowienie unikania basenów. Pan Mariusz chodzi także zawsze do tego samego fryzjera. Jednak najważniejsze z zachowań wypracowanych w celu uniknięcia
niemiłych sytuacji jest to, które pani Joanna nazwała „obnoszeniem się z chorobą”.
[...] Dla mnie łuszczyca to jest największy problem psychiczny nie fizyczny, bo z tym sobie
jakoś poradziłam, albo na bieżąco radzę, ale psychiczny. Toteż, ponieważ jestem otoczona dużą, liczną rodziną i wszyscy o tym wiedzą i ja właściwie wypracowałam sobie taki system, który ewoluował
od en lat. Od właśnie, odkąd miałam te terapie jeszcze w klinice. Że wypracowałam sobie system
obnoszenia się z chorobą, może tak to powiem. Właściwie jak kogoś poznaję, to prędzej czy później zawsze doprowadzę do takiej sytuacji, gdzie wejdę na tę chorobę i powiem: „Wiesz ja to mam
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łuszczycę i to też da się przeżyć”. Albo w jakimś kontekście podniosę ten temat, więc nawet jak później mnie zacznie wysiewać i gdzieś tam mam na twarzy i nie wygląda, czy na rękach i nie wygląda to dobrze, to ta osoba nie może się ode mnie już odwrócić. Bo ona wiedziała i już nie ma szans
na nic [...].

Ta strategia nie jest charakterystyczna jedynie dla pani Joanny. Żaden z moich
rozmówców chorujących na łuszczycę nie ukrywał swojej choroby przed bliskimi. Z wywiadów można dowiedzieć się, że znajomi respondentów wiedzą o ich
problemie, a mężowie pani Joanny i pani Anety dowiedzieli się, że panie cierpią
na łuszczycę, przed ślubem. Pani Joanna stwierdziła, że była to pierwsza rzecz,
jaką powiedziała swojemu przyszłemu mężowi, gdy się poznali. Ostracyzm społeczny jest łączony przez moich rozmówców z brakiem wiedzy o przyczynach ich
wyglądu. Obie panie opowiadają, że nie spotkały się z niewłaściwymi reakcjami,
ponieważ wszyscy wiedzieli o ich chorobie. Historie pana Mariusza o basenie
i fryzjerze zdają się to potwierdzać. W związku z tym, chociaż łuszczyca może
powodować mało estetyczne i wstydliwe zmiany, to lepszą strategią dla moich
rozmówców okazało się poinformowanie znajomych o chorobie niż ukrywanie
jej. Jest tak, ponieważ podczas zaostrzeń zmiany na skórze mogą być trudne do
ukrycia, a ujawnienie choroby przynosi chorym pewne korzyści. Po pierwsze,
znajomi dowiadują się, że wygląd chorego to nie efekt zaniedbania. Po drugie, że
nie jest on odpowiedzialny za zmiany na skórze i objawy choroby. Taka strategia
w połączeniu z genetycznym tłumaczeniem choroby może zapobiec negatywnym
opiniom i krytyce związanej nie tylko z wyglądem, ale również z obwinieniem
chorego za jego zły stan zdrowia. Jednocześnie świadczy ona o akceptacji choroby. Wykorzystywanie tej strategii wymaga od chorego włączenia choroby do
swojej biografii.
Etap inicjacji wiąże się dla moich rozmówców ze zmianą stosunku do medycyny. Wynika ona ze stopniowego poznawania jej ograniczeń. Wszyscy respondenci, szukając pomocy w rozwiązaniu swojego problemu, odwiedzili wielu lekarzy.
Częstotliwość wizyt była największa na początku ich podróży. Później, wraz z nabywaniem doświadczenia, stopniowo się zmniejszała, by w końcu ograniczyć się
jedynie do wizyt po recepty. Tę zmianę oraz stosunek pana Mariusza do medycyny dobrze obrazuje jego wypowiedź:
[...] Jeszcze wtedy nie wiedziałem za dużo o chorobie, wiec jakby naturalne było to, że idę do
lekarza i słucham tego, co mi lekarz powie. No lekarze byli bardziej niekompetentni. [...]

W większości wywiadów widoczny jest dystans lub nawet niechęć do medycyny.
Rysuje się w nich obraz medycyny niespełniającej oczekiwań chorych na łuszczycę i AZS oraz nieudzielającej wymaganej pomocy. Dzieje się tak nie tylko za
sprawą braku skutecznych leków oraz wciąż niewyjaśnionej w pełni etiologii tych
chorób. Można powiedzieć, że problem tkwi również w nastawieniu medycyny na
restytucję. Mimo tego, że choroby, o których mowa, są przewlekłe, z doświadczenia moich rozmówców wynika, że pomoc, jaką oferowali lekarze, w tym przypadku była niewystarczająca i koncentrowała się raczej na leczeniu objawów,
a porady dotyczące życia z chorobą były zbyt ogólne. Pani Joanna mówiła:
[...] Ale problemem przy cho..., przy łuszczycy to jest to, że mój lekarz nie ma czasu. I tak
naprawdę nic mi nie może pomóc, oprócz tego, że zdąży wypisać receptę. [...] Znaczy, co, o czym
można poinformować w kwadrans, proszę mi powiedzieć... [...]
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Ze względu na niezadowalającą skuteczność medycyny każdy z moich rozmówców sam poszukiwał czynników, które mają wpływ na jego chorobę, oraz
sposobów radzenia sobie z nią. Poszukiwania polegały przede wszystkim na obserwacji własnego ciała i próbie odnalezienia korelacji między poprawą lub zaostrzeniami choroby a czynnikami mogącymi mieć na to wpływ oraz na zdobywaniu
wiedzy na temat swojej dolegliwości. Tak o swoich poszukiwaniach opowiadała
pani Nadia (26 lat):
[...] Ja tak starałam się zaobserwować to. Czy to ma, na przykład nie wiem, związek z moim
cyklem menstruacyjnym, czy to ma związek z pogodą... Em... czy związek z odzieżą, ale robiono
mi te testy skórne, one nigdy nic nie wykryły oprócz roztoczy... mmm i i ...no i to wszystko było tak
właśnie, czasami to było tylko latem na trzy miesiące. Czasami to było tylko zimą na trzy, cztery
miesiące i potem znikało. [...]

Niestety w przypadku obydwu chorób ilość czynników mogących na nie wpływać
jest bardzo duża oraz zależna od konkretnego przypadku. Coś, co szkodzi jednemu choremu, wcale nie musi szkodzić drugiemu. Dlatego szukanie zależności
to zajęcie wymagające osobistego zaangażowania ze strony chorych. Poszukiwania moich rozmówców koncentrowały się na wpływie kilku głównych czynników.
Były to: dieta, stres, pory roku i używki. Wszyscy sprawdzali, czy i jak dany czynnik wpływa na ich chorobę. Tak o sprawdzaniu wpływu diety mówiła pani Nadia:
Szukałam przyczyny. Pamiętam, w Stanach po prostu przeszłam na taką dietę, po prostu usunęłam wszystkie takie podstawowe produkty jak mleko, jajka, ser żółty. I ja przez prawie dwa tygodnie głodówkę zrobiłam, bo chciałam wiedzieć, chciałam się zorientować, czy to może, może jedzenie.
Żadnych soków tylko na wodzie byłam, żadnych herbat. No ale niestety po dwóch tygodniach nie
widziałam żadnych, żadnej poprawy tylko osłabienie mojego organizmu. Więc stwierdziłam, że to
nie to. To nie ten kierunek.

Jak widać sprawdzanie wpływu jedzenia na chorobę to w przypadku pani Nadii
nie tylko obserwacja reakcji ciała na konkretny pokarm, ale długotrwałe działanie wymagające większego wysiłku – usunięcie z diety pożywienia mogącego, jej
zdaniem, nasilać objawy. Przykład ten pokazuje, że chorzy podchodzą do poszukiwań poważnie i metodycznie. Pani Joanna jeździ co pewien czas na głodówki
zdrowotne. Opowiadała:
[...] Nigdy nie widziałam, żeby na przykład po zatruciu wysiało mnie. Czy po jakimś czasie...
nie wiem. U mnie ta dieta nie jest jakimś elementem terapii. To po czterdziestu latach mogę uczciwie powiedzieć. [...]

Ta wypowiedź pokazuje skalę obserwacji pani Joanny – czterdzieści lat. Nauka
życia z chorobą przewlekłą to nie jednorazowe sprawdzanie zależności, ale czynne działanie przez cały okres choroby – nawet całe życie. Pani Joanna i pani Nadia
nie zauważyły, by dieta wpływała na ich chorobę. W przypadku pana Mariusza, pani
Karoliny, pani Anety i pani Eweliny (58 lat) dieta wpływała w widoczny sposób
na zaostrzenie się objawów.
Kolejnym czynnikiem, na który moi rozmówcy zwracali uwagę w poszukiwaniu zależności, był stres. Spośród siedmiu osób, z którymi przeprowadziłem
wywiady, aż cztery uważały, że jest to czynnik mający największy wpływ na zaostrzenie się objawów. Mimo to na pytanie, czy w związku z tym mają jakieś
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sposoby na radzenie sobie ze stresem, większość odpowiedzi była zdawkowa
i świadcząca raczej o braku konkretnych metod wypracowanych w tym celu. Brak
sposobów na radzenie sobie ze stresem może dziwić w tym kontekście. Należałoby się jednak zastanowić, czy stres w naszej kulturze traktowany jest jako coś,
co trzeba bezwzględnie eliminować? Wydaje się, że nie. Raczej uważa się, że
stres to coś normalnego, co w określonych okolicznościach dotyka każdego. Co
więcej, subtelna psychiczna natura stresu nie do końca pozwala nadać mu takie
same fizyczne ramy, jakie ma choroba. Jeśli moi rozmówcy mogą mówić o nim
jak o każdym innym czynniku wpływającym na ich dolegliwości, na przykład jak
o konkretnym pożywieniu, to okazuje się jednak, że nie do końca da się mówić
o nim w ten sam sposób, jeśli chodzi o jego eliminację jako czynnika szkodliwego.
Pani Karolinie szkodzi jedzenie czekolady. Taki czynnik łatwo wyeliminować, ale
jak wyeliminować stres? Skąd wiadomo, że stres jest już na tyle duży, że wpłynie
na chorobę? Jak go zauważyć? Pan Mariusz mówił: „[...] nie mogłem znaleźć
pracy przez 5 miesięcy i mówiłem sobie, że się nie stresuję, ale jednak gdzieś tam
organizm wiedział, że jakoś tam reaguję nieciekawie. [...]”. Czy wiedzę o tym, że
stres wpływa na objawy choroby, można wykorzystać w jakiś lepszy sposób, niż
próba unikania sytuacji mogących do niego doprowadzić? Pomoc psychologa
i leki uspokajające w powszechnej świadomości wydają się zarezerwowane dla poważnych problemów natury psychicznej. Mogą wiązać się również z napiętnowaniem. Pani Ewelina zapytana o sposoby radzenia sobie ze stresem odpowiedziała:
Nie wiem, czy ktokolwiek ma jakieś sposoby na radzenie sobie ze stresem. Z wiekiem człowiek
się jednak mniej przejmuje pewnymi rzeczami. Jakoś chyba jednak psychika człowieka jest taka,
że w młodym wieku się bardziej przejmuje.

Poszukiwania czynników wpływających na zaostrzenia się objawów to bardzo ważny element nauki życia z chorobą przewlekłą. Mimo tego, że udało się
wyróżnić kilka czynników, które występowały w prawie każdym wywiadzie, to
zależności między nimi a chorobą nie były takie same dla każdego z badanych.
Zdarzało się, jak w przypadku diety, że zdecydowanie się różniły. Odmienne były
też sposoby tłumaczenia tych zależności. Pokazuje to, że poszukiwanie czynników wpływających na chorobę to praca, którą każdy musi wykonać sam. Jest tak,
ponieważ tylko chory ma w tym przypadku wystarczające możliwości obserwacji
i dostęp do istotnych informacji, jakimi są reakcje jego ciała na czynniki, z którymi ma kontakt na co dzień.
Etap inicjacji według Franka kończy się wyzdrowieniem chorych. Niestety moi rozmówcy nie mogą wyzdrowieć. Mimo to uważam, że ich zachowanie
w pewnym momencie wędrówki z chorobą zmienia się na tyle, by było możliwe
wyróżnienie kolejnego etapu. Zmiana ta – pewnego rodzaju nowe podejście do
choroby, w przypadku niemożliwości wyzdrowienia (jak często ma to miejsce
w chorobach przewlekłych) może być traktowana jako jego ekwiwalent, gdyż
głównym celem chorego przestaje być pozbycie się objawów, a staje się dążenie
do odczuwania „normalności” życia.
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POWRÓT

Powrót to ostatni etap narracji poszukiwania wymieniany przez Franka. Moi
rozmówcy bogatsi w zdobytą wiedzę i umiejętności starają się zastosować ją
w życiu codziennym. Nie są już tak restrykcyjni jak w poprzednim etapie. Dążą
do zminimalizowania wpływu choroby na ich życie, nie tylko przez pozbycie się
zaostrzeń, ale również przez świadomą rezygnację z niektórych ograniczeń i bardziej uciążliwego leczenia kosztem akceptowalnych objawów. Innymi słowy, wypracowują balans między narzuconymi sobie ograniczeniami a stanem choroby.
Szukają też nowych sposobów radzenia sobie z dolegliwościami.
Wiedza zebrana przez moich rozmówców miała ułatwić im życie z chorobą.
Dzięki niej wiedzieli oni, czego unikać i na co zwracać uwagę, by nie dopuścić do
zaostrzenia się objawów. Uczyli się również, jak radzić sobie, gdy do zaostrzenia
dojdzie. Okazało się jednak, że zdobyte informacje, szczególnie te dotyczące profilaktyki, wymuszają na nich wiele ograniczeń. Tak opowiadała o nich pani Nadia:
To znaczy się wiem, że nie powinno się uprawiać sportów, nie powinno się jakoś tam pocić, ale
zlekceważyłam to. Po prostu jak chciałam, to biegałam, jak chciałam, to poszłam na aerobik. Eem,
i tak to musiałam sprzątać łazienkę, więc musiałam takie rzeczy robić, mimo że sprawiało mi to jakiś
tam ból. Eem, więc nie no starałam się, starałam się żyć normalnie.

Jak widać, mimo wiedzy o negatywnym wpływie potu na skórę chorego na AZS,
pani Nadia świadomie nie przestrzegała tego zalecenia. Wypowiedź pani Karoliny dobrze tłumaczy to zachowanie.
[...] Było tak, że się trzymałam określonej diety, i to, muszę powiedzieć, że trochę pomagało.
W sensie, no właśnie jak nie jem czekolady, nie piję kawy, że jest trochę lepiej, ale tak czy inaczej
to występuje, więc stwierdziłam, że muszę jakoś maksymalizować użyteczność mojego życia, więc
już wolę mieć troszkę bardziej skoro i tak mam, a mieć tą przyjemność z jedzenia wszystkiego. [...]

Obu paniom zależy na niektórych aspektach życia, z których przez chorobę powinny zrezygnować. Życie z chorobą przewlekłą to dla moich rozmówców przede
wszystkim pewnego rodzaju balansowanie między ograniczeniami narzucanymi
sobie w celu poprawy zdrowia a rezygnacją z tych ograniczeń kosztem pogorszenia się zdrowia. To balansowanie napędzane jest chęcią „normalnego życia”.
Niestety sytuacja moich rozmówców jest patowa, ponieważ „zwyczajne życie”
uniemożliwia im z jednej strony choroba, a z drugiej strony ograniczenia stosowane, by choroby się pozbyć. Dlatego konieczne jest odnalezienie takiej drogi, która
pozwoli im cieszyć się rzeczami, z których nie chcą rezygnować, a zarazem nie
wpłynie na tyle znacząco na chorobę, by przechylić szalę na korzyść pełnego
stosowania ograniczeń. Takie balansowanie pozwalało moim rozmówcom na odczucie „normalności życia”. Jak widać, jest to pewnego rodzaju wybór, w konsekwencji którego moi rozmówcy byli w stanie w jakimś stopniu poświęcić zdrowie,
by móc funkcjonować bez niektórych ograniczeń.
Życie z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry to dla moich rozmówców
niezwykle trudne zadanie. Choroba w bezpośredni sposób wpływa na ich codzienność. Nie mogą wrócić do stanu sprzed zachorowania i mówić o chorobie
przez pryzmat narracji restytucji. Zmuszeni są do świadomego włączenia choroby
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do życia i biografii. Typologia narracji Arthura Franka pozwala zwrócić uwagę
na najważniejsze aspekty tego skomplikowanego procesu. Dzięki narracji chaosu łatwiej dostrzec fragmenty budzące największe emocje wśród rozmówców.
Z kolei główny typ narracji występujący w moich wywiadach, czyli narracja poszukiwania, i związana z nią metafora choroby jako podróży w obrazowy sposób
pokazuje, jak złożone może być chorowanie na AZS i łuszczycę. Choroba to podróż wymagająca zdobycia konkretnej wiedzy, przystosowania się do nowych
warunków oraz większej uważności niż ta, którą przejawiają osoby zdrowe. Dodatkowo, dzięki wymienionym etapom wędrówki, można zauważyć, jak zmieniało
się nastawienie moich rozmówców do choroby: od nieakceptowania i chaotycznego szukania sposobów na wyleczenie, poprzez akceptację i metodyczne odkrywanie zależności, do zmiany priorytetów z chęci pozbycia się objawów na chęć
odczuwania „normalności życia”. Czy można powiedzieć, że po takiej zmianie
choroba staje się elementem „normalnego życia” chorego? Czy staje się dla niego
czymś ważnym, nieodłączną częścią tożsamości? Podejrzewam, że gdyby moi rozmówcy mieli możliwość pełnego wyzdrowienia, to skorzystaliby z niej bez chwili
wahania. Czy jednak nie straciliby tym samym czynnika, który w pewien sposób
definiował ich życie? Wypracowane przez lata nawyki mające chronić ich przed
zaostrzeniami nagle stałyby się niepotrzebne. Coś, co często zajmowało ich uwagę, nagle znika. Jak by się wtedy czuli? Może wolni i zdrowi, a może tym pozytywnym uczuciom towarzyszyłoby poczucie pewnego braku? Niestety, nie mają
takiej możliwości, i chociaż Frank wymienia powrót jako ostatni etap podróży, to
dla nich nie jest to jej koniec. Prawdopodobnie czeka ich jeszcze daleka droga.
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SUFFERING FROM PSORIASIS AND ATOPIC DERMATITIS AS A JOURNEY
INTO THE UNKNOW N

Summary
This article has been based on the MA thesis “Suffering from Psoriasis and Atopic
Dermatitis in the Context of Medical Anthropology”. I discuss typology of narrative about
Arthur Frank’s illness. With its aid and a metaphor of illness as a journey he used, I describe
the experience of suffering from two chronic illnesses – psoriasis and atopic dermatitis. In
this way, I attempt to present complexity of the experience of suffering from both illnesses,
their multi-level impact on life of the ill and the ways they work out to cope with them.
Trans. Izabela Ślusarek
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NAZWY SYFILISU W DAWNEJ POLSZCZYŹNIE

1. WSTĘP

Celem artykułu jest analiza dawnych nazw syfilisu. Materiał zebrany ze wszystkich dostępnych źródeł leksykograficznych rejestrujących słownictwo do końca
XIX wieku został uporządkowany według etymologii poszczególnych jednostek.
Analizy zmierzają w stronę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak były tworzone nazwy kiły, które z tych leksemów miały charakter neutralny, które dosadny,
a które wykazywały znamiona eufemistyczne.
Syfilis do Europy dotarł pod koniec XV wieku. Ze średniowiecznych traktatów medycznych można wywnioskować, że już praktycznie od momentu jego pojawienia się dostrzeżono związek ze stosunkiem seksualnym. Niektórzy medycy
sądzili, że choroba ta jest tak zakaźna, że nawet oddech chorego lub dotknięcie
jego wrzodów może spowodować zarażenie1 .
W XVI stuleciu epidemia syfilisu przybrała na sile. W walce z nią zaczęto stosować różnorodne środki zaradcze, począwszy od profilaktycznego naznaczania
prostytutek żółtymi opaskami (jako grupy szczególnego ryzyka) po stosowanie
merkuliusza w maści, stanowiącego mieszaninę rtęci, śliny, octu, terpentyny, mastyksu, soli kuchennej, ałunu, ołowiu i gwajaku2 . Skutkami ubocznymi tak przygotowanej mikstury było m.in.: wypadanie zębów, stany zapalne i owrzodzenie
w obrębie jamy ustnej, biegunki oraz bóle i zawroty głowy3 . Interesujące wydaje
się również to, że w niektórych społecznościach lokalnych zabroniona była nawet opieka nad chorymi, rozumiano ją bowiem jako rodzaj akceptacji grzechu
rozpusty.
Ze współczesnego punktu widzenia dziwić może to, że niewiele w dobie
średniopolskiej pisano o rzeżączce, mimo że choroba ta znana była już w starożytności (wzmianki o niej pojawiają się w dziełach autorów indyjskich, japońskich, greckich, rzymskich, a także w Biblii). Pojęcie odrębności kiły i rzeżączki
1

Georges Vigarello, Historia zdrowia i choroby. Praktyki sanitarne od średniowiecza do współczesności, przeł. Małgorzata Szymańska, Warszawa: Aletheia 2011, s. 62.
2
Marcin Łyskanowski, Gwiazda doktora Oczki, Warszawa: Czytelnik 1977, s. 13–14.
3
Claude Quétel, Niemoc z Neapolu, czyli historia syfilisu, przeł. Zofia Podgórska-Klawe, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1991, s. 42.
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zatarło się jednak na przełomie XV/XVI wieku w okresie wielkiej epidemii kiły.
W XVIII wieku ugruntował się nawet pogląd, że rzeżączka stanowi efekt, drugie
stadium syfilisu, podobnie do tzw. wrzodu miękkiego. Dopiero w 1830 roku Filip
Ricord ostatecznie zdołał obalić „teorię identyczności” chorób wenerycznych4.
Zreferowane informacje uzmysławiają, jak trudno na podstawie dawnych traktatów medycznych sprecyzować znaczenia nazw chorób wenerycznych. Niejednokrotnie trud podejmowany przez badacza językoznawcę jest niewspółmierny
do otrzymanego rezultatu. Brakuje wszak kompetencji językowej użytkowników
polszczyzny epok minionych, którzy również nie mieli wystarczającej wiedzy z zakresu medycyny.
W niniejszym szkicu zrezygnowałam zatem z arbitralnych sądów na temat
znaczeń analizowanych jednostek. Prymarnym celem tekstu jest zgromadzenie jak
najpełniejszego zbioru wyrazów oznaczających w XV–XIX wieku ‘syfilis’, a następnie zbadanie sposobów tworzenia tych nazw.

2. TŁO HISTORYCZNE – EPIDEMIA CHORÓB WENERYCZNYCH W POLSCE

Wielu historyków piszących o początkach kiły na ziemiach polskich bardzo
długo powoływało się na poniższy wyimek kroniki Janka z Czarnkowa dotyczący
choroby i śmierci biskupa Mikołaja z Kurnika:
Nie unikał bowiem grzechu wszetecznego (pecatum formicatorium), zwłaszcza gwałcenia dziewic (deflorations virginum), więc był dotknięty chorobą raka (morbum cancri) w częściach rodnych,
był pochopny do mówienia rzeczy sprośnych, więc cierpiał na rany na języku i w gardle5.

