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W NUMERZE:

W XXI wieku tzw. życie 3.0 zmierza nieuchronnie w kierunku superinteligencji,
korzystającej z algorytmów karmionych big data. Habitat typowego ziemianina
staje się „wielkim zbiorem” danych, które można zarchiwizować, przetworzyć,
odczytać, przeanalizować ponownie oraz skutecznie wykorzystać do osiągnięcia
zamierzonych celów (ponad połowa ludzi na świecie ma dziś dostęp do interne-
tu). Informacjonalizacja jest wygodnym terminem, podkreślającym informacyjną
wagę przemian cywilizacyjnych. […] Człowiek został zredukowany do puli genów,
to jest informacji genetycznych, które nie różnią się jakościowo w żaden sposób
od informacji kodowanych przez naturę. Oddaje on także świadomie pole postępo-
wi, pozwalającemu na konstruowanie coraz bardziej zaawansowanych algorytmów,
zdolnych do użytkowego przetwarzania corazwiększej liczby danych. Na tych zało-
żeniach ufundowana jest koncepcja dataizmu Harariego — wszystko jest policzalną
informacją, niezależnie od tego, czy mówimy o człowieku, odległej planecie czy
głowonogach. Jednocześnie to technika, a konkretnie algorytmy i komputery są
w stanie przetwarzać dane w ilościach, których nie jest w stanie przetworzyć ża-
den pojedynczy mózg. Oto dataistyczna definicja kultury: uporządkowany celowo
zbiór informacji. […] Jeśli kultura zostaje zredukowana do zbioru informacji, to
ich rozumne objaśnienie staje się możliwe dzięki ich wykorzystaniu na masową
skalę. […] Scenariusz odebrania pracy przez roboty i algorytmy jest stale obecny
w popkulturze, prasie popularnonaukowej, a przy okazjiwiększych osiągnięć z po-
la naukowo-technicznego przenika do debaty publicznej jako news. Co do tego, czy
i jak sytuacja się rozwinie, nie ma jednak powszechnej zgody.

Maciej Kryszczuk, Kamil Szymański, Informacja jako arché — czyli zarys
koncepcji dataizmu Yuvala NoahaHarariego

Miłość nadal wymyka się próbom dotarcia do jej sedna, mimo iż współcześnie
dysponujemy zaawansowanymi technologiami i technikami badawczymi. To, co
uchwytne, to kulturowo uwarunkowane zachowaniawpływające na ekspresję i do-
świadczanie miłości, przejawiające się w określonych znakach, symbolice i rytu-
ałach. […] Zatem to, czemu możemy się przyglądać okiem badacza, to codzienne
aktywności i działania, które budują relacje międzyludzkie — codzienne praktyki,
takie jak gesty, zwyczaje, wypowiadane słowa, sentencje, które są dla pary „zna-
kami miłości”. Warto zatem docierać do sensów nadawanych im przez jednostki
w bieżącym „tu i teraz”, a także do ich znaczenia semiotycznego, często nieuświa-
domionego, które zakorzenione jest w kulturze, co ma określone uwarunkowania
historyczne.

Julita Czernecka, Znakimiłości — praktyki tworzenia związku intymnego
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WŁODZIMIERZ WESOŁOWSKI

UCZONY, ORGANIZATOR, PEDAGOG

(25 listopada 1929 – 21 listopada 2020)

21 listopada 2020 roku zmarł Profesor Wesołowski. Wiele instytu-

cji i czasopism zwróciło się do autorów tej noty o napisanie wspomnień

upamiętniających jego postać. Podejmujemy się tego zadania wiedząc,

iż opisanie całokształtu dokonań człowieka tego formatu, jaki reprezen-

tował Profesor Wesołowski, wykracza poza możliwości dwójki autorów.

Wszakże za każdym razem staramy się przedstawić inne aspekty sylwetki

Włodzimierza Wesołowskiego, choć pewne powtórzenia są nieuniknio-

ne. W nocie dla czytelników „Kultury i Społeczeństwa” wybraliśmy to, co

w naszym przekonaniu może szczególnie zainteresować czytelników tego

czasopisma. W nim Profesor Wesołowski opublikował następujące prace:

1961 Marksistowska teoria panowania klasowego a teoria władzy grup interesów.

T. 5: nr 1, s. 67–105.

1963 Miejsce pracy w hierarchii wartości (ze Zbigniewem Sufinem). T. 7: nr 4,

s. 120–139.

1974 Aktualne aspekty badań nad strukturą klasową w Polsce (z Kazimierzem

M. Słomczyńskim). T. 18: nr 3, s. 115–121.

1983 Systemowe funkcje ruchliwości społecznej (z Bogdanem W. Machem).

T. 27: nr 4, s. 123–134.

1986 Procesy ruchliwości społecznej w pismachKarolaMarksa: jawne i ukryte wąt-

ki tematyczne. T. 30: nr 2, s. 23–48.
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1986 Weberowska koncepcja legitymizacji: ograniczenia i kontynuacje. T. 30: nr 4,

s. 19–39.

1995 Europa społeczeństw obywatelskich i Europa wspólnot narodowych (z Elż-

bietą Skotnicką-Illasiewicz). T. 39: nr 2, s. 155–165.

1998 Transformacyjna poprawność?: Polscy politycy w okresie zmiany systemowej

(z Bogdanem W. Machem). T. 42: nr 1, s. 103–124.

DROGA DO PROFESURY: TRUDNE LATA 1950–1970

Włodzimierz Wesołowski urodził się 25 listopada 1929 roku w Bory-

sławicach koło Kalisza, w rodzinie nauczycielskiej. Tam spędził pierwszą

dekadę swojego życia, następnie mieszkał w Łodzi i w Warszawie. W Ło-

dzi, po ukończeniu III Państwowego Liceum im. Stefana Żeromskiego,

od 1949 roku odbywał studia w trzyletnim Studium Nauk Społecznych

w Uniwersytecie Łódzkim, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych mię-

dzy innymi przez Józefa Chałasińskiego i Jana Szczepańskiego. Podczas

studiów w Łodzi doświadczył politycznej likwidacji socjologii jako nauki

„burżuazyjnej”.

W 1952 roku, po zakończeniu studiów wyższych pierwszego stopnia,

WłodzimierzWesołowski przeniósł się naWydział Filozoficzny wUniwer-

sytecieWarszawskim; tam też w 1954 roku uzyskał magisterium z filozofii

na podstawie pracy Rola partii i ideologii marksistowsko-leninowskiej w kształ-

towaniu się świadomości proletariatu polskiego w świetle wspomnień robotników.

Swą pracę magisterską pisał w okresie stalinizmu.

Zaraz po uzyskaniu magisterium rozpoczął pracę naukową w Uniwer-

sytecie Warszawskim pod kierunkiem Juliana Hochfelda. Klimat politycz-

ny się zmienił i po 1956 roku socjologia odżyła. W roku akademickim

1958–1959 Włodzimierz Wesołowski przebywał w Stanach Zjednoczo-

nych — trzy miesiące spędził w Columbia University w Nowym Yorku,

a resztę w University of California w Berkeley. Był jednym z pierwszych

socjologów zza żelaznej kurtyny, którzy wyjechali na dodatkowe studia na

stypendium Fundacji Forda. Po powrocie, w 1961 roku, doktoryzował się

na podstawie pracy „Niektóre problemy socjologii klas i warstw społecz-

nych”, w dużej części poświęconej socjologii amerykańskiej (promotor: Ju-

lian Hochfeld). Praca ta była podstawą książki Studia z socjologii klas i warstw

społecznych (KiW, 1962). Trzy lata po otrzymaniu stopnia doktora habilito-

wał się na podstawie pracy Klasy, warstwy i władza, która wkrótce została

opublikowana (PWN, 1966).

W 1964 roku Włodzimierz Wesołowski objął Katedrę Socjologii Ogól-

nej na Uniwersytecie Łódzkim. Dla socjologii łódzkiej był to czas trudny,
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gdyż władze centralne zamierzały ograniczyć studiamagisterskie dowąsko

pojętej socjologii pracy i możliwie ściśle związać socjologię z ekonomią.

Jego wkład w utrzymanie regularnych studiów socjologicznych stał się

oczywisty dopiero wiele lat później, po uzyskaniu dostępu do dokumen-

tów owego czasu. Stosunkowomłody docent o orientacji marksistowskiej,

zainteresowany łączeniem teorii z empirią w analizie struktury społecznej

i jej korelatów, dla uczelni był ważnym atutem w obronie rozwoju różnych

kierunków socjologii w ośrodku łódzkim.

W październiku 1968 rokuWłodzimierzWesołowski powrócił doWar-

szawy, gdzie w Uniwersytecie Warszawskim przez krótki czas był dy-

rektorem powstałego wówczas Instytutu Socjologii, równocześnie objął

w tymże Instytucie kierownictwo Zakładu Socjologii Ogólnej. Lata po wy-

darzeniach marca 1968 roku znów okazały się okresem, w którym trzeba

było bronić autonomii socjologii. Wesołowski w tę obronę był zaangażo-

wany. Ujawniał też strukturalne przyczyny buntu robotniczego z grudnia

1970 roku.

Tytuł profesora Włodzimierz Wesołowski otrzymał w 1971 roku, już

w epoce gierkowskiej.

PROFESOR WŁODZIMIERZ WESOŁOWSKI JAKO UCZONY

Profesor Wesołowski należał do uczonych o zróżnicowanych zainte-

resowaniach, które umiał łączyć w spójne całości. Było to widoczne od

początków jego kariery naukowej, gdy zaczął integrować swe przemyślenia

na temat struktury społecznej z badaniami empirycznymi. W tym kontek-

ście warto zwrócić uwagę na szerokie horyzonty programu badawczego

nad zróżnicowaniem społecznym miast, co znalazło wyraz w badaniach

prowadzonych w Koszalinie i Szczecinie (w 1964 roku) i kontynuowanych

w Łodzi (w latach 1965–1987). Osią analiz były różnice między katego-

riami społeczno-zawodowymi, które były wyróżnione ze względu na ich

miejsce w podziale pracy, ale traktowane jako grupy społeczne o odrębnych

interesach. Profesora Wesołowskiego nurtowało pytanie o to, w jakim

stopniu tego rodzaju podziały — na specjalistów, techników, pracowników

biurowych, mistrzów i brygadzistów, rzemieślników, pracowników fizycz-

no-umysłowych oraz robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowa-

nych — są istotne ze względu na szeroki wachlarz możliwych korelatów.

W programie badawczym dotyczącym struktury społecznej miast zna-

lazły się zagadnienia zróżnicowania dochodów i standardu materialnego,

wzorów ruchliwości społecznej i geograficznej, czasu wolnego i form jego

spędzania, konsumpcji kulturalnej i życia towarzyskiego oraz wzorów za-
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wierania małżeństw. Szczególne miejsce zajmowały aspekty subiektywne:

potoczna percepcja struktury społecznej i identyfikacje klasowe. Nawet

z perspektywy kilkudziesięciu lat rozwoju socjologii ten program badaw-

czy zachowuje swąwartość poznawczą.Warto więc sięgać do tomów, które

ukazały się na podstawie tych badań, a były zainicjowane przez zbiór Zróż-

nicowanie społeczne, pod redakcją Profesora Wesołowskiego (Ossolineum,

1970, 1974).

Formułując postulaty dyskursu o klasach w pierwszej połowie lat dzie-

więćdziesiątych, Profesor Wesołowski podkreślał znaczenie problemów

przekształcenia tożsamości społecznej i etosu klas, ich podgrup i człon-

ków. W nowych warunkach ustrojowych przewidywał zanik pewnych eto-

sów lub rozwój zupełnie nowych, które staną się udziałem tylko część klas.

Zdawał sobie sprawę, że to, co się dzieje w strukturach gospodarczych, po-

litycznych i kulturowych, oddziałuje na transformujące się klasy. Zakładał

również proces przeciwny: że zmiana składu klas i rekompozycja zacho-

dząca wewnątrz nich będą oddziaływać na procesy makro także w innych

obszarach — w tym w sferze kultury. Poglądy te, formułowane w począt-

kowym okresie przemian ustrojowych, stanowiły inspirację nie tylko dla

badaczy struktury społecznej.

W latach 2002–2005 Profesor Wesołowski był Przewodniczącym Pol-

skiego Towarzystwa Socjologicznego. Za jego kadencji odbył się XII Ogól-

nopolski Zjazd Socjologiczny (Poznań, 2004). W czasie organizowania

Zjazdu potrzebą chwili było skupienie się na problemach polskich w kon-

tekście procesów europejskich, z uwzględnieniem cywilizacyjnych uwa-

runkowań rozwoju naszego kraju oraz bliższych i dalszych celów działania

w ramach Unii Europejskiej. Jako przewodniczący Komitetu Programowe-

go patronował wypracowaniu takiej koncepcji Zjazdu, która pokazałaby

zróżnicowanie polskiego środowiska socjologicznego podwzględem przyj-

mowanych perspektyw teoretycznych, metod badawczych i zainteresowań

tematycznych. Tę różnorodność postrzegał jako zaletę polskiej socjologii.

Tytuł księgi pozjazdowej — której był współredaktorem, razem z Janem

Włodarkiem— oddaje aktualność jego zainteresowań teoretyczno-badaw-

czych; tytuł ten brzmi Kręgi integracji i rodzaje tożsamości: Polska Europa Świat

(Scholar, 2005).

Ugruntowanie międzynarodowej pozycji naukowej przyniosły książ-

ki Classes, Strata, and Power (Routledge & Kegan Paul, 1979; wznowienie

2016) oraz Social Mobility and Social Structure (współautor B. W. Mach, Ro-

utledge&Kegan Paul, 1987). Obie cechuje rozmach teoretyczny i wprowa-

dzenie istotnych innowacji koncepcyjnych.W pierwszej— najbardziej ory-

ginalną ideą była konceptualizacja rozbieżności czynników statusu (zwa-
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na dekompozycją cech położenia społecznego) i wskazanie, iż przy pew-

nych systemach wartości stan opisywany przez to pojęcie może oznaczać

zmniejszanie się nierówności społecznych. W drugiej książce — procesy

ruchliwości społecznej zostały nowatorsko opisane w związku z przemia-

nami organizacji społecznej i funkcjami, jakie mobilność pełni i może

pełnić w szerszym systemie społecznym. Obie te prace są szczególnie waż-

ne dla analiz okresów wielkich transformacji społecznych, ekonomicznych

i politycznych.

W charakterystyce Profesora Wesołowskiego jako uczonego nie mo-

że zabraknąć wzmianki o jego zainteresowaniach elitami politycznymi,

w szczególności parlamentarzystami. Na temat posłów na Sejm zreda-

gował — ze współpracownikami: Jackiem Wasilewskim, Ireną Pańków

i Barbarą Post — trzy tomy (1992, 1995 i 1998). Uwzględniając zróżni-

cowanie elit politycznych w krajach postkomunistycznych przygotował,

razem z Johnem Higheyem i Janem Pakulskim, obszerną pracę zbiorową

Postcommunist Elites and Democracy in Eastern Europe (Palgrave, 1998).

Analizując cele badawcze socjologii polityki, a zwłaszcza podejścia sto-

sowane w studiach nad elitami, Wesołowski krytycznie oceniał uwikłania

twierdzeń teoretycznych w założenia aksjologiczne. Opowiadał się za neu-

tralnością aksjologiczną i był przekonany, że perspektywa taka w badaniu

różnorodnych aspektów elit i ich funkcjonowania jest możliwa. Jak wyja-

śniał, podejście neutralne odrzuca sugestię trwałej relacji między elitami

a resztą społeczeństwa, co miałoby polegać na większej mocy programo-

twórczej i kontrolnej elit niż mas. Według podejścia neutralnego taka

trwała relacja „elity–masy” nie jest strukturalną koniecznością. W tym

kontekście sugestia wielkiej (lub pierwszorzędnej) roli elit w aranżacji

konsensusu przy przejściu od komunizmu do demokracji winna być trak-

towana jako hipoteza sprawdzająca się w określonym regionie, w określo-

nej geopolitycznej sytuacji, w warunkach szczególnego psychologicznego

przygotowania polityków po obu stronach konfliktu.

Studiując elity polityczne, Profesor Wesołowski zajmował się także

zagrożeniami dla systemu demokratycznego. Rozpatrywał dysfunkcje wo-

bec procesów demokratyzacji. Poświęcił sporo uwagi legitymizacji jako

potocznej filozofii władzy, wprowadzając analityczne rozdzielenie rzeczo-

wych środków panowania (do których zaliczał wojsko, policję i administra-

cję państwową) i subiektywnej wiary legitymizacyjnej poddanych państwa

(czyli przyjęcie takich wartości, które uzasadniają panowanie). Na tym tle

rozważał takie „pretensje rządzących do legitymizacji”, które nie są w sta-

nie przekształcić się w element potocznej świadomości. I stawiał pytanie

o skuteczność propagandy.
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W związku z uczestnictwem w międzynarodowym programie IntUne

Profesor Wesołowski interesował się tożsamością europejską. Dzięki pro-

wadzonym badaniom wiedział, iż gdy w sondażach opinii publicznej re-

spondenci wyjawiają, iż czują się Europejczykami, to na myśli mają przede

wszystkim „obywatelską” koncepcję europejskości, opartej na właściwo-

ściach Unii Europejskiej jako systemu politycznego, który nadaje im okre-

ślone prawa, obowiązki i symboliczne atrybuty. Zastanawiał się, czy takie

obserwacje nie zubażają perspektywy poznawczej i nie pomijają bogat-

szych treści tożsamości europejskiej. Twierdził, iż warto postawić pytanie,

ile dzisiaj wykształcony Europejczyk zawdzięcza inicjacji kulturowej, kie-

dy prezentuje swoją „polityczną” tożsamość. Zwracał uwagę, że najwięk-

sze przełomy naukowe i technologiczne, a także największe filozoficzne

osiągnięcia Europy, rozkwit jej architektury, rzeźby, malarstwa i literatury

pięknej były zawsze bardziej „europejskie” niż „narodowe”. Jedność Eu-

ropy istniała dawno przed Unią Europejską, ogólnoeuropejski charakter

miała myśl polityczna, czyli rozważania o konieczności istnienia organi-

zacji politycznej społeczeństwa, a także refleksje o lepszych i gorszych

ustrojach państw. Profesor Wesołowski występował przeciw pomniejsza-

niu składnika kulturowego w formowaniu tożsamości Europejczyków —

łącznie z tożsamością polityczną.

W uprawianiu socjologii ProfesorWesołowski zawsze przestrzegał ści-

słych rygorówmetodologicznych. Uważał, że koncepcje naukowe powinny

podlegać weryfikacji nie tylko przez konfrontację z dorobkiem „konkuren-

cyjnych” paradygmatów teoretycznych, ale w równym stopniu poprzez wy-

niki badań empirycznych. W trosce o porównywalność i kumulatywność

badań empirycznych zainicjował ogólnometodologiczne studia, których

celem była standaryzacja podstawowych zmiennych strukturalnych: wie-

ku, wykształcenia, dochodu, sytuacji mieszkaniowej i zawodów. W rezul-

tacie tych starań powstały wielce użyteczne, umożliwiające porównywal-

ność i kumulację wyników badań, stosowane do dziś narzędzia badawcze.

PROFESOR WESOŁOWSKI JAKO ORGANIZATOR

W 1974 roku Włodzimierz Wesołowski został zastępcą dyrektora

w Instytucie Podstawowych ProblemówMarksizmu-Leninizmu— IPPM-L

(1974–1980). Równolegle sprawował też opiekę naukową nad swoimi

wychowankami w Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął programy

badawcze w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

W IPPML, razem ze współpracownikami, Zbigniewem Sufinem i Krzysz-

tofem Ostrowskim, stworzył nowoczesny ośrodek badania postaw i opinii
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publicznej, realizujący badania szybko i z wykorzystaniem ówczesnych no-

wych rozwiązań technicznych. W znacznym stopniu był to udany projekt,

instytucja prowadziła dość regularne sondaże, często na dużych repre-

zentatywnych próbach dorosłej ludności. Niestety raporty z tych badań

nie były doceniane i czytane przez politycznych decydentów.

W tym samym roku, w którym ProfesorWesołowski został zastępcą dy-

rektora Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu, był

też organizatorem konferencji Komitetu Stratyfikacji Międzynarodowego

Towarzystwa Socjologicznego (w Jabłonnie koło Warszawy). Konferencja

ta, znana w światowym środowisku socjologicznym jako 1974-RC 28 Con-

ference in Warsaw, miała duże znaczenie dla zmian w paradygmacie porów-

nawczych badań struktury i ruchliwości. Tacy wybitni naukowcy z wielu

krajów, jak Robert Hauser, David Featherman, Donald Treiman, Aage B.

Sørensen, Daniel Bertaux, Ken’ich Tominaga, Seppo Pöntinen, Roger Gi-

rod, Rudolf Andorka i wielu innych, zaprezentowali wówczas w swoich

referatach oryginalne wyniki badań, które w dużej mierze przezwycięża-

ły ograniczenia status attainment approach. Jest to dobrze udokumentowane

w książce, która była rezultatem konferencji i ukazała się pod auspicjami

Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (Social Mobility in Com-

parative Perspective, pod red. Włodzimierza Wesołowskiego, Kazimierza

M. Słomczyńskiego i Bogdana W. Macha, Ossolineum, 1978).

Profesor Wesołowski we współpracy z Erickiem Alardtem kierował

badaniami polsko-fińskimi. Plonem tego projektu jest opublikowana w ję-

zyku angielskim książka Social Structure and Change: Finland and Poland.

Comparative Perspective (PWN, 1978). Publikacja ta była systematycznym

przeglądem podobieństw i różnic w funkcjonowaniu struktury w krajach

o różnych ustrojach, Dostarczyła także ważnych teoretycznie obserwacji.

Do empirycznych badań międzykrajowych powrócił Profesor szesnaście

lat później, gdy wraz z Atti Alestalo, wspomnianym wcześniej Erickiem

Alardtem oraz Andrzejem Rychardem opublikował pracę The Transforma-

tion of Europe: Social Conditions and Consequences (IFiS Publishers, 1994). Jej

temat to integracja Europy, problemy państwa dobrobytu oraz kwestie po-

wrotu Polski do gospodarki rynkowej.

W latach siedemdziesiątych, w ramach współpracy między Akademia-

mi Nauk krajów socjalistycznych, socjologowie z różnych krajów podej-

mowali wspólne badania nad strukturą społeczną. Koordynatorem naj-

większego projektu i liderem merytorycznym był Profesor Wesołowski.

Pod jego redakcją ukazały się: praca zbiorowa Przemiany struktury społecznej

w ZSRR i Polsce (KiW, 1976, z rosyjsko-języczną wersją równolegle opu-

blikowaną w Moskwie przez wydawnictwo Nauka) oraz biuletyny spra-
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wozdawcze (Informacionnyj bjulleten: XVI ProblemnajaKomisijaAkademij Nauk

Socialističeskich Stran: Evoljucija social’noj struktury socialističeskogo obščestva:

social’noe planirovanie i prognozirovanie, PWN, 1977, 1978 i 1979). Wpływ

Profesora na sposób prowadzenia badań nad nierównościami społeczny-

mi w krajach socjalistycznych zaznaczył się wieloma odwołaniami do jego

prac, pojawiają się one po dziś dzień.

ProfesoraWesołowskiego interesowały możliwości replikacji mających

utrwaloną międzynarodową renomę badań nad strukturą społeczną. Tak

rozpoczęła się jego współpraca z Melvinem L. Kohnem, która doprowadzi-

ła do powtórzenia w Polsce w latach 1978 i 1992 amerykańskich badań nad

wpływem pozycji społecznej na osobowość i funkcjonowanie psychiczne

ludzi.W związku z tymi badaniami odwiedzał National Institute of Mental

Health w Stanach Zjednoczonych, rozszerzał wówczas kontakty między-

narodowe, zapraszając do Polski tamtejszych socjologów i psychologów

społecznych.

Zainteresowanie współpracą międzynarodową znalazło wyraz w przy-

stąpieniu do międzynarodowego programu badawczego IntUne: Integrated

and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe (2005–2009). Był

to program badawczy Unii Europejskiej, koordynowany przez Maurizia

Cotę i Pierangela Isernię z Uniwersytetu w Sienie. Profesor Wesołowski,

razem z Radosławem Markowskim, reprezentował Polskę, uczestnicząc

w pracach przygotowawczych i późniejszym opracowaniu danych. W pro-

jekcie tym wzięło udział 16 krajów. Wśród badanych znalazły się „stare”

i „nowe” kraje Unii Europejskiej, te z Zachodu i nowicjusze z Europy

Środkowo-Wschodniej. Profesor Wesołowski był aktywnym uczestnikiem

spotkań i walnie przyczyniał się do integracji zespołu badawczego, będąc

sojusznikiem przedstawicieli krajów, które przystąpiły do Unii Europej-

skiej w 2004 roku.

PROFESOR WESOŁOWSKI JAKO DYDAKTYK

Dydaktyka była szczególnie cenioną przez Profesora Wesołowskiego

formą aktywności. Dużą wagę przykładał do swoich wykładów uniwersy-

teckich.W tokuwieloletniej pracy akademickiej wUniwersytecie Łódzkim

(1964–1968), UniwersytecieWarszawskim (1968–1974), a później w Col-

legium Civitas (2002–2019) opiekował się studentami, wielu z nich pisało

u niego prace magisterskie. W tych uczelniach, a także w Szkole Nauk

Społecznych i Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,

kształtował zainteresowania i wpływał na losy zawodowe wielu doktoran-

tów. Można w tym gronie odnotować nazwiska późniejszych profesorów:
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Jana Błuszkowskiego,WojciechaModzelewskiego, EdmundaWnuk-Lipiń-

skiego, Jadwigi Koralewicz, Augustyna Wajdy, Antoniego Z. Kamińskiego,

Henryka Domańskiego, Bogdana W. Macha i Bohdana Szklarskiego, a tak-

że autorów tej noty.

Profesor Wesołowski w roli nauczyciela akademickiego interesował się

kształceniem na wszystkich poziomach, od licencjatu po studia postdok-

torskie. Widział konieczność transformacji instytucji akademickich pod

wpływem przemian technologicznych, gospodarczych i społecznych. Wie-

le wartości uważał jednak za stałe: umiejętność krytycznego i twórczego

myślenia, dążenie do prawdy w zgodzie z zasadami logiki i metodologii,

zajmowanie się problemami ważnymi dla rozwoju nauki. Był też surowym,

ale sprawiedliwym krytykiem. W swojej karierze oddziaływał na kilka

pokoleń studentów i młodszych pracowników naukowych. Wielu z nich

przez lata pozostawało z Nim w bliskich, przyjacielskich kontaktach.

Profesora Wesołowskiego zapamiętamy nie tylko jako badacza społe-

czeństwa polskiego o dorobku zapewniającym Mu trwałe miejsce w pol-

skiej i światowej socjologii, ale również jako spolegliwego Mentora i nie-

zapomnianego Nauczyciela.

Kazimierz M. Słomczyński i Krystyna Janicka
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W początkach marca minionego roku, kilka dni po osiemdziesiątych

szóstych urodzinach Bohdana Jałowieckiego, spotkaliśmy się na Uniwer-

sytecie Warszawskim na celebrowaniu jego kolejnego jubileuszu. Tym ra-

zem Bohdan, bo tak mimo różnicy wieku miałem zaszczyt się do niego

zwracać, kończył z działalnością dydaktyczną w EUROREG. Bardzo rzadko

się dzieje tak, by na polskich uniwersytetach pozwalano uczonym wy-

kładać do tego wieku. Przykład Bohdana pokazuje, jak złą praktyką jest

zwalnianie wybitnych uczonych w świetnej intelektualnej formie zaraz po

osiągnięciu wieku emerytalnego, kiedy kontakt z nimi może wiele dać

kolejnym pokoleniom studentów i badaczy. Bohdan był wtedy wyraźnie

wzruszony, choć zwykle bywał powściągliwy w okazywaniu emocji. Nie

wiedzieliśmy wówczas, że dla wielu z nas będzie to ostatnie z Nim spo-

tkanie. Wtedy wydawało się, że będący w świetnej intelektualnej formie

Jubilat będzie trwał wiecznie. Tak się jednak nie stało. Dziewiątego grud-

nia dotarła wiadomość o śmierci Bohdana Jałowieckiego, choć jeszcze parę

dni wcześniej zamieszczał swoje komentarze na Facebooku.

O znaczeniu Bohdana Jałowieckiego dla polskich badań miasta i prze-

strzeni można pisać w różny sposób. Można wymieniać tytuły książek,

których był autorem, współautorem lub redaktorem. Można odwoływać

się do niezliczonych artykułów, wystąpień konferencyjnych, do tematów

prowadzonych przez niego badań. Można jednak wykroczyć poza proste

wyliczenia i statystyki (przecież Bohdan jako naukoznawca był zdecydowa-
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nymwrogiem punktozy) i spróbować pokazać jego znaczenie dla socjologii

miasta, czy raczej szerzej — studiów miejskich, bo tak jego dorobek nale-

ży lokować. Nie będę próbował dokonywać całościowego opracowania, to

wymagałoby bardziej pogłębionych studiów nad jego spuścizną. Spróbu-

ję w sposób osobisty wskazać kilka elementów, które stanowią dla mnie

o znaczeniu Bohdana Jałowieckiego. Ten osobisty ton jest poniekąd uspra-

wiedliwiony, gdyż dane mi było jako studentowi słuchać jego wykładów,

a potem kierować założonym przez niego zakładem i zajmować jego pokój

w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, który to zresztą Insty-

tut współtworzył. Znaczący wpływ na moją drogę naukową mieli też jego

uczniowie. Sam Bohdan już wtedy wyjechał z Katowic. Zostali jednak jego

doktoranci, tacy jakMarek S. Szczepański, Ewa Bogalska-Martin,Wojciech

Błasiak. Jałowiecki przez całe życie nie bał się współpracy z ludźmi mło-

dymi i przyciągnął do siebie osoby myślące oryginalnie o swoim miejscu

w socjologii, mające swoje zdanie i potrafiące go bronić. Nie bał się z ta-

kimi osobami pracować, co dziś nie zdarza się często. Przekazywał im też

swoje zainteresowania przestrzenią.

Na wykładach Bohdana, których dane mi wysłuchać, poznałem frag-

menty Społecznego wytwarzanie przestrzeni— najważniejszej dla mnie książ-

ki jego autorstwa. Książki, która obok prac Aleksandra Wallisa najsilniej

wpłynęła na sposób uprawiania polskich badań nad przestrzenią. To dzię-

ki niej i dzięki inicjatywie Bohdana weszły do polskich studiów miejskich

dokonania Manuela Castellsa i francuskich neomarksistowskich badaczy

przestrzeni (Henriego Lefebvre’a, Jeana Lojkina, Raymonda Ledruta). Tłu-

maczył zresztą ze StanisławemNurkiem fragmenty ich prac. Dzięki niemu

ukazała się też po polsku (z jego wstępem i udziałem w tłumaczeniu) naj-

ważniejsza praca dla tego nurtu badań nad przestrzenią: Kwestia miejska

Manuela Castellsa. Konsekwentnie promował literaturę francuskojęzycz-

ną, co stanowiło rzadkość wśród anglojęzycznych badaczy miasta. Nie

można też zapominać, że drugim fundamentem, na którym opierała się

koncepcja Społecznego wytwarzania przestrzeni, była myśl Fernanda Braude-

la, na długo wcześniej zanim trafiła do obiegu polskiej socjologii.