Nierządne życie erotyczne, owrzodzone narządy płciowe, gardło i język były
interpretowane jako objawy kiły. Współcześni badacze negują postawioną wyżej tezę, zaznaczając, że precyzyjne informacje o pojawieniu się kiły na ziemiach
polskich zostały zawarte dopiero w Chronica Polonorum Macieja z Miechowa.
Kronikarz w swoim dziele dowodził, że „galik” pojawił w 1495 roku w wyniku
niekorzystnego układu astronomicznego (opozycji Saturna i Jowisza) w Mauretanii i Hiszpanii, a następnie został przeniesiony do Włoch, skąd do Polski przywiozła
go pątniczka powracająca z Rzymu6 . Do rozpowszechnienia się epidemii mieli się
przyczynić z kolei zakażeni Węgrowie w latach 1495–1496. Przywołane dane powtarzali polscy kronikarze, medycy i pisarze XVI wieku, tj. Bernard Wapowski,
Marcin Bielski, Jędrzej Grutyński, Stanisław Chrościkowski, Józef Zimerman, Józef
Struś, Marcin Siennik oraz Marcin Stryjkowski7 .
Najwięcej jednak informacji o szesnastowiecznej epidemii kiły zawarł Wojciech
Oczko w traktacie pt. Przymiot (pisanym w języku polskim, a nie po łacinie8).
4

Andrzej Stapiński, Wybrane problemy seksuologii i chorób wenerycznych, Warszawa: PZWL
1974, s. 12.
5
Ibidem, s. 13.
6
Marcin Łyskanowski, Medycyna i lekarze dawnej Warszawy, Warszawa: PAN 1980, s. 85.
7
Andrzej Stapiński, Wybrane problemy..., s. 21.
8
Gdyby Oczko pisał swoje dzieła po łacinie, zapewne byłyby one znane w całej Europie. Medyk
wolał jednak polszczyznę, gdyż, jak pisał w traktacie pt. Cieplice, „niech po polsku mowią, a tłumacza
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W dziele tym nie pojawia się jednak nazwa kiła, jej miejsce zajmują cztery inne
jednostki.
Z podobną wielością nazw znaczących ‘syfilis’ spotykamy się w piśmiennictwie XVII, XVIII i XIX wieku. Wszystkie zebrane jednostki, oznaczające kiłę
w tym okresie, będą analizowane w niniejszym szkicu.

3. NAZWY SYFILISU

Dawne nazwy kiły koncentrowały się wokół trzech pól, implikujących prymarne
sensy wiązane z syfilisem. Każda z tych grup dzieliła się na mniejsze części:
1. Nazwy implikujące oznaki kiły
1.1. Nazwy oznaczające wysypkę
1.2. Nazwy związane z oznakami kiły innymi niż wysypka
1.2.1. Leksemy implikujące ból (swędzenie, pieczenie)
1.2.2. Leksemy implikujące zapach
1.2.3. Leksemy implikujące nietrzymanie moczu
2. Wyrazy wskazujące na miejsca
2.1. Derywaty związane z terenami dawnej Francji
2.2. Derywaty związane z terenami Włoch
3. Jednostki wskazujące nosiciela syfilisu
3.1. Jednostki powstałe od nazw prostytutek
3.2. Jednostki powstałe od nazw żołnierzy
3.3. Jednostki powstałe od nazw duchownych
3.4. Derywaty związane ze środowiskiem dworskim
3.5. Leksem wenerja
3.6. Leksem gościec
3.1. NAZWY IMPLIKUJĄCE ZEWNĘTRZE OZNAKI KIŁY
3.1.1. NAZWY OZNACZAJĄCE WYSYPKĘ

3.1.1.2. Leksem kiła
Etymonem wyrazu kiła jest psł. rzeczownik *kyla [psł. < *kūlā]9 ‘nabrzmiałość,
´ ‘zgrubienie, obrzmienie, nanarośl, guz’ (SBor, SBań), pokrewny litewskiemu külas
rośl’, staroislndzkiemu haull ‘przepuklina’ oraz staro-wysoko-niemieckiemu hōla
‘nabrzmienie’ (SBor).
Początkowo badany leksem miał dość szerokie znacznie bliskie etymologicznym źródłom. W staropolszczyźnie oznaczał przepuklinę, w XVI wieku „przepuklinę
zaniechawszy naszym ludziom same w swej prostocie co najużyteczniejsze będą”. Zob. M. Łyskanowski, Gwiazda..., s. 89.
9
Zdaniem Andrzeja Bańkowskiego leksem ten powstał na bazie vb. *keu-/kēu-/kōu-/kū- ‘stawać się
wypukłym’ (SBań). Pełne opisy źródeł słownikowych – patrz Bibliografia.
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pachwinową (u kobiet)” lub „przepuklinę mosznową (u mężczyzn)”, także „stany
zapalne w obrębie moszny” (SXVI), np. „Therioma, ulcus virilium, kiła albo inszy łonowy wrzod; Mącz 454d” (SXVI); „Łona męskiego niedostatki leczyć jako
kiłę; Sien Lek S3, 115, 119 [2r.], 119 żp, S2v” (SXVI).
Zdaniem Andrzeja Bańkowskiego (SBań), cytowane wyżej użycia były efemeryczne, właściwe tylko dla języka specjalistycznego. Jednak trudno zgodzić się z tą
hipotezą, tym bardziej że jeszcze w kolejnych stuleciach kiła rozumiana była jako
m.in. „puchlina macharzyny abo jąderek, wypuklina, hernia; Cn. Th., Dan Kola
Dyk II, 120” (SL, SJPXVII), np. „Przepuklina w mosznach czyli kiła, gdy wnętrzności za zbytecznym zwolnieniem i obwiśnięciem błony otaczającej w mosznach
opadają; Prz. Cyr 2, 227” (SL).
Niemniej w XVII wieku znaczenie badanego wyrazu uległo generalizacji.
W wyniku tego procesu kiłą zaczęto nazywać syfilis oraz nabrzmiałe krosty na
narządach płciowych stanowiące efekt syfilisu, np.:
Nad wszystkie inne zioła, [...] naczęściej używane [ruta] w leczeniu france, kił, trądu [...]
świerzbu, krost, parchow. Syr Ziel 1432 (SJPXVII);
Skazy na członkach obojga, płci wstydliwych, jako są kiły, wrzody francowate, i kancerowate
[leczy wódka niedośpiałkowa]. Syr Ziel 910 (SJPXVII).

Od początku XIX wieku natomiast sens ‘wysypka, skutek kiły’ nie jest rejestrowany. W tym okresie funkcję przywołanej nazwy przejmuje rzeczownik
świerzba, rejestrowany do początku XX wieku.
3.1.1.2. Leksem krosta
Leksem krosta podobnie do badanej wyżej nazwy swymi korzeniami sięga
prasłowiańszczyzny. Jego źródłosłowem jest bowiem odczasownikowy derywat
psł. *krosta ‘wyprysk na skórze, twarda wierzchnia warstwa rany’ (SBor), utworzony od niezachowanego czasownika †krosti ‘drapać, skrobać’ (SBor). Przywołany
psł. rzeczownik znaczył prymarnie rodzaj czynności, tj. ‘drapanie’ (SBor), sekundarnie jednak sens ten skonkretyzowany został do nazwy rezultatu czynności,
czyli ‘tego, co jest skutkiem drapania’ (SBor).
W polszczyźnie krosta od początku swej historii była wiązana z wypryskiem
skórnym (także wewnętrznym). W XVI, XVII i XVIII wieku zdarzały się jednak
użycia, w których wyraz ten funkcjonował jako nazwa choroby objawiającej się
wypryskami, np. ospy, odry, także syfilisu. Za każdym jednak razem wymagał on
uszczegółowienia w postaci odpowiedniej przydawki, tj. świerzbiąca, dziecinna
lub zła. Ostatni przymiotnik stanowił komponent jednostki oznaczającej kiłę,
np.: „Niemoc złych krost, albo francozy; Murm 70” (SXVI); „Na rany ktore przychodzą z złych krost, jako z france; FalZioł V 74v, +40, ++2c, *2, I 13a., 24b,
3M (21)” (SXVI). W XIX wieku leksem złe krosty w znaczeniu syfilis nie był
już rejestrowany.
3.1.1.3. Leksem wrzód
Leksem wrzód, wywodzący się z psł. *verdъ10 ‘narośl, guz, czyrak, wrzód’
(SBor), w dobie staro- i średniopolskiej miał wiele znaczeń. Poza ‘ubytkiem skó10

Od pie. *u=erd- ‘wzniesienie, wypukłość na skórze’ (SBor).
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ry lub śluzówki’ oznaczał ‘ropień’, ‘czyrak’ („Bodaj mu zaległ usta wrzod!; Słota.
W. 26”, SStp), ‘chorobę, niemoc’ („Dał im [Jezus apostołom] moc, aby... uzdrawiali wszytki wrzody i niemocy; Rozm. 202”, SStp). Ostatni sens rozwinął się na
skutek generalizacji pozostałych treści.
Jednak leksem wrzód znaczył syfilis tylko wtedy, kiedy występował w kolokacji z odpowiednim dookreśleniem. Od XVI wieku funkcję takich uszczegółowień pełniły elementy: galijski (np. „wrzod gallijski, ktory zowiemy francą, do
Polski przyniosła jedna niewiasta z Rzyma na odpust chodząc; Biel Kron 399,
399 marg”, SXVI), francuski (SL) oraz zły (SL). O ile motywacja związków wrzód
galijski i wrzód francuski jest dość oczywista, jednostki te powstały w nawiązaniu
do miejsca, w którym wybuchła epidemia kiły, o tyle historia leksemu zły wrzód
wymaga nieco dłuższej refleksji. Ta jednostka leksykalna została zarejestrowana
bowiem dopiero w SL. Jak wskazują dane tekstowe, powstała ona najprawdopodobniej na wzór jednostki złe krosty, notowanej od XVI wieku, o czym już
była mowa.
3.1.1.4. Leksem ośpice
Rzeczownik ośpice, sytuujący się w kategorii plurale tantum11 , w XV
i XVI wieku znaczył ‘wysypkę’, ‘pryszcze’, ‘wrzodziki’, w niektórych użyciach
także ‘ospę’. Nie było bowiem w tym czasie osobnej nazwy dla choroby objawiającej się charakterystyczną wysypką na skórze oraz błonie śluzowej. Leksem
ospa zyskał takie znaczenie dopiero w XVIII wieku, wcześniej natomiast rozumiany był jako ‘otręby ze zboża’.
Ponieważ objawy syfilisu zbliżone były do objawów ospy, nie powinno budzić zaskoczenia to, że od XVI wieku nazwę ośpice odnoszono również do kiły,
np. „Gallicus morbus, franca, ospice albo niemoc kurewnikow i cudzołożnikow;
Mącz 142b” (SXVI). Cytowane użycia były jednak właściwe tylko dla polszczyzny XVI i początku XVII wieku. W kolejnych stuleciach leksem ośpieca znaczył ‘kur’, czyli „choroba na kształt gorączki z wyrzutem drobnym, mniejszym
od ospy; Krup. 5, 341” (SL).
3.1.1.5. Leksem dymienica
Odnotowany po raz pierwszy w XVI wieku wyraz dymienica od początku
swojej historii znaczył ‘nabrzmiałość węzłów chłonnych’, ‘wrzód’ (SXVI). Za jego
etymon uznaje się pie. pierwiastek dhū-mo-s ‘kłębienie się’, obecny także w takich
czasownikach jak nadymać, wzdymać (SPsł).
Leksem dymienica stanowił zatem od zawsze nazwę nabrzmiałych krost, wrzodzików, nabrzmiałości, np. „Zapena zacięta [...] mężczyznam dymienice rozryw, tak
iż zginie dymienica, iż wczas będzie upuszczona; Fal Zioł V 59; Sien Lek 119”
(SXVI).
Od XVIII do końca XIX wieku natomiast kolokacja dymienica dworska stanowiła nazwę kiły, por. „Dymienica, której różne rodzaje, jako to prosta albo
zwyczajna, jadowita, powietrza, i dymienica dworska; Comp. Med. 8. Ob.” (SL).

11

Teresa Friedelówna, Kategoria plurale tantum w języku polskim, Toruń: PWN 1968, s. 53.
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3.1.1.6. Leksemy przymiot, choroba przymiotna, niemoc przymiotna
W średniopolskich tekstach medycznych najczęstszą nazwą kiły był leksem
przymiot. Przyswojony został około XV wieku ze staroruskiego primetъ/primětъ
‘to, co narzucone’, ‘oznaka, omen’ (SBor).
W staropolszczyźnie przymiot znaczył ‘wrzód, ropień, ropne zapalenie węzłów chłonnych’. Treści przenośne tej jednostki, tj. ‘wada’, ‘zaleta’, odnotowano
dopiero w XVI wieku, mimo to w dobie średniopolskiej były one dominujące.
W większości poświadczeń tego okresu przymiot stanowił bowiem nazwę cech
pozytywnych lub negatywnych.
Można zatem przypuszczać, że analizowany wyraz, jeśli odnosił się do syfilisu, był eufemizmem12 . Niemniej, nie treści przenośne, tylko dawne, staropolskie
sensy, tj. ‘wrzód’, ‘krosty’, przyczyniły się do rozwoju znaczenia ‘kiła’, na co
wskazują m.in. poniższe fragmenty:
i jeśli z przymiotu ropa przez pendent z nich [z nerek] ciecze, a z dobrej wolej stanowić się nie
chce, do tego Cieplice nalepsze. Oczko 15 (SXVI);
Przymiot albo dworska niemoc nic inszego nie jest, jedno zbytek jadowity w człowiecze, wątrobę i krew psujący. Oczko Przymiot 1 (SXVI).

Co ciekawe, już około XVIII wieku dochodzi do reinterpretacji semantycznej13 badanej nazwy. W tym bowiem okresie przymiot definiowany jest jako ‘przymiotna choroba, przymiatająca się niemoc, przyrzut, przerzutna choroba’ (SL).
Cytowany fragment artykułu hasłowego, pochodzący ze SL, daje podstawy do tego, by przypuszczać, że we wspomnianym okresie przymiot nie implikował już
wrzodu, opuchlizny, tylko zarazę (‘to, co można przymieść’).
Niewykluczone jest również to, że w XVIII wieku analizowany wyraz oznaczał ‘epidemię jakiejś choroby (niekoniecznie syfilisu)’. Poświadczone w SL przykłady nie dają jednak wystarczających dowodów umożliwiających zrewidowanie
tej hipotezy. W każdym razie jeszcze w SWil przymiot jest definiowany jako ‘zaraźliwa choroba weneryczna, franca’, natomiast jego synonimami są jednostki
niemoc przymiotna, choroba przymiotna.
3.1.2. NAZWY ZWIĄZANE Z OZNAKAMI KIŁY INNYMI NIŻ WYSYPKA

3.1.2.1. Leksemy implikujące ból (swędzenie, pieczenie)
Dość popularną średniopolską nazwą kiły była jednostka leksykalna dziki
świerzb. Element rzeczownikowy tego wyrażenia rejestrowano od XV wieku,
niemniej początkowo rozumiano go jako chorobę pasożytniczą skóry. W XVI stuleciu stał się natomiast świerzb synonimem krosty. Podobnie jak w przypadku
badanych wyżej związków, oznaczał on syfilis tylko wtedy, kiedy jego dookreśleniem była odpowiednia przydawka. W XVI wieku taką funkcję pełnił przymiotnik
dziki (np. „Bowiem te obie dwie potrawie [mleko i ryby] barzo zimne są przeto
społem złączone wielką flegmę mnożą ktora człowieka sprawuje ku trędowi albo
12
Zob. Stanisław Widłak, Tabu i eufemizm w językach nowożytnych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1963, t. 22, s. 89–102.
13
Magdalena Pastuchowa, Ukryte dziedzictwo: ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej
polszczyzny, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008, s. 86.
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ku dzikiemu świrzbu to jest francy; Glab Gad H5v”, SXVI), z kolei w XVIII wieku
zły, por. zły świerzb ‘franca’ (SL).
Bardzo istotną grupę średniopolskich nazw syfilisu tworzyły także derywaty
czasownika rzezać ‘rznąć, krajać’ (por. „Rzeże cyrulik chorego. Cn Tk. 971, odżyna mu jaki członek abo przeżyna”, SL), tj. rzeżączka, rzezawka, rzazawka. Struktury semantyczne tych wyrazów przywoływały uczucie bólu w okolicach narządów
płciowych, na co wskazuje m.in. objaśnienie rzeżączki ujęte w Leksykonie Jana
Mączyńskiego: „rzezanie w kroku, niemoc gdy kto nie może wody puszczać
stangurit. Mącz” (SL). Podobne obrazy implikowały pozostałe derywaty.
Zastanawiająca jest jednak inna kwestia, mianowicie to, czy jednostki rzeżączka, rzazawka, rzezawka, także rejestrowany od XIX wieku rzezak, oznaczały tylko
syfilis i rzeżączkę. Z przykładów ujętych w SWil wynika bowiem, że nazwy te odnoszono nieraz do zapalenia pęcherza moczowego, np. „Rzezak, med. zapalenie
kanału moczowego” (SWil).
3.1.2.2. Leksemy implikujące zapach
Wśród synonimów przymiotu w SL ujęty został związek wnętrzny smród,
implikujący nieprzyjemny zapach wydobywający się z narządów rodnych osób
chorych na syfilis. Podejrzewam jednak, że jednostka ta była rzadko stosowana,
gdyż Samuel Linde nie poświęcił jej osobnej wzmianki ani w artykule hasłowym
rzeczownika smród, ani w definiensie przymiotnika wnętrzny.
3.1.2.3. Leksemy implikujące nietrzymanie moczu
Na początku XVIII wieku odnotowany został kolejny synonim przymiotu
– wyraz trypa (od połowy XX wieku tryper), który zapożyczony został z niemieckiego Tripper ‘rzeżączka’. Przywołany niemiecki rzeczownik powstał około
XVII wieku na podstawie średnio-dolno-niemieckiego trippen (aktualnie troppen)
‘kapać’ (EWALT). Leksem trypa implikował zatem objawy choroby wenerycznej
wiązane z nietrzymaniem moczu, np. „Mający [...] trypę, gnorrhueam, cierpiący
często urynę puszczać muszą; Krup. 2, 121” (SL). Od początku XX wieku tryper
oznacza natomiast rzeżączkę.

3.2. WYRAZY WSKAZUJĄCE MIEJSCA

3.2.1. DERYWATY ZWIĄZANE Z TERENAMI DAWNEJ FRANCJI

W 1496 roku we Francji za panowania Karola VIII wybuchła epidemia syfilisu w jego najostrzejszej postaci (wrzodowej)14. Informacje o tym zdarzeniu dotarły do Polski i zostały dokładnie spisane przez Marcina Bielskiego w XVI wieku.
Wcześniej jednak w staropolskich kronikach łacińskojęzycznych rejestrowana była w funkcji glosy jednostka franca, nawiązująca do Francji jako miejsca
wybuchu zarazy, np. „Eodem die Międzyrzecki, dum infirmabatur od france pro
expensis dedi I florntum; 1500 Zasi. Bud 32” (SStp). W XVI wieku na równi z tą
14
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nazwą funkcjonowały jej postaci oboczne, tj. francuza, francoza, utworzone w nawiązaniu do dawnego niemieckiego franze ‘francuski’ (SBań), np.:
gdy takowy flux to jest, ścieczenie flegmy chodzi po członkach tam i tam, [...] czasem wszędy
w kościach to jest część niemocy ktorą łacinnicy Ignes perficus, a lud pospolity francą zowie albo
łamaniem. GlabGad 12; LudWieś B4v (SXVI);
Ale jeszcze będzie żałośniejsza, gdy z guzow albo z fracuzow, albo z dziwnych wrzodow nań
[na człowieka zabawionego światem] nieobacznie przypadnie. RejZwiec 167 (SXVI).

Na uwagę zasługuje zwłaszcza drugi cytat, na podstawie, którego wywnioskować można, że leksemami franca, francoza lub francuza znaczono w XVI wieku
również krosty kiły. W XVII i XVIII stuleciu badane jednostki tego znaczenia nie
miały. Nazwami choroby wenerycznej były natomiast do początku XX wieku.
Z kolei w XVIII stuleciu zarejestrowano również takie kolokacje z przymiotnikiem francuski znaczące ‘syfilis’, jak: francuska ospa (SL), francuski gościec
(SL), niemoc francuska (SL), krosty francuskie (SL) oraz francuzowata choroba (SL). Jednostki te podane zostały w SL jako synonimy francy.
Osobną grupę nazw syfilisu stanowią wyrazy powstałe w nawiązaniu do łacińskiego wyrażenia gallicus morbus ‘choroba francuska’. Związek ten był obecny w polskich tekstach od staropolszczyzny, natomiast w dobie średniopolskiej
stosowano jednostki spolszczone, typu: wrzod gallicki (SXVI), galickie krosty
(SXVI), także powstały na skutek uniwerbizacji tych związków galik.
A istotna jest to doświadczona kaźń od Boga na ty nierządni ktorzy iże ciałem grzeszą, na ciele
tu jeszcze rozmaitych bolow, włoskiego łamania, francuskiego galika, sprosnych inszych bolączek
dostawał. P. Gilowski, Postylle krześcijańskiej cześć czwarta... (Kraków 1583), 54 (Linde) (SXVI).

Wszystkie wymienione leksemy były równoznaczne. Ich historia należy jednak do krótkich. O ile rzeczownik galik notowano jeszcze w XVIII i XIX wieku,
o tyle pozostałe wyrazy zostały już w tym czasie zapomniane.
Stosunkowo późno, dopiero bowiem w XIX wieku, poświadczono wyraz niemoc illyryjska (SWil). Drugi, przymiotnikowy człon przywołanej kompozycji nawiązuje do francuskiej nazwy ziemi na północnym i wschodnim wybrzeżu Morza
Adriatyckiego, wchodzącej w skład Francji za rządów Napoleona, tj. Provinces
illyriennes15. Ponieważ tereny te były kojarzone z osobą cesarza, który przecież
sam długo walczył z syfilisem, kiłę na początku XIX wieku nazywano także niemocą illiryjską.
3.2.2. DERYWATY ZWIĄZANE Z TERENAMI WŁOCH

Zdecydowanie mniej w dawnej polszczyźnie było nazw sugerujących włoskie
korzenie syfilisu. W XVI wieku poświadczono tylko jedną jednostkę, tj. włoskie
łamanie, natomiast w XVIII i XIX wieku (poza przywołanym wyrazem) funkcjonowały także leksemy: neapolskie krosty i niemoc neapolitańska.

15
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3.3. JEDNOSTKI WSKAZUJĄCE NOSICIELA SYFILISU

3.3.1. JEDNOSTKI POWSTAŁE OD NAZW PROSTYTUTEK

Począwszy od XVI wieku prostytutki, stręczycielki oraz sutenerzy byli kojarzeni z syfilisem, dlatego najdawniejsze nazwy kiły tworzono za pomocą jednostek zawierających odniesienie do osoby prostytuującej się lub zachęcającej do
nierządu. Były nimi takie wyrazy, jak: niemoc kurewnikow i niemoc cudzołożnikow, np. „Gallicus morbus, franca, ośpice albo niemoc kurewnikow i cudzołożnikow; Mącz 142b” (SXVI). Ich historia była jednak bardzo krótka, w tekstach
z XVII wieku nie zostały poświadczone.
3.3.2. JEDNOSTKI POWSTAŁE OD NAZW ŻOŁNIERZY

Przymiotnik kwarciany, utworzony od rzeczownika kwarta ‘część dochodów
z dóbr królewskich’, w XVI wieku mógł charakteryzować zarówno dobra materialne
(por. pieniądze kwarciane, regenta kwarciane ‘zaległości wpłat z trybunału kwarty’, szafunek kwarciany ‘wydatkowanie sum pochodzących z kwarty’), jak i subiektów czynności, tj. żołnierzy (żołnierz kwarciany). Około XVII wieku wyraz
ten uległ substantywizacji. W rezultacie kwarcianym nazywano żołnierza, który
z „kwarty dóbr miał być płacony” (SL).
W kolejnym stuleciu odnotowano jednostkę kwarciana ospa, stanowiącą synonim francy. Wyraz ten rejestrowano do początku XX wieku.
3.3.3. JEDNOSTKI POWSTAŁE OD NAZW DUCHOWNYCH

Co ciekawe, wśród dawnych nazw syfilisu znalazła się również jednostka zawierająca przymiotnik kanoniczy ‘należący do duchownego katolickiego’, ‘właściwy duchownemu katolickiemu’ (SXVI), tj. katar kanoniczy (SL, SWil). Ten związek
wyrazowy powstał na skutek ironicznego zestawienia sugerującego, że również
wśród kleru kiła była chorobą powszechną (jak katar), np. „Słabość, który to albo
najgrzeczniejszej w Europie nacyji imieniem (franca), albo kanonicznym nazywają katarem; Mon. 65, 217” (SL).
3.3.4. DERYWATY ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM DWORSKIM

Jak wskazują historyczne źródła, pod koniec XV wieku kiła szerzyła się głównie
wśród żołnierzy, wędrownych kupców oraz na dworach królewskich16. Dolegliwość ta była oczywiście tematem tabu, co nie znaczy jednak, że ówczesne społeczeństwo nie wiedziało o przypadłościach możnowładców.
Nie dziwi zatem, że niejednokrotnie syfilis nazywano dworską niemocą
(SXVI, SL, SWil), dworską chorobą (SL, SWil), dymnicą dworską (SL) lub
dworską ospą (SL, SWil). Pierwsze wyrażenie zastosował już Wojciech Oczko
16
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w swoim traktacie Przymiot. Wenerolog, starając się wytłumaczyć powszechność
choroby, napisał: „Przymiot albo dworska niemoc nic inszego nie jest jedno zbytek jadowity w człowiecze, wątrobę i krew psujący; Oczko Przymiot 1” (SXVI).
Jak się wydaje, wyraz przymiot w XVI wieku był stosowany w tekstach
specjalistycznych, natomiast dworska niemoc była wiązana z codziennym sposobem komunikowania się. Najprawdopodobniej leksem ten już u początków swej
historii miał znamiona eufemizmu, podobnie jak pozostałe nazwy, typu: dworska
choroba, dworska ospa.
Ostatnia nazwa (dworska ospa) została poświadczona stosunkowo późno, dopiero w XVIII wieku. Element ospa, wchodzący w skład tego związku, do końca
XVI wieku oznaczał bowiem ‘otręby ze zboża lub paszy’, innymi słowy ‘to, czym
się obsypuje’ (SBor). Około XVII wieku natomiast zyskał znaczenie przenośne,
tj. ‘to, czym obsypane jest ciało’, czyli ‘wysypka’. Należy jednak zauważyć, że
jeszcze w XVIII wieku nie miał on sprecyzowanego znaczenia, dlatego wymagał
uszczegółowienia. Jeśli dookreśleniem tego wyrazu były przymiotniki dworska,
francuska lub kwarciana, powstała kolokacja sytuowała się wśród nazw syfilisu.