Miasta nie można badać zamykając się w ramach jednej dyscypliny. Ro-

zumiał to świetnie Jałowiecki, konsekwentnie wykraczając poza socjolo-

gię. Jego prace trudno jednoznacznie zakwalifikować do konkretnej dyscy-

pliny. Kiedyś na geograficznymKonwersatoriumWiedzy oMieście zaliczo-

no go nawet do klasyków polskiej geografii społecznej. Jednak i poza nią

wykraczał w swoich pracach. Dlatego tak dobrze czuł się w EUROREG-u,

gdzie trafił w połowie lat osiemdziesiątych i pozostał do końca swojej pracy

naukowej. Ta z założenia interdyscyplinarna placówka była jakby stwo-
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rzona dla niego. W dodatku spotkał tam Grzegorza Gorzelaka, z którym

stworzył niezwykły duet badający problematykę rozwoju regionalnego.

Napisali razem wiele prac, które weszły do kanonu polskich badań regio-

nalnych. Wzajemnie się uzupełniali. Przez lata profesor Gorzelak w coraz

większym stopniu uwzględniał perspektywę socjologiczną, a profesor Ja-

łowiecki dokonania nauk ekonomicznych. Ich wspólne prace dokumentują

sporą część transformacji Polski lokalnej i regionalnej ostatnich kilkudzie-

sięciu lat.

Tym, co wyróżniało Bohdana Jałowieckiego, był sposób pisania o mie-

ście. Nie zatracając naukowego charakteru tekstu, potrafił dostępnie

przedstawiać ważne procesy dziejące się w miastach lub regionach. Jało-

wieckiego po prostu dobrze się czyta. W dodatku jego prace bogate są

w odniesienia zdradzające wielką erudycję autora. Odbiega to od wszech-

obecnego w polskich studiach miejskich żargonu naukowego, który nie-

kiedy utrudnia zrozumienie myśli autora. Jałowiecki o mieście potrafił

pisać jasno (nomoże oprócz początków Społecznegowytwarzania przestrzeni)

zarówno w pracach naukowych, jak i bardziej eseistycznych. Jego Czyta-

nie przestrzeni może być znakomitym wstępem do studiów miejskich lub

po prostu lekturą pozwalającą na lepsze zrozumienie miasta tym, którzy

nim się pasjonują. Podobnie zresztą jak Okruchy miast — intymne zapiski

o miejscowościach ważnych dla niego. Zapiski zdradzające głęboką znajo-

mość funkcjonowania polskich i nie tylko polskich miast.

Bohdan wyróżniał się też sposobem bycia. Był elegancki w zachowaniu

i w sposobie ubierania. Był trochę z innego świata. Syn przedwojennego

dyplomaty, ostatniego polskiego konsula z Olsztyna. Bywały w świecie.

O wyrobionych gustach kulinarnych. Przygotowując się do wystąpienia na

jego ostatnim jubileuszu, rozmawiałem z jedną z jego magistrantek, która

opowiadała o przyjęciu wydanym w katowickim mieszkaniu Profesora. Na

przyjęciu tym podano wówczas (a był to koniec lat siedemdziesiątych) su-

rowe warzywa w towarzystwie dipów. To wówczas szokowało i pozostało

w pamięci czterdzieści lat po tym wydarzeniu (wątek tego nietypowego

dla peerelu poczęstunku pojawił się też w pośmiertnym wspomnieniu in-

nego ucznia Profesora). Ta elegancja nie oznaczała wcale powściągliwości

w formułowaniu krytycznych uwag w recenzjach i na konferencjach. Po-

trafił bardzo ostro wykazać niedoskonałości tekstu lub wystąpienia. Umiał

też dać do zrozumienia, że ceni kogoś za jego naukową pracę. Nie był wol-

ny od wyrażania sympatii lub jej braku dla pewnych podejść teoretycznych

lub sposobu uprawiania nauki. Nie akceptował zmian, które zachodziły

w nauce polskiej. Dawał temu upust w licznych komentarzach na Facebo-

oku. Był bowiem wielkim miłośnikiem tego rodzaju nowinek.
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Nasza ostatnia rozmowa, na wspominanym już tu kilkakroć jubile-

uszu, dotyczyła Katowic. Miasta, w którym kiedyś mieszkał i w którym

często bywał, a którego magii nigdy nie poczuł, choć jego bliskie współ-

pracowniczki i przyjaciółki do tego go przekonywały. Mówiliśmy o tym, że

powinien tu wrócić i dostrzec pozytywną energię, która w tym mieście się

pojawiła. Niestety nie zmieni już zdania o moim, a kiedyś naszymmieście.

W grudniu 2020 roku odszedł znakomity uczony. Na Facebooku, któ-

rym tak się pasjonował, napisano; „nauczyciel i mentor wielu pokoleń

badaczy miejskich w Polsce”.

Tomasz Nawrocki
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Francis Bacon

INFORMACJONALIZACJA I ARCHÉ

Zgodnie ze stylem narracji Yuvala Harariego analizy zaczniemy od kwe-

stii praktycznych, osobliwie osadzonych na pewnej funkcjonalnej społecz-

nie fikcji epistemologicznej — zakładającej ogólnie, iż przetwarzanie in-

formacji jest głównym sposobem kolaboracji organizmu (jednostka, pod-

miot) z rzeczywistością (percepcja rozszerzona, tożsamość). Organizm

„kolaboruje” w tym sensie, iż jest ontologicznie odrębną od otoczenia ca-

łością, która ma prywatną epistemologię, osobiste cele oraz narzędzia po-

znawcze—mniej lub bardziej dostosowane do reguł społecznego komuni-

kowania. „Gdziekolwiek spojrzeć — pisał historyk techniki George Dyson

(1997, s. 218) — wszystko okazuje się bardziej rozumne i żywsze, niż się

przedtem wydawało. Im bliżej poznajemy układy przetwarzania informa-

cji, których doskonałym przykładem jest nasz mózg, tym bardziej przeko-

nujemy się, że one działają jak układy ewolucyjne, a im bliżej poznajemy
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układy ewolucyjne, tym więcej odnajdujemy w ich funkcjonowaniu cech

urządzeń przetwarzających informację”. Zarówno w teorii informacji, jak

i w dyskursie poświęconym społecznym skutkom tzw. informacjonalizacji

pojawia się szereg specyficznych pojęć, których omówienie jest niezbędne

do charakterystyki koncepcji dataizmu (Kryszczuk, Szymański 2019).

Termin „informacjonalizacja” oznacza proces stopniowego wzrostu

znaczenia analizy danych dla trwania i replikacji danego systemu na po-

ziomie zarówno jednostki, jak i grupy czy społeczeństwa, a szerzej — całej

ludzkości. Znaczenie kulturowe procesu informacjonalizacji można okre-

ślić na teoretycznej skali złożoności, na której determinizm technologiczny

zajmuje pozycję skrajną. Jak pisał w roku 2013 Mateusz Halawa: „To, co

techniczne — zapisane w algorytmie procedury kwantyfikacji i reguły ran-

gowania treści, protokoły określające, jakie działania są w ramach systemu

możliwe, a jakie nie, oraz interfejs, który pozwala przeżywać interakcję

z maszyną jako «bycie wśród ludzi» — należy rozumieć jako materialną

infrastrukturę uspołecznienia. Infrastruktura ta nie jest neutralna” (Hala-

wa 2013, s. 119). Używane w naukach społecznych pojęcia metaforyczne,

zgodnie z językoznawstwem kognitywnym (Lakoff, Johnson 2020), zwią-

zane są wielotorowo z doświadczeniem (percepcją) i stanowią podstawę

argumentacji Harariego w sporze o przyszłość cywilizacji.

Analizując koncepcję dataizmu warto pamiętać, iż pojęcie informacjo-

nalizacji pojawia się w modernizacyjnych teoriach stadiów komunikacyj-

nych (Goban-Klas 2002, s. 15–17, 286–289). W zasadniczym swym dziele

Rise of Network Society Manuel Castells (2000) pisał o procesie informacjo-

nalizacji w sensie ogólnego wpływu technologii informacyjnych i komuni-

kacyjnych na strukturę ekonomiczną, polityczną i społeczną. Na potrzeby

tych rozważań proponujemy, aby informacjonalizacja zawierała się polu

znaczeniowympojęcia „modernizacja”—w tym sensie społeczeństwo bar-

dziej zmodernizowane jest zarazem bardziej zinformacjonalizowane, to

znaczy przetwarza więcej informacji, niekoniecznie rozumiejąc ich sens.

Natomiast pojęcie informacjonalizacji jest szersze od pojęcia informatyza-

cji, gdyż: 1) obejmuje dodatkowo zjawiska ze sfery społecznej (tj. zmiany

w systemach edukacji); 2) nie rozstrzyga o rodzaju mediów i urządzeń,

za pomocą których przetwarza się dane i kontroluje uwagę podmiotów

(centralnie, hierarchicznie, demokratycznie, losowo itd.); 3) pozostawia

otwartą kwestię architektury semantycznej i logiki algorytmów SI, któ-

ra wynikać będzie — do czasu zaistnienia niekontrolowanej osobliwości

— z decyzji politycznych i gospodarczych, osadzonych gruntownie w sze-

roko rozumianej sferze kultury (obyczaje, język, prawo, sztuka, religia,

nauka itp.). Wątek informacjonalizacji jako praprzyczyny porządku i zmia-
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ny społecznej, razem z dość śmiałymi wnioskami z zakresu biologii, został

rozwinięty przez Harariego wHomo deus. Krótka historia jutra (2018). Książ-

ka ta została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, stając się świato-

wym bestsellerem. Jest także szeroko komentowana, zarówno w prasie,

jak i w środowisku naukowym.

Innym terminem, który należy przybliżyć, jest pojęcie arché. Wykorzy-

stywane jest ono w charakterystyce stanowisk filozofów przedsokratej-

skich. Jak podaje Giovanni Reale (2008, s. 76, 81), terminu tego po raz

pierwszy miał użyć Anaksymander w celu określenia primum — pierwszej

i ostatecznej zasady rzeczywistości. Głównym celem filozofów tego okresu

była próba wskazania najważniejszego — podstawowej zasady rzeczywi-

stości, z której wywodzi się wszystko to, co istnieje. Na przykład Tales za

arché uznawał wodę, a według Anaksymanesa było nią powietrze. Filozo-

fowie przedsokratejscy, stawiając sobie ambitny cel wyjaśnienia przyczyn

istnienia rzeczywistości, dokonywali zarazem znaczącej jej redukcji do jed-

nego, wybranego przez nich żywiołu lub elementu. Sposób formułowania

przez nich własnych stanowisk był związany z poziomem wiedzy przyrod-

niczej ówczesnego okresu. W toku analizy stanowiska Harariego można

dostrzec, że on także, wzorem wczesnych filozofów, dokonuje znaczącej

redukcji złożonej rzeczywistości — do postaci informacji.

STRUKTURALNE UWARUNKOWANIA DATAIZMU

Z nastaniem roku 2018 jeden z blogerów zamieścił na autorskiej stro-

nie komentarz (który może zostać uznany także za element manifestu

XXI wieku) do książki Harariego, popularyzatora idei dataizmu: „Uchy-

limy naszą prywatność, aby zyskać możliwość dłuższego życia w lepszym

zdrowiu. To jest właśnie sedno opisywanej przez Yuval Noah Harariego

nowej religii — dataizmu. Będziemy się dzielić ze sztuczną inteligencją

wszystkim co nas dotyczy, za obietnicę lepszego życia. […] Maszyna po-

stawi lepszą diagnozę, niż lekarz dowolnej specjalizacji, dokładniej poli-

czy prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zjawiska oraz nie ulegnie

stronniczości opinii. Podjęte przez sztuczną inteligencję wybory są więc

bardziej optymalne, w porównaniu z ludzkimi. […] I oczywiście mogą

się zdarzyć sytuacje, gdy w pojedynczych przypadkach człowiek podejmie

decyzję lepszą niż maszyna. Ale to się dzieje coraz rzadziej. A kto z nas

chciałby wieść życie, w którym podejmie same złe decyzje?”¹.

¹ Blog Rafała Kinowskiego (http://antykruchosc.blox.pl/2018/01/Dataizm.html [do-

stęp: 18.06.2018]).
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Wizja podejmowania wyłącznie dobrych — w sensie racjonalnej opty-

malizacji — decyzji dla wielu ludzi jest czymś naturalnie kuszącym. Do

tego stopnia, że indywiduum (zapewne nie każda osoba) jest w stanie

zrezygnować z możliwości ryzyka życiowego, związanego z autonomicz-

nymi wyborami. Można się oczywiście nadal spierać, do jakiego stopnia

postawa dataistyczna jest zgodna bądź nie z – dajmy na to — etyką po-

stulowaną przez Immanuela Kanta w pracy Co to jest oświecenie?, w któ-

rej przekonywał on do świadomego, krytycznego i samodzielnego po-

sługiwania się rozumem (Kant 2005, s. 44–49). W XXI wieku tzw. ży-

cie 3.0 zmierza nieuchronnie w kierunku superinteligencji, korzystającej

z algorytmów karmionych big data (Tegmark 2019). Habitat typowego

ziemianina staje się „wielkim zbiorem” danych, które można zarchiwi-

zować, przetworzyć, odczytać, przeanalizować ponownie oraz skutecznie

wykorzystać do osiągnięcia zamierzonych celów (ponad połowa ludzi na

świecie ma dziś dostęp do internetu). Informacjonalizacja jest wygod-

nym terminem, podkreślającym informacyjną wagę przemian cywilizacyj-

nych².

Zachodzący prężnie proces digitalizacji jest jednym z czynników (eta-

pów, wariantów, elementów) procesu informacjonalizacji, ikoną którego

stał się mobilny internet. Obsługujące zapotrzebowanie konsumentów

„silniki SI” uczą się na bazie własnych błędów, co czyni je otwartymi także

na absurdy, masowo generowane przez miliardy internautów. Biorąc pod

uwagę całościowe ujęcie postaci ludzkiej (osoby, jednostki, tożsamości),

inteligentny system ma dwa skrajne wyjścia: 1) wyeliminować możliwo-

ści perswazyjne wolnych od racjonalnej kontroli grup wpływu, których

aktywność prowadzi do chaosu epistemologicznego (szczepionki są do-

bre czy złe?); 2) pozwolić wszystkim na profesjonalizację i urynkowienie

własnych pomysłów, co daje kontrolę nad ewentualnymi rozbieżnościami

doktryny i praktyki. Skrajne rozwiązania otacza się kordonem bezpieczeń-

stwa, dlatego też dataizm jest programowo otwarty (w Popperowskim

² Termin „informacjonalizacja” jest propozycją jednolitego ujęcia ogólnej treści teorii

informacji, na którą składają się: 1) technologie komunikowania (zasilanie energetyczne,

technika przesyłu i metody kodowania danych), które formalnie oddają typowy sens poję-

cia: głosu, orkiestry, kaligrafii, druku, cyfryzacji czy internetyzacji; oraz 2) policzalne koszty

magazynowania newralgicznych danych z potencjalizacją informacyjną zgromadzonego ar-

chiwum (obecnie częściowo pokrywane przez „model za darmo”, marketing i reklamę, czę-

ściowo przez akcjonariuszy); 3) organizacja opinii publicznej, czyli kontrola nad procesem

przyciągania uwagi różnych audytoriów, elektoratów i publiczności. W odniesieniu do teorii

stadiów komunikacyjnych terminu „informacjonalizacja” należy używać w relacji do pojęcia

„modernizacja”.
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sensie)³. Zapotrzebowanie na inteligentne algorytmy rośnie wprost pro-

porcjonalnie do chaosu, który generują sami ludzie (bazą źródłową są

użytkownicy internetu). Przedstawienie argumentacji Harariego pozwoli

na prześledzenie głównych wątków spojrzenia na kulturę i społeczeństwo

u progu XXI wieku.

ISTOTA DATAIZMU

Pierwszy raz terminem „dataizm” posłużył się David Brooks z gaze-

ty „New York Times” w artykule pt. The Philosophy of Data⁴. Stwierdził, że

stoimy u progu upowszechnienia nowego rodzaju filozofii, która zakłada,

że wszystko, co jest możliwe do zmierzenia, powinno zostać zmierzo-

ne. Informacje zaczynają stanowić najważniejszy element rzeczywistości,

przez co ich posiadanie zaczyna być coraz bardziej znaczące. Szczególne

znaczenie odgrywa w tym kontekście rozwój internetu, który znacznie

przyspieszył przesyłanie informacji w skali całego globu. Jak wielu innych

dziennikarzy, piszących często w sposób ogólnikowy, David Brooks zwra-

ca szczególną uwagę na to, że statystyka pozwala przewidywać określone

wyniki w sporcie, w polityce (np. podczas wyborów), w sferze konsumpcji

i spraw powszednich. Epistemologiczna filozofia dataizmu sformułowana

przez Brooksa zyskuje jednak coraz większą popularność, z racji rosnące-

go wykorzystywania narzędzi cyfrowych do kształtowania „nowego świa-

ta”, a także rosnącego zainteresowania badaczy oraz mediów rozwojem

Sztucznej Inteligencji (SI) czy narzędzi telekomunikacyjnych.

Harari, podobnie jak jońscy filozofowie przyrody i wielu innych myśli-

cieli, analizuje istnienie naczelnej, fundamentalnej zasady rzeczywistości,

którą jego zdaniem jest informacja (Harari 2018, s. 411). Ta naczelna zasa-

da polega na tym, że „wszystko” można sprowadzić do przeliczania danych

— fizycznych, biochemicznych, społecznych. Harari przypomina sukces

O powstawaniu gatunków Karola Darwina oraz maszynę Turinga jako kro-

³ Analizę danych na masową skalę wykorzystano podczas opisu rozprzestrzeniania się wi-

rusa H1N1 w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku. Algorytmy Google’a, posiadające dane

dotyczące wirusa grypy, pozwoliły na przewidzenie sposobów rozprzestrzeniania się świń-

skiej grypy, a w rezultacie opanowanie wirusa i zabezpieczenie przed zachorowaniem ludzi.

Algorytmy „uczyły się” od 2003 do 2008 roku, opierając się na wyszukiwaniu przez użyt-

kowników Google’a słów kluczowych dotyczących grypy (np. jakie są objawy…, czy jak wy-

leczyć…), a także posiadając informacje dotyczące lokalizacji użytkowników. Wyszukiwanie

pokrywało się z rozprzestrzenianiem się i formowaniem ognisk chorobowych (Mayer-Schön-

berger, Cukier 2014, s. 1–2).
⁴ David Brooks, The Philosophy of Data (https://www.nytimes.com/2013/02/05/opinion/

brooks-the-philosophy-of-data.html [dostęp: 20.12.2020]).
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ki milowe przejścia do obecnej sytuacji (Harari 2018, s. 414). Człowiek

został zredukowany do puli genów, to jest informacji genetycznych⁵, któ-

re nie różnią się jakościowo w żaden sposób od informacji kodowanych

przez naturę. Oddaje on także świadomie pole postępowi, pozwalającemu

na konstruowanie coraz bardziej zaawansowanych algorytmów, zdolnych

do użytkowego przetwarzania coraz większej liczby danych. Na tych zało-

żeniach ufundowana jest koncepcja dataizmu Harariego — wszystko jest

policzalną informacją, niezależnie od tego, czy mówimy o człowieku, od-

ległej planecie czy głowonogach. Jednocześnie to technika, a konkretnie

algorytmy i komputery są w stanie przetwarzać dane w ilościach, których

nie jest w stanie przetworzyć żaden pojedynczy mózg. Oto dataistyczna

definicja kultury: uporządkowany celowo zbiór informacji. „Dataizm głosi,

że wszechświat składa się z przepływu danych, a wartość każdego zjawi-

ska czy bytu określa jego wkład w przetwarzanie danych. […] Dataizm

zestawia jedne z drugimi, zwracając uwagę, że zarówno do algorytmów

biochemicznych, jak i do elektronicznych znajdują zastosowane dokładnie

te same zasady matematyczne. Tym samym dataizm obala barierę mię-

dzy zwierzętami a maszynami i spodziewa się, że algorytmy elektroniczne

w końcu rozszyfrują i prześcigną algorytmy biochemiczne” (Harari 2018,

s. 412).

W świecie zbudowanym na permanentnej analizie danych zasadniczą

rolę odgrywa proces komunikacji społecznej, w którym aktywny udział

biorą konkretni ludzie, wyznający zasadę, by: „[…] pozyskiwać informacje,

gdziekolwiek są przechowywane, kopiować je i dzielić się nimi ze światem.

[…] By przekonać sceptyków, dataistyczni misjonarze bezustannie tłuma-

czą, jak olbrzymie korzyści niesie ze sobą wolność informacji. Tak jak ka-

pitaliści wierzą, że wszystko, co dobre, zależy od wzrostu gospodarczego,

tak dataiści wierzą, że wszystko, co dobre — w tym wzrost gospodarczy —

zależy od wolności informacji” (Harari 2018, s. 430–431). Z perspektywy

dataisty informacją może być wszystko, co można zakomunikować i repli-

kować: „Według dataizmu V symfonia Beethovena, bańka giełdowa i wirus

grypy to tylko trzy wzory przepływu danych, trzy prawidłowości, które

można analizować z użyciem tych samych podstawowych pojęć i narzędzi”

(Harari 2018, s. 412). Niezmiennie fundamentalne bytowanie w świecie

przeżywanym (doświadczenia zmysłowe, qualia, obraz manifestujący się)

związane jest z tym, że dany wytwór nie odbiega u swych podstaw ist-

nienia od każdego innego wytworu zgodnego z prawami fizyki, oba zaś

⁵ Oczywiście nastąpiło to później na skutek rozwoju badań biologicznych. Jednak poja-

wienie się teorii ewolucji miało znaczący wpływ na dalszy rozwój nauki.
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są jedynie zlepkiem uporządkowanej systemowo informacji. Tego rodza-

ju przekaz proponowany jest w dataizmie na poziomie rozważań ogólnych

dla humanistów, praktycznym celem jest zaś utrzymanie dostępu do źródła

wiedzy, przetworzenie ich, a następnie zbudowanie systemu wyjaśniają-

cego rzeczywistość (Harari 2018, s. 412–414), efektywnego w realizacji

celów politycznych czy gospodarczych.

Dla współczesnego kapitalizmu nie ma znaczenia, jaka funkcja jest

przypisana określonemu towarowi. Kultura zostaje pozbawiona swej sym-

boliki, a wytwory swych lokalnych sensów. W miejsce kondensacji uwagi

konsumenta powstają inne sensy, związane bezpośrednio z komunikowa-

ną medialnie treścią (reklama). Jako przykład często podaje się zjawisko

„marki” (brand), która „działa między kulturą a gospodarką, łącząc lokal-

ne symbole, znaczenia i rozpoznawalne przeżycia z globalnym systemem

dystrybucji usług i towarów. Pośredniczy między życiem wewnętrznym

konsumentów a interesem producentów (zorientowane psychologicznie

badania rynku posługują się pojęciem marki, by ramować towary jako

odpowiedzi na funkcjonalne i emocjonalne «potrzeby» ludzi). Mediuje

pomiędzy afektywnymi jakościami życia codziennego a ilościową logiką

pomiaru (narzędzie brand equity ma zdolność przeliczania «emocjonalnego

wizerunku» na pieniądze)” (Halawa 2013, s. 137).

Z kolei dla dezyderatu decyzyjności władzy państwowej kluczowe jest

utrzymanie „stanu umysłu” wyborczej publiczności na właściwym —

z punktuwidzenia efektywności komunikacji— poziomie kompetencji po-

znawczych. Drugą opcją zachowania skuteczności systemu wolnego rynku

jest polemika ze stanowiskiem ekspertów, którzy chcą kontynuować docie-

kania sprawiedliwości pod racjonalną ochroną instytucjonalną (regulacje

prawne i kodeksy etyki). Nie tylko ze względu na złożoność organizacji

pracy badaczy polityczne sprawy decyzyjności komplikują się w wyniku

informacjonalizacji, która utrudnia centralną kontrolę przepływu danych,

informacji czy wiedzy. Imposilibizm wobec pewnych rozwiązań skłania do

podjęcia właściwych krokóww kierunku unormowania sytuacji społecznej

regionalnie (np. poprzez zakwestionowanie rządów prawa). Tak rodzi się

neoluddystyczny partykularyzm wtórny, filozoficznie ujęty przez Daniela

Dennetta w metaforę „od bakterii do Bacha” (Kryszczuk 2018)⁶.

⁶ Dennett w angielskim podtytule książki dodaje „i z powrotem” (and back), co w pol-

skim przekładzie sugerowałoby sceptycyzm wobec bezwzględnego kierunkowania procesu

cywilizacji. Czy osiągnąwszy demokratyczny etap bachowskiej wirtuozerii kompozycyjnej za-

pragniemy powrotu do plemienności disco polo?
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INTELIGENTNY CZŁOWIEK W EPOCE DATAIZMU

W dataistycznej wizji formułowanej przez Harariego wyraźnie obecny

jest redukcjonizm, który dotyka istoty człowieka. Redukcja ta formułowana

jest nie tylko na poziomie ontycznym, gdyż Harari powtarza znane wnioski

dotyczące kondycji człowieka. Według niego, w epoce danych „ludzkie do-

świadczenia nie są święte, a homo sapiens nie jest szczytem stworzenia ani

prototypem jakiegoś przyszłego homo deus. Ludzie są jedynie narzędziami

do tworzenia Internetu wszystkich rzeczy” (Harari 2018, s. 427). Czło-

wiek dziś staje się jedynie twórcą informacji, które przetwarzają algorytmy

w celu optymalizacji wyboru, takiego jak skorzystanie z usługi taksówkarza

czy kierowcy Ubera? Lepiej wybrać serwującą azjatyckie potrawy restaura-

cję mającą 4,4 gwiazdki w ocenie na platfomie Google czy włoską pizzerię

z 4,8 gwiazdki? Instytucjonalizacja ekonomiczna danej usługi informacyj-

nej oznacza zazwyczaj jej wiarygodność, stabilność i bezpieczeństwo, wy-

radzające się w szacunek i poparcie społeczne (social media) (Halawa 2013,

s. 120–121). Pierwszą z charakterystyk dataizmu jest zatem podłączenie

systemu-świata do internetu, włączenie wszystkiego, co tylko możliwe

technicznie i ekonomicznie, do inteligentnej sieci przedmiotów i systemów

zarządzania dużymi bazami danych (big data). Zasada druga zakłada, że za-

równo blokada informacyjna, jak i nadmierna inwigilacja stanowią grzechy

główne dataizmu, ponieważ są bezpośrednią i siłową (przemocową) inge-

rencją w swobodę partycypacji obywatelskiej (Harari 2018, s. 428–429).

Wielość dostępnych kanałów informacyjnych jest poważną barierą dla pro-

pagandowej efektywności agendy władzy, która selekcjonuje i ograniczenia

wiadomości: atrakcyjność i przypadkowość (emergentność) — wyrafino-

wanie i skuteczność komunikatów, w powiązaniu z efektem skali komuni-

kacji sieciowej, przynosi niekiedy zaskakujące rezultaty wyborcze.

Jeśli kultura zostaje zredukowana do zbioru informacji, to ich rozumne

objaśnienie staje się możliwe dzięki ich wykorzystaniu na masową skalę.

Raymond Kurzweil (2013, s. 66) zauważa, że zgodnie z prawem Moore’a,

co 12 miesięcy (przy czym u początku rozwoju przemysłu komputero-

wego były to 24 miesiące) podwajała się liczba tranzystorów w układzie

scalonym. Zakładając, że mózg ludzki posiada określoną ilościowomoc ob-

liczeniową, to rozwój kultury technicznejmusiał doprowadzić domomentu

przekroczenia zdolności, którymi dysponował pojedynczy człowiek (głów-

nie w zakresie operacji symbolicznych). Filozof Daniel Dennett przypomi-

na, żemniej więcej 40–20 tysięcy lat temu przyspieszyła akumulacja wiedzy

symbolicznej, ponieważ bardziej ukierunkowane oraz scentralizowane sta-

wianie problemów doprowadziło do skuteczniejszego ich rozwiązywania:
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„Wśród niezbędnych innowacji są takie genialne «wynalazki», jak pismo,

arytmetyka, pieniądze, zegary i kalendarze, a każdy z nich przyczynił się do

powstania nowego i płodnego systemu reprezentacji. Wyposażył on nasz

obraz manifestujący się w jeszcze bardziej przenośne, odłączalne, dające

się manipulować i rozpoznawać, niezapomniane rzeczy do robienia innych

rzeczy, do używania w celu coraz lepszego opanowania innych rzeczy. Były

to, o ile namwiadomo, darwinowskie «wynalazki», to znaczy wynalazki bez

wynalazców lub przewidujących autorów. […] Te racje bezpodmiotowe⁷

cech i struktur owych wynalazków zostały stopniowo uchwycone, przed-

stawione i docenione przez późniejszych beneficjentów, retrospektywnych

inżynierów odwrotnych. […] Wszystkie te kulturowo przekazywane arte-

fakty, abstrakcyjne lub konkretne, są bezbłędnie zaprojektowanymi narzę-

dziami do myślenia, które nie były pomysłami poszczególnych indywidu-

alnych inteligentnych projektantów” (Dennett 2017, s. 404–405).

W koncepcji Dennetta artefakty musiały się pojawić, gdyż uzależnione

od ich powstania było przeżycie gatunku homo. Jednocześnie zaistnienie

jednego prowadziło do pojawienia się kolejnego, tworząc „drzewo rozwo-

ju”. „Zdajemy sobie sprawę, że nasz gatunek nie jest bardziej odporny na

wyginięcie niż wszystkie […]. Czy jednak kiedykolwiek przyszło nam do

głowy, że ta epoka rozumiejących bohaterów może po prostu dobiegnie

kresu, podczas gdy Homo sapiens będzie się nadal rozmnażać, a jego miano

myślącego człowieka zdezaktualizuje się? Są pewne niepokojące oznaki,

że stajemy się nadmiernie ucywilizowani dzięki pomysłowości wszystkich

oszczędzającym nam pracy i uzależniających wynalazków i że wchodzimy

w erę postinteligentnego projektu” (Dennett 2017, s. 489–490). Scena-

riusz odebrania pracy przez roboty i algorytmy jest stale obecny w pop-

kulturze, prasie popularnonaukowej, a przy okazji większych osiągnięć

z pola naukowo-technicznego przenika do debaty publicznej jako news. Co

do tego, czy i jak sytuacja się rozwinie, nie ma jednak powszechnej zgody

(Szymański 2017).

ALGORYTMY I CYWILIZACJA

Harari, postrzegający ludzi jako systemy przetwarzania danych (na

przykład jak procesory), formułuje tezę o czterech historycznych etapach

postępu ludzkości. Pierwszy etap polegał na wzroście ilości przetwarza-

⁷ Dennett wprowadził pojęcie „racji bezpodmiotowych” (free-floating rationales) w latach

osiemdziesiątych XX wieku i wielokrotnie później omawiał je w kontekście inżynierii od-

wrotnej (reverse engineering).
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nych danych, związanym ze stopniowym przyrostem ludzi w sensie gatun-

kowym. Liczba osób należących do danej gromady czy państwa wpływała

na wydajność przetwarzania przez nich danych, tak jak liczba tranzystorów

w mikroprocesorze wiąże się z możliwością przetwarzania danych przez

komputer. W drugim etapie poszczególni ludzie zaczęli się od siebie róż-

nić, co przełożyło się na różnorodne sposoby interpretowania danych, co

po części powiązane jest ze światopoglądem poszczególnych osób z po-

szczególnych grup społecznych. Trzeci etap, powiązany z procesami globa-

lizacyjnymi, pozwolił na migrację danych (i informacji) na przykład przez

szlaki handlowe. Stykanie się z różnorodnymi poglądami stanowi jeden

z istotnych stymulatorów kreatywności, która przyczynia się do dalszych

przemian świata. W ostatnim opisywanym przez Harariego czwartym eta-

pie istotne stało się uwolnienie danych i pozwolenie na ich swobodny

przepływ.Wynalazkiem, który najbardziej do tego się przyczynił, były sieci

cyfrowe, umożliwiające swobodną wymianę myśli pomiędzy ludźmi na ca-

łym świecie (Harari 2018, s. 425). W dataistycznej perspektywie każdemu

z tych etapów towarzyszyły nowe wyzwania egzystencjalne uczestników

(jednostek) komunikacji społecznej. Jednak ostateczne konsekwencje re-

alizacji zamysłu dataistycznego mają być dla człowieka katastrofalne. Jeśli

ludzkość rzeczywiście jest jednym systemem przetwarzania danych, to co

stanowi jego dane wyjściowe? Dataiści powiedzieliby, że te dane wyjścio-

we stanowi stworzenie nowego i jeszcze skuteczniejszego systemu prze-

twarzania danych, zwanego internetem wszystkich rzeczy. Z chwilą gdy ta

misja zostanie zakończona, homo sapiens zniknie (Harari 2018, s. 427).

Technika „opanowuje” poszczególne sfery aktywności ludzkiej, oferu-

jąc różnego rodzaju ułatwienia, których paradoksalnie często trzeba na

nowo się uczyć. Jednocześnie brakuje spójnej alternatywy dla naukowo-

-technicznego systemu, co zauważyli już Konfucjusz, Mahomet czy Neil

Postman w 1992 roku (Postman 1995, s. 65). Proces informacjonalizacji,

którego syndromem jest obecnie dataizm, sprzyja rozwojowi i komer-

cjalizacji technologii cyfrowych, na czym prima facie korzystają zarówno

politycy, biznesmani, naukowcy, jak i zwykli ludzie, ale zyski nie są dystry-

buowane równomiernie (Harari 2018, s. 412). Jako przewrotną anegdotę

można przytoczyć słowa George’a B. Dysona (1997, s. 197, 200–201):

„Banki komercyjne istnieją od 600 lat. Komputery mają mniej niż 60 lat.

Firmy wytwarzające oprogramowanie do mikrokomputerów mają 20 lat

i raz po raz wynajdują koło. Jeśli wierzymy w zbieżność, jak myślicie, kto

pierwszy nauczy się fachu drugiej strony? […] Podczas fuzji producentów

oprogramowania, bankowości i telekomunikacji płodzimy prekursorów

kolektywnych cyfrowych organizmów, które rozłażą się po sieci niczym
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owady społeczne, przesyłając pakiety cyfrowych pieniędzy z powrotem do

swoich gniazd”. Uzależnienie systemu finansowego od wiedzy sterującej

procesami społeczno-gospodarczymi wchodzi obecnie w kolejną fazę in-

formacjonalizacji, w której — jak pisze José van Dijck (2014, s. 197) —

dane są już walutą świata. „W obrębie społeczeństwa ludzkiego pieniądz

spełnia rolę miernika i pośrednika w celu osiągania spadku entropii na

lokalnych rynkach, czy też określa stopień czystości uncji złota, energię

tony węgla, wartość akcji wielkiej korporacji lub przydatność informacji

zawartej w książce” (Dyson 1997, s. 200).

Także sami ludzie, a konkretnie informacje do nich przypisane zostają

wycenione na określoną kwotę, w zależności od tego, czy „kupują” je firmy

związane z marketingiem, czy korporacje zajmujące się zbieraniem infor-

macji genetycznych o poszczególnych jednostkach. Praktykowany w biz-

nesie informacyjnymmodel „za darmo” żywi się danymi, które ofiarowują

(za darmo) jego klienci. O negatywnych skutkach „handlu informacją”

pisze dziś wielu autorów (Spitzer 2013). Facebook zagroził wręcz całkowi-

tymwycofaniem się z rynkuUnii Europejskiej na skutek decyzji irlandzkiej

Komisji Ochrony Danych, która wydała wstępny nakaz zaprzestania prze-

syłania danych europejskich użytkowników na serwery w Stanach Zjedno-

czonych⁸. Na szali leżą tu prywatność i własność danych poszczególnych

ludzi oraz ich wartość ekonomiczna, tak istotna dla współczesnych korpo-

racji bazujących na ich przetwarzaniu.

Paradoksalnie internet, który miał zapewnić ludziom wolny dostęp do

informacji, zarówno w zakresie uzyskiwania, jak i przekazywania, stając

się synonimem demokracji, rozwija się w różnych kierunkach. „Prawdopo-

dobnie w nadchodzących dziesięcioleciach będziemy świadkami kolejnych

rewolucji podobnych do internetowej, podczas których technologia będzie

wyprzedzała politykę. Sztuczna inteligencja i biotechnologia mogą wkrót-

ce wyprzedzić nasze społeczeństwo i gospodarki — a także nasze ciała

i umysły — ale obecny polityczny radar ich praktycznie nie widzi. Dla-

tego liberalno-demokratyczna doktryna traci kontrolę nad wydarzeniami

i nie przedstawia sensowych wizji przyszłości […]. Zwykli wyborcy zaczy-

nają przeczuwać, że tradycyjne mechanizmy demokratycznie już nie dają

im władzy. Świat zmienia się wszędzie wokół, a oni nie rozumieją jak ani

dlaczego. Władza się od nich oddala, ale nie wiedzą dokąd” (Harari 2018,

s. 421).

⁸ Facebook zagroził, że może być zmuszony zablokować Europejczykom dostęp do swych usług,

„Dziennik Gazeta Prawna” (https://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/1492066,face

book-dostep-do-uslug-uodo-wyrok-tsue.html [dostęp: 20.12.2020]).
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Cokolwiek by sądzić o skutkach informacjonalizacji, dla rosnącej rzeszy

obywateli komunikacja sieciowa jest ucieleśnieniem i derywatem wolno-

ści obywatelskiej i swobodnej gry rynkowej (homo eligens), tyle że przed-

miotem wymiany są narracje utkane z memów (abstraktorów), które to

propagandowe „atrakcyjne koszyki abstrakcji” są w demokracji ważnym

źródłem i zarazem narzędziem partycypacji politycznej oraz ochrony wol-

ności kulturowej. Podobnie, powiadają socjaldemokraci, jak każdy może

zostać milionerem, tak każdemu przypada egalitarny przydział prawa do

własnej tożsamości (osobistego koszyka atrakcyjnych abstrakcji).

DANE KONTRA CZŁOWIEK

Sprowadzenie człowieka do postaci danych, które niczym nie różnią się

od danych pochodzących od innych istot czy obiektów, może prowadzić

do marginalizowania roli świadomości człowieka, będącej osobliwością

w znanym nam wszechświecie. Na gruncie dataizmu funkcjonuje przeko-

nanie o tym, że ludzie „zrealizowali swoje zadanie” (Harari 2018, s. 394).

Może to oznaczać, że: a) ludzie nie są odpowiednimi podmiotami do reali-

zowania założeń dataizmu, b) istnieją (lub mogą zaistnieć) inne, bardziej

odpowiednie podmioty zdolne realizować te założenia. Jednak według Ha-

rariego (2018, s. 394), aktualnie ścierają się dwa rodzaje „technoreligii” —

technohumanizm i dataizm. Jeśli chodzi o charakterystykę technohuma-

nizmu⁹, to jest on przezeń opisywany w następujący sposób: „Ten pomysł

jest unowocześnionym wariantem dawnych marzeń humanizmu ewolu-

cyjnego, który już przed stu laty wzywał do stworzenia nadludzi. Jednakże

podczas gdy Hitler i jemu podobni planowali tworzyć nadludzi za pomo-

cą sztucznej selekcji i czystek etnicznych, technohumaniści XXI wieku

mają nadzieję osiągnąć ten cel w dużo spokojniejszy sposób — za pomo-

cą inżynierii genetycznej, nanotechnologii i interfejsów mózg–komputer”

(Harari 2018, s. 395). Technohumanizm bazuje na najnowszych osiągnię-

ciach nauki, dzięki którym możliwe będzie stworzenie nowego rodzaju

homo, którego Harari (2018, s. 394) nazywa homo deus. Ogólna charak-

terystyka tego typu ewolucji oraz sposobów jej realizacji (wykorzystanie

nauki i techniki) sugeruje, że używając terminu „technohumanizm” Ha-

rari (2018, s. 395) ma na myśli współczesny nurt transhumanistyczny¹⁰.

⁹ W anglojęzycznej wersji książki Harari posługuje się pojęciem techno-humanism (Harari

2016, np. s. 366).
¹⁰ Termin „transhumanizm” ma ugruntowaną pozycję w dyskursie akademickim oraz po-

pularnonaukowym (Bobryk 2014, s. 9–27; Gałuszka i in., 2016).
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Yuval Harari (2018, s. 411) pisze: „Technohumanizm staje przed nie-

możliwym do rozstrzygnięcia dylematem. Uważa, że ludzka wola to naj-

ważniejsza rzecz we wszechświecie, dlatego nakłania ludzkość do opra-

cowywania rozwiązań technicznych, które pozwolą kontrolować i prze-

projektować wolę. No bo przecież to kusząca myśl: zdobyć kontrolę nad

najważniejszą rzeczą w świecie”¹¹. Harari widzi w transhumanizmie za-

grożenie, które doprowadzi do ubezwłasnowolnienia świadomości ludz-

kiej. Problem w tym, że tego rodzaju zabiegi odbywają się już teraz, czy

to przez sprytne wykorzystywanie zabiegów socjotechnicznych, czy od-

powiednie filtrowanie treści, które otrzymujemy w wyszukiwarkach czy

nawet na osi czasu w dowolnym medium społecznościowym.

W odróżnieniu od dataizmu technohumaniści tacy jak Max More i Na-

tasha Vita-More twierdzą (2013), iż homo sapiens to gatunek wyjątkowy,

który należy ulepszać (Harari 2018, s. 394). Zdaniem Harariego tego ty-

pu założenie jest naiwne, gdyż nawet „udoskonalony” człowiek nie prze-

wyższy umiejętności sztucznej inteligencji. „Według dataizmu ludzkie do-

świadczenia nie są święte, a homo sapiens nie jest szczytem stworzenia ani

prototypem jakiegoś przyszłego homo deus. Ludzie są jedynie narzędziami

do tworzenia Internetu wszystkich rzeczy, który w końcu może rozprze-

strzeni się z naszej planety dalej i przeniknie całą galaktykę, a nawet cały

wszechświat” (Harari 2018, s. 427). Ulepszeni za pomocą osiągnięć bioin-

żynieryjnych ludzie nie będą w stanie w odpowiedni sposób przetwarzać

olbrzymiej ilości informacji w taki sposób, do jakiego mają być zdolne

algorytmy komputerowe. Człowiek w przyszłym świecie dataistycznym

będzie: a) zbiorem analitycznych informacji, b) twórcą wiedzy, którą wy-

korzystają superinteligentne maszyny. Dataizm sprowadza więc człowieka

do rangi jednego z wielu „elementów” rzeczywistości, takiego, który nie

różni się jakościowo od artefaktów. Różnica staje się wyłącznie ilościowa,

a człowiek zdecydowanie traci swoją uprzywilejowaną pozycję, którą po-

siadał w myśl dotychczasowych koncepcji filozoficznych oraz religijnych.

Według Harariego dataizm, choć marginalizuje, jak się wydaje, rolę

człowieka, to nie ma na celu „walki” z ludźmi. „Dataizm nie jest ani li-

beralny, ani humanistyczny. Należy jednak podkreślić, że dataizm nie jest

antyhumanistyczny. Nie ma nic przeciwko ludzkim doświadczeniom. Nie

¹¹ Harari ma tu prawdopodobnie na myśli jeden z postulatów formułowanych w obrębie

transhumanizmu. Max More w Liście do matki natury (2013, s. 344–345), wymieniając siedem

postulatów niezbędnych do „poprawy” elementów człowieka, w punkcie szóstym wskazu-

je, że konieczne jest także wprowadzenie narzędzi prowadzących do wzrostu racjonalności

człowieka przez wyeliminowanie lub ograniczenie wpływu emocji na jego decyzje i działania.
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uważa tylko, by z natury rzeczy miały one jakąkolwiek wartość” (Harari

2018, s. 435). Potrzeby, cele, wartości, którymi posługuje się człowiek,

są istotne tylko dla niego samego. Gdy zostaną sprowadzone do postaci

informacji, na przykład wpisu na Twitterze czy Facebooku, dla algorytmu

komputerowego nie różnią się na przykład od informacji pogodowej, ko-

munikatu o śmierci prezydenta czy trasie przejazdu w nawigacji (Halawa

2013). W świecie algorytmów wielkie doktryny polityczne czy moralne

konkurują z chaotycznym strumieniem informacji o cyfrowej codzienności

przeciętnych ludzi. Drugą stroną użytkowego medalu SI jest inwigilacja,

komercyjne profilowanie (big data) oraz powstawanie baniek informacyj-

nych.

Tu uwydatnia się problem polityzacji dataizmu i dalszych losów sztucz-

nej inteligencji. Mimo że algorytmy są w stanie analizować znacznie szyb-

ciej i znacznie większe ilości informacji, to nie są jeszcze w stanie nadać

im sensu¹². To tak jakby człowiek otrzymał niezwykle cenną księgę za-

wierającą rady i odpowiedzi na wszelkie fundamentalne pytania, jednak

nie byłby w stanie zrozumieć jej znaczenia. Dataizm wskazuje na fakt, iż

większość ludzi nie radzi sobie z racjonalnym sposobem przetwarzania da-

nych, który został ujęty w gradacyjnym schemacie poznawczym formułą:

zbiór informacji prowadzi do uzyskania wiedzy o X, zaś określona ilość

wiedzy o X pozwala na manifestację mądrości (np. w formie decyzji lub

określonego działania) przez daną osobę. W zamian za możliwość prze-

twarzania „wszystkich” informacji dataiści pragmatycznie zgadzają się na

to, by obecnie nie przekształcać ich w inną wiedzę niż operacyjna. Na-

wet jeśli założymy, że algorytmy komputerowe SI są w stanie, w sposób

(nie)świadomy, wyznaczać ludziom cel (sens działania), a dopiero póź-

niej przesyłać je dalej, to pojawia się kolejny rodzaj niebezpieczeństwa,

związany z radykalizacją sporu politycznego czy kulturowego. Gdy jeden

z algorytmów stanie się dominującym „podmiotem decyzyjnym”, z najlep-

szą wiedzą w zakresie praktycznego wykorzystania informacji, alternatyw-

ne scenariusze rozwoju cywilizacyjnego zostaną ograniczone do minimum

(na skalę uzależnienia malejący wpływ mają jeszcze państwa), nie mamy

jednak pewności jakiego rodzaju wiedzy będzie on dostarczał, jakie roz-

wiązania ustrojowe proponował itd. Prawo Godwina powiada, iż Hitler

kończy każdy wątek, zatem przypomnieć warto polityczne wykorzystanie

nauki przez nazistów (Horkheimer, Adorno 1994, s. 192–193), któremoże

zostać (w najgorszej sytuacji) zaproponowane ludziom przez SI.

¹² Fizyk komputerowy Max Tegmark napisał przydatną książkę na temat etycznych kon-

trowersji wokół sztucznej inteligencji Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji (2019).
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Zdaniem Harariego droga dataizmu jest „lepsza”, ponieważ technohu-

manizm w pewnym sensie dąży do „ogołocenia” człowieka z jego człowie-

czeństwa: „Jeśli połączymy praktyczną umiejętność projektowania umysłu

z naszą niewiedzą co do spektrum psychicznego oraz z wąskimi intere-

sami rządów, armii i korporacji, mamy gotową receptę na kłopoty. Co

więcej, technohumanizm może prowadzić nawet do degradacji człowie-

ka. Być może system będzie wolał takich celowo upośledzonych ludzi nie

dlatego, że będą posiadali jakieś nadludzkie talenty, ale dlatego, że będzie

im brakowało pewnych naprawdę niepokojących ludzkich cech, które prze-

szkadzają systemowi i go spowalniają. […] Druga rewolucja poznawcza,

o której marzą technohumaniści, mogłaby zrobić to samo z nami, tworząc

ludzkie trybiki, które porozumiewają się i przetwarzają dane dużo skutecz-

niej niż kiedykolwiek wcześniej, ale prawie nie potrafią skupić na niczym

uwagi, śnić ani wątpić” (Harari 2018, s. 407). O dziwo, nie dostrzega on,

że w świecie dataizmu człowiek staje się dokładnie taki, jakim opisuje go

w epoce transhumanistycznej. Człowiek podległy zimnej kalkulacji algo-

rytmów, które z zasady się „nie mylą”, mógłby wieść rajski żywot, bez

uciążliwej intelektualnie konieczności decydowania.

„Skłonność ludzkich umysłów do podlegania memetycznym zaraże-

niom może mieć znaczenie nie tylko dla producentów ubrań, płyt czy

filmów. Każde odkrycie dotyczące mechanizmów masowego szerzenia się

poglądów i zachowań stanowi nowe wyzwanie dla socjotechników. Ich

koncepcje są z kolei wykorzystywane w reklamie oraz w politycznej i re-

ligijnej indoktrynacji. […] Czy wkrótce będziemy głosować na polityków,

którzy tak naprawdę w ogóle nam nie odpowiadają? Czy będziemy bez-

wolnie kupować niepotrzebne nam rzeczy, a większość wolnego czasu

spędzimy przed ekranami telewizorów?” (Biedrzycki 1998, s. 182–183).

Wolność wyboru jest zasadniczym problemem w świecie, który będzie

kontrolowany przez różnego rodzaju urządzenia, takie jak smart-systemy

sterowania domem czy autonomiczne samochody¹³.

„Technohumanizm staje tu przed niemożliwym do rozstrzygnięcia dy-

lematem. Uważa, że ludzka wola to najważniejsza rzecz we wszechświe-

cie, dlatego nakłania ludzkość do opracowywania rozwiązań technicznych,

które pozwolą kontrolować i przeprojektowywać wolę. To kusząca myśl:

zdobyć kontrolę nad najważniejszą rzeczą w świecie. Czy jednak gdybyśmy

kiedyś osiągnęli taką władzę, technohumanizmwiedziałby, co z nią zrobić,

¹³ Komisja PEprzegłosowała. Bliżej do automatycznego ograniczania prędkości samochodów (http://

www.brd24.pl/technika-jazdy/komisja-pe-przeglosowala-blizej-do-automatycznego-ogranic

zania-predkosci-samochodow/ [dostęp: 28.02.2019]).
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skoro człowiek, czczony przez niego jako święty, stałby się po prostu kolej-

nym produktem do zaprojektowania zgodnie z zamówieniem? Nigdy nie

będziemy potrafili sobie radzić z taką technologią, dopóki będziemy uwa-

żali, że ludzka wola i ludzkie doświadczenie to najwyższe źródło władzy

i sensu” (Harari 2018, s. 412). Harari podkreśla jednak, że człowiek po-

zostawiony samemu sobie nie musi dokonywać właściwych wyborów, na

przykładmoże się pomylić, ulec religijnej indoktrynacji itp. Obecnie ofero-

wany jest mu „za darmo” świat, w którym mądrzejsze od niego algorytmy

będą lepiej wiedziały, co jest mu potrzebne. „Humanistyczne zalecenie, by

słuchać samego siebie, zrujnowało życie niejednemu człowiekowi, pod-

czas gdy odpowiednie dawkowanie właściwych substancji chemicznych

znacznie przyczyniło się do poprawy samopoczucia milionów ludzi” (Ha-

rari 2018, s. 409).

Wizja ta, rodem z Nowego wspaniałego świata Aldousa Huxleya, nie bez

powodu uznawana jest za rodzaj antyutopii (czy nawet dystopii). Jak pisał

Jerzy Szacki (2000, s. 190–192), (anty)utopia opisana przez Huxleya, na-

wet pozornie realizująca wizję „doskonałego” świata, pozbawionego wielu

znanych nam obecnie problemów, jawi się jako forma totalitaryzmu, z ra-

cji jego „jednomyślnego” i zamkniętego charakteru, którego nie można

podważyć ani zakłócić. Ludzie zaś, kierujący się wieloma różnymi ideami,

wartościami itp., musieliby zgodzić się w ramach dataizmu na poddanie się

„racjonalności systemu przetwarzania danych”, choć nie ma jakichkolwiek

przesłanek dotyczących tego, jaki świat stworzyłyby człowiekowi algoryt-

my. Technologia czeka na polityczne i aksjologiczne cele.

SŁOWO KOŃCOWE

Jak już wspomnieliśmy, Manuel Castells (2000, s. 230–232) używał

terminu „informacjonalizacja” na określenie generalnego wpływu techno-

logii informacyjnych i komunikacyjnych na strukturę ekonomiczną, poli-

tyczną i społeczną, przy czym cechą wyróżniającą nowy typ społeczeństwa

byłaby globalna cyfrowa sieciowość. Pojęcie informacjonalizacji jest zna-

czeniowo szersze od pojęcia informatyzacji, którą zwykle utożsamia się

z algorytmami big data, smartfonami czy sztuczną inteligencją. Pojęcie

informacjonalizacji obejmuje zjawiska z sfery społecznej, jak demokratyza-

cja partycypacji kulturalnej, edukacja prowadząca do wzrostu kompetencji

w zakresie przetwarzania informacji czy istnienie mediów społecznościo-

wych. Upraszczając, główny nurt informacjonalizacji historycznie prowa-

dził do poszerzania zakresu wolności indywidualnej czy też wzrostu po-

tencjału działania zbiorowego — od skali interpersonalnej do globalnej.
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Obok konkretnych rozwiązań technicznych na proces informacjonalizacji

składają się zatem zmiany funkcji mediów i urządzeń, za pomocą któ-

rych przetwarza się informacje i kontroluje uwagę podmiotów działających

w skali globalnej. Funkcjonalność techniczna obejmuje dwie zasadnicze

racjonalizacje: ekonomiczną oraz polityczną. Nie wchodząc w złożone re-

lacje obu tych sfer można powiedzieć, że technologia występuje niejako

w imię pewnych wartości, które mogą wchodzić w absurdalny konflikt

z innymi wartościami podstawowymi¹⁴. Przyjazne użytkowanie (user inter-

face, user friendly, user experience) jest podstawą sukcesu przyciągania uwagi,

co pozwala na komunikowanie bardziej wyrafinowanych treści (zarówno

w sensie jakościowym, jak i ilościowym). Zasadniczy etap postępu cy-

wilizacji osadza się na arché, aby pamiętać, że to, co jest przyjazne dla

użytkownika, było łatwe w obsłudze i dostępne dla wszystkich urządzeń,

z których można wyssać dane osobowe.

Proponowana koncepcja informacjonalizacji od klasycznych teorii mo-

dernizacji w socjologii różni się otwarciem na kierunki zmiany procesu

cywilizacji, gdyż ludzie reagują różnie na bodźce środowiska, ale nie wia-

domo dokładnie, jaka „różnica czyni różnicę” godną medialnego odnoto-

wania (i vice versa). W odróżnieniu od wciągającej metaforyki Harariego

koncepcja informacjonalizacji wskazuje na ograniczoną „zależnością od

ścieżki” kwestię architektury semantycznej i logiki działania artificial in-

telligence. Informacjonalizacja nie prowadzi bezwarunkowo do określenia

optymalnego typu organizacji systemu społecznego (sieciowy, centrali-

styczny, hierarchiczny, socjalistyczny, losowy, demokratyczny, merytokra-

tyczny, kapitalistyczny itd.). Informatyzacja (cyfryzacja, dygitalizacja) jest

przeto jednym z etapów bądź czynników (wariantów, elementów) procesu

informacjonalizacji, kojarzonego dziś głównie z robotyzacją, mobilnym in-

ternetem czy quasi-religijnym dataizmem. Paradoksalnie, globalny system

informacyjny uczy się rekursywnie na bazach własnych błędów, co czyni

proces cywilizacji otwartym na funkcjonalne absurdy mediów społeczno-

ściowych, a zarazem podatnym na „genialne osobliwości”, poszerzające

kulturowe ramy wiedzy instytucjonalnej dostępnej rozumowi, konkret-

nemu człowiekowi zaś mądrości życiowej. „To, co nazywamy mądrością,

w znacznym stopniu polega na równoważeniu naszych wewnętrznych

sprzecznych pragnień, a to, co nazywamymoralnością i polityką, polega na

równoważeniu sprzecznych pragnień poszczególnych ludzi” (Pinker 2018,

¹⁴ Wybór między smartfonem a toaletą nie jest oczywisty, jesli weźmie się pod uwagę te

rejony świata, które proces informacjonalizacji przeskakują etapami (Tofflerowskie „fale”),

poruszając się w Nietzscheańskiej skali przewartościowania wartości.
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s. 481). Wiedza naukowa z zasady podlega reklamacji, a ideały etyczne na-

ukowców są niepodważalne.

Abraham Maslow twierdził, iż w niedostatku materialnym potrzeby

biologiczne są pierwotne wobec potrzeb społecznych (niematerialnych nie-

jako), ale w stanie obfitości reguły gry się zmieniają deprawacyjnie: idealnie

hodowany obywatel i klient, producent i konsumentma corazwięcej powo-

dów życiowych, abymóc realnie kontestować niesprawiedliwości systemu–

–świata. Cokolwiek zakłóca ci sen, jest złe. Odwołanie się do subiektywnej

jaźni („ja”, strumienia świadomości, tożsamości, pamięci faktologicznej)

wpływa na możliwości instytucjonalnej kontroli działania społecznego (hu-

man action), czy to w postaci staromodnej biesiady, propagandy, farmakolo-

gii, ideologii, czy też dadaistycznych neurotechnik, opartych na faktycznych

danych o zachowaniu i poglądach „indywiduum” (Harari 2018, s. 342). Tra-

dycja abrewiacji terminologicznej, czyniąca z wiedzy skuteczny i afektywny

instrument sprawowania kontroli nad masami, nie kłóci się wprawdzie

z zasadami demokracji, ale komplikuje prostą ideę „ludowej mądrości”.

Harari zaznacza, że zbiorowa mądrość powinna wybierać „wyróżniające

się informacje”, których atutem jest wystudiowana zdolność realizacji wła-

snych interesów dzięki umiejętności odczytywania ekstrapolacji trendów

demograficznych czy znajomości rachunku prawdopodobieństwa. Atoli cy-

frowa sowa Minerwy nie zawsze wylatuje o świcie komunikacyjnym¹⁵.

Schematycznie, acz klarownie ujęta idea relacji nauki i techniki stanowi

jeden z najważniejszych filarów cywilizacji Zachodu i liberalnych funda-

mentów narracji Harariego. Od czasów industrializacji dominuje para-

dygmat naturalistyczny, który jest osadzony na realizmie części filozofów

oświeceniowych. Już w dziełach Nicolasa de Condorceta (1957, s. XVI–

–XVIII) znajdziemy postulat statystycznej analizy „morfologii społecznej”,

specyficznej metody, która miała stać się narzędziem poznania relacji spo-

łecznych (komunikacji), a także sposobem umożliwiającym ich kontrolę

i systemowe sterowanie. Gromadzenie danych praktykowane jest od daw-

na, o czym świadczą źródła archeologiczne i spory historyków o meto-

dologiczny status badań idiograficznych po ataku postmodernistów. Uty-

litaryzm moralny i pragmatyzm techniczny tworzą jądro oświeceniowej

idei postępu, absurdalnie godzącej ambiwalentne wartości samodoskona-

lenia się jednostki (indywiduum) z postępem całej Ludzkości (używając

stylistycznej maniery pierwszych marksistów). Przed Hararim twierdzo-

no dobitnie, że internet to jakościowy skok w rozumieniu mechanizmów

¹⁵ Ze względu na częste przywoływanie „efektu ćmy” w odniesieniu do wpływu „sztucznej

cywilizacji na orientacje życiowe” zdecydowaliśmy się na staromodne odwołanie do Hegla.
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uspołecznienia technologicznego w ramach kultury indywidualizmu¹⁶.

Analogicznie do stadialności organicznej kondycji ludzkiej, której dale-

kim echem są pseudospory medialne o zabijanie dzieci nienarodzonych

(status dziecka imożliwości techniczne techno-genetyki prenatalnej), ana-

lizuje się proces doskonalenia się gatunku ludzkiego w następujących po

sobie epokach informacjonalizacji. Na stadialności komunikacyjnej oparł

swój pozytywizm August Comte (Szacki 2006, s. 101), tworząc przy oka-

zji (jednokierunkową) teorię dynamiki społecznej. Przeskakując niejako

erę industrializacji (która nie wygasła całkowicie) do narracji z począt-

kówXXI wieku, widzimy, jakmożliwości rozumu korespondują obecnie ze

skłonnością do wykorzystywania praktycznych narzędzi cyfrowych, które

inteligentnie pomagają jednostkomorganizować życie. Pod koniec XXwie-

ku o procesie cywilizacji pisano pod hasłem globalizacji, której ikoną mógł

się stać samolot, telewizja, internet czy smartfon. Prawdopodobieństwo

pojawienia się zarzewia globalnej pandemii wydaje się niższe na mało

zaludnionych terenach pustynnych niźli w gigantycznych miastach popu-

lacyjnego imperium głównego nurtu medialnego.

Zebrane przez Harariego w dataistyczną całość opowieści o historii

ludzkości i skutki wielowiekowego procesu informacjonalizacji są obec-

ne w kulturze popularnej przynajmniej od początku drugiego millenium.