3.4. LEKSEM WENERJA

Stosunkowo późno, gdyż dopiero w XIX wieku został odnotowany leksem
wenerja, stanowiący kolejną nazwę syfilisu. Motywacja tej formacji nie wymaga
objaśnień – wyraz ten utworzono w nawiązaniu do mitologicznej bogini miłości
– (łac.) Wenery lub (gr.) Wenus. Warto także dodać, że już w XVIII wieku stosowano eufemistyczne nazwy żeńskich narządów płciowych z elementem pochodnym od Wenus, tj. górka wenus, dołek weneryczny (SL).

3.5. LEKSEM GOŚCIEC

Leksem gościec, wywodzący się z psł. *gostьcь (#*gostь, SSław, SBań, SBor),
w siedemnastowiecznej polszczyźnie stanowił nazwę co najmniej czterech chorób,
tj.: reumatyzm, choroba psychiczna (u Knapiusza), kołtun oraz syfilis.
Jak podaje Franciszek Sławski (SSław), prymarnie wyraz ten był eufemizmem
wstydliwych chorób. W dobie przedpolskiej powszechnie panowało bowiem przekonanie o możliwości zjednania sobie nieszczęść poprzez obdarzenie ich nazwami
„przyjemnymi” (SSław), bardziej ludzkimi, bliższymi człowiekowi. Stąd Słowianie,
zwłaszcza Zachodni, groźne dolegliwości nazywali matkami, ciotkami, kumami17
lub gośćmi.
Niewykluczone, że już w staropolszczyźnie gościec stanowił określenie choroby, mimo że pierwsza wzmianka o tej jednostce została odnotowana dopiero przez
Grzegorza Knapiusza. Nieco później Samuel Linde zaznaczył, że gościec to synonim kołtuna lub francy, np. „Francuski gościec naczynia dzieciorodne psuje; Sak.
17
Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. 2, Kultura duchowa, z. 1, Kraków: Polska
Akademia Umiejętności 1934, s. 177–178.
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Probl. 212” (SL); „Człowiek sam francuskim goścem podczas drugiego człowieka
zaraża; Sak, Prob, 81” (SL).

4. ZAKOŃCZENIE

Analiza zebranego materiału wskazała na bogactwo, formalną i semantyczną
różnorodność, a co za tym idzie atrakcyjność poznawczą nazw syfilisu funkcjonujących w dawnej polszczyźnie. Jak się okazało, charakter i kształt badanego
słownictwa były bardzo silnie uzależnione od percepcji świata przez podmiot
mówiący, którym mógł być medyk, chory, znajomy chorego lub po prostu osoba
rozmawiająca o przyczynach i konsekwencjach kiły.
Spośród 42 badanych nazw zachowane zostały tylko dwie, tj. kiła i tryper. Wraz
z rozwojem medycyny, a tym samym z coraz skuteczniejszą walką z epidemią
syfilisu stopniowo rugowane były inne leksemy znaczące ‘kiłę’. To naturalne, że
gdy obiekt przestaje odgrywać znaczącą rolę w życiu użytkowników języka, przestają oni myśleć o nim i mówić, a następnie zapominają jego nazwy18 .
Warto jednak zauważyć, że niezwykle istotną rolę w zbiorze dawnych nazw
syfilisu odgrywały jednostki o charakterze eufemistycznym. Najczęściej były to
luźne kolokacje z elementem francuski, galicki, dworski, zły, które u swych źródeł miały znaczenie szerokie19 , niezwiązane w sposób ścisły z objawami syfilisu
(np. katar kanoniczy, ospa kwarciana, dworska niemoc). Przeciwwagą dla tych nazw
były leksemy o znaczeniu bardzo dosadnym, wręcz wulgarnym, tj. np. niemoc
kurewników, niemoc cudzołożników. Nazwy te pojawiały się jednak w tekstach
rzadko, ze względu na stylistyczne nacechowanie.
Zebrane informacje nie pozostawiają wątpliwości, że użytkownicy języka XV,
XVI, XVII, XVIII i XIX wieku wykazywali się ogromną kreatywnością językową w tworzeniu określeń tego samego zjawiska. Potrafili ponadto w zależności
od sytuacji użyć najbardziej stosownego określenia.
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THE NAM ES OF SYPHILIS IN OLD POLISH

Summary
In the article, the olden names of daglock from 15 th to 19 th century timeline were
analysed and collected from all available lexicographical sources. The material was ordered
based upon the ‘word-form’ structure and the etymology of researched appellations.
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It turned out that particular units were created in correlation with four primary senses
such as: 1. ‘the symptoms of syphilis’, 2. ‘the place of epidemic pandemic’, 3. ‘the carrier
with syphilis’, 4. ‘mythological creature causing syphilis’.
Among forty two investigated units, currently only two are preserved: kiła and tryper.
It can be acknowledged that the main causes of this phenomenon are medicine evolution
and inhibition of the epidemic of syphilis as a primary principle of medical intervention.
The dominating factor in this sketch is the analysis of contexts in which they were
situated. The author examines the names with the meaning ‘syphilis’ in the history of the
Polish language. Upon the statement of using this word in the dictionary registering the
Old Polish, we can deduce the meaningful value of it in the given time.
Adj. Izabela Ślusarek
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ROLA KOBIET W ŻYCIU RELIGIJNYM.
PRZYKŁAD UDZIAŁU MŁODYCH ATENEK W KULCIE1

WSTĘP

Ważnym elementem życia nie tylko dziewczynek, ale też w ogóle kobiet
ateńskich, był ich udział w kulcie i życiu religijnym. Uroczystości i obrzędy kultowe były właściwie substytutem publicznej, a niedostępnej dla kobiet, działalności
mężczyzn, dlatego kult dla kobiet był tak ważny. Atenki uczestniczyły w nim na
„chwałę” polis, a poprzez czynny udział podkreślały swoje znaczenie w państwie
– jako żony, matki bądź córki pełnoprawnych obywateli2. Uczestnictwo dziewczynek można podzielić na dwie kategorie – w pierwszej odgrywają one główną rolę
podczas święta, w drugiej natomiast ich rola jest marginalna.
Swojego rodzaju cursus honorum czynności kultowych młodych Atenek dostarcza nam I stasimon chóru kobiet w Lizystracie Arystofanesa:
Tak być musi, skoro miasto wychowało mnie na chlubę:
ledwie siedem lat skończyłam, już w procesji świętej szłam [dosł. byłam arreforą – A.K],
kiedy dziesięć lat – mełłam zboże [dla naszej patronki (Archegetis) – A.K.],
na Brauroniach w żółtej szacie niedźwiedzicą byłam znów,
potem jako piękna panna
niosłam święty kosz bogini, a na szyi wieniec fig3.

W powyższym passusie Arystofanes wymienia obrzędy, w których brały udział
dziewczynki, a potem dziewczęta ateńskie – arreforia, Brauronia, występowanie
w roli kanefory. Wielu badaczy traktuje powyższe obrzędy jako pozostałości
rytów inicjacyjnych, choć prawdopodobnie w chwili pisania powyższego passusu przez komediopisarza były one już praktycznie nieznane, a samo uczestnictwo
1
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2013–2018 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant”.
2
Włodzimierz Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 1994, s. 39.
3
Ar. Lys. 641–647 (Arystofanes, Lizystrata, przeł. Janina Ławińska-Tyszkowska, w: idem, Komedie, t. 2, Warszawa: Prószyński i S-ka 2004).
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w obrzędach miało raczej charakter społeczno-polityczny niż stricte religijny i inicjacyjny4 .
Możliwe również, że chęć postrzegania niektórych obrzędów, w których
uczestniczyły dziewczęta ateńskie, jako inicjacji wynika z tego, że dla chłopców
mamy kilka „rytów inicjacyjnych” (np. obrzęd koureion, który wprowadzał młodego chłopca w świat dorosłych mężczyzn-obywateli, żołnierzy), a dziewczęta
były wyłączone ze wspólnoty obywatelskiej, zarezerwowanej tylko dla mężczyzn.
Wydaje się, że ich obrzędy mogły być, choć w pewnej części, odpowiednikiem
męskich obrzędów.

MŁODE ATENKI W ROLI GŁÓWNEJ

ARREFORY

W Atenach co cztery lata (w trzecim roku olimpiady) organizowano Wielkie
Panatenaje – święto ku czci Ateny, podczas którego odbywały się zawody sportowe (np. bieg z pochodniami nocą czy taniec w zbroi [pyrriche]), a także konkursy
muzyczne i poetyckie. Najważniejszym elementem Wielkich Panatenajów była
jednak procesja panatenajska, podczas której Ateńczycy szli ku Erechtejonowi,
w którym znajdował się stary posąg Ateny (ksoanon). Składano wówczas bogini
ofiarę oraz nową szatę (peplos), która została utkana przez dziewczynki zwane
arreforami. W tym miejscu warto podkreślić, że Atena, bogini mądrości, rozwagi
i wojny, była również patronką prac kobiecych, zwłaszcza tkactwa5 . Głównym
źródłem poznania przebiegu tego święta jest analiza fryzu panatenajskiego6 , a także passus u Pauzaniasza, w którym opisuje on Akropol:
Ale to, co mnie szczególnie zdumiało, a mało jest znane na ogół, to opiszę tak, jak się ma. Oto
dwie dziewczyny mieszkają niedaleko świątyni Poliady. Ateńczycy nazywają je Arreforami [tj. Noszącymi Tajemnicę]. Te jakiś czas pozostają przy bogini. Gdy zaś nadchodzi jej święto, oto, co robią
w nocy. Kładą na głowy, co im kapłanka Ateny da do niesienia, lecz ani ona nie wie, co daje, ani
nie wiedzą te, które niosą. Niedaleko stąd jest w mieście pewien okręg święty Afrodyty zwanej
W Ogrodach, przezeń naturalne podziemne zejście. Tędy schodzą w dół owe dziewczęta. Tam w dole
składają swój ciężar i zamiast niego biorą coś innego zawiniętego i niosą znowu. Następnie zwalnia
się te dziewczęta, a zamiast nich przyjmuje się na Akropol inne7.

Opis Pauzaniasza można próbować również uzupełnić w niektórych miejscach, jednak inne źródła nie mówią zbyt wiele o arreforach oraz ich obrzędzie.
4

Włodzimierz Lengauer, Religijność starożytnych Greków, s. 38–39.
Ryszard Kulesza, Antyczna Hellada. Szkice z dziejów starożytnych Greków, Warszawa: Mada
2013, s. 48.
6
Sue Blundell, Marriage and the Maiden. Narratives on the Parthenon, w: The Sacred and the
Feminine in Ancient Greece, red. Sue Blundell, Margaret Williamson, London–New York: Routledge
1998, s. 47–70; Joan B. Connelly, Parthenon and Parthenoi: A Mythological Interpretation of the
Parthenon Frieze, „American Journal of Archeology” 1996, vol. 100, s. 53–80.
7
Paus. 1. 27. 3 (Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie, przeł. Janina Niemirska-Pliszczyńska,
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1973).
5
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Oprócz zacytowanego na początku fragmentu z Lizystraty Arystofanesa, w którym autor informuje, że arrefory mogą mieć koło siedmiu lat, także Menander
w tytule swojej komedii Arreforos e Auletris (Arrefora lub Fletniska) odniósł się
do tego rytuału. Jeden z klientów Lizjasza wymienia pomiędzy swoimi świadczeniami publicznymi architheoria kai arrephoria kai alla toiauta8 . Dejnarchos
w jednej z zaginionych mów używa słowa arrephorein (odprawiać obrzęd arreforiów)9. Kilka informacji znajduje się też u attydografów, w Hekale Kallimacha
oraz w tekstach scholiów i leksykonach: wybierano każdorazowo cztery dziewczynki z możnych rodzin, możliwe, że na zgromadzeniu, a następnie dwie z nich
były wyznaczane do tkania peplosu. W Księdze Suda również znajdziemy techniczne określenie wyboru – ho basileus epiopsato arrephorous (archont-król
wybierał arrefory).
To arrefory rozpoczynały tkanie peplosu. Dziewczęta wybierane przez archonta basileusa spośród dziewcząt pochodzących z arystokratycznych rodzin były
w wieku od siedmiu do jedenastu lat. Oprócz pomocy przy tkaniu miały pełnić
przez ten czas również inne funkcje religijne10 . Niektórzy badacze (Sue Blundell,
Mark Golden, Leena Viitaniemi), rozróżniają dwie grupy dziewcząt, które zostały wybrane przez archonta basileusa – arrefory (arrephoroi) oraz dwie lub cztery
dziewczynki mieszkające przez pewien czas na Akropolu, które uczestniczyły
w nocnych, tajemnych obrzędach, niosąc tajemniczy kosz do okręgu Afrodyty
zwanej W Ogrodach11 . Hydria z końca V w. p.n.e. przedstawia arrefory grające
w piłkę, wśród których znajduje się Afrodyta12 . O tym, że arrefory miały własne
podwórko do gry w piłkę (sphairistra), mamy też i inne wzmianki (Pseudo-Plutarch,
Vitae Decem Oratorum, 839c). Drugą grupę dziewcząt stanowią z kolei ergastinai.
Zostały wybrane, aby uszyły Atenie z okazji jej „urodzin” wełniany peplos13 . Mark
Golden uważa ponadto, że ergastinai mogło być nawet około 100 i mogły one
przebywać w czasie tkania w domu. Swoją pracę mogły wykonywać pod okiem
ojców, choć rola ojca w kontekście tej pracy została wspomniana tylko w jednym
fragmentarycznym tekście (Inscriptionis Graecae 22 1036)14. Mary Lefkowitz
sugeruje, że ergastinai mogły służyć również jako kanefory, czyli dziewczęta
niosące święte kosze w czasie procesji panatenajskiej15 . Niektórzy badacze nie
czynią takiego rozróżnienia, uważając, że na Akropolu mieszkały same arrefory,
dwie, a może nawet cztery, i część z nich uczestniczyła w tajemnych nocnych ob8

Lys. XXI 5.
Harpokration, s.v. arrephorein.
10
Sarah B. Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives and Slaves. Women in Classical Antiquity, New
York: Shocken 1975, s. 76.
11
Leena Viitaniemi, Parthenia – remarks on virginity and its meanings in the religious context
of ancient Greece, w: Aspects of Women in Antiquity. Proceedings of the first Nordic Symposium
on Women’s Lives in Antiquity. Göteborg 12–15 June 1997, red. Lena Larsson-Loven, Agneta
Strömberg, Jonsered: Paul Aströms Förlag 1998, s. 53; Mark Golden, Children and Childhood in
Classical Athens, Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press 2015, s. 76.
12
Mark Golden, Children and Childhood..., s. 76.
13
Sue Blundell, Women in Classical Athens, s. 11; Leena Viitaniemi, Parthenia..., s. 53; Mark
Golden, Children and Childhood..., s. 76.
14
Mark Golden, Children and Childhood..., s. 76.
15
Mary R. Lefkowitz, Women in the Panathenaic and Other Festivals, w: Worshipping Athena.
Panathenaia and Parthenon, red. Jenifer Niels, Madison, Wis.: University of Wisconsin Press 1996,
s. 79.
9
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rzędach, podczas gdy druga część tkała peplos dla Ateny16. Christiane Sourvinou-Inwood z kolei przyjmuje, że arreforami, które uczestniczyły w samej procesji
panatenajskiej, są dwie dziewczynki, które zastąpiły miesiąc wcześniej dziewczęta
uczestniczące w obrzędach, a dwie arrefory z procesji rozpoczynały pracę z kapłanką Ateny17 .
Tkanie peplosu mogło symbolicznie oznaczać tkanie życia. Pracę rozpoczynano podczas święta Chalkeia, 30 dnia miesiąca pyanepsion, a kończyła się ona
ofiarowaniem peplosu podczas Panatenajów. Cała czynność trwała zatem dziewięć miesięcy, co przywołuje skojarzenia z czasem trwania ciąży, zwłaszcza że
tkają bądź pomagają przy tym dziewice, gotowe do zamążpójścia18 .
Drugim elementem są nocne tajemne obrzędy, podczas których dziewczęta
nosiły kosze, w których znajdowały się nieznane ani arreforom, ani kapłance
przedmioty. Zastanawiająca jest jednak rzekoma niewiedza odnośnie do zawartości kosza. Czy to na pewno możliwe, że nawet kapłanka nie wie, co znajduje
się w koszu? Sam rytuał mógł być stosunkowo dawny i powstać nawet w XII w.
p.n.e.19 oraz mógł odbywać się na początku jesieni20 . Tak naprawdę nie wiadomo,
co mogłyby nieść w ramach nocnych spacerów dziewczęta w owych koszach.
Mogły to być przedmioty symbolizujące płodność ziemi21, zwłaszcza że czas, w którym święto się odbywało, może sugerować płodność i urodzaj natury. Część badaczy, sugerując się zapisem niektórych scholiów, gdzie kosz jest określony jako
kiste, chce widzieć związek obrzędu z mitem o Kekropsie i jego trzech córkach
– Aglauros, Herse i Pandrosos. Kekrops był pierwszym mitycznym królem Attyki,
półczłowiekiem i półwężem. Jego córki dorastały w domu ojca – w pałacu na
Akropolu. Jedna z nich, Pandrosos, wraz ze swoimi córkami, wykonała pierwsze
wełniane ubranie dla ludzi. Arrefory również tkają wełniane ubranie, z tym że
w ich wypadku dla bogini. Jednak w micie występuje i sama Atena – daje siostrom okrągły kosz, jednocześnie surowo zakazując jego otwierania. Kosz niesiony przez arrefory w niektórych scholiach jest określany jako kiste. Z trzech sióstr
tylko Pandrosos była posłuszna nakazom bogini, a Aglauros i Herse otworzyły
swoje kosze. Pewną rolę odegrała też lampa Ateny, która oświetlała wiecznym
płomieniem jej świątynię. Możliwe, że lampa upadła na ziemię lub zgasło światło.
Gdy siostry otworzyły kosz, zobaczyły w nim Erichtoniosa-dziecko, a z nim węża (czasami występuje też wzmianka o dwóch wężach). Przerażone dziewczęta
uciekły i zginęły, skacząc ze stromego północnego zbocza Akropolu. Droga arrefor może nie była aż tak dramatyczna, jednak niosą one nocą swoje kosze
stromymi schodami w dół północnego zbocza Akropolu. Pandrosos pozostała na
Akropolu, gdzie znajdował się jej okrąg święty, przy świętym drzewie oliwnym.
16

Eva Stehle, Women and Religion in Greece, w: A Companion to Women in Ancient World,
red. Sharon L. James, Sheila Dillon, Malden–Oxford: Wiley-Blackwell 2012, s. 202.
17
Christiane Sourvinou-Inwood, Athenian Myths and Festivals. Aglauros, Erechteus, Plynteria,
Panathenaia, Dionysia, Oxford: Oxford University Press 2011, s. 302.
18
Christiane Sourvinou-Inwood, Athenian Myths and Festivals..., s. 268–270.
19
Walter Burket, Mit o Kekropidach i Arreforia. Od rytuału inicjacyjnego do święta Panatenajów, przeł. Rafał Matuszewski, w: Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów,
red. Włodzimierz Lengauer, Paweł Majewski, Lech Trzcionkowski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011, s. 678.
20
C.J. Herington, Athena in Athenian literature and cult, „Greece & Rome” 1963, vol. 10, s. 61.
21
Thomas B.L. Webster, Life in Classical Athens, London: Batsford 1978, s. 84.
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Na wschodzie zbocza znajdowało się sanktuarium Aglauros, a sanktuarium Herse
nie udało się odnaleźć. Niektórzy poeci antyczni (np. Owidiusz) sugerowali, że
Herse mieszkała pomiędzy obiema siostrami, tak jak wiodłaby ścieżka arrefor. Samo imię arrefor można również rozumieć jako hersephoroi, czyli nosicielki rosy22 . Noel Robertson stwierdza, że tym, co niosły arrefory, mogły być miodowe
ciastka dla świętego węża w regionie Ilissos, a w drodze powrotnej zabierały czarny kamień owinięty w chustę, który umieszczały w Partenonie23 . Noszenie kamienia w chuście może stanowić pewien symbol. Jeżeli grecka kobieta nosi coś, co
jest owinięte w chusty, to jest to najczęściej dziecko, niemowlę (co wykorzystują
w czasie Thesmoforiów kobiety w komedii Arystofanesa, aby ukryć butelkę wina)24 .
Powyższy obrzęd mógł więc pierwotnie spełniać rolę inicjacyjną. Definicję
obrzędu przejścia jako odrębną formę rytuału stworzył Arnold van Gennep, francuski etnolog, na początku XX wieku. Według niego obrzędy przejścia zamykają
się w jednym, stałym schemacie zawierającym trzy fazy. Na początku jednostka
należy do swojego pierwotnego stanu, czyli jest np. dziewczynką – niedorosłym
członkiem danej społeczności. W momencie osiągnięcia odpowiedniego wieku
następuje rytuał oddzielenia/separacji, który powoduje, że jednostka zostaje wyłączona z dotychczasowego stanu, przez co symbolicznie podkreślone jest zakończenie pewnego etapu życia. Następuje wtedy izolacja jednostki, zmiana miejsca
pobytu i stroju, dokonywane są np. postrzyżyny, obrzędy oczyszczenia etc. Jest to
chwila, gdy rozpoczyna się druga faza inicjacji – faza marginalna czy liminalna
(pojęcie to wprowadził Victor Turner). W czasie trwania tej fazy jednostka przebywa poza kulturą, w stanie dzikości i odwrócenia normalnego funkcjonowania
w społeczeństwie, a także w bezpośrednim kontakcie z sacrum. Czas trwania drugiej fazy nie jest jednakowy dla wszystkich obrzędów, ale zawsze wtedy następuje
przemiana statusu. Następnie rozpoczyna się już ostatnia, trzecia faza, w której
jednostka jest ponownie włączana do społeczności wraz z nadaniem jej nowego
statusu25. Obrzęd arreforiów można również próbować wpisać w ten schemat
inicjacyjny. Arrefory żyły w odizolowaniu na Akropolu, rozpoczynały pracę nad
peplosem, tak samo jak córki Kekropsa tkały pierwsze szaty. Dziewczyny musiały
też nauczyć się prac kobiecych (erga gynaikon), czyli przędzenia i tkania. Przy
obrzędach inicjacyjnych widoczna jest ponadto silna symbolika śmierci i odrodzenia. W czasie nocnych obrzędów w sposób symboliczny „umierała” dziewica,
a rozpoczyna życie młoda kobieta i przyszła matka. Oprócz nauki prac kobiecych elementem rytu inicjacyjnego powinno być również spotkanie z Erosem,
zwłaszcza że tajemne obrzędy przechodzą przez okrąg święty Afrodyty, bogini
miłości. Formą symboliczną spotkania z Erosem był niesiony kosz. Ścieżka arrefor
pierwotnie prowadziła do studni. Mit powiada, że królewskie dziecko Erichtonios
wraz z wężem znajdowało się wewnątrz kiste. Wąż-strażnik był związany z Ateną
i Akropolem. Wąż, zwierzę budzące przerażenie, wywoływało również skojarzenia z fallusem, gdyż w greckich misteriach wąż i fallus były symbolami równoważnymi. Zatem w czasie nocy poślubnej, podobnie jak Aglauros, młoda kobieta
22

Walter Burket, Mit o Kekropidach i Arreforia..., s. 683–684.
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miała doznać przynajmniej czegoś podobnego do przerażenia, jakie doprowadziło
córki Kekropsa do śmierci. Każda kobieta doświadczała losu Aglauros. Droga
do jej nowego statusu nie była pozbawiona przeszkód, pojawiało się śmiertelne
niebezpieczeństwo, które musiała przezwyciężyć. Co więcej, każde nowo narodzone dziecko mogło być symbolicznie Erichtoniosem (stąd noworodka umieszczano w koszu i ozdabiano wężowymi motywami, i jak się wydaje, odbywało się
to w jednej z jaskiń na północnym zboczu Akropolu)26 . Zatem arrefory, które
uczestniczą w tajemnych obrzędach w okręgu Afrodyty, dodatkowo przechodzą
wprowadzenie w seksualne powinności jako przyszłe żony27 .
Postrzeganie ateńskich arreforiów w kategorii obrzędu inicjacyjnego jest
ujęciem ortodoksyjnym (badaczami, którzy traktują je w taki sposób, są m.in. Henri
Jeanmaire28 , Angelo Brelich29 czy Pierre Brulé30 ), ale można zauważyć, że kilku
autorów ma jednak wątpliwości, czy należy ten obrzęd postrzegać jako inicjację
(Guy Donnay31 , Fritz Graf32 , Noel Robertson33 ). Według Donnaya arreforia nie
pasują w ogóle do antropologicznego wzorca inicjacji. Arrefory w czasie swojej
służby nie zostały przecież wyłączone ze wspólnoty. Zazwyczaj obrzędy inicjacyjne miały za zadanie wprowadzić młodych ludzi w zadania przypisane ich płci
– w przypadku mężczyzn było to polowanie, a w przypadku kobiet nauka tkania.
Co prawda arrefory tkają peplos Atenie, lecz, jak się wydaje, jest to tylko pomoc
kapłance przy rozpoczęciu tkania, a nie sama nauka tej czynności. Ryty inicjacyjne miały za zadanie również skonfrontowanie młodych ludzi ze sferą seksualności, co stanowiło rodzaj wprowadzenia. W przypadku tego obrzędu nie
istnieją poświadczenia, aby takie wprowadzenie miało miejsce. Ponadto, aby móc
mówić o inicjacji, powinna ona obejmować całą grupę wiekową, a arrefory były
tylko dwie34.

KANEFORY

W procesji panatenajskiej brała udział jeszcze jedna grupa dziewcząt – kanefory, czyli dziewczęta niosące święte kosze (kanoun) na początku procesji.
Według Mireille M. Lee to właśnie bycie kaneforą było prawdopodobnie najważniejszą rolą kultową dziewczynek ateńskich35. Była to również najbardziej
26
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cultes et societe, Paris: Les Belles Lettres 1987.
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publiczna i najbardziej wyeksponowana z kultowych funkcji kobiet36 . Kanefory
były dziewicami wybranymi z arystokratycznych rodzin. Ich dziewictwo miało być
odpowiednim gwarantem, że święte ofiary i niesione przez nie w koszykach
kultowe przedmioty (ziarna jęczmienia, girlandy i nóż – olai, stemma, machaira)
są we właściwy sposób ochraniane37 . Kanefory musiały być w wieku dziewcząt występujących w chórach – były zatem albo dziewczynkami lub już dziewczynami,
które śpiewały i tańczyły razem, tworząc chór38 . Ciężar niesionego koszyka może
sugerować, że niosły go raczej starsze dziewczęta lub możliwe, że niósł je w ich
zastępstwie służący39 . Wydaje się, że udział dziewcząt w charakterze kanefor musiał być bardzo prestiżowy – Barbara Goff uważa, że dziewczęta pochodziły zazwyczaj z arystokratycznych rodzin lub z Eupatrydów, a samo zaprezentowanie
się przez dziewczynę w tym kontekście sfery rytualnej było elementem systemu
związanego z „dogadywaniem” małżeństw w obrębie tych rodzin40. Aby zapobiec udziałowi niektórych dziewcząt, posuwano się do rzucania przeciwko nim
oszczerstw. Jedną z ofiar była siostra Harmodiosa, jednego z zabójców synów
Pizystrata w 514 r. p.n.e. Hippiasz i Hipparchos pierwotnie zaprosili dziewczynę, aby niosła święty kosz w czasie procesji, jednak wkrótce ją odrzucili, jako
wyjaśnienie podając, że była nieodpowiednią osobą (mając raczej zastrzeżenia
do jej dziewictwa niż do jej pochodzenia41 ). Prawdopodobnie zniewaga dziewczyny sprowokowała Harmodiosa i jego przyjaciela Aristogejtona do przeprowadzenia zamachu stanu, o czym informuje nas Tukidydes w Wojnie peloponeskiej
(Thuc. 6, 56, 1)42 .

ALETRIDES

Aletrides były z kolei dziewczętami, które mełły zboże na specjalny rodzaj
ciastek – popana – które były ofiarowywane Atenie o przydomku Archegetis.
Służba jako aletrides była równoczesna albo bardzo bliska czasowo odgrywaniu
niedźwiedzicy w czasie święta Brauronia43.

BRAURONIA I OBRZĘD ARKTEIA

Obrzędy arkteia i arreforia często są zestawiane razem ze względu na ich
podobieństwa morfologiczne44. Barbara Goff podkreśla jednak, że charakter tych
36
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dwóch rytów jest zupełnie inny, jeśli chodzi o budowanie kobiecej tożsamości.
Jeśli uznamy, że oba te obrzędy kładą nacisk na erga gynaikon oraz zahamowanie ciekawości seksualnej, wówczas arreforia mogą być odczytane jako obrzęd
„poskramiający”, jednak nie zawierają odniesienia do kobiecej tożsamości jako
równowagi pomiędzy dzikością, co w swoim obrzędzie ma arkteia45 .
Brauronia były najważniejszym attyckim świętem na cześć Afrodyty i odbywały się co cztery lata w Brauronie, na wybrzeżu Attyki46 . Sam obrzęd miał kilka
cech dawnych praktyk inicjacyjnych, a według mitu miał być zadośćuczynieniem
za zabicie niedźwiedzicy poświęconej Artemidzie lub będącej wręcz jej epifanią.
Aby przebłagać rozgniewaną boginię, należało, zgodnie z wyrocznią delficką, złożyć
w ofierze ateńską dziewczynkę. Jeden z Ateńczyków, Embaros, zadeklarował się,
że ofiaruje swoją córkę, jednak jako ofiarę złożył kozę ubraną w dziewczęce szaty.
W tym samym czasie czy to na polecenie samej Artemidy, czy też może wyroczni
delfickiej, odbywać się miał obrzęd arkteia47. Mit aitiologiczny obrzędu w Brauronie
bardzo przypomina opowieść o ofierze złożonej przez Agamemnona z Ifigenii48 .
Warto dodać, że podobny kult Artemidy występował również wokół Attyki, np.
w Halaj i Munychii49.
Co prawda w święcie ku czci Artemidy w Brauronie mogło uczestniczyć więcej dziewcząt niż podczas procesji panatenajskiej i obrzędów towarzyszących świętu, nie wydaje się jednak, zważywszy zwłaszcza na fakt, że obrzęd ma miejsce
co cztery lata, żeby w Brauronie uczestniczyły wszystkie ateńskie dziewczynki50 .
Arktoi były dziewczynkami w wieku od 7–8 lat do nawet 13 lat, zwanymi niedźwiadkami (od arkteuein – grać niedźwiedzia, przy czym warto podkreślić, że
w języku starogreckim słowo „niedźwiedź” jest rodzaju żeńskiego, stąd nie było
konfliktu rodzajowego)51. Uczestniczki brały udział w zawodach atletycznych i biegach52 , prawdopodobnie podzielone na grupy wiekowe: najmłodsze dziewczynki
mogły ćwiczyć nago, starsze mogły mieć tuniki długie do kolan53 . Dziewczynki były ubrane w szafranowe szaty, które mogły zostać zdjęte w czasie obrzędu54 .
Kolor szat nie musi być przypadkowy – żółty kolor był związany z panną młodą
i zamężnymi kobietami. Możliwe zatem, że obrzęd miał pokazywać i podkreślać
ich gotowość do zamążpójścia, a nowy strój miałby być tego symbolem55 .
45
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Obrzęd mógł również pełnić funkcję oczyszczającą. Przebrane za niedźwiedzie dziewczęta miały oczyścić swoją dzikość, aby móc się przygotować do małżeństwa56 .
Ale dlaczego dziewczęta miały właściwie występować w roli niedźwiedzic?
Niektórzy z autorów starożytnych (Arystoteles, Plutarch, Klaudiusz Elian) zauważyli silny instynkt macierzyński, jakim charakteryzują się niedźwiedzice. Jednak głównym wyjaśnieniem jest mit. Według niektórych wersji mitów (głównie
w scholiach) Ifigenia nie została złożona w ofierze w Aulidzie, ale właśnie
w Brauronie, a zwierzęciem, które zostało podstawione na jej miejsce, nie była
łania, lecz niedźwiedzica. Sugerowano również, że Artemida, bogini-dziewica, występuje w roli strażniczki nie tylko dzikiej przyrody, ale także dziewictwa, a sama
arkteia symbolizuje konflikt między życiem a śmiercią, kobiecością i męskością.
Ponadto przez naśladowanie niedźwiedzicy dziewczęta uczestniczą w dzikości.
W obrzędzie są wykorzystywane zatem takie zachowania, które stanowią przeciwieństwa postawy oczekiwanej od kobiet w ich dorosłym życiu, jako żon i matek. W czasie obrzędu wykonywano również rytualny taniec. Obrzęd arkteia był
w związku z tym zapowiedzią nadchodzących zmian, jakie czekały dziewczyny
wkraczające w dorosłość, przemieniał je z dzieci w kobiety. Kulminację tych zmian
stanowiło zamążpójście. Udział w święcie w Brauronie przygotowywał młode
Atenki do obowiązków przypisanych ich płci. Chociaż uczestnictwo w Brauroniach nie nadawało praw czy obowiązków politycznych (kobieta grecka właściwie nigdy ich nie miała), to wprowadzało do powinności i obowiązków, które
miały znaczenie dla społecznego i ekonomicznego życia polis57.
Obrzęd ku czci Artemidy zakładał, może nawet na przemian, nagość i ubieranie się, co miało za zadanie podkreślić dramatyzm przejścia ze stanu dzikości
(bycie dziewczynką) do cywilizacji (bycie dorosłą kobietą)58 .
O tym, że obrzęd arkteia mógł być dawnym rytem inicjacyjnym, świadczą dwa
elementy – czasowe oddzielenie w okręgu świętym Artemidy w Brauronie, podczas którego „umierała” dziewczynka, a „rodziła się” dorosła, gotowa do roli żony i matki kobieta. Separacja kończyła się powrotem do społeczności – może
Brauronia są ukoronowaniem tego oddzielenia, podczas którego „przemienione”
dziewczęta-niedźwiedzice prezentowały zdobyte nowe umiejętności. Z obrzędu
wychodzą co prawda jeszcze niezamężne, ale przynajmniej już gotowe na małżeństwo dziewczęta59 .
Christopher A. Faraone nie postrzega obrzędu arkteia jako rytu inicjacyjnego,
który często jest porównywany znaczeniowo do rytów inicjacyjnych dla efebów.
Widzi w tym święcie dwa rodzaje aktywności – wspólnotowy i prywatny. Stanowił przede wszystkim rodzaj ofiary zastępczej lub metonimicznej (stąd może
tak duża liczba przedmiotów wotywnych odnalezionych w sanktuarium?). Był
56
Richard A. Grossmann, A Greek Boy at Yale: Form and Function in Ancient Greek Statues of
Children, „Yale University Art Gallery Bulletin” 2004, s. 94.
57
Susan Guettel Cole, Społeczna funkcja obrzędów dojrzewania: koureion i arkteia, s. 612–613.
58
Pierre Vidal-Naquet, Czarny łowca. Formy myśli i formy życia społecznego w świecie greckim,
przeł. Andrzej Stanisław Chankowski et al., Warszawa: Prószyński i S-ka 2003, s. 181–183.
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to zatem obrzęd ofiarny, który miał przebłagać gniew Artemidy. W szerszym kontekście, mając na uwadze dobro polis, miał za zadanie oddalić zagrożenie zarazą,
głodem etc. od miasta, natomiast w węższym, z perspektywy dziewcząt – oddalić
niebezpieczeństwo śmierci podczas porodu lub w czasie połogu60.
Warto jednak podkreślić, że większość ateńskich dziewcząt nigdy nie służyła
ani jako „niedźwiedzie” podczas Brauronii, ani jako arrefory, ani też jako kanefory61. Grupa kobiet, które, tak jak kobiety z chóru z Lizystraty, mogła się pochwalić udziałem we wszystkich wyżej wspomnianych obrzędach, jest niewielka, choć
można się też zastanawiać, czy było to w ogóle możliwe, aby jedna osoba występowała we wszystkich tych rolach. Dodatkowo wybór dziewcząt z arystokratycznych rodzin bardzo ograniczał grupę dziewcząt, które mogły uczestniczyć w tego
rodzaju obrzędach.

OBRZĘDY Z MARGINALNYM UDZIAŁEM DZIEWCZĄT

W Atenach odbywały się również święta bądź obrzędy, w których dziewczynki odgrywały marginalną lub wręcz tylko pomocniczą rolę.

OBRZĘD AIORA

Jednym z takich obrzędów był obrzęd aiora, odbywający się podczas drugiego (Choes) bądź trzeciego (Chytroi) dnia święta Anthesteriów, czyli święta trwającego trzy dni (11–13 dzień miesiąca anthesterion), związanego z kultem zmarłych,
ale jednocześnie zawierającego elementy kultu bogów olimpijskich. Obrzęd aiora
był właściwie swego rodzaju zabawą. Dziewczynki bujały się w tym dniu na
specjalnie zawieszonych na drzewach huśtawkach. Od tej czynności bierze nazwę sam obrzęd, ponieważ aiora oznacza huśtawkę lub czynność huśtania się. Pozornie radosna, beztroska zabawa upamiętniała jednak smutne i ponure zdarzenie.
Była ona wspomnieniem samobójczej śmierci małej dziewczynki, Erigone, która
powiesiła się na drzewie. Dziewczynka popełniła samobójstwo, kiedy zobaczyła
zwłoki swojego ojca, Ikariosa, który został zabity przez sąsiadów. Ikarios, według
mitu pierwszy mieszkaniec Attyki, został nauczony przez Dionizosa uprawy winnej latorośli i produkcji wina. Podczas uczty Ikarios poczęstował winem swoich
sąsiadów, którzy pod wpływem dużej ilości napoju nieprzytomni padli na ziemię.
Rodzina i znajomi nietrzeźwych mężczyzn myśleli, że Ikarios otruł swoich gości,
i z zemsty postanowili zabić gospodarza. Wtedy to właśnie Erigone zobaczyła
martwego ojca62 .
60
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THESMOFORIE

Thesmoforie były corocznym, trzydniowym świętem ku czci Demeter i jej córki, Persefony-Kory. Było to święto wyłącznie kobiece, a obrzędy, które podczas
niego się odbywały, były nieznane ówczesnym mężczyznom (o czym świadczą
aluzje Arystofanesa w Thesmoforiach, że w czasie święta głównym obrzędem
miało być picie wina), ale również nam. Charakter obu bogiń, ku których czci
to święto się odbywało, może sugerować, że było ono związane z płodnością. Co
prawda wydaje się, że uczestniczyły w nim jedynie zamężne kobiety, ale mogło
się zdarzyć, że wśród kobiet mogły znajdować się szlachetnie urodzone dziewice
czy dziewice-kapłanki. Możliwe również, że same dziewczęta mogły zostać w tym
czasie w domu, doglądając domostwa, a także opiekując się ojcem i braćmi.
W czasie tego trzydniowego święta ateńskie kobiety i ewentualnie dziewczęta
gromadziły się w pobliżu Pnyksu, gdzie zazwyczaj odbywały się obrady Zgromadzenia Ludowego, i „zakładały” tam miasto kobiet, które było niezależne, ale
podobne do tego męskiego i tak samo jak miasto mężczyzn miasto kobiet było
podzielone. Świętowanie było uzależnione od demów, do których należeli mężowie bądź ojcowie uczestniczących kobiet63.

OBRZĘD BOUPHONIA

Dziewczynki odgrywały niewielką rolę również podczas obrzędu Bouphonia,
czyli zabijania wołu, które następowało w czasie święta na cześć Zeusa – Dipolieia.
Święto odbywało się 14 dnia miesiąca skirophorion (połowa czerwca / początek
lipca). W czasie obrzędu zabicia wołu wybrane dziewczęta (hydrophoroi) przynosiły wodę do obmycia noża i toporu, które były potrzebne do zabicia zwierzęcia.
Kiedy w drugiej części obrzędu, po zabiciu wołu, szukano winnych zabójstwa, jako pierwsze na „przesłuchaniu” odpowiadały owe hydrophoroi, ponieważ to one
przyniosły wodę do obmycia narzędzi zbrodni, jednak szybko uznawano je za niewinne, a następnie dziewczęta wskazywały kolejnego winnego64 .

INNE KULTOWE POWINNOŚCI

Dziewczęta ateńskie miały również i inne powinności kultowe. Wiosną, 6 dnia
miesiąca munychion, na pamiątkę wyprawy Tezeusza, „wysyła się błagalną procesję dziewcząt do świątyni Apollona Delfiniosa”65. Dziewczęta niosły wówczas
gałązki ze świętego drzewa oliwnego owinięte białą wełną, a także wznosiły błagania do Apollona i Artemidy. Młode Atenki powtarzały zatem błagalny gest
Tezeusza. Nieco później, również wiosną, w świątyni Ateny Polias odbywało się
coroczne sprzątanie świątyni. Dziewczęta zdejmowały wówczas ozdoby ze statuy
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bogini, a także szatę, aby w procesji zanieść ją do wyprania (Plut. Alc. 34, 1)66 .
Z kolei loutrides lub plyntrides miały oczyścić statuetkę Ateny wykonaną z oliwnego drewna (Arystofanes, fragment 849K.–A.)67 . Także elementy muzyczne miały znaczenie religijne. Chór dziewcząt i chłopców występujący w czasie Wielkich
Panatenajów pełnił całonocną straż, jak też tańczył i śpiewał na cześć bogini68 .
Dziewczęta były również deipnophoroi podczas święta Oschoforiów. Według
Plutarcha (Plut. Thes. 23, 4) były to matki uczestników procesji, które symbolizują matki odprowadzające swoje dzieci wyruszające z Tezeuszem w charakterze
ofiary dla Minotaura. Jednak wiele wskazuje, że to raczej dziewczęta, a nie mężatki, uczestniczyły w tym święcie w charakterze deipnophoroi69 .

PODSUMOWANIE

Dziewczęta ateńskie przed zamążpójściem nie prowadziły zupełnie odizolowanego, jakby się mogło wydawać, życia. Udział w czynnościach kultowych był
dla nich jedną z nielicznych okazji do publicznego pokazania się wspólnocie, złożonej również (a może pod względem „ważności” przede wszystkim) z mężczyzn.
Niektóre dziewczęta mogły czuć się niepewnie i wstydzić się, że zostaną zobaczone przez krewnych (Lys. 3, 6–7), ale oczekiwano od nich, aby wyzbyły się
wstydu i z godnością uczestniczyły w świętach i obrzędach70. Cztery dziewczęce
funkcje wspomniane w passusie z Lizystraty (arrephoros, aletris, arktos, kanephoros) były dostępne, w całości bądź częściowo, tylko dla wąskiej grupy dziewcząt
pochodzących z rodzin należących do elity i zapewne owe funkcje, jak i same
dziewczęta, musiały się cieszyć zainteresowaniem, ale może wiązały się też z zazdrością innych dziewcząt. Warto również podkreślić, że uczestnictwo dziewcząt
w kulcie miało ponadto funkcję „socjalizacyjną”. Małżeństwo niosło ze sobą
ogromną zmianę dotychczasowego, znanego im życia. Już sam rytuał zamążpójścia momentami bardzo przypominał obrzędy towarzyszące pogrzebom. Ponadto
w czasie publicznych świąt ich zadania były zapowiedzią tego, co będą robić
w przyszłości jako żony i matki – służyć w domostwie, a sam udział w tych uroczystościach, przez to, że był honorowy, stawał się tym samym jeszcze bardziej
pożądany71 . Widać zatem, że dziewice/dziewczęta ateńskie odgrywały widoczną
i znaczącą rolę w obrzędach religijnych. Czyżby starożytni Grecy cenili sobie
dziewczęta bardziej w sferze kultowej niż w życiu codziennym? Czy może młode
kobiety stanowiły raczej swojego rodzaju ozdobę, atrakcję i rozrywkę w czasie
uroczystości kultowych?72
Udział w obrzędach kultowych miał dla dziewcząt również wymiar prywatny. Boginie, w których kultach uczestniczyły, będą opiekować się nimi w ich
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dorosłym życiu – Artemida była m.in. boginią narodzin, Afrodyta boginią spraw
miłosnych i seksualności, a Atena boginią przędzenia i tkania73.
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A ROLE OF W OMEN IN RELIGIOUS LIFE. AN EXAMPLE OF PARTICIPATION
OF YOUNG ATHENIAN GIRLS IN RITUALS

Summary
This paper pertains to participation of young Athenian girls in rituals. Some researchers
perceive these rites as initiation rites. The Athenian girls’ participation in rites-related duties
shows how important they were not only for the Athenian girls, but also for women in
general. The ritual was treated as a substitute of men’s public activity. W e can divide the
Athenian girls’ participation into two categories: rites in which they played the main role,
and rites in which their role was auxiliary or simply marginal.
Adj. Izabela Ślusarek
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WSTĘP DO HEBRAJSKIEGO WYDANIA LALKI BOLESŁAWA PRUSA

Tekst przedstawiony na kolejnych stronach to wstęp do hebrajskiego tłumaczenia Lalki Bolesława Prusa1 . Powieść ukazała się w Izraelu w 2016 roku, tłumaczenia dokonała Miriam Borenstein. Autorem wstępu jest profesor Samuel
Sandler – znany pokoleniom polonistów badacz literatury. Urodzony w Łodzi
w 1925 roku, pracował w Instytucie Badań Literackich PAN, na Uniwersytecie
Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie w Tel-Awiwie oraz (od 1969 roku) na amerykańskich uczelniach
– University of Illinois, Chicago oraz University of Chicago. Sandler jest autorem wielu ważnych książek dotyczących polskiej literatury XIX-wiecznej – m.in.
Wokół Trylogii Henryka Sienkiewicza, Reduta Ordona w życiu i w poezji, Studia
nad Świętochowskim, Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza, Andrzej Strug
wśród ludzi podziemnych oraz innych publikacji. Profesor jest również jednym
z najwybitniejszych znawców dziedzictwa literackiego Bolesława Prusa. Wstęp do
hebrajskiego tłumaczenia Lalki wydaje się interesujący dla nas z kilku powodów
– przede wszystkim pozwala na zapoznanie się z inną perspektywą spojrzenia na
jedną z najważniejszych polskich powieści. Adresatem tekstu jest wszak czytelnik, który nie zdobył wiedzy o polskiej literaturze w trakcie tradycyjnej, krajowej
edukacji. Ta właśnie odmienna optyka sprawia, iż wywód prezentujący powieść
polskiego pisarza współczesnemu czytelnikowi, podejmującego tę lekturę w języku hebrajskim, może okazać się ciekawy i atrakcyjny także dla polskiego odbiorcy. Kolejny zaś powód zainteresowania to swoista rekapitulacja wielu koncepcji
interpretacyjnych oraz przemyśleń dotyczących powieści Prusa, jakiej dokonał
profesor Sandler – świetnie przywołując rozmaite ustalenia badaczy, proponując
rodzaj syntetycznego spojrzenia na Lalkę.
Alina Molisak