Wwersji sarkastyczno-liberalnej sens dataizmu penetrowali rockmeni: „W

czarnej trumience. Na osiemnastu złoconych nóżkach śpi. Układ scalony

błogosławiony. Swym algorytmem czip. Chwalmy układ za upór i trud.

Chwalmy układ. Chwalmy układ scalony. Chwalmy go. Chwalmy układ

za upór i trud. Chwalmy układ. I alleluja śpiewajmy mu”¹⁷. W wersji kon-

frontacyjnej (również z poprawną pisownią), ulicamówi: „Systemwypuści

w ulice szperaczy. Znajdzie element i chipem oznaczy”¹⁸. Ze względu na

szerokie pole interpretacyjne opisywane przez Harariego zjawiska, które

nazywa on dataizmem, można zagregować do pojęcia ironicznej technozo-

¹⁶ „Kulturę indywidualizmu rozumiem tu — za Małgorzatą Jacyno — jako specyficzną dla

społeczeństw późnej nowoczesności wiązkę instytucji, technik i wzorów, które zapośredni-

czają uspołecznienie. Opiera się ona na spsychologizowanej wizji człowieka obdarzonego

niepowtarzalnym wnętrzem, które „[…] może [on] wybierać, kształtować, modelować, for-

mować, zmieniać, edukować, może je ćwiczyć i ostatecznie może nim zarządzać. Idzie za tym

przykazanie autentycznego życia w zgodzie ze sobą i poszukiwania forów ekspresji Ja poprzez

kreatywność, konsumpcję i komunikację z innymi. Oś czasu — nowy sposób na wyrażenie

tego, kim jesteś — oferowana jest jako poręczne narzędzie do realizacji tego postulatu” (Ha-

lawa 2013, s. 120).
¹⁷ Lech Janerka, „Allelujaż”, „Fiu, Fiu” (BMG Poland 2002).
¹⁸ Vienio, „Manifest Normalsów”, płyta „Historie Opowiadania Retrospekcje Emocje”;

Hore Rekords! (2016).
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fii (zawoalowanej krytyki postępu), która nie jest wolna od prawno-etycz-

nych dylematów politycznych, kwestii reprezentacji i prawomocności wła-

dzy. Komiksy, które wydaje obecnie Harari, są dobitnym przykładem kon-

sekwencji działania procesu informacjonalizacji w kierunku przeciwnym

do mitycznej Kukanii.

W początkach XXI wieku świat cyfrowy nadal zachowuje znamiona

wolności, wybory są dobrowolnie przyjmowane i otwarte na medialną

krytykę. Klika cyrkowych korporacji dzieli cyfrowy świat „za darmo” na

aktywność nie będącą ani pracą, ani rozrywką. Na rynku świadczeń socjal-

nych „za darmo” jest mityczną Kukanią, za czym stoi wiedza praktyczna

i teoretyczna, umiejętność perswazyjnego jej wykorzystania do przyciąga-

nia uwagi określonego audytorium. „Dzisiaj mieszkamy w Kukanii i na-

szym problemem nie jest zbyt mała, lecz zbyt duża dawka kalorii. Jak

zauważył komik Chris Rock: To jest pierwsze społeczeństwo w historii,

gdzie biedni są grubi. Z typową dla pierwszego świata niewdzięcznością

współcześni krytycy społeczni pomstują na epidemię otyłości z nasileniem

oburzenia, które może byłoby stosowne w kontekście głodu (to znaczy po-

mstują w przerwachmiędzy pomstowaniem na stygmatyzowanie grubych,

chude modelki albo zaburzenia odżywiania). Chociaż otyłość z pewnością

jest społecznym problemem zdrowotnym, według kryteriów historycz-

nych należy ją zaliczyć do całkiem przyjemnych problemów” (Pinker 2018,

s. 94)¹⁹. Kiedy inteligentna automatyzacja (robotyzacja) zredukuje kolejne

miejsca pracy, rządy będą musiały radykalnie zmienić politykę zatrudnie-

nia i świadczeń socjalnych (bezwarunkowy dochód podstawowy).

Zagnieżdżone w długim trwaniu, ciągłe (niebinarne) i wielopoziomo-

we zmiany instytucji komunikacji społecznej proponujemy nazwać proce-

sem informacjonalizacji, na który składa się trwały element strukturalny,

określający warunki funkcjonowania mediów, oraz komponent osobliwo-

ści, związany z wynajdywaniem niekonwencjonalnych rozwiązań znanych

i nieznanych problemów (np. metafora osobliwości i czarnych łabędzi).

Innymi słowy, informacjonalizacja polega na uzależnianiu się gatunku ho-

mo od technologii komunikacyjnych i informacyjnych w każdym aspekcie

funkcjonowania społeczeństwa, plemienia, klanu, rodziny, indywiduum—

¹⁹ Realizuje się dziś badania mające wykazać, czy niespodziana „eksplozja ruminacji może

także wpływać na zachowania żywieniowe osób stosujących dietę wegetariańską”, a ta zaś

„może w niektórych przypadkach być zachowaniem restrykcyjnym i służyć regulacji emocji”.

Cytujemy fragment opisu projektu badawczego Anny Brytek-Matery, w którym ruminacje to

„obsesyjnie pojawiające się negatywne myśli, które nasilają nieprawidłowe nawyki związane

z jedzeniem” (https://swps.pl/nauka-i-badania/granty/16442-ocena-ruminacji-i-zachowan-

zywieniowych [dostęp: 25.12.2017]).
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w czasie, w którym żyją realne podmioty, mniej lub bardziej świadomie

wpływające na kierunek procesu cywilizacji²⁰.

Dalszy ciąg historii dataizmu w wersji sceptycznej, zakładającej kon-

frontację technologiczno-ekonomiczną i wojnę o kontrolę nad łańcuchami

dostaw (wody, surowców, energii, żywności, medykamentów), można by

za Hararim streścić następująco: „Kiedy kraj zostaje pokonany w wyniku

wojny, kraj naprawdę nie cierpi. To tylko metafora. Natomiast kiedy żoł-

nierz zostaje ranny w bitwie, on naprawdę cierpi. Oczywiście cierpienie

może równie dobrze powodować nasza wiara w fikcje. Na przykład wia-

ra w mity państwowe i religijne może wywołać wybuch wojny, w której

miliony stracą domy, kończyny, a nawet życie. Przyczyna wojny jest fik-

cyjna, ale cierpienie jest w stu procentach rzeczywiste. Właśnie dlatego

powinniśmy starać się odróżniać fikcję od rzeczywistości. Fikcja nie jest

zła. Jest niezbędna. Bez powszechnie przyjmowanych opowieści o takich

rzeczach, jak pieniądze, państwa czy korporacje, nie może funkcjonować

żadne złożone ludzkie społeczeństwo. Nie da się korzystać z dobrodziejstw

wolnego rynku ani systemu sądownictwa bez podobnych opowieści two-

rzonych w wyobraźni. Jednak te historie to tylko narzędzia. Nie powinny

stawać się naszymi celami ani miarami. Kiedy zapominamy, że to tylko

fikcja, tracimy kontakt z rzeczywistością. […]WXXIwieku będziemy two-

rzyli potężniejsze fikcje i bardziej totalitarne religie niż w jakiejkolwiek

wcześniejszej epoce. Z pomocą biotechnologii oraz algorytmów kompute-

rowych te religie będą nie tylko na bieżąco kontrolowały nasze istnienie,

ale będą w stanie kształtować nasze ciała, mózgi i umysły oraz tworzyć ca-

łe wirtualne światy wraz z różnymi odmianami piekła i nieba. Odróżnienie

fikcji od rzeczywistości będzie zatem coraz trudniejsze, ale i bardziej nie-

zbędne niż kiedykolwiek” (Harari 2018b, s. 225, 226).
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INFORMATION AS ARCHE,

OR AN OUTLINE OF YUVAL NOAH HARARI’S CONCEPT OF DATAISM

Maciej Kryszczuk (Institute of Labour and Social Studies),

Kamil Szymański (Maria Curie-Skłodowska University,

Catolic University of Lublin)

Abs t r a c t

The authors discuss Yuval Noah Harari’s concept of dataism, which is part of

a wider stream of debate on the future of civilization. Depending on the analytical

perspective and the type of narration, dataism has been characterized as a kind of

faith, an ideology, a worldview, or a set of (conscious) attitudes for which inform-

ation is a kind of arche. The popularizer of the concept, the anthropologist Yuval

Harari, argues that acts of dataism are a useful praxis of the twenty-first century,

consisting in the deliberate—but also partly involuntary—entrusting of one’s life

affairs (and not only) to algorithms that process data from popular digital devices
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such as a smartphone. Among the many significant effects of digitization, the au-

thors point to changes in the spheres of work and capital which have the potential

to produce a profound political and moral revolution.

key words: Yuval Noah Harari, dataism, homo deus, informationalization, social

change

słowa kluczowe: Yuval Noah Harari, dataizm, homo deus, informacjonalizacja, zmiana

społeczna



doi: 10.35757/KiS.2020.64.4.2

POLSKA AKADEMIA NAUK
KOMITET SOCJOLOGI I
INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH

2020, nr 4

A R T Y K U Ł Y I R O Z P R A W Y

TOMASZ ZARYCKI

Uniwersytet Warszawski, Swedish Collegium for Advanced Study

TOMASZWARCZOK

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

CZTERDZIESTOLATEK PO CZTERDZIESTU LATACH

OBRAZ LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH XX WIEKU

CZY INTELIGENCKI GŁOS W SPORZE O PRZYSZŁY KSZTAŁT

POLSKIEGO POLA WŁADZY?*

WSTĘP

Lata siedemdziesiąte XXwieku coraz częściej stają się przedmiotem za-

interesowania i analiz zarówno historyków, politologów, jak i socjologów,

jednak obraz ówczesnych hierarchii społecznych pozostaje niejednoznacz-
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już serialu telewizyjnego Czterdziestolatek¹, który nierzadko uważany jest

za jeden z symboli dekady. Filmu tego nie będziemy jednak traktować jako

obiektywnego obrazu epoki, ale raczej jako jej bardzo specyficzny ogląd,

który można uznać za projekcję ambicji jednej z inteligenckich frakcji.

Chcielibyśmy jednocześnie wskazać na nie zawsze dostrzeganą wie-

lowymiarowość polskiej przestrzeni społecznej okresu PRL. Nasze ujęcie

będzie w pewnym stopniu polemiką z tymi jej wizjami, które uważamy

za uproszczone, właśnie ze względu na wspomnianą jednowymiarowość.

Ważnym punktem odniesienia będzie dla nas teoria Pierre’a Bourdieu i je-

go modele struktury społecznej.

Ponadto naszym celem jest wskazanie konieczności uwzględnienia zło-

żoności w analizie szeroko rozumianych polskich klas wyższych. Twierdzi-

my bowiem, że trudno je ujmować w kategoriach stosowanych do krajów

zachodnich, jak choćby badana przez Bourdieu Francja, gdzie — ogólnie

rzecz ujmując — klasa wyższa składa się z dwóch podstawowych frakcji.

Dominująca odpowiada takim czy innymwcieleniom tzw. burżuazji, a więc

elicie kapitału ekonomicznego, a zdominowana elicie kapitału kulturowe-

go. Jak twierdzimy za Ivanem Szelényim i jego współpracownikami (Eyal,

Szelényi, Townsley 1998), w Polsce i niektórych innych krajach postkomu-

nistycznych, w szczególności naWęgrzech, kluczową frakcją klasywyższej,

w szczególności w pierwszym okresie tzw. transformacji, były elity kapi-

tału kulturowego. Jak się wydaje, takie odwrócenie proporcji sił między

frakcjami klasy wyższej można było obserwować z różnym natężeniem

także w innych okresach, jak choćby w międzywojniu czy w pewnym za-

kresie współcześnie. Można to wiązać z naszą wcześniejszą tezą, że w per-

spektywie długiego trwania to kapitał kulturowy jest szczególnie istotnym

zasobem klas wyższych naszego kraju (Zarycki, Warczok 2014). Warto

też zauważyć, że względnie wysoką wartość kapitału kulturowego w wa-

runkach polskich łączyć można z niestabilnością systemów politycznych

i ekonomicznych w tej części Europy, a co za tym idzie — z nietrwało-

ścią statusu elit politycznych i ekonomicznych w dłuższej perspektywie.

W takich warunkach kapitał kulturowy okazuje się kluczowym zasobem

umożliwiającym wielopokoleniową transmisję elitarnych pozycji, które są

o wiele trudniejsze do utrzymania przez opierających je jedynie na zaso-

¹ Chodzi nam o serial telewizyjny składający się z 21 odcinków w reżyserii Jerzego Gru-

zy wyprodukowanych w latach 1974–1977 oraz pełnometrażowy suplement z roku 1976

pt. Motylem jestem czyli romans 40-latka. Nie będziemy się tu zajmować późniejszym filmem

Czterdziestolatek dwadzieścia lat później, nakręconym w 1993 roku przez tych samych autorów

z udziałem dużej części oryginalnego zespołu aktorskiego.
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bach finansowych czy politycznych (czyli na stanowiskach partyjnych, po-

zycjach władzy administracyjnej). W związku z powyższym można mówić

o interesującym zjawisku okresowego rodzenia się w naszym kraju napię-

cia pomiędzy frakcjami klas wyższych—między budującymi swoją pozycję

na bazie aktualnie dominujących, czy też przynajmniej silnie dowartościo-

wanych, typów kapitału (jak ekonomiczny czy polityczny), a tymi, któ-

rych kluczowym zasobem jest właśnie kapitał kulturowy, w szczególności

ten reprodukowany wielopokoleniowo. Z jednej strony napięcie to rodzi

widoczne konflikty o charakterze otwarcie politycznym, których dobrym

przykładem były tzw. wydarzenia marcowe 1968 roku w Polsce. Z drugiej

zaś wywołuje interesujące tarcia o mniej oczywistym, ale często ważnym

charakterze. Zaliczyć można do nich rozbieżności czy też konflikty do-

tyczące wizji świata społecznego. Obrazem takich właśnie rozbieżności

jest interesujący nas serial. Mogą one być jednocześnie postrzegane jako

aspekt istotnej walki frakcyjnej w polskich klasach wyższych lat siedem-

dziesiątych.

CZTERDZIESTOLATEK W PERSPEKTYWIE TEORII PIERRE’A BOURDIEU

Czterdziestolatek w interesujący sposób ukazuje napięcie społeczne, ja-

kie narasta w określonej części polskiej przestrzeni społecznej lat siedem-

dziesiątych. Film, jak można zakładać, przede wszystkim odtwarza spo-

sób postrzegania świata społecznego głównych autorów serialu. Mamy tu

w szczególności na myśli Jerzego Gruzę (1932–2020) i Krzysztofa Teodora

Toeplitza (1933–2010), których można uznać za typowych przedstawi-

cieli ugruntowanej inteligenckiej elity, a w szczególności tej jej frakcji,

która pozstawała w pragmatycznej relacji z ówczesnymi władzami komu-

nistycznymi².W filmie budują oni obraz ważnego dla nich sektora polskiej

przestrzeni społecznej, w której rysują się wyraźne osie napięć. Rzecz jasna

państwowa cenzura nie pozwalała nawłączenie innych istotnych aspektów

owych konfliktów, które już wtedy można było zauważyć, takich jak ro-

dząca się opozycja demokratyczna czy społeczno-polityczna rola Kościoła

katolickiego w Polsce lat siedemdziesiątych. Nawet jednak bez tego ob-

raz przedstawianego fragmentu przestrzeni społecznej gierkowskiej Polski

odpowiada, jak się wydaje, jego percepcji przez istotną grupę ówczesnej

inteligenckiej elity. Dwa wspomniane aspekty — opozycja i Kościół — mi-

² W tym wymiarze szczególnej uwagi warta jest rodzina Krzysztofa Teodora Teoplitza,

którą określić można jako mieszczańsko-inteligencki wielopokoleniowy klan. Sam autor fil-

mu poświęcił jej jedną ze swoich książek (Toepliz 2004).
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mo iż pominięte, wpisują w główne osie konfliktów, a natura ich rozwoju

związana jest z szerszą dynamiką społeczną (jest to jednak temat odrębny,

wymagający osobnego, pogłębionego opracowania). Ważne jest też, że —

jak twierdzimy — główne konflikty społeczne, których dotyczy film, nie

przypadkiem odnoszą się do tego, co można by nazwać sferą względnie

zdepolityzowaną, a więc innymi słowy silnie znaturalizowanych przywi-

lejów społecznych. Marginalizacja kwestii sporów otwarcie politycznych

w serialu może być jednakże rozpatrywana jako jego zaleta z punktu wi-

dzenia celów analitycznych.

Nasza analiza — odtworzenie przestrzeni społecznej Czterdziestolatka

— ma, jak wspomnieliśmy, charakter z gruntu Bourdieurowski. Podąża-

my więc podobną linią badawczą jak Maciej Gdula (Błędowska, Gdula

2014), dostrzegalną nie tylko w jego rozważaniach na temat tego seria-

lu, ale także w pracach empirycznych poświęconych dzisiejszej strukturze

klasowej (Gdula, Sadura 2012). Nasze ujęcie jest jednak szersze i w nie-

których aspektach zawiera interpretacje odmienne, gdyż należy pamię-

tać, że differentia specifica podejścia Bourdieu jest w i e l owymi a r owoś ć

przestrzeni społecznej (Bourdieu 2006). Nie podzielamy więc między in-

nymi poglądu, że Czterdziestolatek to „serial o inteligencji technicznej, pi-

sany z perspektywy klasy średniej” (Błędowska, Gdula 2014). Zamiast

więc li tylko pionowej struktury klasowej należy w naszym przekonaniu

uwzględnić także podziały poziome, frakcyjne, co w najwyższym stop-

niu odnosi się do elit, czyli pola władzy³. Należy także włączyć wymiar

trzeci — czas — wyrażony przez trajektorię jednostek i całych, awansują-

cych bądź zdeklasowanych kategorii społecznych. Właśnie w taki sposób

można patrzeć na przestrzeń społeczną Czterdziestolatka. Podziały, a nawet

konflikty wertykalne, odzwierciedlające się w codziennych interakcjach,

są oczywiście istotne. W Czterdziestolatku wyraża się to przede wszystkich

w relacjach między tytułowym bohaterem — inżynierem, potem również

dyrektorem — a technikiem Maliniakiem, majstrem na budowie, ukaza-

nym jako przedstawiciel klasy ludowej, a właściwie jej górnej warstwy,

graniczącej z klasą średnią. Przekłada się to na wyraźne wyższe aspiracje

Maliniaka — kierownicze — wchodzące w konflikt z dyrektorską pozycją

Karwowskiego. Ten ostatni jako „inteligent z awansu”, jeszcze z bagażem

swojej pierwotnej, niższej pozycji, chce się od niej odciąć, stąd rozma-

ite spięcia, będące wyrazem tych dwóch sprzecznych dyspozycji. Jest to

konflikt oczywisty, dobrze znany w Polsce, natychmiastowo dekodowany

przez publiczność jako wyraz głęboko zakorzenionej opozycji binarnej „Pa-

³ Pojęcia pola władzy używamy za Pierrem Bourdieu (Bourdieu, Wacquant 1993).
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na i Chama” (Smoczyński, Zarycki 2017). Schemat ten do dziś organizuje

zbiorową wyobraźnię i przybiera coraz to nowe kostiumy. Jednakże jego

oczywistość i wybijanie się na pierwszy plan przyćmiewa mniej klarowne,

a nawet częściowo ukryte podziały, które poprzez swą nieoczywistość są

niezwykle symbolicznie efektywne w podtrzymywaniu nierówności. Cho-

dzi tu przede wszystkim o konflikty frakcyjne, nakładające się na wymiar

czasowy.

W naszej interpretacji serialu Czterdziestolatek inspirację czerpiemy

przede wszystkim z pracy Reguły sztuki (2001), w której Pierre Bourdieu

zaproponował socjologiczny model analizy dzieła literackiego oparty na

rekonstrukcji pola społecznego, jakie w nim ukazano. Przypomnijmy, że

dziełem rozpatrywanym przez Bourdieu była Szkoła uczuć Flauberta. Świat

bohaterów tej powieści francuski socjolog rozrysował w dwuwymiarowej

przestrzeni różnych typów kapitału. Swoistym rozwinięciem tej metody

jest niedawana praca Didera Georgakakisa i Frédérica Lebarona (2018),

którzy na warsztat wzięli książkę znanego greckiego ekonomisty i polity-

ka Yanisa Varoufakisa pod znaczącym tytułem Adults in the Room: My Battle

with Europe’sDeep Establishment (Varoufakis 2017). Jak wskazuje już sam ty-

tuł, autor opisuje w niej swoją, w dużym stopniu przegraną, konfrontację

z brukselską elitą, przede wszystkim z establishmentem politycznym Ko-

misji Europejskiej. Georgakakis i Lebaron rekonstruują więc, po pierwsze,

przestrzeń elity europejskiego pola władzy, tak jak zarysował ją w swojej

pracy Varoufakis. Z drugiej strony zaś, dysponując niezależnie zebranymi

własnymi obszernymi źródłami wiedzy na temat tejże elity, przedstawia-

ją syntetyczny obraz jej pola na bazie obiektywnych danych. Znaczące

odmienności między subiektywnym obrazem pola europejskich elit ów-

czesnego greckiego ministra finansów a ich zobiektywizowaną strukturą

Georgakakis i Lebaron traktują jako przesłankę do zaproponowania wyja-

śnienia porażki Varoufakisa.

Inspirując się wspomnianymi pracami chcielibyśmy podjąć próbę —

choćby bardzo szkicowego — nakreślenia struktury świata społecznego

zaprezentowanego w Czterdziestolatku i skonfrontowania go z równolegle

przywołaną przez nas w ogólnym zarysie strukturą pola władzy dane-

go okresu, a przynajmniej z jej ważnymi dla nas aspektami. Konfron-

tacja ta służyć będzie przede wszystkim pokazaniu natury napięcia na-

brzmiewającego w polu władzy połowy lat siedemdziesiątych XX wieku

w Polsce.

Zestawienie to prezentujemy również z intencją zaproponowania pew-

nej nowej w polskim kontekście ścieżki socjologicznego odczytywania

dzieł artystycznych.
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PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA CZTERDZIESTOLATKA

Przestrzeń społeczna Czterdziestolatka, jak pokazano na schemacie

(s. 47)⁴, jest podobna w podstawowym zarysie do innych przestrzeni spo-

łecznych znanych z prac Bourdieu i jego kontynuatorów.

Podział pionowy w naszej rekonstrukcji pola odnosi się do dobrze zna-

nej kategoryzacji na klasę wyższą, średnią i niższą (ludową). Nie należy

jednak podziału tego esencjonalizować, przypisując mu automatycznie,

zgodnie ze „zdrowym rozsądkiem”, stereotypowe wyznaczniki jako nie-

zmienne wskaźniki położenia klasowego. („klasa średnia odznacza się…”,

„przedstawiciele klasy niższej posługują się językiem…”, „elity z klas wyż-

szych preferują…”). Podział klasowy, jak każdy inny, ma charakter anali-

tyczny, jest teoretyczną klasyfikacją zbudowaną na obserwacji dystrybucji

kluczowych zasobów (kapitałów) w przestrzeni społecznej. Przekłada się

to rzecz jasna na określone style życia, „mentalności”, dyspozycje, prefe-

rencje, a nawet tożsamości zbiorowe, ale ich natura nie jest z góry okre-

ślona, musi być dopiero empirycznie odczytana.

W analizowanym przez nas kontekście kluczowy jest jednak podział

poziomy, oddzielający, jak w Średniowieczu, władzę „duchową”, posiada-

czy kapitału kulturowego (wykształcenie, wiedza, maniery itd.), od władzy

„doczesnej”. Ta ostatnia w warunkach kapitalistycznych odnosi się do

posiadaczy kapitału ekonomicznego, a więc biznesmenów, w warunkach

państwowego socjalizmu jej odpowiednikiem była przynależność do elit

PZPR, a zatem posiadanie kapitału politycznego (por. Bourdieu 2006).

W latach siedemdziesiątych w Polsce wyłaniała się już jednak nowa eko-

nomiczna elita, prywatna inicjatywa, w swych wyższych szeregach sąsia-

dująca w przestrzeni społecznej, przynajmniej ze względu na zamożność,

z elitą kapitału politycznego. W serialu symbolizowana jest przez szwagra

Karwowskiego — protoprzedsiębiorcę Antka. Problem wyłaniania się no-

wej elity przedsiębiorców w latach siedemdziesiątych jest jednak złożony

i w tymmiejscu nie będziemy go rozwijać, przyjmując, że autorzy filmu, co

widoczne na naszym schemacie, uznają, iż kapitał ekonomicznyw tymmo-

mencie historycznym łączy się z politycznym. Mówiąc potocznie, wysokie

dochody (choć nie wyłącznie finansowe, ale także czerpane z przywilejów

pozapieniężnych) to w latach siedemdziesiątych ciągle jeszcze przywilej

⁴ Schemat został skonstruowany analogicznie do podobnej rekonstrukcji, zaproponowa-

nej przez Bourdieu (2001, s. 20–21), pola władzy w powieści Flauberta. Bazuje na analizie

pozycji społecznej bohaterów dzieła artystycznego oraz ich względnych dystansów społecz-

nych.
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elity partyjno-państwowej, a możliwość prowadzenia poważniejszej dzia-

łalności zarobkowej wymaga przyzwolenia ówczesnych władz, czyli posia-

dania określonego kapitału politycznego. W latach osiemdziesiątych, gdy

rozrasta się sektor tzw. prywatnej inicjatywy, te dwie frakcje klasy wyższej

zaczynają coraz bardziej się rozchodzić⁵. Jednak w przestrzeni społecznej

przedstawionej w filmie napięcie na osi poziomej, to nie tyle opozycja czy-

stego kapitału kulturowego wobec kapitału politycznego i podporządko-

wanego mu kapitału ekonomicznego, ile raczej związane z tymi biegunami

różne typy kapitału kulturowego. Z jednej strony jego form tradycyjnych

i przekazywanych w wielopokoleniowej reprodukcji rodzinnej, w której

ważną składową jest kapitał społeczny o historycznej naturze, na przy-

kład rodzinne więzi klanów inteligenckich czy ziemiańskich, a z drugiej

— form technokratycznych kapitału kulturowego, o silnym aspekcie in-

stytucjonalizacji i wyraźnym wsparciu przez zasoby polityczne, a później

także ekonomiczne.

Tymczasem w danym momencie historycznym możemy mówić o przy-

spieszeniu ewolucji struktur polskiego pola władzy. W okresie stalinow-

skim widzieć je można przede wszystkim w kategoriach silnej dominacji

elity kapitału politycznego. Elity kulturowe, artyści i naukowcy, w szcze-

gólności ich wybrane frakcje, wchodzą do klasy wyższej, ale są silnie zdo-

minowane. Relacje to zmieniają się istotnie po roku 1956, gdy względna si-

ła elit kulturowych w ramach pola władzy rośnie. Nomenklatura pozostaje

dominującą frakcją klasy wyższej, a kapitał polityczny pierwszym w hie-

rarchii kapitałów. Jednak elity kulturowe, w tym liczni przedstawiciele

wielopokoleniowej inteligencji, uzyskują znaczące podwyższenie statusu,

a ich pola aktywności, na czele z polem naukowym i artystycznym, znaczą-

cą autonomię. Zostaje ona ograniczona pomarcu 1968 roku, gdy wygrywa,

przynajmniej krótkoterminowo, frakcja elity bazująca przede wszystkim

na typowym kapitale politycznym. W 1970 roku kształtuje się nowa rów-

nowaga relacji w polu władzy, w którym dominującą rolę odgrywają frakcje

bazujące na kapitale politycznym, a więc tzw. nomenklatura. Następuje

jednak wyraźny zwrot w strategii akumulacji kapitału w gronie elit par-

tyjnych. Staje się to ze względu na wyraźne osłabienie wartości czystego

kapitału politycznego, jego delegitymizację w końcu epoki gomułkowskiej,

w tym znaczenia marksizmu jako ideologii oraz aparatu partyjnego, który

stawał się coraz bardziej społecznie wyalienowany, zwłaszcza po masakrze

robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970.

⁵ O rozchodzeniu się elity kapitału ekonomicznego z elitą polityczną na Węgrzech pisze

m.in. Szelényi (1988).
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Dla zachowania prawomocności władzy kluczowy stał się także ka-

pitał kulturowy, nierzadko w postaci kapitału szkolnego, którym coraz

częściej musieli legitymizować się nawet członkowie Biura Politycznego.

Charakterystyczne było wówczas akumulowanie w tym gronie technokra-

tycznego (inżynierskiego) kapitału szkolnego. Nabywano go, co prawda,

„na skróty” (dyplomy AGH, uzyskiwane bez uczestnictwa w zajęciach),

ale wysiłki w tym względzie świadczą o dużej wydajności dyplomu jako

sposobu legitymizacji władzy politycznej (zob. Szumiło 2017). W natural-

ny sposób taka strategia elit PZPR szła w parze ze wzmacnianiem lojalnych

wobec władzy technokratycznych frakcji inteligencji. Technokratyczne wi-

zje związane są też z próbami legitymizacji elity politycznej wpisaniem jej

w rolę kompetentnychmenadżerów społeczeństwa i gospodarki, łączących

socjalistyczne wartości z wizjami nowoczesności przychodzącymi z Zacho-

du. W polu władzy znalazło to wyraz w fundamentalnym przekształceniu

tamtego czasu, czyli wyłanianiu się w jego środku, między dwoma skraj-

nymi biegunami, szczególnego miejsca, które przez odniesienie do Bour-

dieu, można określić mianem „miejsca neutralnego” (Bourdieu, Boltan-

ski 2008)⁶. Jest to miejsce równoważenia się oddziaływania obu skrajnych

biegunów, zajmowanie w nim pozycji daje więc możliwość czerpania z obu

zasobów, politycznych i kulturowych. Stworzenie takiego miejsca służyło

rozładowaniu napięcia narastającego przez całą dekadę lat sześćdziesią-

tych, gdy wzrastał odsetek osób z dyplomem wyższej uczelni, a kurczyły

się zasoby przeznaczonych dla nich stanowisk (szerzej zob. Warczok, Za-

rycki 2016; por. także Bauman 1968; Eisler 2006). Skutkowało to starciem

w elicie władzy w marcu 1968 roku, zwykle błędnie odczytywanym wy-

łącznie jako rozgrywka wewnątrzpartyjna. Rzecz miała się jednak inaczej.