1
Opuszczono w nim fragment o Żydach i sprawach polsko-żydowskich, który ukazał się jako
artykuł: Samuel Sandler, Żydzi i sprawy żydowskie w „Lalce” Bolesława Prusa, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2016, R. IX (LI), s. 167–179. Pominięto
także krótkie fragmenty zawierające rzeczy oczywiste dla polskiego czytelnika, a nieoczywiste dla
czytelnika w Izraelu.
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I. Celem poniższych uwag jest zainteresowanie hebrajskich czytelników oryginalnym i nowatorskim charakterem polskiej powieści, której pierwsze wydanie
książkowe ukazało się w 1890 roku, przeszło 125 lat temu. Od tej chwili, a nawet wcześniej, gdy drukowano powieść w odcinkach w popularnym dzienniku
warszawskim, budziła zainteresowanie czytelników i krytyków literackich. Ci ostatni komplementowali epicki rozmach dzieła, ale też nie szczędzili uwag krytycznych, wytykając wady kompozycji oraz konstrukcji głównych postaci. Autor, który
nigdy przedtem, ani potem, nie wdawał się w polemiki na temat swojej „roboty
literackiej”, bronił tym razem swych decyzji, lecz ówczesnych krytyków raczej
nie przekonał. Dopiero przyszłość przyznała mu rację, on sam sprawiedliwości nie
doczekał, chociaż jeszcze za jego życia coraz powszechniej mówiono o Lalce jako
wielkim osiągnięciu artystycznym. [...]
Prus jest dzisiaj zaliczany do najwybitniejszych powieściopisarzy polskiego
XIX wieku, obok swoich rówieśników i poniekąd rywali literackich, Henryka
Sienkiewicza, laureata Nagrody Nobla, oraz Elizy Orzeszkowej. Co ciekawe, uznanie dla twórczości powieściowej Sienkiewicza i Orzeszkowej uległo z czasem
pewnemu przyćmieniu, podczas gdy popularność Prusa wzrosła, podobnie jak zainteresowanie badaczy polskiej literatury jego twórczością, przede wszystkim
Lalką. Nie brakowało głosów, że to najświetniejsza polska powieść. Przekonanie
to utwierdziło się w latach 30. XX wieku. Co więcej, w ostatnim ćwierćwieczu
nawet przybrało na sile i wydaje się, że Lalka nieustannie fascynuje czytelników,
a także krytyków i badaczy literatury tym, na czym nie poznali się współcześni
Prusa. Wiele problemów Lalki zostało z czasem rozjaśnionych, lepiej oświetlonych w rozmaitych rozprawach, ale powieść kryje jeszcze chyba sporo zagadek
i nawet tajemnic, które z woli Prusa pozostawione są domysłowi i spostrzegawczości czytelników. Do tego wypada dodać, że ta powieść, jak to się dzieje
w ogóle z wielkimi dziełami literatury, obrasta z upływem czasu w nowe treści
i uwikłania.
Chciałbym poprzestać na wskazaniu paru problemów, które umożliwiają lepsze rozumienie tej powieści. Wdając się zaś w obserwacje i pewne analizy charakteru i kształtu Lalki, pragnę to uczynić bez zbytniego zakłócenia biegu lektury
dokonywanej przez czytelnika.
II. Prus przypisywał literaturze ważną rolę poznawczą oraz wychowawczą;
uważał zresztą, że jedna wynika z drugiej. Sam był wielkim miłośnikiem wiedzy
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i nauki, rozmiłowanym w przyrodoznawstwie, któremu w młodości przewodził
Darwin i którego dzieła pisarz ogromnie cenił. Równocześnie pasjonował się naukami społecznymi, przede wszystkim socjologią. Uważał się za wyznawcę teorii
społecznych Herberta Spencera, ogromnie wtedy cenionego. Prus popularyzował
jego poglądy; może nie mniej jednak cenił dzieła Johna Stuarta Milla. Nawet
tłumaczył i planował wydać polskie opracowanie jego traktatu o logice. Interesował się również psychologią, która zaczynała w czasach jego młodości wchodzić
w dojrzalszą fazę badań eksperymentalnych. Był też zafascynowany matematyką.
Prus przez całe życie zachowywał i głosił kult nauki i wiedzy. Znalazło to wyraz
w jego wypowiedziach o poznawczych zasługach wielkich pisarzy, których cenił
na równi z odkrywcami prawd naukowych. Warto zwrócić tu uwagę na to, co
uważał za zasługę literatury, ale i zarazem za jej zadanie: „Co mi z tego – pisał
w jednym z felietonów – że artysta buduje świat z brylantów i kwiatów, regularnych rysów, wiecznie pogodnego nieba itd., jeżeli w tym świecie ja nie mogę dopatrzeć się otaczającej mnie rzeczywistości. [...] Co mi z wielkich sytuacji, które
komponują się i kopiują z wieku na wiek, kiedy one wcale nie wyjaśniają prawdy życiowej”.
Kiedy Prus snuł już swoje plany napisania Lalki, zajmował się intensywnie
i z pasją badaniem zagadnień kompozycji i narracji powieściowej, nawet myślał
o napisaniu na ten temat jakiegoś studium. Wspominam tu o tym, by wskazać, że
Prus przystępował do pisania tej powieści z określonymi planami i pomysłami,
realizowanymi z konsekwencją, połączoną z niezwykłym darem obserwacji i wyobraźni. [...]
III. Prus, zaznaczmy to od razu, uważał siebie za zwolennika estetyki realistycznej, która rozwinęła się i dominowała w prozie XIX wieku. Znał świetnie
i nawet nierzadko cytował z uznaniem jej najważniejszego teoretyka Hippolita Taine’a. Był też dobrze obznajomiony z dziełami najwybitniejszych pisarzy
realistycznych tamtych czasów. Za najbliższych sobie uważał Dickensa, później chyba Tołstoja, znał z pewnością twórczość powieściową wielkich realistów
francuskich, a kiedy pojawiły się u schyłku wieku powieści nazywane „psychologicznymi”, wskazywał wyższość nad nimi powieści Dostojewskiego. Cenił
powieściopisarstwo naturalistów, przede wszystkim Zoli, ale podziwiał także
Wiktora Hugo, dzięki któremu – jak pisał – „my, jego czytelnicy, dojrzeliśmy wiele
cywilizacyjnych zagadek”. To stwierdzenie jest ważnym sygnałem, że pojmowanie realizmu przez Prusa nie było nazbyt ograniczone dogmatami np. umiaru czy
wiarygodności wydarzeń, co nieraz krępowało pisarzy o orientacji realistycznej.
Lalka jest przede wszystkim wielką, pojemną znaczeniowo opowieścią o sytuacji i warunkach życia polskiego społeczeństwa w ostatnich dziesięcioleciach
XIX wieku, chociaż główna akcja toczy się w konkretnym czasie, w latach 1878
i 1879, i koncentruje w Warszawie. Jednakże przedproża wydarzeń sięgają wstecz
do początków XIX stulecia i świadomie też antycypują pewne wydarzenia, które
miały nastąpić w przyszłości. Autor ukazał niezwykle groźną sytuację społeczeństwa polskiego, znajdującego się w stanie zacofania cywilizacyjnego, rozkładu
i stagnacji. Przyczynili się do tego zaborcy, ale i sami Polacy, głównie kasta
najwyższa, arystokracja, i liczniejsza warstwa ziemiaństwa i szlachty, wiernie jej
służąca. [...]
Prus od początku swojej działalności publicystycznej i literackiej uważał nie
tylko za anachronizm, ale wprost za czynnik destrukcyjny przez stulecia utrwaloną
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hegemonię arystokracji i szlachty, opartą na jej sile posiadania i przypisywaniu
sobie zasług historycznych. Ale zdawał sobie sprawę ze wszystkich komplikacji:
warstwy posiadające (arystokratyczno-ziemiańskie) cieszyły się szacunkiem i społecznym uznaniem, nie można było zaprzeczyć, że udział szlachty, w mniejszym
stopniu ziemiaństwa, w powstaniach zbrojnych przeciwko zaborcom (listopadowe w latach 1830–1831 oraz styczniowe 1863–1864), a także reformy agrarne
roku 1864 (uwłaszczenie chłopów) pogorszyły sytuację materialną mniejszych
i większych właścicieli ziemskich, którzy walczyli o utrzymanie właściwego sobie poziomu życia, nie troszcząc się specjalnie o nędzną egzystencję proletariatu
wiejskiego i miejskiego.
IV. Rządy trzech głównych mocarstw kontynentalnych Europy – Rosji, Niemiec i Austrii – okazywały mało troski o losy polskiego społeczeństwa. Z reguły
były mu wrogie. Troskę tę przejęła więc polska inteligencja, a w części Polski rządzonej przez Rosję zwłaszcza jej najbardziej świadomy odłam, pozytywiści. [...]
W drugiej połowie lat 70. XIX wieku, kiedy rozwija się główna akcja Lalki,
ruch tak zwanych pozytywistów warszawskich znacznie osłabł i począł zanikać,
jednakże w powieści główna postać, Wokulski, jak i jego przyjaciel Ochocki, głoszą poglądy pozytywistyczne. Ale jeden i drugi są też idealistami, żywią idealne
marzenia, pragnienia oraz dążenia. Nie są realistami w pełni konfrontującymi się
z polską rzeczywistością społeczną i jej bieżącymi potrzebami. I nie jest to może
ich winą czy wadą. Bo rzeczywistość ta paraliżuje wszelkie poważniejsze inicjatywy i przedsięwzięcia zbiorowe oraz jednostkowe. Panuje w społeczeństwie polskim atmosfera rozkładu i apatii. [...] Prus obwinia za ten stan rzeczy przede
wszystkim polską arystokrację i ziemiaństwo oraz szlachtę, która kontynuuje
swoje wielowiekowe monopolistyczne panowanie nad narodem. To ona tworzy
tę „zwietrzałą”, jak to pisarz nazywał, atmosferę niemocy i stagnacji, które są zagrożeniem dla społeczeństwa. „Szlachta – pisał w jednym z felietonów parę lat
przed Lalką – która przez pewien czas osłabła, dziś znowu rada by zająć wpływowe stanowisko”. Niebawem jako publicysta stwierdzał, że to jest już faktem dokonanym. Wypowiedzi Prusa na temat dominacji w społeczeństwie arystokracji
i ziemiaństwa, postrzeganych jako klasy próżniacze, pasożytujące na organizmie
społecznym, sprawiły, że długo przed napisaniem Lalki był widziany jako autor
zwalczający tę warstwę społeczeństwa polskiego. W pismach konserwatywnych
oskarżano go – cytuję – że „skazał szlachtę na zagładę zupełną”.
Oczywiście Prus nie głosił nienawiści, wykazywał jedynie z głębokim przekonaniem, że arystokracja i szlachta są przeżytkiem w społeczeństwie polskim,
które – wobec słabości inteligencji i mieszczaństwa – nie ma siły przewodniej.
Prus, podobnie jak inni pozytywiści, żywo interesował się teoriami różnych odłamów socjalizmu w Niemczech i Francji i pisał o nich jako publicysta, chwalił
w szczególności krytykę wyzysku i eksploatacji klasy robotniczej. Oczywiście nie
podzielał utopii i iluzji powszechnej własności środków produkcji i możliwości
istnienia społeczeństwa socjalistycznego. Był też zdecydowanym krytykiem idei
rewolucji proletariackiej, a właściwie wszelkich rewolucji.
Kiedy Prus zabierał się do pisania Lalki, był świadomy, że nadzieje, jakie żywili pozytywiści i on sam względem nauki, pracy, organicznego działania, nie
spełniły się i nie mogą się spełnić, że naród polski znalazł się w impasie, że jest
rozbity i panuje powszechna apatia i martwota.
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W jakimś stopniu zawiniła kastowa struktura społeczeństwa. Tak silnie wierzono w powagę rodu, że „nawet synowie rzemieślników i handlarzy albo kupowali herby, albo podszywali się pod jakieś zubożałe rody szlacheckie”. Bohater
Lalki, Wokulski, wie, co mówi. Sam, inteligent mieszczański, lekceważący swoje
pochodzenie szlacheckie, własnymi siłami zdobył wyższe wykształcenie i nawet
miał jakieś osiągnięcia badawcze w przyrodoznawstwie, a także był ofiarnym
bojownikiem o wolność narodową, więźniem i wieloletnim zesłańcem na Syberii
[...], potwierdza urzędowo swoje szlachectwo, by móc zbliżyć się do kobiety
z wyższych sfer.
Pisarz przedstawia w Lalce arystokrację jako odłam narodu, który [...] skutecznie poniża innych, ma wypracowany system i mechanizm traktowania i podporządkowania sobie ludzi z innych warstw społecznych [...].
Autor Lalki pokazuje z wielką siłą wyrazu i pasją, że ta egoistyczna próżniacza kasta zaraża społeczeństwo atmosferą zewnętrznego blichtru, obłudy
i sztuczności. Podobnie jak w swoich wystąpieniach publicystycznych i w innych utworach literackich Prus wskazuje, że sama atmosfera egotyzmu, w jakiej
żyje arystokracja i jaką narzuca społeczeństwu – jak pisał w jednym z felietonów
– „usposabia do próżniactwa i lekkoduchostwa”. [...]
Według Prusa – a widać to w Lalce – arystokraci i ich akolici odznaczają
się ignorancją w sprawach życia praktycznego, a już najbardziej powierzchownością w sprawach kultury i stosunków materialnych i ekonomicznych, chociaż
niektórzy uprawiają bezpośrednio lub pośrednio lichwę i nawet w ten sposób się
wzbogacają, a małżeństwa w obrębie arystokracji są najczęściej transakcjami
handlowymi. Wszystko to nie uchodzi uwadze głównego bohatera powieści, który
nie jest zresztą jedyną postacią surowo oceniającą wyższe sfery. Czynią to inni
i sam narrator nie mniej ostro.
V. Wśród różnych wad arystokracji najgorsza wydaje się jej izolacja od reszty społeczeństwa. Arystokracja przestrzega twardo zasady separacji. [...] Salon
jest modelowym wyznacznikiem kultury życia arystokracji, które całkowicie
wyzute z cech autentyczności jest tworem sztucznym, dziedziną gry i udawania,
akceptowanej teatralności, dominacji pozorów oraz powierzchownych wrażeń
i opinii o życiu i sztuce. Salon narzuca normy zachowania i oceny ludzi, zdarzeń,
jest też jednym z głównych ognisk opinii, plotek i pomówień.
Prus pokazuje, że kwintesencją salonu jest udawanie, gra, zabawa i rozrywka,
które kształtują postawę i uczucia ludzkie. Konwenanse salonu uniemożliwiają
właściwe porozumienie nawet ludzi bliskich sobie, połączonych więzami rodzinnymi lub towarzyskimi. Salon uchodzi za domenę kobiet i one są też najczęściej
jego ofiarami. „Świat salonów – pisze Prus – kochała panna Izabela na śmierć
i życie, wyjść z niego mogła tylko do grobu”.
VI. Prus, chyba dosyć rozczarowany krytycznym przyjęciem Lalki mimo
pewnego uznania dla sztuki narracyjnej lub rozmachu epickiego powieści, wdał
się po jej ogłoszeniu książkowym w szersze polemiki. Pisarz bronił swoich ujęć
i kreacji, świadomy ich charakteru. Temat Lalki – pisał – „jest następujący: przedstawić naszych polskich idealistów na tle społecznego rozkładu”. W ten sposób
podkreślał, że Lalka jest przede wszystkim powieścią o społeczeństwie polskim
oraz o losach głównych postaci uwikłanych w jego problemy i konflikty. Parę lat
później zaś, kiedy wciąż jeszcze rozważano sens tytułu, Prus niejako uzupełniał
swoje wyjaśnienia, pisząc, iż tytuł jest przypadkowy i nie odnosi się, jak wielu
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było przekonanych, do głównej postaci kobiecej, Izabeli. Do dziś to autorskie zaprzeczanie, nie bez powodów, nie przekonało w pełni krytyków, badaczy i czytelników powieści. Chcę wskazać, że Prus miał świadomość, że tytuł jest trochę
dezorientujący, „Powieść, o której mówię – pisał w1897 roku – powinna by mieć
tytuł Trzy pokolenia. Może nawet byłaby lepiej rozumiana z takim nazwiskiem”.
Istotnie: takie wyjaśnienie wskazuje, że Prus traktował Lalkę przede wszystkim
jako rozległą epicką powieść społeczną, a już może raczej społeczno-psychologiczną, w której te trzy pokolenia reprezentowane są przez romantyka politycznego Rzeckiego, uczestnika walk rewolucyjnych Wiosny Ludów 1848 roku, oraz
Wokulskiego, przedstawiającego epokę przejściową i łączącego w sobie nie bez
zamąceń i zagmatwania ideały polityczne, społeczne i etyczne epoki romantyzmu
pierwszej połowy XIX wieku z ideałami społecznymi pozytywizmu lat 70. XIX w.
Trzecie pokolenie z kolei, to niby na wskroś pozytywistyczne, uosabia, odpowiednio nawet do istniejących wówczas stereotypów literackich, młody uczony,
fizyk Julian Ochocki, trochę modelowany na wzór najbliższego przyjaciela Prusa
– uczonego i wynalazcy Juliana Ochorowicza.
Te trzy główne postacie powieściowe reprezentują trzy kolejne pokolenia
„polskich idealistów na tle społecznego rozkładu” nie tyle ze względu na ostre
różnice wieku, które też grają rolę, ale ze względu na usposobienie, mentalność
i uwrażliwienie emocjonalne. [...] Ich losy i to, co się dzieje z nimi i wokół nich
od wiosny 1878 do jesieni następnego roku, są głównym tematem powieści i dzięki partiom dziennika – pamiętnika prowadzonego przez jednego z nich, Rzeckiego, jak też dzięki wspomnieniom Wokulskiego, Lalka przybiera kształt epickiej
powieści nieomal historyczno-socjologicznej, co było w niej najbardziej chyba
cenione przez krytykę od czasu jej wydania do końca nieomal XX wieku. [...]
Jeszcze w czasie druku Lalki w odcinkach Prus pisał o niej w jednym z felietonów: „Ja już drugi tom piszę o miłości i w dodatku tak rozhukanej, na jaką
chyba nie puścił się jeszcze żaden autor”. I chyba się nie mylił. Istotnie głównym
wątkiem powieści jest „rozhukana” miłość. Prus, który w tej powieści, jak w żadnej innej polskiej powieści XIX wieku, zuchwale i przekornie traktował prawidła, reguły, konwencje i stereotypy narracji realistycznej tej epoki, sięga po wątek
popularnego wtedy dramatu miłosnego, zapoczątkowanego na początku stulecia
przez Waltera Scotta, konfliktu osadzonego na tle różnic stanowych. [...]
Tak, Prus jako główny wątek fabuły wybrał tradycyjny i dosyć zużyty
w XIX wieku schemat konfliktu miłosnego, ale jak „rozhukał” ten temat! Zakochany do obłędu kupiec, dorobkiewicz jest mieszczaninem (wprawdzie pochodzenia szlacheckiego, co w Polsce nie było wcale rzadkie), ale ma 46 lat, jest prawie
dwukrotnie starszy od Izabeli; nigdy przedtem nie kochał żadnej kobiety, chociaż
był uwikłany w jakieś związki erotyczne, był nawet ożeniony z pewną wdową.
Jest człowiekiem o wielkiej sile woli i ambicji. Jest inteligentem o niespełnionych aspiracjach naukowych. Jest i był odważny. Był i jest patriotą, walczył jako
powstaniec przeciwko Rosji, był więźniem i zesłańcem na Syberii. Jest wybitną
indywidualnością, chociaż okazuje także objawy manii prześladowczej, na pewno jakiejś psychozy, momentami budzi się w nim pragnienie śmierci; leczy się
z neurastenii. Ukochana pochodzi z ubożejącej arystokracji, jest – jak już wspomniało się – uosobieniem wychowania arystokratyczno-salonowego, jest niezwykle piękna i pełna uroku, co wszyscy zauważają i podziwiają i co autor Lalki
wielokrotnie podkreśla. Izabela ma 26 lat, co według ówczesnej normy i etykiety
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przybliża ją do wieku staropanieństwa. Ma wielu adoratorów, ale nie ma wymaganego posagu, co odstrasza od niej młodszych wielbicieli. Izabela, choć bardzo
zmysłowa, cierpi na pewną dewiację seksualną, która sprawia, że w wyobraźni pożąda wielu kochanków, ale marzenia erotyczne zaspakaja fetyszystycznie
– z marmurową kopią posążku nagiego Apollina.
Wokulski, który jest w niej zakochany od pierwszego wejrzenia, nie wie oczywiście nic o jej dewiacyjnych skłonnościach i oczywiście nigdy się o nich nie
dowie. O większości tych szczegółów czytelnik czerpie wiedzę z początkowych,
niejako wprowadzających, rozdziałów powieści. Natomiast o tajemnicach marzeń, pragnień i pożądań trzeba tu było wspomnieć, by wskazać na przekorę i prowokacje obyczajowe Prusa. Żaden inny polski autor nie pozwalał sobie w tym
czasie na takie niedyskrecje.
VII. [...] Ideałem Prusa i Wokulskiego jest romantyczna miłość nawiązująca
do Goethowskiego Wertera i nade wszystko do tradycji polskiego romantyzmu
pierwszej połowy XIX wieku i twórczości jego najwybitniejszego przedstawiciela, poety Adama Mickiewicza, którego wielbi, przywołuje i cytuje i parafrazuje
w powieści i Wokulski, i Prus-narrator. W taki paradygmat miłości, idealizujący
kobietę, wierzy chyba tylko Wokulski. Ale ideał wielkiej miłości romantycznej
dzieli z Wokulskim wiele postaci w powieści, co zresztą nie przekreśla tego, że
sam Wokulski, jak i jego dwaj przyjaciele, wykazują wyraźne cechy mizoginii,
którą, jak pokazuje Prus, przeniknięta jest cała kultura i obyczajowość społeczeństwa, podobnie jak antysemityzmem.
Prus pokazuje wielką pasję miłosną Wokulskiego, jego nieuchronną klęskę, jego
zabiegi, nierzadko obłędne i niewydarzone, niezdarne, ośmieszające go w oczach
narratora i czytelników, ale i potężne iluzje i wielkie otrzeźwienia, piękne gesty
i wątpliwe decyzje. [...] Pisarz nie oszczędza opętanego wielką miłością bohatera
powieści, przedstawia z wielką siłą wyrazu jego ślepotę, obłędne i poniżające go
działania, zachowania i gesty, odruchy, refleksje i emocje, ale tej eksplozji uczucia i namiętności broni jako miary wielkiego charakteru. Jak powie mądrze inna
ważna postać powieść, „źle trafił”, jednakże ta wielka miłość mogła go ocalić
i uczynić szczęśliwym człowiekiem i wielce użytecznym dla zbiorowości, do której należał i której chciał służyć.
VIII. Powieść Prusa jest głęboko pesymistyczna. Lalka radykalnie zrywa z tak
powszechną w XIX wieku wiarą w postęp społeczny. Panuje w niej atmosfera
zwątpienia i gorzkiego rozczarowania. Mimo bogactwa humoru, komizmu, komedii, farsy, tragikomedii, satyry oraz parodii i karykatury, pojawia się w jej
przedstawieniu rzeczywistości nastrój dysharmonii, niezgody, i w miarę rozwoju
opowiadania raz po raz – smutek, melancholia oraz rozczarowanie, trwoga i rozpacz. Autor powieści nie krył tego, że jego powieść jest wyrazem rozczarowań
ideowych, obaw, że społeczeństwo polskie nie ma możliwości i nie potrafi przezwyciężyć atmosfery bezruchu i apatii, w jaka zapanowała w ostatnich dekadach
XIX wieku. W jednym z felietonów poprzedzających pisanie Lalki skarżył się:
„Ze wszystkich stron mrok nas otacza [...], kiedyś wyjdzie słońce, może już nawet świta”, ale potem ubolewał, że nadzieje na lepszą przyszłość świata i własnego kraju bardzo się oddaliły. W obliczu rzeczywistości polskiej tamtych czasów
Prus starał się utrzymać równowagę między optymizmem na daleką skalę a głębokim pesymizmem. Celnie określił jego postawę życiową Janusz Korczak, który
znał go osobiście i bardzo cenił. Dwadzieścia lat po śmierci autora Lalki pisał
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o nim: „Jego optymizm był dalekosiężny. Na teraz jednak nie widział innej lepszej
możliwości działania niż «dotrwać»”. Tak istotnie było w okresie pisania Lalki.
W późniejszej twórczości, m.in. w Emancypantkach, Prus podsuwa pociechy religijne. W Lalce religijność autora jest sygnalizowana podobnie jak religijność
lub libertynizm poszczególnych postaci. Na pograniczu kultywowania i spontanicznej praktyki religijnej znajdują się główny bohater powieści i jego najbliższy
przyjaciel, i parę innych postaci, łącznie z gloryfikowaną w powieści szlachetną
właścicielką wielkiego majątku ziemskiego, gdzie stworzyła utopijne w swoim
charakterze gospodarstwo. Libertynem zdaje się być młody uczony i wynalazca,
z reguły życzliwie traktowany przez narratora powieści. Sam Wokulski nazywa
siebie niedowiarkiem, ale ma impulsy i poczucie, że jest chrześcijaninem i żywi
głębokie przywiązanie do katolicyzmu, a przede wszystkim do nauk Chrystusa
o miłosierdziu i miłości bliźniego. [...]
Lalka to powieść wielowątkowa, ale te główne wątki są z sobą silnie powiązane gęstymi węzłami akcji, a nawet wzmocnione przez ich ujęcia analogiczne lub
kontrastowe, które określić można ogólnie jako więzy sytuacyjne – retoryczne
i „obrazowe”, według wyrażenia autora. [...] W sferze bezpośredniego obrazowania wystarczy może wskazać podobieństwa, analogie i kontrasty w licznych wątkach erotycznych, w które wikła się główny bohater. Jest ich co najmniej pięć.
Dodajmy do tego analogiczne tragiczne historie miłosne szlachetnej arystokratki
– prezesowej, Szumana, pani Meliton. Nie można też nie zauważyć tragikomicznej
i tragifarsowej historii małżeństw Eweliny i barona Dalskiego oraz baronowstwa
Krzeszowskich, a także postaci Starskiego, uwodziciela, burzącego (i tak skazany
na niepowodzenie) związek Wokulskiego i Izabeli, jak również Eweliny i barona; jego ofiarą była również młoda dziewczyna zmuszona do prostytucji. Wśród
tych licznych skontrastowanych historii miłosnych warto ponadto zauważyć teatralizację pozornego samobójstwa (adoratora odtrąconego przez Izabelę), co stanowi
nawiązanie do prawdziwej tragedii Wokulskiego.
IX. Na kartach powieści pojawia się, jak obliczono, pomijając tłumne sceny
życia wielkomiejskiego, ulic, parków, teatrów, około trzysta postaci zidentyfikowanych, chociaż nie zawsze nazwanych. Co najmniej dwa tuziny osób odgrywają
bardzo ważną rolę w przebiegu akcji powieściowej.
Od ironicznego tytułu pierwszego rozdziału powieści i jej pierwszych zdań
czytelnik jest powiadomiony, że trzeba zwracać uwagę nie tylko na akcję, konflikty i dramaty głównych postaci powieściowych, ale także na pojmowanie powieściowych działań, refleksje nad nimi i ich najrozmaitsze interpretacje, które
stają się udziałem osób trzecich. Już we wprowadzającej partii powieści autor
pokazuje, jak funkcjonuje pełna plotkarstwa i ignorancji opinia o Wokulskim, jego
interesach i działaniach, opinia, która stopniowo będzie rewidowana i prostowana, zanim główny bohater pojawi się na scenie (w czwartym rozdziale). Już to
samo jest swoistą innowacją, zapewne nie najważniejszą, ale dobrze prezentującą
intencje autora.
Jeszcze mocniej narzuca się uwadze czytelnika kolejna cecha powieści, fakt,
że ma ona dwóch narratorów, głównego, trzecioosobowego, jak to dzieje się w każdej „normalnej” powieści z XIX wieku, oraz drugiego, pierwszoosobowego, który
ponadto odgrywać będzie w niej jedną z najważniejszych ról personalnych, nie
mniej ważną od znaczenia obojga głównych postaci tej powieści, Wokulskiego
i Izabeli. Stanowi to niemałą innowację w historii powieści XIX wieku, a nawet
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w ogóle w historii powieściopisarstwa. W wielkiej prozie powieściowej tej epoki znamy tylko jedno dzieło, w którym występuje podobna sytuacja, mianowicie
Bleak House Dickensa, gdzie istnieje dwoje narratorów niezależnych od siebie, ale
wiedzących o sobie, główny narrator i pamiętnikarka Esther. Prus, który bardzo
cenił powieści Dickensa, najpewniej znał lub wiedział o tej powieści, z którą fabuła Lalki nie ma chyba żadnego istotnego związku, poza wspomnianym pomysłem.
W Lalce główny narrator wie, że Rzecki tworzy pamiętnik, wydatnie poszerzający widnokrąg powieści w czasie i przestrzeni, wie też, że ten ostatni pisze go, jak
stwierdza ironicznie – „w największym sekrecie”. Główny narrator prezentuje
z tego pamiętnika dziesięć większych i mniejszych rozdziałów lub fragmentów
– na ogólną liczbę 38 rozdziałów powieści. W Lalce wyraźnie zaznaczone jest, że
„obiektywny” narrator sprawuje „kontrolę” i że on decyduje o wyborze z pamiętnika
„starego subiekta”. Nierzadko przychodzi mu prostować fakty i zdarzenia, które
Rzecki opisuje i interpretuje w sposób błędny z powodu nieznajomości stanu rzeczy lub pod wpływem iluzji politycznych, którym ulega. Wiele też wypowiedzi
i błędnych opinii dobrego, poczciwego i na pozór tylko zawsze naiwnego Rzeckiego główny narrator pozostawia ocenie czytelnika.
Skomplikowana struktura narracyjna powieści wymaga wielu spinających ją
elementów. Należą do nich wspomniane już powtórzenia: jednym z motywów
kilkakrotnie przywoływanych są lalki, przedmiot zabawy ze strony Rzeckiego,
jego porównania ludzi do lalek i marionetek. Motyw ten jest ważny również
z punktu widzenia tytułu dzieła. Prus kilkakrotnie podkreślał, że Izabela nie jest
lalką i że przekonamy się, iż jest ona, jak wszystkie inne ważne postaci powieści,
trudną do jednoznacznego ujęcia indywidualnością.
Zwróćmy też uwagę, że w zaczątkowym epizodzie powieści Rzecki zapytuje: „Gdzież prawda?...”. Cała reszta powieści jest śledzeniem i odkrywaniem
obrazu rzeczywistości polskiej i tajemnicy losów ludzkich. Rzecki to zapowiada.
Jest sam, ma jednego tylko przyjaciela, Wokulskiego. W pamiętniku rozmawia
z sobą samym i ujawnia od razu smutne zagadki swojej egzystencji. Żyje oddany
pracy w sklepie, a jego największą pasją jest los jego kraju. Trzyma się fanatycznie wdrożonej mu przez ojca, legionisty armii Napoleona, wiary, że prędzej czy
później ktoś z rodu cesarza Francji zmieni losy ujarzmionych narodów Europy
i wskrzesi ideały Wielkiej Rewolucji i Wiosny Ludów, której był bohaterem.
W epizodzie układania przez Rzeckiego marionetek i lalek dowiadujemy się
czegoś zgoła nieoczekiwanego. Wyznaje on: „głupstwo handel... głupstwo polityka...”. A przecież sklep, w którym pracuje już kilkadziesiąt lat, wypełnia mu
życie, bez niego właściwie nie może żyć, podobnie jak Izabela nie mogłaby żyć
poza salonem. Mówi też Rzecki: „głupstwo polityka”, a więc kiedy rozmawia
sam ze sobą, ma świadomość, iż żyje iluzjami. Wie, że jego życzenia i marzenia
są złudne, ale na siłę zmusza się, by w nie wierzyć. Jest wielce zaabsorbowany
pracą, troską o sklep, który prowadzi w zastępstwie swojego przyjaciela, ale tym
gardzi: „głupstwo całe życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie
znamy...”.
[...] Główny bohater w swoich wędrówkach po Warszawie wpada w nastroje melancholii i smutku, przywołując motywy poezji o nieubłaganym przemijaniu,
krótkości życia, daremności starań. Także w obrazie społeczności warszawskiej
coraz jaskrawiej poczyna dominować atmosfera izolacji, dezintegracji, rozkładu.
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Coraz częściej też fabuła powieści przynosi czytelnikowi sygnały osamotnienia,
zawodu i rozczarowania, niezliczonych braków i niespełnionych nadziei.
Poczucie zawodu, sytuacji bez wyjścia pcha głównego bohatera do czasowej
ucieczki z Warszawy do pełnego, w jego pojęciu, żywotności i rozmachu Paryża,
który mimo poniesionych niedawno klęsk, strat wojennych i zaburzeń świetnie
się rozwija i przynosi swojej populacji poczucie swobody, wolności, bogactwa
i radości życia. [...]
Uznaję za konieczne wspomnieć o paru wątkach, gdyż zamierzam scharakteryzować stopniowo ciemniejący horyzont powieści. [...]
X. Należy tym zwrócić uwagę na rzecz z pozoru tylko paradoksalną. Otóż
w Lalce głównym przekaźnikiem tego wzrastającego posępnego, coraz bardziej
pesymistycznego nastroju jest w znacznej mierze Rzecki, któremu Prus wyznacza w końcowej części powieści rolę nieomal głównego medium tych nastrojów.
Zarówno wybrane fragmenty jego „pamiętnika”, jak i rola oraz sytuacja, w jakiej
znalazł się ten człowiek, mający jedynego przyjaciela, którego utracił, i jedyne
miejsce, które musiał opuścić, pogłębiają mroczną atmosferę powieści. Ta dwoistość roli i pozycji Rzeckiego jest ewidentnie zamierzona przez autora Lalki i stanowi pewne wyzwanie, nie jedyne zresztą ani nawet najważniejsze, jakie autor
stawia przed czytelnikami. Pamiętamy, że wprowadzenie dwóch narratorów, głównego i „cząstkowego”, już daje czytelnikowi zadanie rozeznania się w sytuacji
i weryfikowania relacji tego ostatniego, który porządkuje i pojmuje zdarzenia
na swój sposób, według swoich poglądów, przekonań, złudzeń i życzeń bardzo
osobistych.
By rozpocząć omówienie szczególnego literackiego postępowania narratora
Lalki, przypomnijmy, że Rzecki stwierdza: „Głupstwo handel!, głupstwo polityka... głupstwo podróż do Turcji...”. To już we wstępnej partii powieści. O jego zawodzie subiekta sklepowego jako czytelnicy drugiego rozdziału także coś
wiemy, nawet o jego fanatycznej wierze w historyczną misję napoleońską, ale
wzmianka o podróży do Turcji brzmi w tym kontekście tajemniczo. Że Rzecki
tam zawędrował i dlaczego, dowiadujemy się osiem rozdziałów później. Jest to
oczywiście część praktyki narracyjnej często pojawiająca się w Lalce, chyba dosyć znacząca. Tutaj niech posłuży za jeden z przykładów sztuki pisarskiej Prusa,
skądinąd niezbyt przychylnie widziany przez krytykę. W XIX wieku uważano
taki zabieg za dowód wadliwej kompozycji, dezorientującej czytelnika. Takie
praktyki opóźnienia, retardacji były wtedy i wcześniej uprawiane, ale w literaturze popularnej, w powieści sensacyjnej i detektywistycznej, a nie w ambitnej
powieści realistycznej, za jaką uważano Lalkę.
Dzisiaj ten składnik techniki narracyjnej nie budzi zastrzeżeń po praktyce
i doświadczeniach wspomnianego już świetnego rozwoju powieściopisarstwa
epoki modernizmu i późniejszych okresów, w Europie i także w Polsce. Godzi
się zresztą wspomnieć, że w okresie bardzo bliskim powstania Lalki pojawiają się
już zaczątki modernizmu w literaturze europejskiej, a także w polskiej, najpierw
w poezji i dramaturgii. W nich zresztą, jak i w prozie literackiej, owe zjawisko retardacji poczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę, przede wszystkim jako uprawniony środek angażowania uwagi czytelnika w proces odbioru dzieła literackiego.
Trzeba zdać sobie sprawę, że o atmosferze Lalki decyduje to, iż jej autor
dostrzegał dwa źródła światowego kryzysu. Jednym było uciemiężenie ludzi
pracujących; tutaj przynajmniej teoretycznie można było coś zaradzić, drugim
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– kryzys duchowy. W tym przypadku drogi wyjścia rysowały się niejasno. Bez
pobieżnego choćby uświadomienia sobie owego kryzysu duchowego, jaki widział i przeżywał wtedy Prus, trudno chyba zrozumieć ambiwalencje i niedopowiedzenia w powieści, a nawet jej kompozycję i styl. Prus zdawał sobie sprawę,
że załamała się dawna wizja optymistycznego pozytywisty. I nie potrafił zastąpić
jej inną. Jak i nikt inny zresztą. [...] Być może ważniejsze są inne aspekty poznawcze, z którymi Prus zmaga się w okresie paroletnich rozmyślań o powieści.
Przypomnijmy: widoki na istotne zmiany sytuacji narodu polskiego w tamtym
czasie bardzo się pogorszyły. Od początku lat 80. XIX wieku, z wstąpieniem na
tron carski Aleksandra III, bardzo wzmogły się i zaostrzyły dążenia i praktyki
rusyfikacyjne w zaborze rosyjskim, a w zaborze niemieckim – germanizacja i procesy przejmowania ziemi i gospodarstw polskich. Galicja w zaborze austriackim
coraz głębiej pogrążała się w nędzy i konserwatyzmie społecznym i politycznym.
Prus był tego w pełni świadomy, w jednej z kronik pisał: „...O Boże! I ja bym
chciał widzieć świat z żyzną ziemią, zdrową wodą, nieskażonym powietrzem,
świat – na którym żyliby ludzie bez łachmanów, bez chorób i występków, szczęśliwi i doskonali. Lecz oglądam się na historię – i – zaczynam przypuszczać, że taki
świat na naszym globie jeżeli kiedyś zakwitnie, to chyba za 10 albo 15 wieków”.
Dla dawnego pozytywisty, który nawet parę lat wcześniej napisał program harmonijnego rozwoju społeczeństwa polskiego, ma to wymiar bolesnego wyznania.
W tym samym felietonie metaforycznie określał sytuację, w jakiej przyszło mu
żyć: „Bywają przecie czasy pośrednie między sielanką i bitwą, kiedy ani żyć nie
można z uśmiechem, ani ginąć z honorem, tylko – pracować, pracować i pracować, jak gromada zasypanych ziemią górników, dla których jedyną nadzieją
i troską jest zobaczyć światło i odetchnąć chłodnym powietrzem. A kto zaręczy