Industrializacja gierkowska stworzyła nowe pozycje do zajęcia, ale równo-

cześnie obsadzająca je „nowa inteligencja techniczna” stała się, przez samą

swą obecność, problematyczna dla innych części elit w polu społecznym,

przede wszystkim dla tzw. starej inteligencji. Stąd rozmaite rozproszo-

ne w serialu sytuacje, w których przedstawiciele tej ostatniej w subtelny

sposób wyrażają lekceważenie wobec Karwowskiego, obnażając jego brak

wiedzy, stylu, umiejętności społecznych czy manier, uwypuklające sugero-

wane przez autorów rzekome niedopasowanie głównego bohatera, mające

⁶ Co ciekawe, w krajach zachodnich, na przykład we Francji, zaszły podobne procesy, tam

także wyłoniło się „miejsce neutralne” w polu władzy, zaludnione przez technokratyczną

elitę, rzekomo sytuującą się w kategoriach politycznych między „prawicą i lewicą”. Świadczy

to o tym, że procesy dziejące się w Polsce nie tylko miały źródła czysto ideologiczne czy

polityczne, ale przede wszystkim były efektem przekształceń strukturalnych.
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być ostatecznym potwierdzeniem siły przemocy symbolicznej starej inte-

ligencji.

Jak bowiem już wspomnieliśmy, odczytanie serialu można oprzeć, idąc

za modelem Georgakakisa i Lebarona, na zestawianiu przedstawionego

w nim obrazu części przestrzeni społecznej z zarysem bardziej obiektyw-

nie widzianej struktury pola władzy w tym samym okresie. Struktura ta

uwzględniać musi trwającą ciągle dominację elity politycznej (nomenkla-

tury) w ramach klas wyższych oraz dominację kapitału politycznego nad

kapitałem zarówno kulturowym, jak i ekonomicznym. Środowiska zdolne

do akumulacji tego ostatniego pojawiają się właśnie w latach siedemdzie-

siątych. Jawią się one jako nowa konkurencja dla większości frakcji elity

kulturowej, w szczególności posiadaczy wielopokoleniowego kapitału kul-

turowego. O wiele ważniejszym konkurentem dla „starej inteligencji” są

jednak rosnący w siłę „technokraci”, a więc część elity próbująca łączyć

kapitał polityczny z nowymi formami kapitału kulturowego. Ta frakcja eli-

ty dość skutecznie zajmuje kluczową część pola władzy, wspomniane już

rodzące się „miejsce neutralne”. Wobec tych oponentów frakcje dobrze

ugruntowanej inteligencji mobilizują swoje siły. Dziełami artystycznymi

rysują swoją wizję świata społecznego, w której to ich główne kapitały oka-

zują się dowartościowane, a nowe formy kapitału kulturowego, i nowe już

go posiadające lub aspirujące do niego elity, względnie zdeprecjonowane⁷.

Twierdzimy, że serial może być rozpatrywany jako ważny akt obrony

pozycji tej frakcji elit, której rzecznikami są twórcy serialu — czyli du-

żej części pragmatycznie zorientowanych inteligenckich środowisk dobrze

sytuowanych co najmniej od czasów odwilży, a często wywodzących się

z wielopokoleniowych, sięgających korzeniami XIX wieku klanów szlach-

ty czy burżuazji. Mowa tu o części środowiska inteligenckiego raczej nie

zaangażowanej (jeszcze) w otwartą kontestację ustroju PRL, ale zaniepo-

kojonej ekspansją w latach siedemdziesiątych „nowej inteligencji”, która

coraz częściej sięgała po uprzywilejowane stanowiska kierownicze i in-

ne funkcje dające istotny prestiż, a nawet wpływ społeczny. Środowiska

nazywane tu umownie „starą inteligencją” próbują promować wizję świa-

ta społecznego, a w szczególności klas wyższych, w której to one jawić

się będą jako uprzywilejowane. Innymi słowy: serialem przez siebie two-

rzonym przeciwstawiają się rosnącym wpływom — w wyłaniającym się

⁷ Można zwrócić uwagę, że analogiczne dzieła kulturowe powstają również w środowi-

skach inteligencji rezygnującej z walki o sankcjonowane przez państwo stawki. Ich przykła-

dem może być na przykład twórczość Janusza Szpotańskiego, z jego tomikiem z 1977 roku

Towarzysz Szmaciak na czele.
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„miejscu neutralnym” — nowych elit z pokolenia awansu edukacyjnego

lat piećdziesiątych. Jak sądzimy, może to być postrzegane jako próba walki

o dominację, co pozwala patrzeć na serial, a za nim na całe lata siedem-

dziesiąte, jako na akt konfrontacji „starej inteligencji” z elitami kapitału

politycznego i ich sojusznikami próbującymi budować swoje pozycje na

nowych formach kapitału kulturowego. Walka ta ma również wyraźny

aspekt sporu o wizję przyszłości, w szczególności o przyszłą konfigura-

cji pola władzy. Serial głosami wielu bohaterów sugeruje, że owa przyszła

konfiguracja uprzywilejuje frakcje elity kulturowej, dysponującej tradycyj-

nymi formami kapitału kulturowego i kompetencją w wytwarzanych na

Zachodzie wzorcach nowoczesności. Patrząc na rzecz z dzisiejszego punk-

tu widzenia można uznać, że wizja autorów Czterdziestolatka w istotnych

aspektach spełniła się wraz z upadkiem systemu komunistycznego. Jed-

nak w momencie powstawania filmu była w znacznym stopniu obrazem

odstającym od realnie istniejących wówczas hierarchii społecznych i kon-

kurującym z obrazami pola władzy promowanymi przez frakcje rywalizu-

jące w tymże polu, z jednej strony umacniającą się elitę technokratyczną,

z drugiej przesuwające się ku opozycyjności elity inteligenckie.

Przyjrzyjmy się więc dokładniej wizji świata społecznego naszkico-

wanej przez Gruzę i Toeplitza i spróbujmy spojrzeć na widoczne w niej

napięcia jako na aspekty walk frakcyjnych, wywołujące też nieprzystawal-

ności obrazu przestrzeni społecznej filmu do ówczesnych hierarchii. Na

schemacie rysuje się wyraźna hierarchia pionowa postaci, która w filmie

uzewnętrznia się w szczególności w formie napięć między przedstawicie-

lami klasy średniej i klasy ludowej. Nie zaprzeczając znaczeniu tego anta-

gonizmu klasowego, który ujawnia się w filmie, a więc napięcia na styku

nowej inteligencji technicznej i klas ludowych, w tym ich wyższych frak-

cji, jak personel techniczny, twierdzimy jednak, że o wiele mniej oczywisty,

a socjologicznie kluczowy dla lat siedemdziesiątych, konflikt rozgrywa się

w wymiarze poziomym, czyli opozycji pomiędzy kapitałem kulturowym

bliższym jego tradycyjnym i historycznie wytworzonym formom a tym

związanym z bardziej współczesnymi jego formami, w szczególności do-

wartościowywanym przez elity polityczne i częściowo rodzące się dopiero

nowe elity ekonomiczne. Chodzi w szczególności o starcie starej wyż-

szej, wielopokoleniowej inteligencji o ugruntowanym kapitale społecznym

i kulturowym, z inteligencją nową, pochodzącą głównie z awansu, w szcze-

gólności z pokolenia wykształconego na studiach w okresie stalinowskim,

którego przedstawicielem jest tytułowy bohater serialu. To jest w naszym

przekonaniu kluczowa oś konfliktu, wokół której została zorganizowana

narracja filmu. Innymi słowy, w naszym przekonaniu to nie starcie nowej,
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jakoby wschodzącej inżynierskiej klasy średniej z awansu i robotników jest

konfrontacją kluczową dla zrozumienia przesłania serialu, lecz zamasko-

wana ciepłą ironią i pobłażliwym żartem obrona przez „starą inteligencję”

swych ugruntowanych elitarnych pozycji społecznych. Chodzi o zabezpie-

czenie się przed wkraczającymi coraz szerszym frontem na stanowiska

kierownicze beneficjentami edukacyjnego boomu lat powojennych.Można

więc powiedzieć, że w ujęciu strukturalnym mamy tu do czynienia z dal-

szym ciągiem konfliktu, który przejawił się w sposób najbardziej spektaku-

larny w marcu 1968 roku. Wtedy część starej inteligencji emigruje, część

traci posady, przesuwając się na margines pola władzy (w dalszych latach

ukształtuje zaś zręby „opozycji demokratycznej”). Jednakże duża cześć zo-

staje w kraju, nie tracąc swojego statusu społecznego, a także kluczowych

zasobów, w szczególności kapitału kulturowego, który zaczyna nabierać

nowego znaczenia w kontekście nowej fali gierkowskiej industrializacji.

W serialu pokazano doskonale jego główne składniki, które omówimy

poniżej w odniesieniu do konkretnych postaci filmu. Wymieńmy je tym-

czasem hasłowo. To po pierwsze „obycie w szerszym świecie”, znajomość

Zachodu oraz znajomość języków obcych, na czele z angielskim, którego

rola zostaje bohaterowi wyjaśniona wprost na przykład w uwagach le-

karza, przyjaciela i sąsiada inż. Karwowskiego — Karola Stelmacha. Do

kluczowych zasobów starej inteligencji należy również znajomość kultu-

ry wyższej, będąca elementem habitusu, z czego wynika pewność siebie,

zmysł gry w trudnych sytuacjach społecznych. Natomiast Czterdziestola-

tek jest zagubiony w kluczowych momentach swojej kariery, na przykład

gdy zostaje dyrektorem.

Spójrzmy więc na nasz schemat przestrzeni społecznej filmu. Na tle

bohaterów wywodzących się z zakorzenionej inteligencji Stefan Karwow-

ski wyraźnie sytuuje się na pozycji relatywnie zdominowanej. Wyróżniki

jego statusu, choć mogą działać wobec robotników czy kadry technicznej,

w konfrontacji ze starą inteligencją najczęściej okazują się złudne, miałkie.

Czasem dzieje się tak, bo okazują się tanimi wariantami lub wręcz pod-

róbkami (czego najwyrazistszym przykładem jest słynny portret przodka),

a czasem także dlatego że Czterdziestolatek — w myśl sugestii autorów

filmu — nie umie się nimi posługiwać.

W przestrzeni społecznej wchodzą więc ze sobą w wyraźne współza-

wodnictwo inteligencja stara, mocno społecznie umocowana, oraz „nowa”

inteligencja, która opiera się przede wszystkim na zinstytucjonalizowa-

nym kapitale kulturowym, konwertującym w zinstytucjonalizowane zaso-

by w formie stanowisk kierowniczych. Film więc może być strukturalnie

odczytywany jako inteligencka satyra, a de facto krytyka, awansującej nowej
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inteligencji, swoistego nowego socjalistycznego mieszczaństwa. W sensie

obiektywnym dokonuje ono istotnego awansu i jest kluczowym benefi-

cjentem tzw. epoki Gierka. Jednak w wizji autorów filmu żywi tylko iluzje,

iż dzięki swoim dyplomom dołącza do szczytu elity społecznej. Sytuacja ta

może być interpretowana jako walka inteligencji z przesuniętymi w czasie

efektami inkluzji społecznej z lat pięćdziesiątych. Kluczem do jej zro-

zumienia jest odcinek pierwszy, w którym zostaje pokazana genealogia

rodzinna głównego bohatera: awans społeczny via Służba Polsce i udział

w budowie Nowej Huty. Pokazane w filmie rozczarowania i trudności

związane z awansem Karwowskiego i jego kolegów mogą też zostać wpi-

sane w problem inflacji dyplomów, o którym pisała Agata Zysiak (2016).

Na wyższych poziomach hierarchii społecznej napięcia te są mniejsze, naj-

większe natężenie zaś osiągają na poziomie środka naszego wykresu.

INTELIGENCKA ELITA

Zwróćmy uwagę, że wszyscy przedstawiciele zakorzenionej inteligen-

cji filmie, nawet traktowani z ironią, per saldo są postaciami pozytywnymi.

Wwiększości wypowiadają się w imieniu inteligencji, w szczególności gdy

polemizują z głównym bohaterem. Przyjrzyjmy się im po kolei. To wszyst-

kie te osoby, które na schemacie znajdują się na lewo od osi pionowej,

a więc posiadają zasoby tradycyjnego kapitału kulturowego większe niż

inż. Karwowski, a także w ich własnych zasobach ten właśnie kapitał zaj-

muje więcej miejsca od innych. Kluczowe role w serialu odgrywają lekarz

pogotowia ratunkowego dr Karol Stelmach, sąsiad i przyjaciel Karwow-

skich, oraz Kobieta Pracująca. Są oni głosem autorów filmu, swoistym

chórem greckim w imieniu tradycyjnej inteligencji wygłaszającym życiowe

mądrości. Warto zwrócić uwagę, że choć doktor Karol Stelmach stoi za-

wodowo wyżej i należy do innego pokolenia niż hybrydowa postać grana

przez Irenę Kwiatkowską, to widać, że kulturowo są sobie bardzo bliscy.

Stelmach to typowy „kulturalny” lekarz-inteligent. Z pozycji swojej sta-

tusowej wiedzy o życiu udziela on rodzinie Karwowskich nieskończenie

wielu rad. Na kilka z nich warto zwrócić szczególną uwagę. Napomina na

przykład Czterdziestolatka bardzo wyraźnie, że wypada, żeby nauczył się

angielskiego—mówi mu jasno: „if you can’t beat them, join them, i najwyższy

czas, żebyś to zrozumiał także po angielsku”. Słucha Vivaldiego i wypomi-

na swemu przyjacielowi, że nie umie rozpoznać jego utworów. Można po-

wiedzieć, że Karol Stelmach ma też skłonności hipsterskie: korzysta z uro-

ków życia, klubów, romansuje z pielęgniarkami. Kobieta Pracująca jest zaś

typową inteligencką nauczycielką życia starej daty. Daje wskazówki we
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wszystkich życiowych sprawach, zarówno intymnych, jak i zawodowych,

nawet w sprawie teatrów (Stara Prochownia), ubioru na koncert. Wcze-

śniej od innych ma kalkulator, zna reguły wyższej kultury (picie koniaku).

Przez jej usta, jeszcze bardziej niż dra Karola, przemawiają twórcy filmu.

Jest do bólu erudycyjna. Wygłasza mowy zawierające potrójne kalambury

(„Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie, jak mówił Kant,

też filozof, z Królewca, obecnie Kaliningrad”, odc. 21). Jej inteligencko-

-ziemiańska mądrość życiowa jest odmienna od podręcznikowej, naiwnej

wiedzy o życiumało pewnych siebie Karwowskich. Grana przez Kwiatkow-

ską postać nie boi się nawet schodzenia na doły drabiny społecznej przez

kontakty z kulturą niższą czy prace dorywcze. Wszystkie swoje wciele-

nia traktuje z dystansem, niczym ziemianka, która z wrodzoną pewnością

siebie wykonuje nawet dziwne „ludowe” zajęcia⁸. Każdym swoim gestem

pokazuje, że kolejne role życiowe traktuje z dystansem, bawi się nimi, ba-

wi się życiem. Ten jej — w pewnym sensie arystokratyczny — stosunek do

życia stanowi wyraźny kontrast do reakcji zestresowanych przedstawicie-

li awansującej klasy średniej, którzy jawią się niczym współcześni „nowi”

mieszczanie. Wszystko, na czele z pracą, traktują śmiertelnie poważnie.

Intencją autorów filmu jest zatem, jak się wydaje, zasugerowanie miał-

kości pozycji społecznej „nowej”, wywodzącej się z awansu inteligencji,

której zasoby wyrafinowanego kapitału kulturowego mają być niewiel-

kie. Można jednak wskazać, że delikatnie deprecjonowany przez autorów

Czterdziestolatek, który wraz ze swoją rodziną reprezentuje ów miesz-

czański rys nowej inteligencji, z jej wyraźnym podziałem na życie za-

wodowe i prywatne, może być postrzegany jako bardziej nowoczesny od

neoszlacheckiej inteligencji. Autorzy wydają się tego świadomi, wprowa-

dzając do filmu postacie takie jak mgr Puciata (o której więcej poniżej),

jednak wyraźnie w sposób bardzo wyrafinowany promują szeroko rozu-

mianą starą inteligencję.

Konfrontacja wkracza nawet w obszar życia intymnego. Zarówno dr

Karol, jak i Kobieta Pracująca kulturalnie korygują pruderyjnych Karwow-

skich, którzy nie umieją, jak się okazuje, rozmawiać otwarcie o erotyce

i seksualności, peszą się. Inteligenci — w osobach dr Karola i Kobiety

Pracującej — tłumaczą im spokojnie i z wyraźnym dystansem, jak się od-

naleźć w danej sytuacji i jak w ogólemówić o sferze erotyki. Podobny obraz

⁸ Motyw ziemianki, a w szczególności arystokratki z godnością znoszącej proste, a cza-

sem ubogie życie, nawet na zesłaniu, jest częsty we wspomnieniach polskiej elity dawnego

ziemiaństwa. Często powtarzającą się deklaracją jest stwierdzenie, że „korona z głowy nie

spadnie” arystokracie od wykonywania prostych prac (Smoczyński, Zarycki 2017).
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napięcia można odnaleźć w filmowej biografii Michaliny Wisłockiej⁹, któ-

ra świetnie pokazała, jak awansujący w komunizmie wyraźnie gubili się

w rozmowach dotyczących sfery intymnej, przez co można ich postrzegać

jako swoiste ofiary neotradycjonalizacji charakterystycznej dla tego okre-

su, połączonej z brakiem inteligenckiej swobody społecznej. W efekcie

w oczach zakorzenionej inteligenckiej elity jawią się oni jako hipokryci.

Szczególnie ważne w serialu Gruzy i Toeplitza wydają się osoby po-

łożone wobec głównego bohatera względnie wyżej, z przewagą kapitału

kulturowego (znajdujące się po lewej stronie wykresu). To inteligencka

elita. Należy do niej profesor Zygmunt Koziełło — socjalistyczny świa-

towiec, przedstawiciel Polski w UNCESCO. Zna języki, jest niezwykle

pewny siebie i spokojny itp. — co szczególnie dobitnie pokazuje zesta-

wienie z Gajnym, intrygantem i w domyśle „marcowym docentem”, który

systematycznie wykazuje deficyty kapitału kulturowego. Z kontekstu za-

rysowanego w odcinku filmu Pocztówka ze Spitzbergenu, czyli oczarowanie

wynika, że nawet ówczesna władza woli kompetentnego Koziełłę, mimo

wykazywanego przezeń dystansu do systemu, od najpewniej politycznie

usłużnego Gajnego, który nie ma jednak wiedzy i inteligenckiego sznytu.

Można domniemywać, że Koziełło dzięki swoim rodzinnie dziedziczonym

przymiotom był w stanie niezwykle efektywnie wykorzystać liczne sty-

pendia zagraniczne, a tym samym wzmocnić swój bogaty portfel różnych

typów kapitału kulturowego¹⁰. Koziełłę łączy wiele z dr Stelmachem i choć

ten pierwszy stoi wyżej w hierarchii społecznej, na naszym wykresie obra-

zowanej przez oś wertykalną, obaj znajdują się na podobnej linii poziomej,

która określa proporcjonalne zasoby kapitału kulturowego. Obaj są kawa-

lerami, ludźmi ewidentnie „kulturalnymi z domu”, posługują się językami

obcymi i posiadają wiedzę o tym, jak żyć ze smakiem i efektywnie (ma-

ją różne zachodnie gadżety usprawniające pracę i życie codzienne), jak

i paraarystokratyczną dyspozycję do czerpania z życia wielowymiarowych

i często wyrafinowanych przyjemności. Zwraca też uwagę ironia spojrze-

nia na rzeczywistość Koziełły i jego ostentacyjna pobłażliwość wobec Kar-

wowskich. Podobną postawę wobec neomieszczańskiej rodziny inżyniera

wykazują, jak się wydaje, profesor Zuber czy młoda Nowowiejska.

Niezwykle malowniczo przedstawiona została w filmie właśnie ro-

dzina Nowowiejskich — stary inteligencko-mieszczański klan z aktyw-

⁹ Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, reż. Maria Sadowska, 2017.
¹⁰ Zwrócić można uwagę, że w znacznie późniejszym, ale podobnie inteligenckocentrycz-

nym serialu Stanisława BareiAlternatywy4 pojawia się podobna figura profesora, który w spo-

sób znaturalizowany góruje nad swoim otoczeniem społecznym.
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nymi odnogami burżuazyjnymi dobrze urządzonymi na Zachodzie (np.

kuzyn prowadzący firmę budowlaną w Szwecji). Klan Nowowiejskich lśni

w przestrzeni społecznej filmu, jawi się jako najbardziej elitarna, stabil-

na i godna podziwu część jego pola społecznego. Jest owocem procesów

długiego trwania, długofalowej inwestycji dawnej burżuazji w kapitał kul-

turowy i polityczny, co trwale zabezpieczyło jej pozycję społeczną. Obraz

ten, powiedzmy na marginesie, zadaje kłam potocznym wizjom rewolucji

społecznych jako sytuacji całkowitego odwrócenia porządku społeczne-

go, unicestwienia całej klasy społecznej. Tak jak rewolucja francuska nie

była po prostu starciem mieszczaństwa i arystokracji, w którego wyni-

ku ta ostatnia miała całkowicie zniknąć (zob. Bourdieu 2012), tak też

polskie elity przedwojenne poprzez umiejętne i zróżnicowane inwestowa-

nie posiadanego kapitału z niejakim powodzeniem nawigowały w nowej,

powojennej przestrzeni społecznej — zwłaszcza w późniejszych latach

PRL. Dla głównego bohatera odwiedziny w mieszkaniu Nowowiejskich

w starej warszawskiej kamienicy to oszałamiająca i przytłaczająca podróż

zarówno w czasie (przedpokój, stara kanapa zapewne od pokoleń w ro-

dzie), jak i w przestrzeni (szwedzkie powiązania, lektura najnowszych

numerów pisma „Experimental Construction”, niedostępnego w Polsce).

Młoda inż. Urszula Nowowiejska już na studiach ma zapewnioną pozy-

cję zawodową i matrymonialną (ślub z inżynierem Oskarem Szrederem

mianowanym na szefa nowego urzędu). Co ciekawe, to ona — znacznie

młodsza—proponuje stanowiskoCzterdziestolatkowi, używawięc de facto

zasobów swojej rodziny, przy których kapitały nuklearnej rodziny Kar-

wowskich jawią się jako śmiesznie małe¹¹. Z rozmowy Czterdziestolatka

ze starszym pokoleniem Nowowiejskich wiemy, że łączą oni wszystkie ro-

dzaje kapitału: zarówno kapitału kulturowego we wszystkich postaciach

(włączywszy międzynarodowe kariery naukowe), jak i kapitału ekono-

micznego, a także kapitału politycznego (bliskie znajomości z przedwojen-

ną elitą polityczną oraz stanowiska kierownicze w państwowym budow-

nictwie w PRL). Nowowiejscy mogą więc być już twardo umiejscowieni

w rodzącym się „miejscu neutralnym” pola władzy i mogą swoją postawą

¹¹ Nowowiejska z wdziękiem młodej kobiety, ale i bezceremonialnością podkreśla swoją

wyższość nad rodziną Karwowskich. Uspokaja na przykład Magdę, że nie będzie jej męża

„wygryzać”, a jest przecież tylko praktykantką pod jego opieką. Pyta wprost żonę Czterdzie-

stolatka, jak ten „stoi z językami”. Na odpowiedź, że „mąż liznął angielskiego u metodystów,

był w NRD i dobrze się porozumiewał”, uśmiecha się z pożałowaniem. Sama była w Japonii,

a jej przełożony, inżynier Karwowski, nie dość, że nie zna języków obcych, za granicą był

tylko w NRD, a gdy udaje się na wyjazd służbowy do Budapesztu, to jest tam nieustannie

onieśmielony i zdradza swoje nieobycie.
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sugerować, że liczą na osiągnięcie w nim dominacji. Jak sugerują auto-

rzy filmu, mają pozycje pewniejsze i na dłuższą metę wyższe nawet od

nomenklatury, reprezentowanej w filmie między innymi przez dyrekto-

rów Powroźnego czy Wolicę albo wiceministrów, Zawodnego, a później

Zwiastowicza, którzy zbyt jednostronnie, jak sugerują autorzy filmu, opie-

rają swoje pozycje na kapitale politycznym. Choć w danym momencie

Nowowiejscy nie wydają się z nimi skonfliktowani, żyją raczej w sym-

biozie.

Podobne miejsce w polu władzy — dominujące, według wizji autorów

filmu — zajmuje znany kardiolog profesor Zuber. Z kontekstu dowiadu-

jemy się, że pochodzi z przedwojennej warszawskiej rodziny kuśnierzy,

dokonał więc pewnego awansu, który jest jednak na tyle odległy i na-

stępował ze względnie dobrych pozycji, że nie stanowi już w zasadzie

żadnego obciążenia. Zuber to lekarz humanista „starej szkoły”, erudyta,

także zorientowany w kulturze klasycznej, znający języki, innymi słowy—

klasyczny ordynator-inteligent, którego autorzy filmu, podobnie jak No-

wowiejskich, obdarzają swoistym społecznym blaskiem, by nie powiedzieć

metaforycznie — aureolą. Raczej udziela mądrości życiowych, niż w spo-

sób dosłowny leczy i widać, że mądrości te ma zinternacjonalizowane

rodzinnie. Podobnie jak Nowowiejscy żyje w symbiozie z nomenklaturą,

co pokazano nawet bardziej jednoznacznie w jego rozmowie z dyrekto-

rem Powroźnym. Do Karwowskiego mówi z wyższościową ironią (określa

go z pobłażliwym uśmiechem mianem „inteligencji technicznej”), zapy-

tawszy go wcześniej wprost czy jest inteligentem. Zuber to jednocześnie

dobry fachowiec i światowiec. Śledzi na bieżąco zachodnią literaturę: zna

na przykład teorię męskiej menopauzy kanadyjskiego badacza Elliota Ja-

cques’a. Wśród innych bohaterów górujących nad Karwowskimi kapita-

łem kulturowym i wyraźnie cieszących się sympatią narratorów wymienić

można między innymi pana Waldka, instruktora narciarskiego, kolejnego

światowca znającego języki i „najnowsze śmigi alpejskie”, romansujące-

go w Szwajcarii. Pojawia się też wzmianka o ojcu jednego z kolegów syna

Karwowskich Marka, który powołując się na niego tłumaczy, że „nie cho-

dzi się do operetki”, lecz słucha się von Karajana. W pewnym zakresie

wyższym statusowo od Czterdziestolatka inteligentem jest także inżynier

Małkiewicz — innowator, nowoczesny umysł. To jednocześnie inteligent

odrzucający sektor prywatny, można tu notabene przypomnieć że i inż.

Karwowski nie ulega jego pokusom w formie oferty pracy od brata żony

— Antka. Małkiewicz to człowiek i nowoczesny, i znający klasykę, czuje-

my, że choć zostaje podwładnym Czterdziestolatka, statusowo — wdług

sugestii autorów — sytuuje się wyżej do swego szefa.



58 TOMASZ ZARYCKI, TOMASZ WARCZOK

Specyficzną postacią o cechach wybitnie inteligenckich jest wspomnia-

na już koleżanka Magdy z pracy, starsza dystyngowana „dama” mgr Ry-

szarda Puciata. Wywodzi się z przedwojennej inteligencji mającej kontakt

z ziemiaństwem, co można z łatwością rozpoznać, gdy mowa o polowa-

niach, w których brała udział jako młoda kobieta. Odziedziczyła wyraźny

elitarny habitus inteligencji, zderzenie z nim podkreśla braki u głównych

bohaterów. Puciata uczy na przykład Magdę Karwowską reguł zachowa-

nia „w towarzystwie”, zna z domu francuski i niemiecki. Jednak względ-

nie nisko społecznie i zawodowo umiejscowiona w stosunku do swego

pochodzenia wydaje się wręcz śmieszna. Można spekulować, że zapew-

ne nie była zdolna zreprodukować pozycji społecznej swych rodziców,

co czyni zabawnymi jej odwołania do świata społecznego dzieciństwa.

W trajektorii swojej deklasacji wydaje się podobna do Kobiety Pracują-

cej, która też robi wrażenie osoby urodzonej w rodzinie inteligenckiej.

Jednak grana przez Kwiatkowską bohaterka jest bardziej zaradna, a tak-

że przenikliwa. Puciata gra swoim kapitałem kulturowym, ale brak jej

inteligencji sytuacyjnej, swoistej bystrości, a opowieści o jej znajomo-

ściach to zwykle historie sprzed wojny. Wyjątkiem jest bankiet w Pałacu

w Jabłonnie, gdzie odnajduje się lepiej niż inni jego uczestnicy, ale może

dlatego, że jest to niejako sytuacja archaiczna — salonowej gry w przed-

wojennym stylu. Można sądzić, że rysując tę postać, autorzy filmu po-

średnio sugerują, iż są świadomi zmiany społecznej, która historyczne

formy kapitału kulturowego, a także społecznego, znacząco zdekapitali-

zowała, i wyłączne opieranie się na nich nie jest drogą do pozycji dominu-

jących.

W konfrontacji ze wszystkimi wymienionymi wyżej postaciami Kar-

wowscy jawią się jako stojący niżej w hierarchii społecznej. Osoby, dla

których niedostępne są sfery wyższej inteligencji, w tym w szczególno-

ści tzw. wielki świat, w który — jak widać dobrze w filmie — znacznie

lepiej wpisuje się inteligencja wielopokoleniowa. Karwowscy, mimo że for-

malnie skończyli studia, dostali „dobre posady” i uczciwie pracują, ciągle

czują się niepewnie. Film wydaje się więc delikatną polemiką z wizją uda-

nego awansu społecznego wykształconych po wojnie pokoleń nowej inte-

ligencji. Maciej Gdula natomiast widzi w nim uznanie tej wizji. Twierdzi

mianowicie, że z filmu wyraźnie wynika, iż droga do inteligencji dopiero

od lat siedemdziesiątych wiodła przez wyższe studia. Autorzy Czterdzie-

stolatka zaś zakładają, jak sądzimy, że zawsze był to warunek konieczny,

kiedyś prawie wystarczający, przynajmniej formalnego dołączenia do in-

teligencji. Dziś już zupełnie nim nie jest, ale ciągle w praktyce pozostaje

warunkiem koniecznym (z wyjątkiem małej części środowisk elitarnych,
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którym albo wystarcza tytuł inteligencki z urodzenia, gdy z różnych po-

wodów nie są w stanie skończyć studiów, na przykład politycznych, albo

sprzyja nagła kariera artystyczna). Gdula pisze jednocześnie o roli w in-

teligenckiej dystynkcji „specyficznego stylu życia, czytania książek, dys-

kutowania o nich, muzyki”. Ma oczywiście rację na poziomie ideałów

tradycyjnej inteligencji, ale nie w odniesieniu do głównego bohatera filmu.

Warto bowiem zwrócić uwagę choćby na odcinek Nowy zastępca, czyli mete-

or (odcinek 12), w którym przedmiotem dyskusji jest właśnie księgozbiór

bohatera (przy okazji badana jest przez inż. Nowowiejską także porcelana

Karwowskich). Okazuje się, że jest on niezwykle skromny, składa się nań

kilka zawodowych, technicznych książek i powieści z młodości. Nowo-

wiejska, wydająca się w tym kontekście rzecznikiem autorów filmu, mówi

Karwowskiemu wprost, że „na nim daleko nie zajedzie”. Chodzi przy tym

o coś szerszego— skromniutki księgozbiór Karwowskichma demaskować

ich ogromny deficyt kapitału kulturowego, pomimo posiadania dyplomów

studiów wyższych (i ambicji Magdy w zakresie doktoryzowania się z hy-

drologii). Ten brak ma być obciążeniem, z którego sami sobie nie zdają

sprawy.

NOMENKLATURA

Film dobrze pokazuje wykształcanie się w latach siedemdziesiątych

przestrzeni środka — „neutralnej” części pola władzy, w której równo-

ważą się zasoby kluczowych typów kapitału. Należą do niej członkowie

wyższej nomenklatury o istotnych zasobach kapitału kulturowego. Po-

kazani zostali dość życzliwie, prawdopodobnie również ze względu na

położenie w polu władzy autorów filmu, który powstaje na podstawie

osobistej zgody prezesa Szczepańskiego. Jako niejednoznaczne, sugeru-

jące pewne elementy zbliżenia, ale i zawoalowanej konfrontacji, można

odczytywać przedstawione w filmie relacje progresywnej, technokratycz-

nej nomenklatury z pragmatyczną częścią starej inteligencji, czego wiele

poszlak znajdujemy w filmie. Sztandarowym przedstawicielem elity no-

menklaturowej jest dyrektor Mieczysław (Mietek) Powroźny wraz z żoną

Celiną. W ich filmowym portrecie wyraźny jest wątek uzupełnienia ka-

pitału politycznego kapitałem kulturowym, co jawić się może jako wy-

raz legitymizacji tego pierwszego przez zasoby symboliczne. Mieszka-

nie urządza Powroźnym — jak wynika z kontekstu, za duże pieniądze

— znany z telewizji scenograf Iwo Czarnecki. Jest ono pełne obiektów

kulturowych przywiezionych przez nich zza granicy („kontrakt” w In-

diach). W mieszkaniu i życiu Powroźnych delikatnie przebłyskuje zamoż-
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ność¹². Na bezpośredniej służbie nomenklaturze widzimy też szersze gro-

no ludzi sztuki i telewizji (szczególnie filmMotylem jestem). Tych ostatnich,

nowoczesnych mistrzów spektaklu, technokratycznych inteligentów, naj-

bardziej wyraziście ucieleśnia redaktor Oswald z TVP, grany przez Woj-

ciecha Pszoniaka. Podobnie jak scenograf Iwo należy on wyraźnie do sfery

„neutralnej”, łączy bowiem zasoby wszystkich typów. Ludzie mediów to

inteligenci, w większości wyższej próby, pewni siebie, wyraźnie górują nad

bohaterem filmu, znają świat i języki. Irena Orskamanipuluje wręcz Czter-

dziestolatkiem, choć to może element celebryctwa i romansu. Artyści bu-

dzą u Karwowskich onieśmielenie, choć są też lekko zabawni. Podobnie

jak członkowie nomenklatury, których zasoby nie są już tak zrównowa-

żone, w szczególności wysocy aparatczycy, jak wiceministrowie Zawodny

oraz Zwiastowicz, a zwłaszcza, grany przez Jana Pietrzaka tow. Iwanicki

(z Wydziału Kadr PZPR), wydają się w wizji autorów filmu osobami już

spoza obszaru pola „neutralnego”, wychyleni są w kierunku bieguna czy-

stego kapitału politycznego. Oparta przede wszystkim na funkcji partyj-

nej pozycja Iwanickiego przybiera lekko groteskowe barwy. Wiceminister

Zwiastowicz, grany przez Jerzego Ofierskiego, według Grzegorza Łęcic-

kiego (2014) przypomina jakoby samego Edwarda Gierka. Łęcicki zwraca

jednak uwagę, że portrety państwowych, i w domyśle partyjnych, nota-

bli pokazane przez Gruzę i Toeplitza są wprawdzie nieco karykaturalne,

ale jednocześnie sympatyczne, łagodne, niezłośliwe, bardziej komediowe

niż groteskowe. Można więc mówić o lekkich formach deprecjonowania

pozycji obiektywnie dominujących frakcji klasy wyższej, zwłaszcza tych

z przewagą kapitału politycznego, ale i o pewnej życzliwości w ich przed-

stawieniu, co być może wynika z uwarunkowań, w jakich działali autorzy

filmu.

PRZEDSIĘBIORCY

Innym typem bohaterów, którym autorzy serialu delikatnie wypomina-

ją asymetryczne struktury zasobów, są przedsiębiorcy. Szczególnie barw-

nym przedstawicielem tej grupy jest Antek brat Magdy — żony Karwow-

skiego. Jest już dość nowoczesnym przedsiębiorcą, jednocześnie cytuje

¹² Warto zwrócić uwagę, że krytyka owego bogactwa, w szczególności nabywanego nie do

końca legalnie, a także ostentacyjnej konsumpcji części bogacącej się w latach siedemdziesią-

tych nomenklatury staje się potem paliwem legitymizacyjnym ekipy Jaruzelskiego (Szumski

2018). Symbolem ówczesnej kampanii staje się nagonka na politycznego patrona produkcji

serialu — prezesa Radiokomitetu Macieja Szczepańskiego.
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Norwida, a więc jednak, w jakimś sensie, jest też inteligentem, choć mo-

mentami bywa chamski. Umie czerpać radość życia, ma atrakcyjną, am-

bitną żonę. Jednocześnie nie wie do końca, jak wydawać pieniądze (giełda

samochodowa, rolex zastawiony pod Złotym Linem), które są dla niego

nowe — nie ma więc do nich dystansu klasy wyższej dysponującej pie-

niędzmi odziedziczonymi. Antek wydaje się jednak gotowy na nadejście

kapitalizmu. Iście prorocza sugestia autorów, że kapitalizm nadejdzie, jest

w filmie wyraźna. „Rok 2000 za pasem”, warto inwestować w działki —

mówi mimochodem Kobieta Pracująca w odcinku 19 pod znamiennym

tytułem Z dala od ludzi, czyli coś swojego. Wydaje się jednak, że nowobo-

gactwo Antka wyklucza go — w inteligenckiej optyce autorów filmu —

ze wspomnianej sfery „neutralnej”. Jego zasoby kapitału ekonomiczne-

go zbyt jednostronnie górują nad zasobami kapitału kulturowego, choć

w tym zakresie lokuje się on jednak znacznie wyżej od innego przed-

siębiorcy ukazanego w filmie — producenta pustaków Kołodzieja. Temu

ostatniemu brakuje jakichkolwiek inteligenckich przymiotów. Zgodnie ze

wspomnianą optyką inteligenckiej projekcji należy więc on do bohate-

rów pokazanych w filmie zdecydowanie krytycznie. Na naszym schemacie

„czyści” przedsiębiorcy czy handlarze, jak Kołodziej i Witek Walendziak,

w większości lokują się w dolnej części, a więc mają ogólny status społecz-

ny znacznie niższy niż Karwowski.

NIŻSZA INTELIGENCJA I ŚREDNIE KADRY TECHNICZNE

Położeni na wykresie poniżej głównego bohatera to jednak przede

wszystkim groteskowi w optyce filmu niżsi inteligenci. Nie wydają się

oni zagrożeniem dla Czterdziestolatka. Dla wyższej inteligencji, a więc

i dla narratorów filmu, to są znaczący obcy, pokazano ich więc wybitnie

złośliwie. W pierwszej kolejności to inżynier Gajny. Nieszczęsny błazen,

z punktu widzenia inteligenckiej elity mający okropny gust: klasycznie

drobnomieszczański. Gajny lubi na przykład operetkę (a wypada słuchać

opery w wykonaniu von Karajana, jak suflują autorzy), ekscytuje się przy

tym w sposób niesmaczny nogami tancerek. Gajny jest wiecznie sfrustro-

wany, to nieudacznik pod każdym względem, co bardzo kontrastuje z lek-

kością stylu życia wyższej inteligencji, zajmującej stabilne pozycje (bądź

będącej na trajektorii wznoszącej). To także intrygant i klasyczny „wy-

znawca teorii spiskowych”, co jest generalną cechą drobnomieszczaństwa

schyłkowego bądź społecznie „zablokowanego”. Jest bowiem inteligentem

z awansu, którego wysokie ambicje rozchodzą się z obiektywnymi szansa-

mi. Jego kariera jest wyraźnie zablokowana, a pozycja niepewna na skutek
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ekspansji inteligencji dysponującej cenniejszymi atutami¹³. W interesu-

jącym nas serialu także nauczyciele szkoły podstawowej, jak się wydaje,

mają podobny status: są operetkowi, chamscy, przejawiają wysoki poziom

frustracji. Z inteligenckiej perspektywy razi prymitywny cynizm nauczy-

ciela próbującego sobie załatwić materiały budowlane.

Tymczasem sam Czterdziestolatek nie jest cynikiem, co ma go lokować

jednak nieco wyżej niż bohaterów w rodzaju Gajnego, znajdujących się na

samym dole inteligenckiej hierarchii. Naiwnie wierzy w wiele wartości,

w szczególności w hasła o modernizacji i postępie cywilizacyjnym. Jego

optymizm i wiara w przyszłość (w każdym sensie tego słowa) wynikają,

jak wolno sądzić, z wyraźnie wznoszącej trajektorii jego statusu społecz-

nego. Obrazuje on przy tym całą powojenną formację społeczną, nie tylko

polską, ludzi awansujących dzięki możliwości akumulacji szkolnego kapi-

tału kulturowego, która to formacja znajduje swoją formę symboliczną we

wszystkim, co podówczas jawiło się jako przyszłościowe (tak jak nachyle-

nie ich trajektorii) — na przykład modernizm w architekturze — a przez

to „optymistyczne”. Jednak w sensie politycznym czyni go to — tak jak ca-

łą tę grupę — śmiesznym. Jest to oczywiste z dzisiejszej perspektywy, ale

w szerszym planie wydaje się dowartościowywać jego postać. Jego „niedzi-

siejszość”, choć właściwie w filmie wypominana, która może się jawić jako

naiwność i niezaradność, to jednak plus, doceniany przez autorów-inteli-

gentów. Bo „prawdziwy inteligent”, a więc zakorzeniony i mający zinter-

nalizowane kluczowe wartości swojej grupy, dzieli z Czterdziestolatkiem

postawę bycia w jakimś stopniu człowiekiem zderzającym się dominują-

cymi cynizmami.

Przykładem cynika jest sąsiad Karwowskich z góry — pan Stasiek, oj-

ciec Zosi, koleżanki córki Czterdziestolatka. Ale to także jednoznaczny

„cham”, a więc postać negatywna. Podobnie weteran handlu zagranicz-

nego — Bliniak, zbyt jednostronnie jak na inteligenta skupiony na swym

materialnym dobrobycie, choć obiektywnie, jak się wydaje, lokowałby się

on względnie wysoko w hierarchiach społecznych swej epoki, gdy wszyscy

mający swobodę podróży na Zachód należeli do wąskiej grupy wybrańców.

Jeszcze niżej w przedstawionej przez autorów filmu hierarchii stoją kadro-

wiec Łysiak — stereotypowy aparatczyk niższego szczebla. W tej postaci

widać wyraźną krytykę, a więc próbę delegitymizacji „czystego” kapitału

politycznego. Jednak również nisko lokuje się też przedstawiciel „prywat-

nej inicjatywy”, producent pustaków — Kołodziej, którego postać kolejny

¹³ Wcielenia podobnej postaci, niekiedy grane również przez Wojciecha Pokorę, pojawiają

się w innych filmach. Jest to przede wszystkim docent Furman z serialu Alternatywy 4.
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raz można odczytywać jako deprecjację strategii opartych na „czystej” lo-

gice ekonomicznej. Pod nimi lokuje się kierowca Marian, podobnie jak

Łysiak demonstrujący „ludowe” asekuranctwo, które może być postrze-

gane jako przeciwieństwo inteligenckiej odwagi odwołującej się do cnót

rycerskich.

Podobne ludowe cechy, rażące dla inteligenta swoją egoistyczną naturą,

mają przedstawiciele pogranicza klasy niższej i średniej, a w szczególności

aspirująca do inteligenckości kadra techniczna. To osoby stojące w hie-

rarchii społecznej wyraźnie niżej niż bohater filmu, a więc między kadrą

inżynierską a robotnikami. W szczególności w relacji inżyniera Karwow-

skiego z technikiem Maliniakiem jest wiele interesujących emocji. Ma ona

ważny wymiar pęknięcia klasowego. Wpisuje się mocno w logikę hierar-

chii pańsko-chamskiej, w której Maliniak to wyraźnie cham, momentami

panoszący się, ale ostatecznie zawsze stawiany na swoje, czyli niższe,

miejsce. Robotnicy w filmie są już jakby pogodzeni ze swoim podporząd-

kowanym miejscem w strukturze klasowej i przedstawiani bez wcześniej

wymaganego doktrynalnie szacunku dla ich teoretycznie rządzącej klasy

społecznej. Zauważył to Maciej Gdula (2015a). Maliniak, technik ze śred-

nimwykształceniem, choć bez dyplomu uczelni, ma jeszcze jakieś nadzieje

na awans, w dużym stopniu w odwołaniu do dawnych komunistycznych

haseł o wiodącej roli klasy robotniczej. W jednym z odcinków w osiągnię-

ciu przewagi nad inżynierem na krótko pomaga mu wojsko— najtwardsza

z instytucji komunistycznego państwa, w filmie zarysowana z wyraźną iro-

nią. Innym razemMaliniak mobilizuje grupę robotników, którzy podpisują

petycję z żądaniem awansowania go na stanowisko kierownika odcinka

budowy. Karwowski łatwo neutralizuje ten atak, używając niepodważal-

nego argumentu o konieczności posiadania na tym stanowisku wyższego

wykształcenia. To oczywiście moment, w którym dyplom wyższej uczelni

jawi się jakowaluta kluczowaw procesie awansu zawodowego i społeczne-

go. Można więc powiedzieć, że twórcy serialu pokazują symboliczną siłę

barier klasowych, co w latach siedemdziesiątych współgra z sytuacją re-

alną — rosnącym rozwarstwieniem i malejącą możliwością awansu. Inny

bohater filmu podobny do Maliniaka to chłopo-robotnik, gospodarz, ho-

dowca bassetów mieszkający obok działki rekreacyjnej zakupionej przez

Karwowskich. Jest równie chamski i bezczelny co pewny siebie i zaradny.

Analogiczną i znacznie obszerniejszą rolę w filmie gra gospodarz domu

Karwowskich — dozorca Tosiek Walendziak. To umiejący sprawnie odna-

leźć się w nieformalnych relacjach pragmatyk o wyraźnie proletariackim

habitusie. Choć per saldo sympatyczny, tak naprawdę irytuje Karwowskiego

nie tylko swoimwścibstwem i cwaniactwem, ale i sukcesami, które odnosi
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mimo wyraźnie niższego statusu. Ani Maliniak, ani Walendziak nie zagra-

żają statusowo głównym bohaterom jako stojący w hierarchii społecznej

niżej, jednoznaczne „chamy”, zarówno ze względu na brak dyplomów, jak

i kulturowej ogłady.

Warto jednak zwrócić uwagę na ważną ambiwalencję. De facto codzien-

ne obcowanie Czterdziestolatka z Maliniakiem, a także regularne kon-

frontacje z Walendziakiem mają dla inżyniera Karwowskiego dwuznaczny

charakter, bo choć posiada nad nimi przewagę niemalże w każdym sensie,

to kontakty z osobą o znacząco niższym statusie kulturowym deprecjo-

nują jednak jego pozycję. W dodatku konfrontacje nie zawsze kończą się

dla inżyniera sukcesem. Co więcej, Maliniak i jemu podobni nierzadko

skutecznie Czterdziestolatka poniżają, sytuacyjnie „ogrywają”. Ostatecz-

nie Karwowski zawsze przywołuje Maliniaka „do porządku”, ale czasem

kosztuje go to sporo wysiłku i jest upokarzające. Musi bowiem zniżyć się

do jego poziomu i odczuwa to jako problem. Maliniak jest dla niego „zna-

czącym obcym”, kluczowym niższym punktem odniesienia w przestrzeni

społecznej — kimś, kto zajmuje bliskie miejsce, na które Karwowski nie

może się dać zepchnąć, choć wyraźnie w tym kierunku działają siły tra-

dycyjnego kapitału kulturowego. Jest to więc miejsce „znaczące” symbo-

licznie w strukturze społecznej¹⁴. Ta najsilniej wybijająca się i dostrzegana

przez widza perspektywawalki między Czterdziestolatkiem aMaliniakiem

w rzeczywistości jest zatem pochodną niewidzialnych struktur społecz-

nych i walki o wiele wyższą stawkę—między „starą” i „nową” inteligencją.

To, co potocznie postrzega się jako pionową „walkę klas”, w rzeczywistości

jest efektem znaczenie bardziej istotnych „walk pałacowych” — w gronie

samych elit.

Co ciekawe, inżynier Maliniak, podobnie jak dozorca Walendziak, mi-

mo że zwykle przegrywają ze środowiskiem inżynierskim, przejawiają nie-

kiedy więcej oznak mądrości życiowej niż Czterdziestolatek, który jest

częściowo wykorzenionym człowiekiem z awansu. Podobnie jego żona

Magda, choć czasem odwołuje się do tzw. życiowych mądrości wyniesio-

nych z domu rodzinnego, które w największym stopniu przywołuje jej

ojciec, przyjeżdzający w odwiedziny z Hajnówki. Te kontrasty w zamierze-

niu autorów mają wskazywać na istotne w ich przekonaniu słabości osób

na ścieżkach względnie szybkiego awansu społecznego.

¹⁴ Badania Jana Hosera (1974) wskazują na społeczną bliskość inżynierów z awansu i śro-

dowiska robotniczego oraz oddalenie tego ostatniego od inżynierów wywodzących się z in-

teligencji. Jednocześnie różnice te znajdowały wyraz w pewnym społecznym rozdzieleniu

środowiska inżynierskiego według linii pochodzenia.



CZTERDZIESTOLATEK PO CZTERDZIESTU LATACH 65

KONKLUZJA: KTO DO KOGO „MÓWI CZTERDZIESTOLATKIEM”?

Podsumowując rozważania chcielibyśmy wrócić do kwestii zasadni-

czego przekazu filmu. Zwróćmy uwagę, że tytułowy bohater, choć jest

traktowany przez autorów/narratorów ze znaczną pobłażliwością, wydaje

się jednak obdarzany przez nich pewną sympatią. Można sądzić, że żywią

oni szacunek dla jego środowiska i wielu wyznawanych przez nie wartości,

na czele z wiarą w wartość pracy i etos profesjonalizmu. W rzeczywistości

jednak pod przykrywką życzliwej ironii film jest próbą zdeprecjonowania

nadziei umacniającej się nowej inteligencji. Kpi z niej w sposób niekiedy

szyderczy i w żadnymwypadku, co wydaje się szczególnie ważne, nie czyni

z niej wzorca osobowego. Pokazuje raczej jej naiwność, zarówno wwymia-

rze społecznym, jak i politycznym (wiary w ustrój „socjalistyczny” i jego

projekt modernizacyjny). Potwierdza to według nas, że film kręcony jest

nie z pozycji „klasy średniej”, jak twierdzi Maciej Gdula, ale z pozycji sta-

rej, wielopokoleniowej inteligencji próbującej projektować swoją postulo-

waną wizję hierarchii społecznych i względnych wartości poszczególnych

typów i subtypów kapitału. Nie ma również pełnej racji Monika Talar-

czyk-Gubała (2007), która w klasycznym opracowaniu na temat komedii

filmowej okresu PRL twierdzi, że Stefan Karwowski stanowi wcielenie

socjalistycznego ideału, swoisty „socjalistyczny wzorzec osobowy”, w któ-

rym uwidacznił się nacisk kładziony przez propagandę na solidną pracę

i wykształcenie. Co prawda, Talarczyk-Gubała zauważa jednocześnie, iż

Czterdziestolatek to „satyra na mieszczaństwo epoki Gierka”, ale twierdzi

też, że „obiekt śmiechu stał się obiektem identyfikacji”. Argumentuje ona

również, że „komicznym rysem osobowości Karwowskiego była spora do-

za naiwności, która sprawiała, że widz mógł spoglądać na niego z odrobiną

wyższości, jednocześnie identyfikując się z człowiekiem, podobnie jak on

nie do końca radzącym sobie z otaczającymi go karierowiczami i niespo-

dziewanym awansem” (Talarczyk-Gubała 2007, s. 100). Twierdzi też, że

w serialu, „sfery elit technicznych otaczała aura prestiżu i luksusu, do-

szło do mitologizacji pewnych obszarów życia społecznego”. Jednocześnie

— jakby w sprzeczności z powyższym — pisze o „odmalowaniu rzeczy-

wistych, raczej skromnych standardów życia rodziny głównego bohatera,

które dla wielu pozostawały wciąż trudnym do osiągnięcia celem” (Ta-

larczyk-Gubała 2007, s. 100). Podobnie Krzysztof Mętrak wskazywał na

rzekomo „dydaktyczny walor” filmu, który według niego „maskowany był

zręcznie ironią i humorem. Jawnie krytykując kołtuństwo, autorzy po-

trafią przy tym zgodzić potrzebę awansu z potrzebą stabilizacji […] jest

to sukces pewnej wykalkulowanej recepty pomysłowych manipulatorów
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emocjami widzów” (Mętrak 1977; cyt za: Talarczyk-Gubała 2007, s. 100).

Serial jawi się więc w takich ujęciach przede wszystkim, przy całej swo-

jej ironiczności, jako de facto dzieło dydaktyczne, jeśli nie propagandowe,

jako jedno z wielu narzędzi promowania przez ówczesne władze nowych

wzorów osobowych.

Z powyższymi diagnozami trudno się zgodzić. Trzeba bowiem zwró-

cić uwagę, że w filmie pojawia się też bardzo wyraźna satyra na ówczesną

propagandę. Odnosi się to do kwestii promowania głównego bohatera fil-

mu na wzorzec osobowy ówczesnych czasów. Wspomnieć tu można trzy

epizody promowania w mediach Karowskiego jako rzekomo postaci wzor-

cowej. W szczególności epizod, gdy brygada Karwowskiego pojawia się na

pierwszej stronie „Życia Warszawy” jako „ludzie wielkiej budowy”, lub

odcinek, w którym rodzina Karwowskich jest nagrywana do audycji ra-

diowej, oraz wątek z filmu Motylem jestem, gdy Karowski zostaje gwiazdą

w programie telewizyjnym Człowiek Miesiąca. Za każdym razem są to pa-

rodie. Z promocji tych śmieją się inteligenci stojący wyżej w hierarchii

od głównego bohatera (np. dr Stelmach), a z szacunkiem traktują je tylko

znajdujący się niżej, przez autorów filmu uznawani za naiwnych czy wręcz

prostaków (np. nauczyciel w szkole Marka). We wszystkich tych epizo-

dach pojawiają się dość ironiczne i de facto krytyczne portrety artystów

czy dziennikarzy, którzy okazują się cynikami, co można też odczytać ja-

ko krytykę części własnego środowiska ze strony twórców filmu. Można

tu wręcz odnaleźć zawoalowany odpowiednik „kina moralnego niepoko-

ju”. Krytyka ta najwyraźniejsza jest w Motylem jestem, gdzie pokazana jest

chałtura w najbardziej klasycznych formach, występów z deficytem snu

w nędznym i powtarzającym się repertuarze. Ten odcinek pod pewnymi

aspektami zbliżony jest do o wiele bardziej gorzkiego Wodzireja Feliksa

Falka, z tego samego 1977 roku. W obu filmach estrada jawi się jako miej-

sce moralnego upadku inteligencji. W Czterdziestolatku problem ujęty jest

zdecydowanie lżej, ale można odnaleźć pogłos podobnego tragizmu. Dla

nas ważniejsze jest jednak to, że autorzy filmu drwią w tych epizodach

ostentacyjnie z idei promowania Karowskich na wzorzec osobowy w du-

chu gierkowskiej propagandy. Sądzimy więc, iż twierdzenia, że film jest

elementem promocji takich właśnie wzorców, dowartościowania inteli-

gencji technicznej itp., są całkiem nieuzasadnione.

Maciej Gdula postrzegał Czterdziestolatka podobnie — jako film

o kształtowaniu się nowych relacji społecznych i renegocjacji miejsca in-

teligencji, ale wskazywał też na zupełnie nowe tropy, widząc go przede

wszystkim jako film „bardzo współczesny” (Błędowska, Gdula 2014).

Twierdził, że „w odróżnieniu na przykład od Wojny domowej z lat sześć-
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dziesiątych, Czterdziestolatek mógłby być wyprodukowany dzisiaj”. Gdula

stawia tezę, że w świetle Czterdziestolatka PRL lat siedemdziesiątych jawi

się jako społeczeństwo klasy średniej i że w tym zakresie „zaszła jakaś

radykalna zmiana, która sprawia, że możemy mówić o latach siedemdzie-

siątych ubiegłego wieku jako o współczesności”. Innymi słowy twierdzi, iż

lata siedemdziesiąte były, jeśli chodzi o hierarchie społeczne, jakościowo

odmienne od lat sześćdziesiątych. Zawarta w tym stwierdzeniu sugestia,

że epoka Gomułki była okresem szczególnego egalitaryzmu, wydaje się

przekonująca. Co ważniejsze, Gdula twierdzi, jak już wspominaliśmy, że

Czterdziestolatek to „serial o inteligencji technicznej, pisany z perspektywy

klasy średniej”, co wydaje się tezą szczególnie kontrowersyjną, z którą

polemizujemy. Nie znaczy to, że nie podzielamy wielu interpretacji Gduli

co do innych aspektów hierarchii społecznej uwidaczniających się w fil-

mie. Trafnie w naszym przekonaniu zauważa on na przykład, że w filmie

„robotnicy są przedstawieni w sympatyczny sposób, ale jako nierozgar-

nięci. Trzeba nimi kierować, nie mają własnych pomysłów, kiedy mogą, to

uchylają się od pracy” (Błędowska, Gdula 2014). Takie ujęcie pracowników

fizycznych to znaczące odejście od wcześniej obowiązującej ramy szacunku

dla przedstawicieli „klasy robotniczej”, przedstawianej w PRL, przynaj-

mniej formalnie, jako klasa symbolicznie dowartościowana. Trudno też nie

zgodzić się z nim, gdy pisze o wyraźnie wyłaniającym się w filmie klaso-

wym pęknięciu między kadrą inżynierską a klasą robotniczą. Zasadniczym

novum epoki lat siedemdziesiątych wydaje się jednak nie samo pojawienie

się nierówności, ale sposób przedstawienia robotników, którzy przestają

być idealizowani jako „siła przewodnia” społeczeństwa, a zaczynają być

odmalowywani ironicznie, a okazyjnie nawet pogardliwie. Możliwe jest to

dzięki stopniowemu zastępowaniu tradycyjnej ideologii komunistycznej

nową ideologią nowoczesności, która przychodzi powoli z krajów Zachodu

w zdepolityzowanych formach nowych teorii zarządzania i szerzej — no-

wej teorii społecznej. W tym sensie rację ma Gdula, wskazując na przemia-

ny wartości, których elementem są też nauki społeczne, w tym socjologia

i psychologia. W filmie pokazano wiele przykładów tej tendencji, takich

jak nowe metody zarządzania, których przykładem był wybór tytułowego

bohatera na stanowisko dyrektora za pomocą komputera, a więc jakoby

w ramach odpersonalizowanych i zoptymalizowanych metod naukowych.

Warto zwrócić uwagę, że analizowany serial pokazuje Polskę jako kraj,

w którym Zachód, z jego nowoczesnymi wartościami i technologiami, jest

już obecny, a przynajmniej doskonale znany elicie. Na przykład inżynier

Urszula Nowowiejska jest po stażu w Japonii, sąsiad doktor Karol zaczy-

tuje się niemieckimi pismami, Irena Orska jeździ prosche. Zachód jest tym
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magicznym „lepszym światem”, na tle którego komunistyczna rzeczywi-

stość jawi się dość szaro. Wspomnijmy choćby żarty o Japończyku, który

zarabia w dewizach. Do Polski przychodzi też już zmiana ideologii zacho-

dząca na Zachodzie, a więc nowa filozofia władzy przez Michela Foucaul-

ta nazywana „rządomyślnością” (Rose 1990). Na przykład Nowowiejska

opowiada o nowince przywiezionej z Japonii — „5 minut współuczestnic-

twa” w firmie MitsukoSuki. Wzór współuczestnictwa w zarządzaniu i dziś

zresztą brzmi nowocześnie jako nie w pełni jeszcze wdrożony ideał (for-

mą jego promocji są na przykład „budżety partycypacyjne/obywatelskie”).

Tak czy inaczej Gdula (2015b) słusznie zauważa, że „zarówno władza, jak

i opozycja zaczęły wówczas mówić nowym językiem; pojawiły się hasła

o aktywnych jednostkach i aktywnym społeczeństwie. Nieprzypadkowo

oglądając dziś Czterdziestolatka nie mamy problemu ze zrozumieniem czy

utożsamieniem się z problemami inżyniera Karwowskiego i jego rodziny.

W tym kontekście okres rządów Gierka to preludium czasów nam współ-

czesnych”. Gdula łączy następnie tę obserwację ze swoim współczesnym

projektem sojuszu klasy wyższej z klasą średnią, przeciw klasie ludowej.

Ważne dla odczytania wskazywanej przez nas złożoności filmu jest do-

strzeżenie stosowanego w nim tzw. wielokrotnego kodowania. Prostym

dowcipom sytuacyjnym towarzyszą wyrafinowane żarty odnoszące się do

bardzo szczegółowych akademickich kwestii, a czasem się z nimi przenika-

jące. Przypomnijmy Kobiety Pracującej „popłuczyny po Veblenie” podczas

sprzątania w Instytucie Socjologii UW czy cytowaną przez prof. Zubera

teorię kryzysu wieku średniego (męskiej menopauzy) Elliotta Jacques’a.

W takiej grze przejawia się, w naszym przekonaniu, zawoalowana krytyka

oponentów i pretendentów do własnego grona, czemu towarzyszą pozory

schlebiania niższym gustom. „Klasa ludowa” na pewno dzięki tej wielo-

wymiarowości filmu rzeczywiście częściowo przyjmowała Czterdziestolatka

życzliwie, w szczególności mogła brać głównego bohatera za wzorzec pod

pewnymi względami. Innymi słowy, w jakimś zakresie mógł być odbie-

rany przez publiczność na niższych poziomach hierarchii społecznej jako

wzór osobowy. Dowodem jest rozpowszechnienie się mody na tzw. łuk

Karwowskiego (Kaźmierczak 1991).