[...], że nie żyjemy w takich właśnie czasach, które nie są ani mrozem, ani upałem, ale raczej kwaszeniem się i gniciem ziemi, powietrza i dusz ludzkich”. [...]
W innym miejscu cytował Prus fikcyjną zapewne rozmowę z młodym poetą:
„Kiedyś pisywał pan Kroniki, które cieszyły, ale dzisiaj jakiś zły duch podsuwa
panu rozmaite «kwestie», które jeśli nie nudzą nas, to zatruwają nam życie. Czy
nie mógłby pan wrócić do poprzedniego sposobu pisania? Owszem, wrócę do
dawnej metody, byleście powrócili radość i wiarę w życie, które mi kilka razy
zabrano”. Otóż ten motyw utraty wiary w życie odegrał zapewne istotną rolę
w okresie pisania Lalki. [...]
XI. Prus nigdy nie grzeszył hiperoptymistyczną wizją tego rodzaju, co zaświadczał od początku w swojej publicystyki oraz twórczości literackiej i co nawet krytykował u innych rówieśnych mu autorów. Ale i w jego twórczości nie
brakło przecież jaśniejszych kart i żaden jego utwór z cyklu „powieści z wielkich
pytań naszej epoki” – jak to nazywał – nie posunęła się do tak mrocznego pesymizmu i przygnębiającego zakończenia, jakiego doświadczamy w Lalce. Tu nie
ma cienia pocieszenia, jakie np. w Emancypantkach odnajduje się we wsparciu
losu człowieka przez wiarę religijną i nadzieję życia pozagrobowego, w Faraonie
zaś w reformach rządzenia i poprawie bytu uciemiężonych warstw społecznych
W obu tych powieściach można zauważyć powrotną falę dydaktyzmu, którego
Prus starannie unikał w Lalce. Nie żeby zrezygnował całkowicie z przepajania
jej tkanki narracyjnej elementami swoich przekonań. Dostrzegamy i w tej powieści pewne trwałe konstanty poglądów Prusa, jak kult użytecznej pracy, nauki,
troskę o losy społeczeństwa, dolę i niedolę warstw i jednostek eksploatowanych
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i krzywdzonych, i w ogóle nieszczęśliwych, przekonanie o obowiązku solidarności ludzkiej, potępienie wszelkiego fanatyzmu, prześladowań, głoszenie wolności
społecznej, narodowej, wyznaniowej. Znajdujemy tu także uznanie dla dodatnich
cech ludzkich: poświęcenia dla dobra ogółu, prawości, odwagi, nawet brawury.
Ale odkrywamy w tej powieści również rzeczy nowe: wyraźne zachwianie wiary
w postęp cywilizacji, pojawienie się poczucia sceptycyzmu i niewystarczalności
wiedzy empirycznej, tak bardzo zakotwiczonej w pozytywizmie, rozterki na temat determinizmu, wolności woli, ładu i sensu bytu ludzkiego. Egzystencja ludzka nabrała niepokojących cech braku przejrzystości, rządzi nią wszechwładnie
przypadek albo jakieś niedocieczone fatum. Głoszone dotąd przez Prusa przekonanie o determinizmie i porządku przyczynowo-skutkowym w naturze i w życiu
indywidualny człowieka zostało niejako skorygowane przeświadczeniem, że na
każdy fakt w życiu ludzkim składa się mnogość różnorakich przyczyn. Determinizm, porządek przyczynowo-skutkowy nie zostają zanegowane, okazują się tylko bardziej złożone i skomplikowane, niejako zamącone, przyćmione przede
wszystkim w sferze stosunków międzyludzkich: i indywidualnych, i zbiorowych,
co ogromnie utrudnia rozpoznanie ich przez socjologię i psychologię. Te przekonania i nowe pojmowanie rzeczywistości nie są deklarowane, lecz niejako
wynikają z przedstawiania świata rzeczy i losów ludzkich. Jak napisał o Prusie
znakomity pisarz i krytyk, Tadeusz Boy-Żeleński, Lalka jest „utworem wśród jego
dzieł odrębnym i jedynym”.
XII. W roku 1934 teoretyk i wytrawny badacz literatury polskiej XIX
i XX wieku, Henryk Żywczyński, ogłosił jedno z najlepszych studiów analitycznych o Lalce, gdzie trafnie zauważał: „Powieść Prusa zdobyła powodzenie dzięki
niezwykłemu artyzmowi. Można nie ogarnąć jej całości, zwartej i konsekwentnie przeprowadzonej, można nie dotrzeć do właściwych intencji autora, ale trudno oprzeć się plastyce, żywości i prawdzie figur, trudno nie reagować na humor
i dowcip, trudno nie podziwiać bogactwa i różnorodności przesuwających się
przed nami scen”. Tak było istotnie. Badacz ten przekreślił utrwaloną już opinię o wadliwej kompozycji powieści, głoszoną przez prawie wszystkich krytyków
powieści od czasu jej ukazania się w druku.
Kompozycja i styl narracji w Lalce są – powtórzmy to raz jeszcze – inne niż
we wszystkich pozostałych utworach literackich Prusa. Oczywiście, jest sporo
cech, które sprawiają, że najświetniejsza powieść Prusa nie różni się od tego, co
pisał jako dojrzały publicysta, nowelista i powieściopisarz. Wszystko mianowicie, co wyszło spod jego pióra poza pierwszymi młodzieńczymi próbami literackimi, odznaczało się ogromną prostotą języka. Przyznawali mu to wszyscy, nawet
najbardziej zagorzali krytycy. Starał się nigdy nie odstępować od tej programowej zasady, nawet kiedy podejmował ryzykowne eksperymenty artystyczno-literackie, jak w kilku opowiadaniach oraz przede wszystkim w Lalce. „Prostota
języka – pisał – jest zasadniczym warunkiem wszelkiej literackiej roboty”. I tej
zasady pilnie przestrzegał w swoich utworach literackich, a już szczególnie w Lalce, gdzie jak zawsze posługiwał się słownictwem potocznym, obiegowym, ale
także przybliżonym do języka pisanego. Odstępstwa od tego są nieliczne, odznaczają się ekspresją poetycką, ale i wtedy bardzo często są przedstawione jako
konsekwencja szczególnej sytuacji, życiowej lub uczuciowej.
Styl Prusa jest bardzo zbliżony do języka konwersacyjnego, pisarz dba o dosadność i zwięzłość [...]. Pisarz dbał też o jędrność i wyrazistość stylu opowia-
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dania, o konkretność przedstawiania rzeczy, spraw i wydarzeń. Stawiał sobie za
zadanie osiągnięcie maksymalnej konkretności i przede wszystkim obrazowości
w przedstawianiu sytuacji, wydarzeń i postaci. Dowodził wielokrotnie, że proza
literacka powinna, podobnie jak poezja, opierać się na starannym doborze słownictwa, fraz i zdań, które powinny unikać abstrakcyjności, dążyć do zmysłowego,
jak to nazywał, konkretu. Dążenie to wiązało się z obrazowaniem jako elementem doktryny realistycznego przedstawiania. W całym pisarstwie Prusa żywioł
obrazowania, niejako unaoczniania obrazu rzeczywistości i wszystkich jej atrybutów, bezsprzecznie góruje nad – jak to nazywał – „zwyczajnym opowiadaniem” o niej. Cechą pisarstwa Prusa jest zamiłowanie do szczegółu, epizodu,
sceny, a przede wszystkim do tego, co nazywano dramatycznym obrazkiem obyczajowym. Istotnie, najlepsze jego dzieła literackie zawierają ogromną ilość
szczegółów i w Lalce jest ich bardzo wiele, może nawet więcej niż w innych powieściach. Ta rozbrajająca szczegółowość, typowa dla wielkich pisarzy realistów
XIX wieku, Balzaka, Stendhala i Flauberta, oraz wielkich realistów rosyjskich
– Tołstoja, Czechowa, nieobca wielki pisarzom modernizmu i w ogóle pisarzom
XX i XXI wieku, jest też nader obficie reprezentowana w Lalce. Ale zamiłowanie do szczegółu, tak znamiennie zresztą rozbudowane w prozie naturalistów
i w powieściach jej głównego propagatora, Zoli, u Prusa jest skoncentrowana na
elementach najbardziej znaczących, uwyraźniających dany epizod.
Co było jednak najbardziej zaskakujące i najtrudniejsze do odszyfrowania
w Lalce i co jest w dużym stopniu wyjątkowe, to zastosowana metoda narracji
i kompozycji powieści. Sposób ten odcina się radykalnie od ustalonych konwencji
i prawideł obowiązujących w teorii i praktyce prozy realistycznej XIX wieku.
W dziełach jej zwolenników i wyznawców, do których zaliczał się Prus, obowiązywało w przedstawianiu rzeczywistości zbiorowej i indywidualnej przestrzeganie mniej lub więcej racjonalistycznego kanonu prawdopodobieństwa, opartego
na deterministycznych prawach natury i ich logice przyczynowo-skutkowej. Dotyczyło to zarówno przedstawiania postaci, jak i wydarzeń, akcji powieści. Prus
przestrzegał tej zasady we wszystkich swoich dziełach, nawet głosił ją w formie
dyskursywnej na wstępnych stronach Faraona. Ale w Lalce odstępował od niej
z pewną widoczną ostentacją w przedstawianiu postaci i wydarzeń, co wytykali
mu nieomal wszyscy recenzenci. Prus wiedział swoje: „A jednak w tym chaosie wydarzeń jest pewien porządek. Są fakty, które panują nad innymi, są niewidzialne nici, które łączą ze sobą bardzo różne wypadki [...]”.
Prus wie, że rzeczywistość staje się coraz bardziej nieuchwytna. Że naturą
i społeczeństwem rządzą prawa wykryte przez naukę, przyrodoznawstwo, socjologię i psychologię, ale niewystarczają one do zrozumienia zachodzących procesów
społecznych, a już szczególnie do pojmowania działań, myśli i przeżyć indywidualnych. Balzak pisał gdzieś, że konieczność jeździ w dyliżansie przypadku, ale
u polskiego realisty zaciemnia się to, co jest koniecznością, i rządzi światem
wszechmocny przypadek. Medytuje nad tym Rzecki i nigdy nie dochodzi do
ostatecznej konkluzji, i już raczej skłania się do uznania jako mocy dominującej
w historii, życiu społecznym, a już szczególnie w życiu jednostkowym – owego
przypadku. Ale równocześnie chciałby to jakoś pogodzić z istnieniem istoty
transcendentnej. Dobry, szlachetny i poczciwy Rzecki filozofuje po swojemu, ale
podobnie rozdwojony jest główny bohater powieści, Wokulski. Przypadek, traf,
zbieg okoliczności są tym, co staje się widoczną i uznaną powszechnie prawid-
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łowością. One określają los człowieka. Wokulski skarży się: „Kto mnie wysłucha
w tym mechanizmie ślepych sił, których stałem się igraszką?”. A później, kiedy
już prawie w pełni doświadczy ich ciosów, powie: „los czasem żartuje z ludzi”.
Człowiek w Lalce jest niejako uwięziony w bycie, określanym przez to, co logiczne, i to, co przypadkowe. Pierwszą właściwość mniej lub więcej pojmuje
i potrafi z nią lepiej lub gorzej się mierzyć, w obliczu drugiej musi improwizować na krótszą i dłuższą metę. Stąd mówi się w powieści o teatrze życia: jedni są
osadzeni w swych rolach przez zewnętrzne siły, jak marionetki, inni, a nawet ci
sami, usiłują raz poddawać się nieznanym siłom, innym razem określić własne
losy. Filozofujący i niepozbawiony cynizmu Francuz Jumart tłumaczy Wokulskiemu: „Świat podobny jest do amatorskiego teatru; więc nieprzyzwoicie jest pchać
się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie – każda rola jest
dobra, byle grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie”. Wokulski jest oczywiście przeciwnego zdania. Chce być sobą, broni swojej autentyczności, której
konsekwencje nie zostaną zresztą czytelnikowi w pełni ujawnione. Podobnie
postępuje jego młody przyjaciel. Nawet Rzecki, który wziął na siebie dożywotnią
rolę subiekta i niedobitka romantycznego idealizmu politycznego z jego kultem
bonapartyzmu i politykierstwa spiskowego, uświadamia sobie któryś to już raz,
że jedno i drugie jest iluzją i że mógł przecież zgodnie z rzeczywistymi potrzebami życia porzucić te role. Nie zawsze jednak można wejść w role wybrane,
zgodne z własnymi pragnieniami. Wokulski w czasie pobytu w Paryżu dostrzegł
ten paradoks, że ludzie dobitnie proklamujący aksjomat wolnej woli równocześnie własną pracą i wysiłkiem zbiorowym budują fundamenty miast, które swoim
przeznaczeniem odpowiadają potrzebom i celom ogólnoludzkim. Jest to próba
pogodzenia aksjomatu wolnej woli i postulatu użytecznej pracy, tak drogiej pozytywistom, Wokulskiemu i Prusowi.
XIII. Omawiając bardzo znamienny epizod, kiedy Rzecki układa lalki, wspomniałem o zjawisku retardacji, które aczkolwiek znane i nierzadko obecne
w prozie powieściowej XIX wieku, uwidocznia się w Lalce z wyjątkową częstotliwością. Odchodzi tu Prus bardzo radykalnie od dominującej konwencji „dobrze
zrobionej powieści realistycznej ”, bo taka konwencja istniała w prozie końca
XIX wieku, podobnie jak funkcjonowała konwencja „dobrze skrojonej komedii”
lub dramatu, przeciwko której buntował się np. Ibsen. Nie oznaczało to, że autor
Domu lalek, którego Prus czytał, i autor Lalki odchodzili od konwencji sztuki
realistycznej w ogóle. Przeciwnie, pozostawali jej wierni w takiej mierze, jak
wielcy twórcy powieści XX wieku. Prus przestrzega w zasadzie tych konwencji,
między innymi, jak się już wskazało, nawet rygoru dokładności szczegółu. Warto jednak zwrócić uwagę, że i w tym zakresie jest z reguły zwięzły i bardziej
lakoniczny, niż można się spodziewać. W kształtowaniu obrazu świata przedstawionego: krajobrazu, sytuacji, postaci i wydarzeń, posługuje się Prus opisami
skondensowanymi, koncentruje uwagę czytelników na szczegółach istotnie znaczących, swoistych i charakterystycznych; pisarz stara się wyraźnie o wywołanie
wrażenia nieomal bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. Może jedną z najbardziej zaskakujących cech narracji w Lalce jest zerwanie z utrwaloną w realistycznej powieści XIX wieku konwencją opowiadania biegu zdarzeń i losów
postaci w porządku chronologicznym. W Lalce Prus dokonuje uderzających
przeskoków w przedstawianiu akcji i doświadczeń głównych postaci. [...] Trudno
tu nie dostrzec ostentacyjnego zamysłu podważania porządku chronologicznego.
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Przydaje to samej fabule spontaniczności i tego, co Prus nazywał „prawdą życiową”, czyli wrażenia bezpośredniego obcowania z przedstawianą rzeczywistością.
Mimo wprowadzania do powieści fizycznej lokalizacji wydarzeń i wypadków, od
detali atmosferycznych po informacje teatralne i rozrywkowe oraz aluzje do znanych postaci (Prus do każdej powieści gromadził obfite notatki), nie chodziło
o ścisły dokumentaryzm, który uprawiali często naturaliści, lecz o stworzenie
atmosfery owej „prawdy życiowej”. Prus-powieściopisarz był i pozostał wierny
teorii realizmu sformułowanego i praktykowanego w XIX wieku, ale śmiało poszerzał jego ramy. Może jednak najbardziej znaczące jest w Lalce widoczne
ograniczenie roli narratora, a nawet celowa redukcja jego autorytetu. Wprawdzie
Prus-narrator nie unika opisu postaci i wydarzeń, ale przeważnie, i nawet w sposób postaci określają się przez własne działania, refleksje i uczucia. Nawet tam
gdzie Prus-narrator kreuje bardziej uszczegółowione wizerunki, jak w znaczących
przypadkach Izabeli i księcia, są to wizerunki doraźne, które otrzymują istotne
dopełnienia przez to, jak się same jawią w dalszych partiach powieści, jak są
pojmowane przez inne postaci powieściowe.
XIV. Narrator w Lalce, podobnie jak w każdej nieomal powieści realistycznej XIX wieku, jest wszechwiedzący, już szczególnie, kiedy chodzi o najważniejsze postacie. Ale jest to wszechwiedza specyficznego rodzaju. Oczywiście,
postacie są fikcyjne, stworzone przez wyobraźnię pisarza, ale przedstawiając je,
ich działania, myśli, uczucia, Prus narzuca czytelnikom wrażenie, że je raczej obserwuje wraz z czytelnikami i bywa na równi z nimi zwykłym obserwatorem.
W jakimś miejscu autor, przytaczając rozmyślania Izabeli na temat Wokulskiego,
zauważa niejako z perspektywy obserwatora zrównanego właściwie z czytelnikami: „Gdyby Wokulski mógł w tej chwili zajrzeć w jej duszę, uciekłby i uleczyłby
się ze swojego obłędu”.
Narrator raz po raz zagląda do wnętrza i psychiki postaci, kiedy indziej ich
działania lub przeżycia wewnętrzne pozostają nieprzeniknione. Czytelnicy bardzo często muszą domyślać się motywów i powodów ich działań, myśli i przeżyć gestów i odruchów [...]. Prus przedstawia np. rozbudowany epizod zwolnienia
z pracy w sklepie najlepszego z subiektów, którego rola w powieści jest i będzie
skądinąd dosyć ważna. Autor szczegółowo pokazuje, dlaczego Wokulski zatrudnił go ponownie i zapewnił mu nawet wyższe uposażenie u siebie, a także lepszą pozycję w życiu, ale nigdy nie dowiemy się, dlaczego go usunął z sklepu? To
pozostawione zostało czytelnikowi. Jak i wiele innych spraw.
I jedno jeszcze bardzo znaczące zjawisko warto odnotować w gąszczu tematów i wydarzeń opisanych w Lalce. Prus wprowadza do tej powieści realistycznej liczne partie o zakroju fantastycznym. Praktyka taka nie była czymś zupełnie
wyjątkowym w powieści XIX wieku w okresie romantyzmu i poromantycznym,
nawet u Walter Scotta i nawet w powieściach klasyka powieści realistycznej
Balzaka. Ale zagęszczenie tego chwytu jest w Lalce uderzające. Znajdujemy tu,
jak w żadnej innej powieści polskiej, zapisy fantastycznych urojeń, halucynacji,
snów, wizji, fantasmagorii łącznie z wspaniałym opisem seansu mediumistycznego i hipnozy, który tak wstrząsnął Wokulskim i którego odpowiedniki można
odnaleźć dopiero w prozie XX wieku. Główne postacie Lalki, Wokulski przede
wszystkim, ale także Izabela, przeżywają takie doświadczenia psychiczne, które
dopiero w XX wieku badacze literatury za Joycem nazwali epifaniami. Jeden
z dwóch lub trzech najbardziej chyba dramatycznych epizodów w powieści jest
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epifanią przeżytą przez Wokulskiego na stacji kolejowej w Skierniewicach. Autor
powieści tego rodzaju doświadczenia starannie oddzielał od wydarzeń realnych.
XIV. Może najbardziej istotną cechą narracji w Lalce jest to, co najtrudniej
było dojrzeć badaczom i krytykom powieści. To mianowicie, że narrator użycza
swoim postaciom kompletnej autonomii, jakby niezależności czynów, zachowania, refleksji, wrażeń i gestów. Stara się stworzyć wrażenie, że raczej obserwuje
bohaterów niż ich tworzy. Na zarzuty, jakie spotkały go współcześnie ze strony
krytyków, że główny bohater powieści, Wokulski, jest nierealną postacią, a jego
charakter zbitką rozmaitych sprzeczności, Prus replikował: „co wielkiego zrobił
Wokulski, gdy zbierał pieniądze, ścigał się, pojedynkował, wspierał biedaków itd.?
A cóż wy innego robicie, wy dzisiejsi bohaterowie? Zajmujecie się handlem, nauką, filantropią, wyścigami itd. Czy autor realistyczny może przedstawiać innych
bohaterów aniżeli takich, jacy są w kraju? Bądźcie inni, zróbcie się wyższymi, to
was będziemy opisywali o ton wyżej”.
Autor Lalki nie identyfikuje się jednak z Wokulskim, choć go ceni, ani z żadną inną postacią w powieści. Nikt nie jest porte-parole autora. Oczywiście, Prus
okazuje Wokulskiemu, podobnie jak Rzeckiemu, Ochockiemu, a także Wąsowskiej, Szumanowi czy Stawskiej żywą sympatię, ale wskazuje także swój dystans
w stosunku do nich. Ich zachowanie, działania, refleksje i przeżycia plastycznie
przedstawia najczęściej jak wszechwiedzący obserwator, ale też zaznacza w stosunku do nich pewną rezerwę. Postaci istnieją jako samodzielne istoty, byty,
działające, myślące i czujące, które mają swój styl zachowania, postępowania,
odczuwania, własne gesty i mowę.
Wokulski czasem pyszni się, wynosi nad ludzi, innym razem objawia swoje
kompleksy, poczucie niższej wartości, nawet pogardy wobec siebie. [...] Jest dysharmonijny, niestabilny, trochę zaburzony. Oczywiście, postać Wokulskiego jest
heroizowana zarówno przez narratora, jak i przez inne postacie powieściowe.
Rzeckiego opowieść o młodości Wokulskiego ukazuje go jako zmagającego się
dzielnie z przeciwnościami losu i jako bohatera powstania narodowego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Portret tego pasjonata nauki i następnie wojownika
urasta do nieomal mitologicznych wymiarów w relacji starego subiekta. Dopełniają ten obraz sarkastyczne uwagi i słowa uznania Żyda, lekarza Szumana, który pomagał studentowi Wokulskiemu utrzymać się, wynajdując mu korepetycje
udzielane uczniom przeważnie w zamożnych żydowskich domach. Podziw dla
Wokulskiego dzielą właściwie z narratorem wszystkie postacie, którym przyszło
zetknąć się z nim. Nawet Izabela spostrzega, że jest niezwykłą indywidualnością,
niepodobną do nikogo z jej otoczenia. Cenią go bliscy i różnego rodzaju osoby,
z którymi się spotkał. Ogromnie ceni go Ochocki, książę, podziwiają go nawet
przeciwnicy i wrogowie. Kocha się w nim wiele kobiet, a inne okazują gotowość
wyjścia za niego za mąż lub wydanie za niego swoich córek. Tylko filisterscy
mieszczanie uważają go za awanturnika i osobnika spod ciemnej gwiazdy i oskarżają o szczególne wspieranie Żydów w handlu, czemu zresztą nie zaprzecza.
Narrator pilnie obserwuje bohatera i zapisuje jego czyny, refleksje, przeżycia.
Uważa go za wybitną indywidualność, która mogłaby w normalnych warunkach
odegrać ważną rolę w społeczeństwie. Ale warunki nie są normalne, zarówno
niewola narodowa, jak i układ społeczny, a może i predyspozycje psychiczne Wokulskiego czynią to oczekiwanie niemożliwym.
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Jednym z ważnych sygnałów wyjątkowego charakteru głównego bohatera i jego przygody miłosnej jest to, że Prus, przestrzegając prostoty opowiadania, chyba
jedynie Wokulskiego otacza aurą patosu poetyckiego i liryzmu. Czyni to z niejaką ostrożnością i przy wsparciu dodatkowych motywacji.
Wokulski przeżywa chwile upojenia na modłę romantyzmu wysokiego. Patrząc na ukochaną, myśli: „że było to snem szczęścia, jedną z tych epok w życiu,
dla których być może natura powołała na świat człowieka”. Podobnie hiperbolicznie, z przejmującym patosem przedstawiona jest klęska bohatera: „W tej
chwili opanowało go cierpienie, na które w ludzkim języku już nie ma nazwiska.
Dręczyła go zmęczona myśl, zbolałe uczucie, zdruzgotana wola, całe istnienie.
I nagle uczuł już nie pragnienie, ale głód i żądzę śmierci”. [...] W każdym razie
fragmentaryczne przejawy upoetycznienia postaci i zdarzeń nie zakłócają raczej
dominującego poczucia prostoty stylu narracji powieściowej.
Jak się już rzekło, Prus-narrator nie identyfikuje się z żadną postacią powieściową, chociaż w pełni dostrzegamy jego sympatię do wielu bohaterów. Jednocześnie jego pióro nie oszczędza żadnego z nich. Wokulski jest ukazany jako
postać rozdarta wewnętrznie, słaba i silna, szlachetna i zaślepiona. O niezwykle
celnej kreacji Rzeckiego, jego postaci i pamiętniku już się kilkakrotnie tu wspomniało. Ciepło i sympatia, jakie Prus mu okazuje, nie kolidują z przedstawianiem ogromnej naiwności bohatera, jego komiczności, śmieszności jego złudzeń
i mrzonek.
Także kreacja postaci Ochockiego, mądrego uczonego i wynalazcy, którego
Prus przedstawia z szczególną sympatią, nie jest pozbawiona ironicznego dystansu. [...] Jeszcze ciekawiej kreuje Prus postać pani Wąsowskiej. Ta dama mądrze
określa sytuację i stosunki między Wokulskim a Izabelą, ceni ją prezesowa, kreowana na autorytet społeczny i moralny powieści. Wąsowska jest obok Wokulskiego, Izabeli, Ochockiego i Szumana jedną z najbardziej oryginalnych postaci
w Lalce. Tej wyemancypowanej, arystokratycznej damie przypada rola najbardziej rezonującej osoby w całej powieści. Autor przedstawia ją na początku jako
kokietkę, mającą narowy lwicy salonowej, zazdrosnej o to, że Wokulski zabiega
o względy innej kobiety. Dopiero w biegu powieści jej kreacja się wzbogaca
i pogłębia. Czy kocha Wokulskiego, nie dowiemy się nigdy, ale czytelnik się domyśli prawdy z jej zachowania, postępowania i gestów, podobnie jak domyśla się
sam Wokulski.
XV. W rozwiniętym przedstawianiu zarówno głównych, jak i ważniejszych
postaci Prus, z pasją realisty i nie bez wpływu inspiracji naturalizmu, opisuje z niezwykłym darem obserwacji i intuicji psychologicznej nie tylko ich zewnętrzne
zachowanie, ruchy, gesty, odruchy świadome i nieświadome, ale także objawy
fizjologiczne. Wsłuchuje się w język bohaterów oddający ich pozycję społeczną,
psychikę, poziom kultury, profesję, a nawet region, z jakiego pochodzą. Narrator
Lalki nierzadko pozostawia celowo pewne niedomówienia, których dopełnienie
jest zadaniem dla czytelników, ukazuje procesy myślowe i uczuciowe ważniejszych postaci, często płynne, zmienne, rozpierzchłe, często niespójne i zupełnie
sprzeczne ze sobą. Zarysowuje ich uwikłania mentalne i psychiczne, napięcia,
trwałość pewnych cech, ulotność innych. Ich niespodziewaną przemienność,
perseweracje, obsesje i fobie. [...]
Obfitość, rozległość i głębia przedstawiania życia wewnętrznego postaci powieściowych sprawiają, że Lalka zyskała w XX wieku miano powieści także
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psychologicznej. Zwrócono też uwagę, że zawiera ogromną ilość epizodów i scen
medytacji, monologów, dialogów i zbiorowych dyskusji o charakterze społecznym, etycznym, filozoficznym, rzadziej politycznym, co w ostatnim przypadku
było spowodowane ograniczeniami cenzuralnymi. Ale i one się pojawiają i nawet
udaje się Prusowi przemycić uwagę Rzeckiego, że każdy naród ma prawo do
wolności. Dyskutuje się w powieści podstawy ekonomiczne i prawa rządzące kapitalizmem, jego szczególne znaczenie w kraju, gdzie dominuje uprzywilejowane ziemiaństwo podporządkowujące sobie słabo rozwiniętą klasę mieszczańską,
dyskutuje się na temat teorii socjalizmu, podnosi rolę Żydów. Dywaguje się o roli
i rozwoju nauki, jej stanie w Polsce, funkcji, jaką nauka i jej odkrycia przeszłe
i przyszłe mogą spełniać w losach ludzkości. Rozprawia się na temat obowiązków jednostki w stosunku do zbiorowości narodowej, do ludzkości i rozwoju
cywilizacji, dyskutuje o roli i wpływie dziedzictwa narodowego, kulturalnego i literackiego, o roli płci w różnych klasach społeczeństwa, o prawach i emancypacji
kobiet. Warto może wspomnieć, że autor Emancypantek, gdzie znajduje się karykaturalne przedstawienie przedstawicielek wczesnego etapu ruchu o równouprawnieniu kobiet, w Lalce pokazał z widoczną sympatią wyzwoloną kobietę,
Wąsowską, która wdaje się w dyskusje na temat emancypacji kobiet i właściwie
wychodzi z nich zwycięsko, chociaż jej oponentami są Ochocki i Wokulski, skądinąd bardzo elokwentni dysputanci.
W zakresie rozważań filozoficznych, często pojawiających się w powieści,
wyróżniają się rozmyślania o sensie życia, istnienia człowieka. Najwięcej medytuje na ten temat główny bohater, którego myśli i wrażenia oscylują między afirmacją i negacją, między dążeniem do szczęścia osobistego a pragnieniem uznania
i sławy, między imperatywem obowiązkowości a bezsensem życia.
Najwięcej uwagi poświęcają postacie powieściowe problemom determinizmu i wolnej woli. Znowu najczęściej rozmyśla o tym Wokulski, ale także Rzecki.
Jeden i drugi, a także Szuman i rzadziej Ochocki myślą i rozprawiają na ten temat.
Wokulski i Szuman głoszą oczywiście, że w naturze panują niezłomne prawa
determinizmu, jedne dobroczynne, inne okrutne, natomiast w życiu ludzkim zbiorowym, a przede wszystkim indywidualnym, prawa determinizmu są zakłócane
interwencją czynników woluntarystycznych oraz przypadkowych. Wskazuje też
na to logika faktów, losy ludzkie: Wokulskiego, który od młodości walczył, by
nadać własny sens i znaczenie swojemu życiu, Rzeckiego, który mimo heroicznej karty udziału w rewolucji 1848 roku jest i pozostaje tylko dobrym subiektem sklepowym.
Te „wielkie pytania naszej epoki” – jak je Prus określił w prywatnym liście
– dyskutowane lub będące przedmiotem rozmyślań głównych postaci, nie znajdują bezpośredniej, jasnej i przejrzystej odpowiedzi; pojawiają się raczej jako
problemy, z którymi trzeba się zmagać. Są to przecież odwieczne problemy filozofii,
etyki, socjologii, nawet eschatologii i teodycei. Prus sugeruje pewne supozycje
i domysły, jak w przypadku pojmowania problemu wolnej woli. Ważniejsze w podejmowaniu tych kwestii przez postacie powieściowe jest to, że autor przekonująco dba o to, by poglądy i przekonania, które te postacie głoszą, ściśle przylegały
do ich charakteru, mentalności, usposobienia i stanu psychicznego, w jakim się
znajdują. [...]
Pewne sprawy nie wyjaśniają się natomiast nigdy. W powieści zawsze dociekliwy Szuman głosi arbitralnie, że Wokulski zginął pod gruzami wysadzonych
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przez siebie ścian zamku w Zasławiu. Pogrzebanie się pod gruzami symbolizuje
trwałe panowanie dziedzictwa feudalizmu. Szuman nieledwie daje się przekonać
oczywistymi dowodami, że Wokulski wyszedł cało z tego dziwacznego przedsięwzięcia, jak tego dowodzi świadectwo i list rzemieślnika-przedsiębiorcy Wegiełka.
Ale to nie tłumaczy w pełni ani co się stało z Wokulskim, ani dalszych losów
Ochockiego. Te kwestie pozostają z woli autora niedomówione, pozostawione
domysłom czytelnika. Co się stało z Wokulskim i co zamierza Ochocki? Ochocki
wie, co się stało z Wokulskim, ale uparcie milczy. Milczenie zamyka powieść.
Warto wygłos Lalki, ewokujący sławne „Reszta jest milczeniem”, skonfrontować z pierwszym jej rozdziałem, gdzie narrator powieści prostuje plotkarskie
opinie o sklepie Wokulskiego. Tu zaś, na końcu powieści narrator pozostawia
czytelnikowi rozstrzygnięcia. Cały czas krążymy wokół domysłów i przekonujemy się, że przy wciąż nie znamy odpowiedzi na ważne pytania.
Wiemy, że Wokulski żyje, co się zaś tyczy jego dalszych losów, możemy tylko
snuć hipotezy. Rzecki był przekonany, że jego przyjaciel podróżuje po egzotycznych krajach w samotności, gdyż podobnie jak jemu obrzydli mu ludzie.
Inną prawdopodobną wersją jest to, że Wokulski wraz z Ochockim mają się
udać do Paryża do laboratorium przedziwnego uczonego, profesora Geista, którego Wokulski poznał i gdzie został zaproszony do pracy nad stworzeniem metalu lżejszego od powietrza. Takie odkrycie rozwiązałoby mrzonki i eksperymenty
młodocianego Wokulskiego oraz marzenia Ochockiego o zbudowaniu maszyn
latających, ćwierć wieku później zrealizowane, jak wiemy, przez braci Wright.
Jednakże projekty Geista są utopią i z pewnym sceptycyzmem odnosi się do nich
Wokulski, a z jeszcze większym Ochocki. Więc wersja spotkania ich obu u Geista
jest tylko prawdopodobna, możliwa, ale niepewna. Jest też możliwe, że Wokulski, zgorzkniały i udręczony zawodem miłosnym oraz atmosferą martwoty i inercji w kraju, zmęczony i wyczerpany psychicznie oraz fizycznie, zbliżający się
do lat pięćdziesięciu, postanawia osiąść w ukochanym przez siebie Paryżu i żyć
ze swoich dochodów. Ochocki może wybierze Paryż, a może Szwajcarię, dla
studiów i badań naukowych.
Niestety, mimo starań o uniknięcie zakłócenia porządku odbioru czytelniczego, przyszło zająć się tu „otwartym” zakończeniem powieści, bo rzuca ono
wyraziste światło na intencjonalną praktykę niedomówień narratora Lalki i na
wieloznaczny charakter elementów symbolicznych tego dzieła.
Znowu jednym z jej najwidoczniejszych przejawów jest scena odczytania
fragmentu listu rzemieślnika Węgiełka, napisu na krzyżu postawionym na miejscu zburzonych murów zamku: „Non omnis moriar”. Poczciwy ksiądz uczcić
chciał w ten sposób pamięć o zamku. Ochocki, nim zagadkowo zamilknie, zdaje
się odczytywać tę sławną frazę horacjańska „nie wszystek umrę” jako swojego
rodzaju pocieszenie, podobnie niektórzy krytycy i badacze literaccy chcą widzieć w tym jakiś refleks pocieszający ze strony autora powieści, przeciwwagę
dla mrocznego i posępnego zakończenia. Ale chyba znowu mamy tu do czynienia z enigmatyczną i niedomówioną sugestią, którą przynosi ta wspaniała poetycka fraza. Co ona afirmuje? Czy neguje pesymistyczne refleksje Wokulskiego
i Rzeckiego na temat losu ludzkiego? Czy głosi religijną wiarę, że śmierć nie jest
końcem bytu i istnienia? Czy potwierdza inne jeszcze przekonania Wokulskiego
bliskie sensowi horacjańskiemu, że pamięć ludzi jest ocalona przez dzieła i dokonania przekazywane z pokolenia na pokolenie, jak myśli bohater w jaśniejszej
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chwili medytacji paryskich? Sens i wydźwięk tej pięknej frazy są już definitywnie pozostawione rozwadze i odczuciu każdego z czytelników.
XVI. Starałem się tu przedstawić pewne ważne, jak się zdaje, problemy i cechy nowatorstwa tematycznego i kunsztu pisarskiego Prusa konstytutywne dla
kształtu jego wielkiej powieści, unikając, na ile się mogło, zakłócenia odbioru oryginalnie skonstruowanej fabuły i narracji. Zwracałem też uwagę na losy powieści
w odbiorze czytelniczym, także u profesjonalnych krytyków. Najbardziej chyba
interesującym zjawiskiem w tej recepcji jest stale wzrastające zainteresowanie,
a nawet bardzo widoczna fascynacja tą powieścią zarówno wśród czytelników,
jak i badaczy literatury w miarę rozwoju i rozpoznawania jej bogactwa tematycznego i mistrzostwa artystycznego. Proces ten właściwie rozpoczął się prawie pół
wieku po ukazaniu się Lalki i trwa do dziś. [...] Powieść Prusa to także przedmiot
studiów i dociekań szerokiego jak nigdy przedtem kręgu badaczy, wśród których
najważniejsza jest osoba Józefa Bachórza. Bachórz jest autorem wielu prac na temat Prusa, wydawcą dwóch poważnie poprawionych i bogato skomentowanych
wydań Lalki. Najlepszym znawcą tej powieści. I jako wielki miłośnik Lalki Józef
Bachórz silnie podkreśla, że wiele jej składników czeka jeszcze na lepsze lub
pełniejsze naświetlenie badawcze.
Lalka jest przełożona na prawie wszystkie ważniejsze języki narodów europejskich, znalazła tłumaczy także w Chinach i Japonii.
Na szczególną uwagę zasługuje jej wydanie we Francji. Kiedy się tam ukazała w 1962 roku, przeszło pół wieku temu, Jean Fabre, profesor literatury porównawczej i polskiej na paryskiej Sorbonie w wstępie do jej przekładu wskazywał,
że niezwykłej oryginalności, bogactwa treści i nowatorstwa artystycznego Lalki
nie pojęli wtedy krytycy ani polscy, ani europejscy. Pierwsi zapewne przez swoje zawężone historyczne i estetyczne horyzonty, a do europejskich badaczy literatury po prostu nie docierały wielkie dzieła narodowych literatur mniejszego
obiegu, do których wtedy należała literatura polska. Fabre, pełen zachwytu dla
odkrywanego przez siebie bogactwa problematyki społecznej i psychologicznej
oraz wielkiego kunsztu pisarskiego Prusa, stwierdzał z ubolewaniem: „Historycy literatury europejskie ze swej perspektywy fatalnie nie docenili tej powieści”.
To chyba ironia losu, o której tyle się mówi w Lalce, że Fabre o jakieś trzydzieści lat wyprzedzał polską krytykę, która uwolniona od zakazów i ograniczeń
politycznych, ze wzbierającym rozmachem, pełniejszą świadomością historyczną, psychologiczną i teoretyczno-literacka podjęła i kontynuuje bardziej wszechstronne i pogłębione studia nad Lalką.
Mają swoje losy książki. Prus po ukończeniu Lalki w jednym z felietonów
stwierdził pół żartem, pół serio, kwitując sytuację z właściwą mu ironią: „Kto przeżył Lalkę, dużo przeżył”. Ile w tym prawdy, pozostawione jest osądowi czytelnika.
Samuel Sandler
(The University of Chicago)
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PREZENT DLA POZNANIAKÓW*