Jednak kluczowy przekaz filmu był w naszym przekonaniu wyrazem

zmiany względnej pozycji kulturowej frakcji klasy wyższej i aspirujących

do dalszego awansu frakcji innych klas społecznych. Do dobrze ugrun-

towanej inteligencji skierowana była w szczególności brutalna niekiedy

satyra na nową (awansującą) inteligencję i sygnały o nieprawomocności

jej roszczeń statusowych, na co wskazywaliśmy w powyższej analizie. Film

pokazuje więc narastające napięcie, którego aspektem jest wizja przestrze-
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ni społecznej w latach siedemdziesiątych. Próbuje zasugerować — nawet

wbrew obiektywnemu stanowi rzeczy — dominującą rolę starej inteligen-

cji i jej rzekomą przewagę nad nowo awansującymi. Szczególną stawką

w grze jest kształtowanie się „neutralnej” części pola władzy i legity-

mizacja władzy politycznej przez szkolny kapitał kulturowy. W zamyśle

autorów filmu należne zajęcie w nim kluczowych pozycji uczyniłoby inte-

ligencką hegemonię w pełni znaturalizowaną. Próbują więc swym dziełem

osłabiać ciągle jeszcze dominujące pozycje nomenklatury, a przede wszyst-

kim pozycje mających ją legitymizować nowych elit technokratycznych.

Próbowaliśmy tu pokazać te intencje autorów filmu przez zrekonstru-

owanie przestrzeni społecznej projektowanej przez nich za pomocą świata

bohaterów filmu. Wskazywaliśmy jednocześnie na niepełne przystawanie

tej ich wizji do bardziej zobiektywizowanego obrazu rzeczywistej struktu-

ry przestrzeni społecznej połowy lat siedemdziesiątych. Jak sądzimy, taka

próba odczytania przesłania dzieła artystycznego jako głosu na rzecz zmian

hierarchii społecznych, dokonana przez zestawienie struktur ukazywa-

nych w filmie z realnymi strukturami społecznymi w sposób inspirowany

cytowaną na wstępie pracą Georgakakisa i Lebarona, może służyć zamodel

podobnych analiz socjologicznych powstających w określonym kontekście

obrazów świata społecznego.

Warto podkreślić, że w naszej analizie odwołaliśmy się do przestrzennej,

relacyjnej czy też topologicznej wizji świata społecznego, która ma tę zaletę,

że zrywa zwizją personalną czy jedynie interakcyjną (w rozumieniu „kto ko-

go”), tak częstą dla analiz narracji artystycznych. Bez zastosowania takiego

ujęcia nie byłobymożliwe zarówno ukazanie mniej oczywistych, poziomych

konfliktów społecznych między frakcjami klasowymi, jak i zawoalowanej

krytyki awansującej inteligencji (ukrytej w polifoniczności przekazu). Po-

kazanie przestrzennie wielości obiektywnych relacji społecznych, w które

uwikłani są bohaterzy serialu, a dalej, w domyśle, jego twórcy, pozwoli-

ło nam na zinterpretowanie nie tyle ich artystycznego zamysłu, ile przede

wszystkim postulatów wysuwanych w imieniu własnej klasy społecznej.

Konkludując, omawiana przez nas frakcja „starej inteligencji” za po-

mocą filmu przypuszcza, jak się wydaje, atak na konkurentów do naj-

ważniejszych pozycji w nowym centrum pola władzy. Czyni to w koalicji

z częścią „nowoczesnej” nomenklatury, jednak — jak wiemy już z później-

szego biegu wydarzeń— upadek komunizmu przesuwa dużą część dawnej

nomenklatury na pozycje słabsze wobec elity inteligenckiej¹⁵ i wizja po-

¹⁵ Mamy tu w szczególności na myśli badania z początku lat dziewięćdziesiątych, które

pokazały, że tylko część dawnej nomenklatury zdołała utrzymać uprzywilejowane pozycje
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la władzy przedstawiona przez Gruzę i Toepliza w kluczowych aspektach

staje się faktem. Film jest więc w pewnym zakresie przepowiednią, która

się spełniła, co czyni go tym bardziej fascynującym, ale i naraża jego in-

terpretację na ryzyko prezentyzmu czy, szerzej, inteligencko-centrycznego

odczytania. Warto jednak pamiętać, że gdy serial powstawał, był nie tyle

odzwierciedleniem ówczesnego świata społecznego, ile aktemwalki o jego

zmianę na korzyść określonych frakcji elity inteligenckiej.
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BEING FORTY AFTER FORTY YEARS:

A PORTRAIT OF THE 1970S, OR AN INTELLIGENTSIA’S VOICE

IN THE STRUGGLE TO SHAPE THE FUTURE SPHERE OF POWER

Tomasz Zarycki (University of Warsaw & Swedish Collegium for Advanced

Study), Tomasz Warczok (Pedagogical University of Krakow)

Abs t r a c t

This article is an attempt at a fairly detailed analysis of the TV series Being Forty

in its first version of the 1970s. The text proposes an interpretation of the film from

the perspective of Pierre Bourdieu’s theory and in particular reconstructs the so-

cial sphere of the film’s protagonists, which consists of the intelligentsia elite, the
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nomenklatura, the lower intelligentsia, and medium-level technical personnel. In

the picture produced by the filmmakers, the role of the intelligentsia, especially

its multi-generational old elite, is dominant. This vision does not fully correspond

with the real place of the intelligentsia in Poland during the Gierek era. The au-

thors of the article thus interpret the film as the scriptwriters’ appreciation of the

intelligentsia, both in respect to its lower technical staff and to the part of the

nomenklatura that was less rich in cultural capital. The interpretative framework

proposed in the text seems useful for analyzing other works of art in order to

reconstruct the social relations of the times in which they were created.

key words: 1970s in Poland, intelligentsia, sphere of power, nomenklatura, TV series

słowa kluczowe: lata siedemdziesiąte XX wieku w Polsce, inteligencja, pole władzy,

nomenklatura, seriale telewizyjne
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„Prymitywny rytm, owszem. Chodnik ma

obniżone wymagania artystyczne, bo to jest

muzyka serca, a nie mózgu”.

Robert Leszczyński*

WPROWADZENIE

Disco polo — jako gatunek muzyczny oraz część współczesnej polskiej

popkultury — budzi wiele emocji w dyskursie publicystycznym, nauko-

wym, a także w zwykłych codziennych rozmowach. Wielość opinii o tej

muzyce, jej kształcie, estetyce, formie oraz popularności skłania do pod-

jęcia socjologiczej refleksji naukowej mającej na celu zrekonstruowanie

tego fenomenu oraz umieszczenie go w kontekcie najnowszej historii Pol-

ski. Jest to przejaw wzrostu zainteresowania latami dziewięćdziesiątymi

XX wieku w kręgu badaczy nauk społecznych. Następuje swoisty powrót

do czasów transformacji i ich kanonicznych artefaktów — jednym z nich

jest niewątpliwie kaseta z muzyką discopolową, na początku tej deka-
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dy określanej jako „chodnikowa”. Co ważne, historia disco polo to czas

generacji w dużej mierze amatorskich muzyków, którym transformacja

systemowa dała szansę na sukces.

Śledząc historię muzyki można zauważyć, że pewne nurty (zwłaszcza

muzyki popularnej) są istotnym składnikiem epok i czasów, w których

powstawały — zawierają refleksje na temat otaczającej rzeczywistości,

oferują pewien komentarz społeczny. Można to wyraźnie dostrzec na przy-

kładzie takich stylów jak rock’n roll czy disco, a także jazz, blues, punk

czy grunge. Uznane zespoły muzyczne, takie jak Pink Floyd, Black Sab-

bath, Deep Purple, Metallica czy Depeche Mode, nawiązywały w swojej

twórczości do obserwowanych wokół siebie zjawisk społecznych. Unikal-

na kompozycja historyczna miała wpływ na warstwę zarówno tekstową,

jak i muzyczną twórczości tych grup. Również artyści występujący solo,

a także instrumentaliści przedstawiali komentarze muzyczne do zastanej

rzeczywistości (np. David Bowie, Jean-Michel Jarre czy Brian Eno). Poja-

wienie się pewnego typu muzyki popularnej odzwierciedlało specyficzne

uwarunkowania kulturowe, w jakich muzyka ta powstawała, na przykład

psychodelia w nurcie glam rock oraz w rocku progresywnym, optymizm

i taneczna zabawa w stylu disco czy relaksacyjny i kontemplacyjny klimat

w muzyce reggae. Powiązanie procesów historycznych z muzyką dosko-

nale opisał Norbert Elias w swojej socjologii figuracyjnej — propozycji

teoretycznej dotyczącej procesualnego powstawania muzyki, jej związania

z relacjami społecznymi oraz określonym kontekstem zdarzeń.

W myśl tych rozważań zamierzam przyjrzeć się polskiej muzyce disco

polo jako fenomenowi socjologicznemu. Tematyka ta jest już dość dobrze

opisana w publicystyce (Staszewski, Szczygieł 1995; Miecik 2008; Lech

2014; Budziński 2015), coraz więcej tekstów poświęconych disco polo

ma także charakter naukowy (Kowalczyk 1997; Narębska 1997; Woźniak

1998; Dabert 2002; Wachcińska 2012; Filar 2014). Ostatnio na rynku wy-

dawniczym ukazała się praca monograficzna Moniki Borys (2019), która

opisuje w sposób całościowy specyfikę tej odmiany muzyki tanecznej. Pra-

wie w tym samym czasie disco polo zostało przedstawione w formie repor-

terskiej przez Judytę Sierakowską (2019). Bazując na historii muzyki disco

polo, podejmuję tu próbę jej przedstawienia w kategoriach teorii socjolo-

gicznej wraz z opisem zmiany społecznej (transformacji), którą muzyka

chodnikowa w pewien sposób określała. Podstawą do ukazania genezy

i roli muzyki disco polo w polskim społeczeństwie — nie ograniczonej je-

dynie do funkcji ludycznej czy zabawy o niskim poziomie artystycznym—

będzie teoria figuracyjna. Będzie to więc przede wszystkim próba przed-

stawienia disco polo jako pewnego komentarza do rzeczywistości trans-
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formacyjnej lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a także jako wyrazu erupcji

nadziei i marzeń związanych z imitacyjnym podejściem do konsumpcyjnej

kultury zachodniej. Zresztą, zgodnie z ustaleniami badaczy disco polo sta-

nowi specyficzne połącznie zachodnich aspiracji i niejako bezpośrednich

wschodnich inspiracji (Borys 2019, s. 136–141).

Sposób reakcji na muzykę zależy nie tylko od stopnia wrażliwości mu-

zycznej, gustu muzycznego, znajomości podstaw teorii muzyki, ale rów-

nież od stopnia zaangażowania czy neutralności, a czasem nawet wrogości

wobec jej przejawów. Co ważne, pojmowanie muzyki, podobnie jak innych

dziedzin sztuki, zależy od zmysłowego jej oglądu, co po stronie słuchaczy/

publiczności niejako wymusza zaangażowanie. Trudno wyobrazić sobie

całkowicie nieintencjonalne rozpatrywanie muzyki jedynie z techniczne-

go punktu widzenia (Elias 2003, s. 87–90). Zaangażowanie publiczności

disco polo jest bardzo zauważalne, zarówno w latach dziewięćdziesiątych

XX wieku, jak i obecnie, na koncertach, a także w sferze dyskursu me-

dialnego czy sieciowego. Figuracyjna perspektywa ukazuje ważność disco

polo dla Polaków — jest to w pewien sposób muzyka odniesienia, według

którego powstają bardzo kategoryczne osądy poznawcze.

TEORIA FIGURACJI SPOŁECZNYCH W UJĘCIU NORBERTA ELIASA

Norbert Elias do swojej socjologii figuracyjnej włączył wiele twierdzeń

ówczesnej humanistyki, jego myśl odznaczała się eklektycznością i szero-

ką perspektywą obejmującą wiele punktów widzenia. „Można w dorob-

ku Eliasa wskazać pewne kluczowe zagadnienia — procesualny charakter

społeczeństwa, współzależność jednostek w układach społecznych, histo-

ryczność natury ludzkiej, związek między kulturową a biologiczną stroną

życia, relacja między typem władzy a poziomem złożoności społeczeń-

stwa czy funkcjonowanie społecznych standardów poprawności” (Bucholc

2013, s. 12). Jego procesualna wizja stawania się społeczeństwa poprzez

relacyjność zakładała kontekstowe zależności i coraz to nowemultiplikacje

reprodukcyjne, powstałe na bazie związków międzyjednostkowych. Takie

nadbudowania kontekstowe prowadzą, wedle tej wykładni, do wzrostu

i rzeczywistego rozwoju kultury.

Zagadnienia permanentnej procesualności historycznej zajmowały

więc centralne miejsce w dorobku tego uczonego. „Elias był historykiem

nie tylko ze względu na swoją skłonność do uhistoryczniania kluczowych

pojęć. Był nim także dlatego, że rzeczywistość człowieka ujmował jako

pierwotnie historyczną, to jest jako stale zmieniający się kontekst, jako

znajdujący się w ruchu układ stosunków” (Kocka 1996, s. 9). Ta dynamika
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warunkowała coraz to nowe typizacje oraz instytucjonalizacje zachowań,

działań czy zwyczajów i obyczajów, które w określonym czasie okazywały

się najbardziej funkcjonalne i przydatne dla społeczeństwa danej epoki

historycznej.

Figuracja — centralne zagadnienie w socjologii Norberta Eliasa —

rozumiana jest przede wszystkim jako pewien układ zależności między

jednostkami, między jednostkami a społeczeństwem, wreszcie między jed-

nostkami, społeczeństwem a artefaktami i kulturą, co powoduje zapętlenie

i stale odnawiający się obieg znaczeń. Jest to więc pewnego rodzaju konfi-

guracja elementów, rozumiana jako określone stosunki między obiektami

w przestrzeni społecznej. Elias podawał w wątpliwość wyróżniane w kla-

sycznej socjologii dychotomie między jednostką a społeczeństwem czy

między strukturą a działaniem — dlatego też zdecydował się na aplika-

cję pojęcia ruchomych figuracji, uzależnień kontekstowych i relacyjnych

(Suwada 2011, s. 68). Należy zauważyć, że w języku polskim pojęciem

słownikowym oddającym istotę figuracji jest określenie „konfiguracja”¹,

odnoszące się do stosunków przestrzennych zaangażowanych elementów.

Wskazane procesy kształtowania się, a zarazem stawania się, jednostki

i społeczeństwa wciąż stanowią dla socjologów pole wielu dysput i rozwa-

żań metanaukowych.

Figuracje, rozumiane jako układ stosunków, odsyłają nas także do in-

nych dróg poznania naukowego, w tym do psychologii, jako dziedziny

również na swój sposób eklektycznej. „Socjologia figuracyjna i koncepcja

figuracji w szerszym znaczeniu, pochodząca od konfiguracji — centralnej

koncepcji psychologii postaci […] wymierzona jest przeciwko metodo-

logicznemu indywidualizmowi, w którym punktem wyjścia są intencje

i działania jednostek. Elias bada układy relacji łączące ludzi z wielkimi

strukturami i procesami w historycznym, zmieniającym się kontekście”

(Hałas 2005, s. 61). Widać więc, że koncepcja figuracji jest propozy-

cją na wskroś użyteczną i rozszerzającą perspektywy badawcze, pozwala

¹ „Konfiguracja” — według Uniwersalnego słownika języka polskiego (Stanisław Dubisz

[red.], t. 2 (k–ó), Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2004, s. 201) — oznacza ogólnie

„ukształtowanie, układ, sposób rozmieszczenia czegoś […], układ stosunków w danej gru-

pie społecznej, politycznej”. Należy zaznaczyć, że konfigurację stosuje się również w analizie

chemicznej, jako rozmieszczenie atomów w cząsteczce molekularnej, tak samo w astronomii

(„układ ciał niebieskich w stosunku do Słońca”). W technologii informatycznej konfigurację

definiuje się jako „ustawienie parametrów potrzebnych do pracy programu komputerowego”.

Z kolei w matematyce konfiguracja to „układ punktów i prostych leżących na płaszczyźnie

w ten sposób, że przez każdy punkt układu przechodzi ta sama liczba prostych, a każda prosta

przechodzi przez tę samą liczbę punktów”.
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na przezwyciężenie ograniczeń klasycznych uwarunkowań nauk społecz-

nych.

Perspektywa Norberta Eliasa jest więc propozycją niejako scaleniową

— figuracje mają za zadanie łączyć dychotomicznie dotąd ujmowane ele-

menty socjologii, wykazując ich wzajemną zależność w procesie historycz-

nym. Ponadto to relacje, a nie stany rzeczy są tutaj właściwą perspektywą

naturalnej zmienności i modyfikowalności społeczeństwa (Marody 2008,

s. XXV). Substancjonalne ujmowanie rzeczywistości jest więc zasadniczą

przeszkodą w opisie transformującego się ciągle społeczeństwa.

Sam Norbert Elias uważał figuracje za pewien element współzależno-

ści, splot uwarunkowań strukturalnych i funkcjonalnych, jaki w danym

czasie łączy określone obiekty — jednostki, grupy czy nawet całe społe-

czeństwa. „W centrum zmiennych figuracji lub, inaczej mówiąc, procesu

figuracyjnego tkwi oscylująca równowaga napięć, tkwią wahania bilansu

sił, który raz wypada na korzyść jednej strony, a raz na korzyść drugiej.

Tego rodzaju oscylujące bilanse sił należą do właściwości strukturalnych

każdego strumienia figuracyjnego” (Elias 2010, s. 171). Widać tutaj pro-

cesualność figuracji, jej uwarunkowanie przez okoliczności oraz zmiany

ilościowe i jakościowe w konkretnej relacji.

Cechą charakterystyczną propozycji teoretycznych Eliasa jest ukazanie

relacyjnego charakteru życia społecznego w perspektywie metaforycznej

— sieciowej: „figurację definiuje się często — i niezbyt precyzyjnie — jako

zbiór relacji społecznych, które jednostki budują albo między sobą, albo

z rzeczywistością jako całością, tworząc rozległe i nieustannie zmieniające

się sieci współzależności” (Bucholc 2013, s. 29). Permanentność nawią-

zywania relacji warunkuje jej kompleksowy, ale też kontekstualny i często

rozwojowy wymiar. Jednakże ta różnorodność działań może doprowadzić

do pewnych prawidłowości, nawyków czy utrwalonych sposobów, przepi-

sów zachowania, niczym pewne algorytmy kulturowe warunkujące prze-

bieg interakcji i jej swoisty porządek. Wytwarza się również pewna straty-

fikacja figuracji, czyli określona gradacja ważności (Bucholc 2013, s. 29).

Należy w tym miejscu dodać, że w poszukiwaniu istotnych elementów

procesu cywilizacjnego Norbert Elias zwraca uwagę na zmiany zachowań

ludzkich, które od stanów dzikich, nieujarzmionych i naturalnych ewo-

luują w formy kulturowe, oparte na etykiecie, kindersztubie i przewidy-

walności reakcji. Można zatem powiedzieć, że dzięki większemu obyciu,

zawieraniu kontaktów z coraz liczebniejszymi grupami społecznymi trans-

formuje się struktura emocjonalna jednostki przez wydłużenie łańcuchów

interakcji, jej osobistej i zawodowej zależności i odroczenie spodziewa-

nej gratyfikacji. Tym samym, według Eliasa (1980, s. 426), ulega zmia-
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nie spojrzenie na drugiego człowieka — od form stricte kategoryzujących

i stereotypowych do oglądu zdecydowanie bardziej zniuansownego. Taka

psychologizacja i tłumienie popędów uwarunkowały współczesne zacho-

wanie człowieka jako jednostki zsocjalizowanej, będącej częścią społecznej

reprodukcji i kontekstu swoich czasów, a także wpływów tradycji.

Norbert Elias w swojej teorii figuracji przeciwstawiał się dychotomicz-

nemu pojmowaniu jednostki i społeczeństwa, a także systemu i działania.

Twierdził, że separacja tych wymiarów jest zabiegiem sztucznym. Układ

wzajemnych stosunków konsoliduje poszczególne jednostki, grupy i kate-

gorie z całością społeczeństwa w danej epoce historycznej. Taka figuracja

wpływa na formę społeczeństwa, ale również na formowanie się wzorów

osobowych i moralnych charakterystycznych dla konkretnego czasu (Koc-

ka 1996, s. 10). Odnosi się to także do trendów muzycznych, których

popularność wyznacza historia. Formy uspołecznienia zakładają określone

konkretyzacje towarzyskości dostrzegalne w historycznie uformowanych

strukturach (Hałas 2005, s. 60).

DISCO POLO — PRÓBY DEFINICJI POLSKIEJ BIESIADNEJ DYSKOTEKI

Muzyka chodnikowa, odmiana muzyki biesiadnej, polska muzyka dys-

kotekowa, wreszcie disco polo — nazwy te określają jeden z gatunków

muzyki popularnej, która przeżywa obecnie w Polsce renesans popular-

ności i wyraźnie wpisuje się w polską scenę muzyczną. Należy przy tym

zaznaczyć, że wymienione określenia w zasadzie powszechnie spotyka-

ją się z pejoratywną interpretacją w kręgach krytyków muzycznych oraz

przedstawicieli innych gatunków i stylów muzycznych, co stoi w kontrze

do faktycznej popularności i pozytywnej oceny nurtu disco polo wśród słu-

chaczy, na co wskazują chociażby cykliczne badania dotyczące preferencji

muzycznych społeczeństwa polskiego (Czarnowska 2018, s. 3). „Piosen-

ka discopolowa wyrosła z muzyki akompaniującej wiejskiemu weselu. Jest

formą, w której tekst powstaje po napisaniu muzyki, pełniącej rolę domi-

nującą. Piosenka tego nurtu nie jest skierowana do konkretnej zamkniętej

grupy środowiskowej, lecz do adresata, którym może być każdy” (Na-

rębska 1997, s. 33). Weselny rodowód, czyli wspólnotowa forma śpiewu

i tańca, wyznaczył więc zasadnicze cechy disco polo jako prostej, przy-

stępnej muzycznej wypowiedzi, której zadaniem jest erupcja i podtrzy-

manie ludycznej formy zabawy — grupowego wyrażania radości, euforii.

Ludyczność, zabawa i prosty charakter takiego muzykowania zasadniczo

zdeterminowały estetykę oraz repertuar utworów, które nie przedstawiają

wielkiej wartości muzycznej, ale znakomicie sprawdzają się we wspólnie
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przeżywanej zabawie — weselach, rocznicach, imieninach czy urodzinach.

„Muzykę disco polo definiowano już na wiele sposobów: «współczesny

folklor», «głos prowincji», «trąbka, pompka i rowerek»” (Woźniak 1998,

s. 188). Określenia te lokowały współczesne disco polo jako kontynu-

ację dansingów, zabaw tanecznych czy ballad podwórkowych, jednocześnie

podkreślając raczej wiejski niż miejski rodowód tego stylu muzycznego

(Socha 2020, s. 177–178).

Genezą disco polo jest zatem muzyka ludowa, głównie biesiadna, gra-

na zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów, na zabawach i wese-

lach. Dlatego też tematyka tekstów najczęściej obejmuje niespełnioną mi-

łość, deklaracje gorącego uczucia czy manifestowanie dobrej zabawy (Sto

lat, Jeszcze po kropelce, Niech żyje wolność, wolność i swoboda, niech żyje zabawa

i dziewczyna młoda…). Takie postrzeganie disco polo jest zbieżne z przy-

pisywaniem temu nurtowi formuły nowoczesnego folkloru (Wachcińska

2012, s. 95). Folklor ten oczywiście nieustannie ewoluuje i jest podatny

na wpływy muzyczne z zewnątrz.

Zmianę w porównaniu do tradycyjnej muzyki biesiadnej widać przede

wszystkim w warstwie aranżacyjnej — ludowe instrumenty, takie jak

skrzypce, akordeon, tamburyn, kołatki, gitary akustyczne, różne instru-

menty perkusyjne, zastąpiły instrumenty klawiszowe — szeroka grupa

elektrofonów elektronicznych, takich jak syntezatory, keyboardy, sekwen-

cery oraz elektroniczne perkusje. Możliwość preparowania barwy dźwię-

ku, jego modulacji oraz powtarzalność sekwencji muzycznych wpłynęła

na popularność tego typu instrumentów, które stały się bardziej dostęp-

ne. Nawiasem mówiąc, barwa dźwięku w aranżacjach klasycznego disco

polo bardzo często nawiązuje do brzmienia akordeonu (np. piosenki Czar-

ne konie zespołu Venus, Poziomki Milano i Siwy koniu Akcentu).

Początkowo zespoły disco polo były zróżnicowane w warstwie wyko-

nawczej (wokaliście towarzyszyli instrumentaliści, głównie klawiszowcy,

a także gitarzyści — najczęściej basowi — i perkusista; przykładem mogą

być pierwsze składy zespołów Top One, Boys, Ex Problem, Chorus). Z bie-

giem czasu zespoły ograniczały się do połączenia wokalu z jednym (np.

Akcent) lub dwoma towarzyszącymi keyboardami (np. Milano). Przyczyną

takiej ewolucji była profesjonalizacja sprzętu, a także podziały w zespołach

i wyodrębnianie nowych składów z tych już istniejących (np. Mister Dex,

Skaner, Maxel).

Formy muzyczne disco polo to najczęściej piosenki o klasycznym ty-

pie zwrotka–refren–zwrotka, rzadko zawierające tzw. solówki (wokalne

czy instrumentalne) lub zmiany tempa. Dominują formy szybkie nad bal-

ladami, które też się zdarzają, najczęściej są zapożyczone z repertuaru
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ludowego (Granica, Złoty krążek, SantaMaria wykonywane przez Top One).

W klasycznym disco polo niektóre zespoły pozwalały sobie na tworzenie

form instrumentalnych (Fanatic, Milano) lub wydawały całe albumy (ka-

sety) w odmiennym od disco polo stylu (np. Cios za cios Top One i Dance

Akcentu). Jednak były to tylko pojedyncze przypadki. Większość twórczo-

ści disco polo charakteryzuje duża prostota. Zawodowi muzycy twierdzą,

że „polska chodnikówka, piosenka spłodzona za pomocą trzech akordów,

zwykle C-dur, G-dur i F-dur” (Staszewski, Szczygieł 1995, s. 16) jest uoso-

bieniem banału melodycznego, nieskomplikowania graniczącego nawet

z prostactwem i analfabetyzmem muzycznym.

Jednak ludowe formy muzyczne z konieczności muszą odznaczać się

pewnym uproszczeniem, taka jest ich konwencja — wiejscy czy miej-

scy muzykanci, zrzeszeni na przykład w kapelach weselnych, nie byliby

w stanie odegrać skomplikowanych form muzycznych, ale proste melodie,

w tradycyjnymmetrum: 4/4 (marsz), 3/4 (walc, walczyk) czy 2/4 (polka),

jak najbardziej nadawały się do opanowania i przyzwoitego wykonania na

zabawie weselnej czy karnawałowej. Odznaczały się zarazem przystępno-

ścią dla niewyrobionych, ale jednocześnie autentycznie chcących uczest-

niczyć w zabawie słuchaczy, skoncentrowanych na tańcu i szeroko pojętej

wspólnotowości.

Tematyka i wykonawstwo disco polo są nieodłącznie związane z biesia-

dą, aczkolwiek inspiracje muzyczne są dużo bardziej rozległe. Skoro styl

muzyczny związany jest z dyskoteką, to „bazą melodyczną” dla disco polo

stała się zachodnia muzyka elektroniczna z lat osiemdziesiątych XX wie-

ku, zapożyczona na zasadzie dyfuzji kulturowej stylów muzycznych. Upo-

wszechnienie instrumentarium klawiszowego miało także przyczyny czy-

sto ekonomiczne — rynek oferował coraz więcej przystępnych cenowo

elektrofonów, które można było programować (preparować barwę) nawet

bez specjalistycznej wiedzy muzycznej (Lech 2014). Do najbardziej popu-

larnych należy zaliczyć keyboardy i syntezatory Rolanda —między innymi

modele D-10, D-50, E-15 (Sierakowska 2019, s. 26–27). Disco polo opie-

rało się ponadto na brzmieniu rzadziej używanych instrumentów, takich

jak Kawai (np. K-4) lub Ensoniq czy Korg.

W literaturze przedmiotu najczęściej wskazuje się, że disco polo czer-

pało z brzmieniowej estetyki i wpływu italo disco, można jednak dostrzec,

że bezpośrednim protoplastą był nurt zwany euro disco (w latach osiem-

dziesiątych reprezentowany przez niemiecki duet Modern Talking, wraz

z zespołami, które go naśladowały: Bad Boys Blue, Silent Circle, Joy),

nieznacznie zubożony aranżacyjnie względem włoskiego odpowiednika.

Znawcy wyróżniają także nurt tzw. schlager pop (np. Fancy ze swoim
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sztandarowym hitem Flames of love). Disco polo było więc nurtem imitacyj-

nym, kompilującym przebrzmiałą już na początku lat dziewięćdziesiątych

melodykę, nadal w Polsce bardzo popularną (Dobroszek 2014, s. 16). Co

ciekawe, tzw. brzmienieModern Talking, opracowane przez Dietera Bohle-

na (kompozytora) i Luisa Rodrigueza (producenta muzycznego), znalazło

kontynuatorów również wZwiązku Radzieckim (m.in. działalność zespołu

Laskowyj Maj — Biełyje rozy). Wiele zespołów disco polo korzystało zresz-

tą z piosenek i wzorów brzmieniowych powstałych właśnie na wschodzie,

które po zmianie tekstu stawały się często szlagierami disco polo (np. Ka-

siu Katarzyno zespołu Milano, Nadzieja i American Boy Skanera).

Można też znaleźć informacje o kolejnym źródle disco polo (poza bie-

siadą i oczywistymi wpływami zachodniej muzyki elektronicznej) — pio-

sence ulicznej z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz amator-

skiej muzyce odtwarzanej na wiejskich zabawach w dobie PRL-u, aczkol-

wiek nieuznawanej wówczas za stricte muzykę ludową (Kowalczyk 1997,

s. 50). Wspomnieć należy także o wpływie niezwykle popularnego w PRL

piosenkarza Janusza Laskowskiego. Jego muzyka początkowo była rozpo-

wszechniana poza oficjalnym obiegiem (na tzw. pocztówkach dźwięko-

wych), a tematyka piosenek oscylowała wokół wątków biesiadnych i we-

selnych. Kilka zespołów disco polo korzystało z jego dorobku artystycz-

nego. Najbardziej znany przykład to włączenie piosenki Czarownica (Rzeki

przepłynąłem, góry pokonałem) do repertuaru zespołu Fanatic, który w du-

żej mierze dzięki temu osiągnął pozycję pioniera całego nurtu. Poza tym

pewnych inspiracji należy doszukiwać się w ogólnoświatowym nurcie di-

sco w dekadzie lat siedemdziesiątych — nagrania zespołu ABBA, Boney

M, a nawet polskich zespołów działających na scenie w tym czasie (Happy

End), a także później, w latach osiemdziesiątych — Bolter (Lech 2014).