Książka Adeli Kobelskiej to wspaniały prezent dla poznaniaków, bo takiej
książki o mieście i polonistycznym środowisku dotąd nie było. Żadne miasto uniwersyteckie takiej monografii jeszcze nie ma – ani Warszawa, ani Kraków. Tym
bardziej ciekawe, jak Autorka poradziła sobie z bogatym i różnorodnym materiałem: historycznym, socjologicznym, kulturowym, literaturoznawczym? Czy
uniknęła powtórzeń, czy ominęła dwie czyhające na badacza rafy: z jednej strony nadmierne teoretyzowanie, z drugiej – fascynacja obyczajowym szczegółem,
który zaciemnia całość?
Pragnę podkreślić, że Adela Kobelska logicznie uporządkowała zebrany
materiał. W pierwszym rozdziale U progu nowoczesności – miasto, uniwersytet
i polonistyka przedstawia obszerną charakterystykę Poznania po uzyskaniu niepodległości: zaszłości historyczne, architekturę, skład socjologiczny ludności,
instytucje kulturalne, a wreszcie długo oczekiwane powstanie pierwszej w Wielkopolsce uczelni wyższej. Powołano ją decyzją Naczelnej Rady Ludowej w styczniu 1919 roku, a uroczysta inauguracja nastąpiła już w maju 1919, jeszcze przed
podpisaniem traktatu wersalskiego (28 VI 1919). Dopiero na tym tle Autorka
ukazuje rodzącą się nową inteligencję – roczniki polskiej młodzieży studiującej na nowym Uniwersytecie Poznańskim, który w Polsce złośliwie nazywano
„smarkatym”. Bo jak miano go nazwać, skoro powstał dopiero w 1919 (co to jest
wobec szacownej tradycji UJ!) i w dodatku miał młodą kadrę nauczającą. Angażowali się w Poznaniu nie starzy profesorowie, zasiadający na krakowskich
czy lwowskich katedrach, ale przybysze ściągnięci z ośrodków zagranicznych
(Florian Znaniecki, Stanisław Dobrzycki), a przede wszystkim ludzie młodzi po
doktoracie czy habilitacji, wyedukowani głównie w Krakowie (Roman Pollak,
Stanisław Pigoń), którzy nie mieli szans na otrzymanie etatów ani własnych
katedr na macierzystej uczelni.
Pozwolę sobie na dygresję. Nie jestem rodowitą poznanianką, chociaż rodzice przed wojną i po wojnie mieszkali w Poznaniu. Ojciec po Politechnice
Warszawskiej w 1928 r. zaangażował się w Zakładach Cegielskiego i często wspominał, jakie to było niemieckie miasto. Wychodziły tu liczne niemieckie gazety
* Adela Kobelska, Miasto. Uniwersytet. Literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania członków Koła Polonistów, Warszawa: Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego 2016, 218 s., kolorowa mapa miasta.
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(Kobelska podaje, że w latach dwudziestych było ich aż dziewięć), pełna germanizmów była poznańska gwara, której nie cierpiała moja matka i wyśmiewała te
wszystkie zakluczyć, odkluczyć, bany, gajgi i pyszne poznańskie szneki. Ojciec
z humorem opowiadał, jak przeczytał w gazecie ogłoszenie „pokój dla lepszego
pana”. Nie czuł się gorszy i poszedł pod wskazany adres. Otworzyła mu gruba
jejmość, a kiedy grzecznie wyłuszczył, po co przyszedł, wrzasnęła: für einen
besseren Herrn! i zatrzasnęła mu drzwi przed nosem. Zamieszkał u pani Fibakowej (babci słynnego tenisisty), która początkowo mu odmówiła, a później przysłała do Cegielskiego list zaadresowany następująco: Firma H. Cegielski. Fabryka
Maszyn / Górna Wilda / Dla dwóch Panów Inżynierów, nowo zaangażowanych,
wyjeżdżających na miesiąc do Warszawy. I list doszedł! Tak działała wówczas
w Poznaniu poczta! W kancelarii Zakładów Cegielskiego przybito mu datownik
11 stycznia 1928 i doręczono adresatowi. Tato skorzystał z oferty pani Fibakowej i obserwował raczkującego pod stołem, znanego później poznańskiego chirurga – ojca sławnego tenisisty. W jego relacjach dopiero Powszechna Wystawa
Krajowa, tzw. PeWuKa (1929) pokazała „polski Poznań”, nowoczesny, dynamicznie się rozwijający, i scaliła Wielkopolskę z resztą kraju. Uniwersytet też na
niej skorzystał. Po wystawie otrzymał od miasta dwa okazałe gmachy, późniejsze
Collegium Chemicum i Collegium Anatomicum.
I oto lektura książki Adeli Kobelskiej burzy mity i weryfikuje obiegowe stereotypy. Dowodzi – wbrew utartym opiniom – że Poznań wcale nie był „niemieckim miastem”. W latach dwudziestych Niemców w Poznaniu było jedynie 5,5%,
która to liczba jest wiarygodna, ponieważ prawie dokładnie odpowiada liczbie
mieszkających tu protestantów (5,2%).
Drugi rozdział monografii to „Życie po miejsku” – studenci i absolwenci
z Koła Polonistów. Pokazuje proces kształtowania się nowej inteligencji, która
nie ma już wyłącznie ziemiańskich korzeni i pochodzi z różnych warstw społecznych. Prezentuje najaktywniejszych bohaterów tej książki. Są to Czesław
Latawiec, Józef Kisielewski, Stefan Balicki, Władysław Hańcza, Wojciech Bąk,
Tadeusz Kraszewski, Konstanty Troczyński, Aleksander Janta-Połczyński, Jadwiga Popowska. Żałuję tylko, że na tych stronach nie został szerzej potraktowany
Aleksander Rogalski. Występuje często jako autor wspomnień, a przecież był
czynnym uczestnikiem życia literackiego (działał w sekcji literatury współczesnej
Koła Polonistów), wydał pracę o Przybyszewskim, a po wojnie sporo pisał o literaturze niemieckiej. Należał do aktywistów Koła.
Adela Kobelska podkreśla rolę uniwersytetu w demokratyzacji życia społecznego, charakteryzuje organizacje studenckie. Szczególnie wnikliwie omawia
działalność Koła Polonistów, przekonująco pokazując, jak zmieniała się ona skutkiem profesjonalizacji w drugiej dekadzie, w latach trzydziestych. Nie brakło
również uwikłania w politykę, a przede wszystkim charakterystyki życia studenckiego i studenckich obyczajów. Możemy się dokładnie dowiedzieć, gdzie i jak
mieszkano, ile płacono za posiłki, a także ile kosztowały wówczas studia (czesne,
opłaty seminaryjne i biblioteczne, ceny egzaminów). Studia były drogie, kosztowały, jak czytamy, około 100 zł rocznie, a 100 zł to przecież była pensja niższego
urzędnika! Natomiast nieliczne stypendia wynosiły około 90 zł i często dzielono
je między potrzebujących. Adela Kobelska pokazuje także, gdzie się studenci
uczyli i bawili – kawiarnie, kabarety, kina i teatry. Pokazuje, jak się zmieniały
ośrodki życia kulturalnego: początkowo centrum stanowił uniwersytet, natomiast

Recenzje i przeglądy

195

w drugiej dekadzie, kiedy młodzi absolwenci zdominowali środowisko, taką funkcję pełnił Pałac Działyńskich, siedziba Związku Zawodowego Literatów Polskich.
Wszystko to zostało zlokalizowane na dołączonej do książki kolorowej, pięknej
mapie międzywojennego Poznania.
Rozdział trzeci Miasto polonistów pokazuje w zasadzie losy absolwentów:
możliwości pracy, które wbrew pozorom wcale w Poznaniu nie były małe, konflikt ze „starymi” literatami i zdominowanie Zawodowego Związku Literatów
Polskich przez „młodych”. Książka Adeli Kobelskiej rozbija mit „chudego literata”, często bezrobotnego, z trudem wiążącego koniec z końcem – mit, który
utrwaliła powieść międzywojenna. Autorka podaje, ile płacono za słuchowisko,
artykuł, ile dostawał szczęśliwiec na etacie. Wysokość zarobków absolwentów
Koła Polonistów, angażujących się do pracy w poznańskiej szkole, prasie, radiu
czy teatrze, zaskakuje dzisiejszego czytelnika. Szczególnie zdumiewa informacja,
że Konstanty Troczyński płacił 100 zł miesięcznie na Towarzystwo Współpracy
Kulturalnej. Nawet jeśli stanowił wyjątek jako rzutki i utalentowany twórca, który niezwykle sprawnie posługiwał się piórem, to wysokość jego składki świadczy
o nieprzeciętnie dużych dochodach.
Chciałabym pochwalić udaną kompozycję całości. Trzy rozdziały książki, które
tu starałam się przedstawić, logicznie porządkują materiał: charakteryzują historię i tradycję miasta (rozdz. I), życie codzienne i obyczaje studiującej młodzieży (rozdz. II), a na końcu – pracę zawodową (rozdz. III). Taki układ ma jeszcze
jedną zaletę: pozwala uchwycić diachronię, przemiany, które zachodziły w czasie dwudziestu omawianych lat, i proces kształtowania się nowej polskiej inteligencji. Należy również podkreślić, że książka Adeli Kobelskiej zawiera bogaty materiał dokumentacyjny. Oprócz obszernej bibliografii autorka zamieszcza wykaz
materiałów archiwalnych oraz kalendarium wydarzeń, uwzględniające ogólnopolskie
konteksty (polityczne i kulturowe). Dołączony został także spis przedwojennych
poznańskich adresów, gdzie mieszkali bohaterowie monografii, oraz ich obszerne
biogramy. Walory dokumentarne, mnóstwo szczegółowych informacji o przedwojennym Poznaniu i o ludziach tamtego czasu sprawiają, że książka może zainteresować nie tylko polonistę, lecz także kulturoznawcę i socjologa, tym bardziej że
prócz zalet merytorycznych ma także niebagatelne walory stylistyczne – jest bardzo dobrze i ciekawie napisana.
Korzystając z praw recenzentki, chciałabym poruszyć problem kontekstu „nowoczesnego literaturoznawstwa”, które w książce Kobelskiej stanowi – i słusznie – tło działania młodych polonistów, ale które zostało ograniczone tylko do
orientacji lingwistycznej w literaturoznawstwie. Chciałabym więc dopisać do recenzowanej pracy post scriptum i przedstawić szersze spojrzenie na tę sprawę.
Największy kłopot sprawia tu Konstanty Troczyński (1906–1942), zaprzyjaźniony z warszawiakami, „dokładny” rówieśnik Franciszka Siedleckiego (1906–
–1942). Przepaść, jaka ich koncepcje dzieli, powstała za sprawą języka. Troczyński traktował język jako łupinę, w której znajduje się dzieło (Zagadnienie
dynamiki poezji, 1934), i tego poglądu nie zmienił, warstwę językową uważał za
„anestetyczną”, wtórnie dołączoną do dzieła (Elementy form literackich, 1936).
Adela Kobelska w bardzo ciekawym podrozdziale Dwuręczni, ale nie dwujęzyczni wskazuje wiele przyczyn, które mogły wpłynąć na lekceważenie warstwy językowej: monoetniczny Poznań, pozbawiony mniejszości narodowych
i w związku z tym mieszkańców dwujęzycznych; krąg niemieckiej tradycji filo-
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zoficznej i wreszcie klasyczna lingwistyka, wykładana na uniwersytecie. Co do
tego ostatniego czynnika mam duże wątpliwości. Po pierwsze na Uniwersytecie
Poznańskim wykładał bardzo popularny Henryk Ułaszyn – kierownik katedry slawistyki, uczeń Baudouina de Courtenay. Ani on, ani Edward Klich, habilitowany
w Poznaniu kierownik Katedry Języka Polskiego, nie byli „tradycyjnymi” językoznawcami. Po drugie, zainteresowanie nowym językoznawstwem niekoniecznie
było inspirowane wykładami na uczelni. Najlepszym przykładem jest Franciszek
Siedlecki, który sam nawiązał współpracę z Romanem Jakobsonem i praską szkołą strukturalną. I potrafił swoim entuzjazmem zarazić innych. A metodologiczne
konflikty z Julianem Krzyżanowskim skłoniły go do szukania opiekuna Sekcji
Teorii Literatury Koła Polonistów poza Warszawą, w Wilnie – i znalazł go w osobie Manfreda Kridla. W moim przekonaniu o zainteresowaniach językoznawczych
decydują osobiste predyspozycje i indywidualny talent.
Siedlecki zresztą miał świadomość odrębności (i niejednolitości) środowiska
warszawskiego, w polemice z Krzyżanowskim w 1938 roku pisał:
[...] wileńska grupa „formalistów” jest na ogół bardzo daleka „metodom językoznawczym”
w nauce o literaturze, a znów spośród „formalistów” warszawskich jedni w ogóle na konkretne
tematy językoznawcze nie wypowiadali się dotychczas, inni są natomiast cenionymi współpracownikami polskich i zagranicznych poważnych i fachowych pism lingwistycznych1.

A więc nawet w rozumieniu Siedleckiego stosunek do problematyki językowej
bynajmniej nie decydował o „nowoczesnym literaturoznawstwie”. Mimo różnic
w poglądach na sprawę języka właśnie pisma Siedleckiego stanowią odpowiedni kontekst dla działalności Troczyńskiego. O b a j t w ó r c y u w a ż a l i s i ę z a s t r u kt u r a l i s t ó w, z w a l c z a l i i d i o g r a f i z m, g e n e t y z m, p s y c h o l o g i z m i u p r a w i a l i
m e t o d o l o g i c z n y f o r m a l i z m (n o m o t e t y z m). Twierdzę, że w dwudziestoleciu
międzywojennym za sprawą Siedleckiego i Troczyńskiego zarysowały się wyraźnie d w i e t r a d y c j e p o l s k i e g o s t r u k t u r a l i z m u: tradycja lingwistyczna, desaussurowska (Siedlecki) oraz tradycja nielingwistyczna (Troczyński), inspirowana
popularną w Niemczech psychologią postaci (Gestaltpsychologie). Obaj wymienieni badacze są autorami nie tylko założeń programowych, ale także konkretnych realizacji badawczych. Siedlecki założenia strukturalizmu realizował
w studiach wersyfikacyjnych, Troczyński – w analizie struktury fabularnej Próchna
Wacława Berenta.
Dla Siedleckiego kluczowa była opozycja langue i parole. Obserwował
w nauce „powszechny odwrót od zagadnień parole ku problematyce langue, od
dociekań indywidualizujących, idiograficznych, do badań generalizujących, systemowych – strukturalnych”2. W jego przekonaniu „Literaturoznawstwo strukturalne jest nauką badającą nie parole, lecz langue literatury”3 . Podobnie myśleli
Kazimierz Budzyk, Stefan Żółkiewski i Dawid Hopensztand4. Dlatego Siedlecki
1

Franciszek Siedlecki, Biorę na siebie winę. Do redaktora „Wiadomości Literackich”, w: idem,
Pisma, oprac. Maria Renata Mayenowa, Stefan Żółkiewski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, s. 99.
2
F. Siedlecki, O nowych badaniach nad budową wiersza, w: idem, Pisma, s. 266.
3
Ibidem, s. 265.
4
Zob. Seweryna Wysłouch, Franciszek Siedlecki i jego koledzy wobec lingwistyki de Saussure’a,
w: Cum reverentia, gratia, amicitia. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi
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w Studiach z metryki polskiej (1937) koncentrował uwagę wyłącznie na systemie wersyfikacyjnym, z góry informując czytelnika, że nie będzie się zajmował
walorami artystycznymi struktur wierszowych ani też językiem wierszy. Interesował go tylko langue, spójny system metryczny, i chciał opisać jego strukturę
fonetyczną. W swoim ostatnim liście do Jakobsona (1941) gromił fenomenologię
i idiografizm jako nurty niszczące fonologię, wprowadzające do badań psychologizm.
Troczyński, rówieśnik Siedleckiego, zadeklarował się jako strukturalista w swojej ostatniej pracy Artysta i dzieło. Studium o „Próchnie” Wacława Berenta (1938).
Nie przypadkiem Adela Kobelska w końcowych rozważaniach tę książkę pominęła. Troczyński odwoływał się bowiem nie do lingwistów, ale do psychologów.
Walczył z „demonem idiografizmu” już wcześniej, w Rozprawie o krytyce literackiej (1931), ponieważ jego zdaniem idiografizm, koncentrując uwagę na tym, co
indywidualne, uniemożliwia jakiekolwiek wnioski teoretyczne. Przeciwieństwem
idiografizmu jest strukturalizm. W studium o Próchnie pisał:
Strukturalizm posługuje się dwoma formalnymi metodami każdego naukowego badania: metodą rozkładu na elementy i metodą porównania generalizującego. Konkretne fakty badane (w wypadku badań literackich literackie dzieła sztuki) strukturalizm pragnie ująć jako typowe układy
wyodrębnionych uprzednio elementów, określając równocześnie zasady ich połączenia. Posługuje
się więc strukturalizm w badaniach literackich pojęciami gatunków, rodzajów, stylów, ujmując te
ostatnie jako charakterystyczne, typowe, powtarzające się układy w systemie wartości literackich.
[...] pragnie, rozkładając utwór na elementy i wyodrębniając układy typowe, ująć zasadę autonomicznego związku elementów budowy dzieła literackiego w całość, będącą dziełem sztuki5.

Czy można taką deklarację zlekceważyć? W myśl tych założeń Troczyński
zrezygnował z „zewnętrznej problematyki literatury” (dociekań genetycznych i biograficznych), analizował wyłącznie strukturę fabularną Próchna i wyciągał stąd
wnioski dotyczące stosunku autora do postaci i globalnego sensu dzieła, a także kontekstów gatunkowych. Jego pracę Henryk Markiewicz uznał za pierwszą
udaną próbę analizy strukturalnej powieści6 .
Troczyńskiego i Siedleckiego łączy antygenetyzm, antypsychologizm, a przede wszystkim walka z idiografizmem i metodologiczny formalizm (nomotetyzm).
Obaj, wychodząc z innych przesłanek, opowiedzieli się za strukturalizmem w badaniach literackich i obaj w swoich pracach byli konsekwentni. Obaj też okazali się wielkimi przegranymi. Wojna i socrealizm spowodowały, że ich dorobek
pokrywał kurz w bibliotekach. Zwrot lingwistyczny po 1956 roku wyeliminował
z góry Troczyńskiego, ale dla Siedleckiego również okazał się niełaskawy. Powojenny polski strukturalizm sięgał nie do teorii de Saussure’a, ale do tezy o językowej naturze dzieła literackiego i łatwo asymilował idiografizm, przeciwko
czemu obaj badacze protestowali.

Walczakowi, t. 3, red. Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Poznań: Wydawnictwo Rys
2013.
5
Konstanty Troczyński, Artysta i dzieło. Studium o „Próchnie” Wacława Berenta, w: idem,
„Teoria poetyki” i inne prace, wstęp i dobór tekstów Seweryna Wysłouch, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2011, s. 134–135.
6
Zob. Henryk Markiewicz, Problemy teoretyczne powieści w krytyce młodopolskiej i międzywojennej, w: idem, Świadomość literatury, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, s. 155.
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„Nowoczesne literaturoznawstwo”, które proklamowali Siedlecki i Troczyński, to ortodoksyjny strukturalizm. Powstał poza nauką instytucjonalną, w kręgu
młodzieży i absolwentów zrzeszonych w kołach polonistycznych. I co ciekawe,
płynął z różnych źródeł: zarówno lingwistycznych (Siedlecki), jak i nielingwistycznych (Troczyński).
I to jest moje post scriptum do arcyciekawej książki Adeli Kobelskiej.
Seweryna Wysłouch
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
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