Sama nazwa — disco polo (lub disco-polo) jest terminem marketin-

gowym (podobnie jak italo disco — nazwa stworzona przez Bernharda

Mikulskiego, właściciela wytwórni płytowej ZYX). Została wprowadzo-

na przez Sławomira Skrętę, właściciela pierwszej i największej firmy fo-

nograficznej wydającej ten typ muzyki — Blue Star. Upowszechniła się

około 1992–1993 roku, wcześniej obowiązywała poniekąd naturalna, ale

i stereotypizująca nazwa „muzyka chodnikowa” (Bielak 2010, s. 40). Oko-

liczności powstania tej nazwy, profesjonalnej co do zasady, są niejasne.

W źródłach mówi się o dyskusji czołowych w owym czasie grup muzy-

ki chodnikowej oraz o raczej prywatnych ustaleniach Sławomira Skręty

z Zenonem Martyniukiem. Piętnujący wydźwięk dotychczasowej etykie-

ty „muzyka z chodnika” spowodował podjęcie działań „nazewniczych”

przez głównego gracza tej niszy rynku (Leszczyński 1997, s. 128). Mu-
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zyka chodnikowa to synonim muzyki sprzedawanej na stoiskowych baza-

rach, łóżkach polowych, tzw. szczękach, z przyczepy lub bezpośrednio na

owym chodniku. Co ważne, muzyka chodnikowa prawie w całości rozpo-

wszechniana była na bardzo nietrwałym nośniku muzycznym — kasecie

magnetofonowej, która stanowiła zarazem bardzo łatwy materiał do pi-

rackiego powielenia. Takie cechy oraz przystępne ceny lokowały muzykę

chodnikową na marginesie kultury muzycznej, jako coś efemerycznego,

niewartego nawet solidnego nośnika. Trzeba przyznać, że „bazarowa” ge-

neza tej muzyki oraz związek zwiejskim typem biesiadyw dużejmierze za-

konserwowały jej niezbyt przychylny wizerunek. Disco polo powszechnie

kojarzono z miernymi umiejętnościami muzyków, odpustowością i tande-

tą, przywłaszczaniem sobie dzieł innych, przaśnością oraz prostactwem.

Co więcej, niektóre kasety sprzedawane przez Blue Star zawierały materiał

nagrany nie w profesjonalnym studiu nagraniowym, ale na przykład w ga-

rażu, tak jak pierwsza kaseta zespołu Boys — Dziewczyna z marzeń (Miecik

2008, s. 97). Trzeba jednak przyznać, że takie wydawnictwa zapewniały

muzyce chodnikowej pewną dozę realizmu i zbliżenia do rzeczywistego

klimatu zabawy weselnej, gdzie maestria muzyczna i czystość dźwięków

nie są najbardziej istotne.

Tematyka piosenek disco polo odpowiada weselnemu klimatowi —

przeważnie są to utwory opiewające permanentne poszukiwanie miłości,

wędrówkę (częste wykorzystanie toposów i motywów cygańskich), pra-

gnienie wolności i dobrej zabawy. Tego rodzaju utwory mają zwykle sen-

tymentalną, a nawet infantylną wymowę, operują bowiem ograniczonym

słownictwem, w którym wykorzystuje się przeważnie proste rymy, dosto-

sowane do taktu melodii. W literaturze przedmiotu pada stwierdzenie, że

jest to muzyka dla mas wiejskich, poszukujących swojskości w nowymi

miejscu zamieszkania (Narębska 1997, s. 53). Ten migracyjny wydźwięk

budzi w słuchaczach disco polo nostalgiczne wspomnienia dotyczace ich

małych ojczyzn. W twórczości discopolowej króluje obraz młodej kobiety,

bohaterkami wielu piosenek są dziewczyny o imionach zarówno polskich

(często w formie zdrobnień: Justysia, Kasia, Basia, Joasia), jak i obcych

(Angelina, Virginia). Częste są odkobiece wyrażenia baśniowe: „wróżka”,

„czarodziejka”, „kopciuszek”. Nazewnictwo zespołów i pseudonimy so-

listów nacechowane są pewną egzotyką — na przykład Shazza, Tropical,

Bahamas, Exotic, Mister Dex, Chanel, Casanova (Borys 2015, s. 5).

Szlagworty, czyli hasłowe, a zarazem modelowe wyrażenia, łatwe do

zapamiętania i identyfikacji, pojawiające się najczęściej w refrenach, cha-

rakterystyczne są dla tej formymuzyki (np. dziewczynoma, niech żyjewolność,

jesteś szalona, rzeki przepłynąłem, góry pokonałem,majteczki w kropeczki, wszyscy
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Polacy to jedna rodzina, bierz co chcesz, nawet deszcz, bara bara bara, riki tiki tak).

Formy takie, błyskawicznie przyswajane przez publiczność, od początku

stanowiły o jej masowości.Większość z nich przeniknęła do języka potocz-

nego. Ckliwo-sentymentalne, rubaszne oraz frywolne teksty (z upływem

lat coraz bardziej obsceniczne) stanowią kolejny znak rozpoznawczy es-

tetyki disco polo, wyszydzany przez opiniotwórcze media i środowisko

muzyczne (Zygmunt 1998, s. 28).

Należy jednak zaznaczyć, że w nurcie disco polo można również odna-

leźć ciekawe formy muzyczne, choć są to przypadki odosobnione. Wielość

zespołów i solistów zaangażowanych w ten rodzaj muzyki wyzwoliła pe-

wien potencjał twórczy, który stosunkowo rzadko może być zauważony

przez wielbicieli innych nurtów muzycznych. Tematyka niektórych pio-

senek opiera się nie tylko na miłosnej kanwie, poruszane są też problemy

egzystencjalne (np. piosenkaWolność moja jedyna z repertuaru zespołu Ska-

ner). Zespoły disco polo, w których brzmieniu przeważają instrumenty

klawiszowe, potrafiły też niekiedy stworzyć dość ciekawie zaaranżowane

formy instrumentalne (np. Milano instrumental zespołu Milano czy EX-FD

i Nonko belle zespołu Fanatic).

Warto nadmienić, że we wspomnieniach pionierów muzyki chodniko-

wej i disco polo pojawiają się nagrania polonijnego zespołu folkowego ze

Stanów Zjednoczonych — grupy Polskie Orły. Inspiracja muzyczna wła-

śnie tym zespołem to jeden z najważniejszych czynników dookreślających

stylistykę muzyczną tego nurtu. Utwory wykonywane przez Polskie Orły

stały się podstawą repertuaru początkujących polskich muzyków disco-

polowych. Wśród tych utworów można wyróżnić tak klasyczne dla tego

nurtu piosenki, jak wspomniane już Granica, Złoty krążek, a także Biały miś,

Taka mała i wiele innych. Co ważne, piosenki te (zaaranżowane na nowo)

znalazły się na albumie Poland! Disco no 2, wydanymw 1990 roku przez Top

One. Album ten jest uznawany za kamień milowy muzyki chodnikowej

i najbardziej profesjonalny materiał z muzyką ludową zaaranżowaną na

instrumenty elektroniczne tamtego czasu (Kowalczyk 1997, s. 52). Inni ar-

tyści polonijni, tacy jak Mały Władzio, Biało Czerwoni i chyba najbardziej

znany Bobby Vinton, byli również wykonawcami nostalgicznych i często

patriotycznych pieśni, co stanowiło inspirację dla rodzimego disco polo.

Warto nadmienić, że ich muzyka kolportowana była w kraju głównie na

pocztówkach dźwiękowych, krążyła więc poza centralnie ustanowionym,

państwowym obiegiem kultury (Borys 2015, s. 10–11; Wachcińska 2012,

s. 89). Warto wspomnieć, że oprócz Top One również inni artyści uznają

za swoich protoplastów polonijne zespoły folkowe (m.in. Marcin Miller

z zespołu Boys).
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Co warte podkreślenia, zespół Top One można uznać za najbardziej

profesjonalny w nurcie muzyki chodnikowej, gdyż jego nagrania (albumy

No disco! no 1, Poland! Disco no 2, Corazwyżej) powstały jeszcze przed założe-

niem Blue Star i poza tą wytwórnią, w historycznych i cieszących się presti-

żem studiach nagraniowych (m.in. w Polskim Radiu) z udziałem znanych

realizatorów dźwięku (np. Rafała Paczkowskiego) i z gościnnym udzia-

łem Jana Borysewicza z zespołu Lady Pank (album No disco! no 1). Materiał

został wydany przez takie firmy fonograficzne, jak Polmark, Caston, Ma-

no. Pierwszy przebój Top One — Ciao Italia — był promowany na antenie

Polskiego Radia przez znanego prezentera Bogdana Fabiańskiego. Począt-

kowo zresztą zespół ten traktowano jako następcę niezwykle popularnej

w latach osiemdziesiątych grupy Papa Dance i protoplastę wprowadzania

na polski rynek fonograficzny stylu italo disco. Jego związek z muzyką

chodnikową datuje się dopiero od drugiej płyty zespołu. Historia tej gru-

py jest zatem inna niż chociażby zespołów o ściśle „weselnym”, ludowym

pochodzeniu, takich jak Akcent, Boys czy Milano (Kowalczyk 1997, s. 52).

Najstarszym zespołem disco polo, czynnym do tej pory, jest Bayer Full

z liderem Sławomirem Świerzyńskim— działa nieprzerwanie od 1984 ro-

ku, powstał więc jeszcze przed pojawieniem się w obiegu nazwy muzyka

chodnikowa (Świerzyński, Sielicka 2014, s. 101–102). Bayer Full stara się

promować disco polo na zagranicznych rynkach — w Chinach. Jego li-

der dość wyraźnie akcentuje poglądy polityczne bliskie myśli ludowej —

zresztą zaangażowanie polityczne (oprócz Bayer Full również wspomnia-

ny wcześniej Top One) stanowi jedną z głównych kontrowersyjnych cech

przypisywanych muzyce disco polo.

Wartym odnotowania wydarzeniem z historii disco polo jest legendar-

na już Gala Piosenki Popularnej i Chodnikowej, która odbyła się w dniu

29 lutego 1992 r. w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Charak-

ter miejsca i jego znaczenie symboliczne spowodowały, że po raz pierwszy

muzyka chodnikowa została odnotowana przez publicznego nadawcę.Wy-

darzenie to było organizowane przez stołeczną Estradę wraz z wytwórnią

Blue Star, a rejestrowane przez Telewizję Polską. Koncert poprowadził

Janusz Weiss, reżyserii podjął się Krzysztof Jaślar, a kierownikiem mu-

zycznym był Jarosław Kukulski (Borys 2015, s. 1). Zaangażowanie tych

ludzi świadczy o ambitnym projekcie ukazania muzyki chodnikowej ja-

ko muzyki zaimplementowanej w środowisku polskiej fonografii. Sukces

frekwencyjny (mimo braku transmisji na żywo i emisji całości na antenie

TVP) spowodował, że takie gale zaczęto organizować cyklicznie, nie tyl-

ko w Warszawie, ale także w innych dużych ośrodkach, takich jak Kraków

czy Katowice. Kiczowata scenografia (tekturowe dekoracje przedstawia-
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jące Pałac Kultury, księżyc i słońce), śpiew z półplaybacku, żywiołowe

reakcje publiczności (taniec wśród rzędów krzeseł) oraz specyficznie ko-

mentarze prowadzącego wykreowały niepowtarzalny klimat tej gali, która

stanowiła jedno z wydarzeń określających pierwszy okres funkcjonowania

muzyki chodnikowej, jeszcze przed introdukowaniem nazwy disco polo

(Makuch 2016, s. 183).

Sławomir Skręta, założyciel Blue Star, do występów na gali wytypował

najbardziej obiecujących, najpopularniejszych, a zarazem profesjonalnych

artystów, między innymi Zenona Martyniuka (wtedy jeszcze współpracu-

jącego z zespołem Crazy Boys), Atlantis, Chorus, Ex Problem, Fanatic,

Irys. Spoza Blue Star wystąpił Top One, wtedy najbardziej popularny, któ-

ry w tym samym roku gościł również na Krajowym Festiwalu Piosenki

Polskiej w Opolu. Nie mogło zabraknąć słynnego pastiszu muzyki chod-

nikowej—Mydełka Fa, choć na gali oryginalne głosyMarleny Drozdowskiej

i Marka Kondrata zostały odtworzone z taśmy (Sierakowska 2019, s. 213).

Ciekawostką jest, że kompozytorem tego utworu jest Andrzej Korzyński,

uznany twórca mający też na koncie wcześniejszy udany pastisz muzyki

disco, czyli Franka Kimono.

Zaprezentowany na gali repertuar był później rozprowadzany przez

Blue Star na serii tematycznych kaset, jednakże przez Telewizję Polską

wydarzenie to zostało potraktowane marginalnie. Można powiedzieć, że

disco polo swoje zaistnienie w mediach audiowizualnych zawdzięcza do-

piero telewizji Polsat, czyli nadawcy komercyjnemu, który w 1994 roku

rozpoczął emisję programu Disco Relax, a następnie Disco Polo Live. Te

dwie audycje pozwoliły na dalszą komercjalizację nurtu, wymusiły także

na muzykach i wytwórniach konieczność kręcenia teledysków, które za-

chowały dość spójną estetykę (Wachcińska 2012, s. 91).

Kasety wydawane przez największego potentata w tej branży firmę fo-

nograficzną Blue Star miały wyraźną identyfikację graficzną, opatrzone

były charakterystycznym logo z gwiazdą. Sławomir Skręta, oprócz wy-

dawania muzyki, podjął także jej promocję w mediach oraz organizację

koncertów, recitali i nagrań. Można więc powiedzieć, że była to w pełni

profesjonalna firma fonograficzna, z odpowiednim dla disco polo marke-

tingiem, studiami nagraniowymi oraz promocją tej muzyki w mediach.

Inne wytwórnie związane z tym typem muzyki to między innymi Green

Star z Białegostoku — powstała po pierwszym konflikcie w środowisku

disco polo i w 1994 roku przejęła od Blue Star zespoły z rejonu biało-

stockiego, wtedy należące do najbardziej dochodowych, jak Akcent, Boys,

Milano. Inne, mniejsze wytwórnie wydające disco polo to STD oraz Ome-

gaMusic z Żuromina.Współcześnie takimi wytwórniami sąWydawnictwo
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Muzyczne Folk, Lemon Records czy Ryszard Music. Sukces Blue Star po-

legał na przełamaniu monopolu na rynku fonograficznym. Dotychczasowe

wytwórnie państwowe, takie jak Tonpress czy Polskie Nagrania, ustąpiły

ze swoich pozycji. Jednocześnie na polskim rynku nie rozpowszechniły się

jeszcze na wielką skalę wytwórnie zachodnie (takie jak EMI, Sony, Warner

czy Universal). Sławomir Skręta trafił więc na perspektywiczny rynek, któ-

rym szybko zawładnął. Oprócz wydawania materiałów muzycznych Blue

Star organizowało wystąpienia zespołów na różnego rodzaju estradach —

na festynach, galach, przeglądach, a także na imprezach prywatnych (Ma-

kuch 2016, s. 181).

Z nurtem muzyki disco polo łączono oskarżenia o powiązania ze świa-

tem przestępczym, co było elementem charakterystycznym dla polskiej

rzeczywistości gospodarczej lat dziewięćdziesiątych XX wieku (Miecik

2008, s. 97). Te uwarunkowania oraz estetyka „niskiego gustu muzyczne-

go”, deprecjowanie przez dotychczasowy rynek muzyczny (np. określenia

„dyskomuła” czy „samograja” nadane instrumentom klawiszowym przez

środowiska wywodzące się z tradycji muzyki rockowej) spowodowały, że

uprawianie disco polo zaczęło być postrzegane jako powód do wstydu

i stygmatyzująca etykieta. Trzeba jednak pamiętać, że dyskotekowa czy

elektroniczna formamuzyczna nie zawszemusi prowadzić do banału i pro-

stactwa, czego przykładem są nagrania Depeche Mode, Tangerine Dream

czy OMD, czyli zespołów, które w dużym stopniu kształtowały wysoki pu-

łap klawiszowych, syntetycznych brzmień lat osiemdziesiątych XX wieku

(Choczyński 2018, s. 169).

Pierwsza fala disco polo zaczęła zanikać pod koniec lat dziewięćdzie-

siątych. Malejąca sprzedaż, upadek Blue Star, wyeliminowanie z ramówki

telewizyjnej programów z muzyką disco polo oraz swoiste wyczerpanie jej

potencjału spowodowały, że nurt ten zamarł. W literaturze przedmiotu

przyjmuje się, że załamanie rynku disco polo, a zarazem koniec najbar-

dziej żywiołowego rozwoju tego nurtu nastąpiły w 1997 roku (Filar 2014,

s. 118). Wymienia się również rok 2002 jako czas zdjęcia z anteny Pol-

satu najważniejszego programu z muzyką chodnikową, czyli Disco Relax.

Stan ten nie trwał jednak długo — po kilku latach, w dobie rozwoju in-

ternetu po 2004 roku, muzyka ta znów dotarła do Polaków i nie jest już

dziś przedmiortem wielkich kontrowersji, aczkolwiek nadal wywołuje ży-

we dyskusje. Przyjmuje się, że disco polo wydobyło się z niebytu około

2007–2008 roku, głównie dzięki odrzuceniu piętnującej etykiety. Nastą-

piła profesjonalizacja i komercjalizacja tego nurtu, jednakże wielu fanów

zarzuca muzykom, że nie prezentują już oni „czystej formy”, melodii z lat

dziewięćdziesiątych, że muzyka zaczęła upodabniać się do estetyki dance
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czy ogólnie pojętej muzyki pop. To dowód na figurację czasową tego nurtu

muzycznego. Funkcjonowanie disco polo należy rozpatrywać z uwzględ-

nieniem swoistych rytuałów kulturowych powszechnie praktykowanych

w dyskotekach, które powstawały specjalnie dla odbiorców tego rodzaju

muzyki (Borys 2019, s. 155).

TRANSFORMACYJNA GENERACJA DISCO POLO

Artyści nurtu disco polo dojrzewali wraz z tym gatunkiemmuzycznym.

W znakomitej większości byli to młodzi ludzie z aspiracjami muzcznymi,

urodzeni na przełomie lat sześćdziesiątych–siedemdziesiątych XX wieku.

Na początku polskiej transformacji weszli w dorosłość i właśnie wtedy za-

angażowali się w muzykę disco polo. Wśród nich można wyróżnić tych,

którzy odznaczali się pewnym talentem i sceniczną charyzmą, co przynio-

sło im większą popularność na tle innych, zupełnie amatorskich zespołów.

Co bardzo charakterystyczne, muzycy „pierwszego pokolenia” disco po-

lo w zdecydowanej większości nie mieli formalnego przygotowania mu-

zycznego, ich wejście do świata muzyki opierało się raczej na praktyce

muzykowania, przyuczeniu do gry na gitarze, akordeonie lub keyboardzie

i znajomości prostszych melodii biesiadno-weselnych, od dawna znajdu-

jących się w repertuarze wykonawców ludowych lub tak wystylizowanych.

Biografie tych, którzy tworzyli omawany gatunek muzyczny, są bardzo

podobne. Przykładem może być życiorys jednej z najbardziej znanych po-

staci — Zenona Martyniuka (ur. 1969 r.), lidera zespołu Akcent, który

założył wraz z kolegą z poprzednich zespołów — Mariuszem Anikiejem.

Mimo że nie uzyskał żadnej formalnej edukacji muzycznej — jak podaje w

autobiografii — to jednak wrodzona muzykalność, uzdolnienia w zakresie

śpiewu oraz wpływ osób z najbliższej rodziny pozwoliły na rozpoczęcie

kariery muzycznej jeszcze przed dojściem do pełnoletniości (Martyniuk,

Rokita 2017, s. 25). W swojej książce Martyniuk opowiada o trudnych

początkach muzyki chodnikowej, konieczności emigracji, pierwszych do-

świadczeniach na weselach i lokalnych zabawach na terenie rodzimej

białostocczyzny. Jego doświadczenie życiowe pokazuje krystalizację disco

polo, które poprzez takie a nie inne figuracje w pierwszej połowie lat dzie-

więćdziesiątych XX miało taki a nie inny wymiar. Martyniuk dużo miejsca

poświęca warunkom pracy, trudnościom sprzętowym, a także wspólno-

towemu charakterowi disco polo, gdyż większość zespołów jeździła we

wspólne trasy. Często odwołuje się do biesiadnych i cygańskich wpływów

w swojej muzyce, dużo uwagi poświęca akcentowaniu zmian, jakie zaszły

w postrzeganiu disco polo w Polsce. Wrodzona charyzma i talent spo-
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wodowały, że mimo braku szkoły muzycznej Martyniuk jest dziś swoistą

ikoną, emblematem disco polo (Budziński 2015, s. 10).

Druga zasłużona postać disco polo, czyli Marcin Miller (ur. 1970), li-

der i główny twórca repertuaru zespołu Boys, wywodzi się z miejscowości

Prostki na Mazurach. W 1990 roku wraz z kolegami (Krzysztofem Cieciu-

chem, Robertem Sasinowskim oraz Bogdanem Kukierem) założyli zespół

do dziś istniejący, chociaż w zupełnie zmienionym składzie. Ma on na

swoim koncie hity takie jak Wolność czy Jesteś szalona. Lider Boys również

nie ukończył żadnej szkoły muzycznej, ale w dzieciństwie uczęszczał do

ogniska muzycznego prowadzonego przez Stanisława Sasinowskiego, ojca

swojego przyszłego kolegi z zespołu.

Marcin Miller w wywiadach wielokrotnie mówił, że początkowo, po

ukończeniu szkoły średniej, został urzędnikiem, dorabiał również w drob-

nym handlu, a muzykę w tym okresie traktował jedynie jako hobby i zasi-

lenie domowego budżetu. Wspominał także początki działalności zespołu

Boys, w tym okoliczności powstania pierwszego materiału fonograficzne-

go — kasety zatytułowanej Dziewczyna z marzeń (wyd. Blue Star 1991), na-

granej w garażu (Budziński 2015, s. 23).W tym przypadku również można

zaobserwować dostosowanie się do figuracji raczkującego polskiego kapi-

talizmu oraz upodabnianie się muzyki chodnikowej do gustu publiczności.

Andrzej Borowski — rówieśnik Martyniuka (ur. 1969) na przełomie

lat 1992 i 1993 założył zespół Milano — wraz ze swoim młodszym bra-

tem Bogdanem oraz Tomaszem Sidorukiem (którego w 1994 roku zastąpił

Piotr Kopański). Jego kariera muzyczna rozwijała się podobnie. Jednak dal-

sza droga pokazuje, że krach pierwszej fali disco polo nie oszczędził nawet

klasyków i uznanychwykonawców—w2000 roku Borowski z powoduma-

lejącej popularności zdecydował się na rozwiązanie zespołu w Polsce i na

emigrację zarobkową (Budziński 2015, s. 56). Przebywa obecniew Stanach,

gdzie kontynuuje działalność zespołu Milano. Podobny los spotkał królową

disco polo, czyli Shazzę — Marlenę Magdalenę Pańkowską (ur. 1967).

Trochę inaczej potoczyła się historia Pawła Kucharskiego (ur. 1968),

lidera zespołu Top One (który powstał w 1986 roku). W przeciwieństwie

do wyżej wymienionych ukończył on podstawową szkołę muzyczną, ze

specjalizacją gitary i pianina. Absolwentami szkół muzycznych byli także

koledzy z zespołu — Dariusz Królak i Dariusz Zwierzchowski. Można za-

tem powiedzieć, że TopOnemiał daleko bardziej ambitną ofertę muzyczną

niż typowe disco polo, co potwierdzają chociażby jego wydawnictwa —

mniej więcej do czasu albumów Coraz wyżej (wydanego w 1992 roku) oraz

Cios za cios (1993) ich brzmienie nie jest typowe dla disco polo, daleko

bardziej przypomina raczej brzmienie italo oraz euro disco.
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Nieco starszy od wyżej wspomnianych przedstawicieli nurtu disco polo

jest Sławomir Świerzyński, lider Bayer Full (ur. 1961). Co ciekawe, przed

podjęciem działalności estradowej pracował on jako stroiciel fortepianów.

Ukończona szkoła średnia (Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu)

zapewne wpłynęła na wybór dalszej drogi życiowej, potęgując wrodzoną

muzykalność (Świerzyński, Sielicka 2014, s. 53). Droga tego muzyka róż-

niła się zatem od losów wymienionych wcześniej pionierów disco polo

i uprawianej przez nich muzyki chodnikowej (Borowski, Martyniuk i Mil-

ler). Rodowód założonego przez niego zespołu jest nieco bogatszy niż

typowej kapeli weselnej — początkowo, oprócz repertuaru biesiadnego

muzycy koncentrowali się na muzyce poetyckiej, artystycznej. Dowodem

jest chociażby opracowanie muzyczne wiersza Bolesława LeśmianaWyzna-

nie autorstwa Świerzyńskiego (Staszewski, Szczygieł 1995, s. 16). Bayer

Full to wyjątek na tle pozostałych zespołów.

Można powiedzieć, że muzycy wywodzący się z najbardziej lokalne-

go, weselnego nurtu muzyki chodnikowej niejako uosabiali przejściowość

i chaotyczność polskiej transformacji. Improwizacja zastępowała formalne

wykształcenie muzyczne, a skromne umiejętności nie przeszkadzały wwy-

konywaniu repertuaru biesiadnego.

Zupełnie inne są trajektorie życiowe współczesnych wykonawców di-

sco polo. Przede wszystkim współcześnie coraz rzadziej używa się pełnej

nazwy, dokonuje się jej separacji. Dzisiejsi wykonawcy są od starszych ko-

legów po fachu zdecydowanie młodsi, jest to różnica więcej niż dekady.

Pokolenie to doskonale reprezentuje chociażby TomaszNiecik (wł. Tomasz

Niecikowski, ur. 1982). Z kolei Czadoman (wł. Paweł Dudek, ur. 1986),

wykonawca disco polo i dance, początkowo był muzykiem rockowym (Bu-

dziński 2015, s. 28). Sławomir Zapała (ur. 1983; występuje na estradzie

jako Sławomir) jest piosenkarzem profesjonalnym, który w swojej twór-

czości wykorzystuje pastisz brzmień i etykiety disco polo. Swoją muzykę

określił mianem rock polo, czyli muzyki rockowej dla każdego.

Kreśląc sylwetki muzyków z kręgu disco polo, próbuję nawiązać do

jednego z najbardziej znanych dzieł Norberta Eliasa, który teoretyczny

pomysł figuracji odnosi do faktycznej biografii i uwarunkowań społeczno-

-muzycznych losówWolfganga Amadeusza Mozarta. W rozprawieMozart.

Portret geniusza ukazuje społeczne figuracje muzyków i ich mecenasów

w drugiej połowie XVIII wieku w monarchii austriackiej, zwłaszcza na

dworze królewskim w Wiedniu. O uwarunkowaniach historyczno-spo-

łecznych biografii analizowanej postaci Norbert Elias (2006, s. 23) napisał:

„Na osobisty los Mozarta, los człowieka wyjątkowego i wyjątkowego arty-

sty, w skrajnym stopniu wpłynęła jego sytuacja społeczna, sytuacjamuzyka
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tamtej epoki zdanego na dworską arystokrację. […] Trzeba mieć możli-

wość zarysowania jasnego obrazu społecznych uwarunkowań, które za-

ciążyły na losach opisywanej postaci. Nie chodzi przy tym o historyczną

opowieść, lecz o opracowanie sprawdzalnego teoretycznego modelu figu-

racji, jaką dany człowiek — w tym wypadku osiemnastowieczny artysta —

tworzył mocą swojej współzależności z innymi figurami społecznymi swo-

jej epoki”. Tak zarysowane podejście pozwala spojrzeć na biografięmuzyka

w sposób pełniejszy, umożliwia zrozumienie działań i podejmowanych de-

cyzji, prześledzenie historii życia i jego głównych momentów.

Mozart, jednostka o genialnej wyobraźni muzycznej, miał także dość ra-

dykalne poglądy społeczne dotyczące zastanego społeczeństwa stanowego,

wciąż zachowującego feudalne rysy. „W swojej twórczości usiłował— pisze

Elias (2006, s. 24)— zupełnie sam i wewłasnym interesie przełamać barie-

ry struktur władzy swojego społeczeństwa, z którego tradycją smaku jego

wyobraźnia muzyczna i muzyczne sumienie były jeszcze wwysokiej mierze

związane, czynił to w fazie społecznego rozwoju, w której tradycyjne sto-

sunki władzy pozostawały jeszcze zasadniczo nienaruszone”. Elias podnosi

problemy braku przystosowania Mozarta do elit wiedeńskich, jego aspira-

cje do włączenia się w ich szeregi, a także kompleksy związane z własnym

pochodzeniem (Elias 2006, s. 25). Kontradykcje i napięcia w życiu zawo-

dowym i prywatnym przyczyniły się do utrwalenia egzystencji niegodnej

tak wielkiego kompozytora. Awans społeczny został udaremniony przez

charakterystyczne dla ówczesnego dworu wiedeńskiego konwenanse.

Porównanie, być może obrazoburcze, losów Mozarta i pionierów disco

polo pozwala na wyodrębnienie podobnych figuracji społeczno-muzycz-

nych, w jakich przyszło żyć tym twórcom. Odwołanie się do losówMozarta

w ujęciu Eliasa stanowi pewną klamrę — unaocznia powiązanie muzy-

ki z kontekstem społecznym. Muzyka Mozarta była nośnikiem jego cza-

sów, podobnie jak chaotyczna, bazarowa, ale jakże prawdziwa wwarunkch

transformacji systemowej muzyka disco polo, odrzucana przez muzyczny

mainstream. Takiej prawdziwości nie niosła w owym czasie odradzająca

się niezwykle powoli polska muzyka pop.

FIGURACJA DISCO POLO

Podjęte próby zdefiniowania figuracji oraz nurtu disco polo można

odnieść do sytuacji kształtowania się form muzycznej ekspresji, popu-

larności gatunkowej w zależności od uwarunkowań społecznych, mody

oraz zapotrzebowania na pewne stylistyki (np. biesiadne lub nostalgiczne,

popowe czy rockowe, a także metalowe lub relaksacyjne). Taka perspekty-
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wa — „figuracyjne procesy wytwarzania życia muzycznego społeczeństwa

poprzez […] sprzężenia: działania jednostek i warunkujące je uwarunko-

wania strukturalne” (Jabłońska 2015, s. 53) — jest obecna także w kreacji

zapotrzebowania na muzykę disco polo jako pewien wyraz aspiracji Po-

laków oraz próbę odnalezienia się w transformacyjnych zawirowaniach.

Disco polo ze swoją „przaśną” czy „tandetną” stylistyką wpasowuje się

w czas przełomu, anomii i ostatecznego odejścia od wzorców PRL ku

mniej lub bardziej profesjonalnym, ale jeszcze nie do końca określonym

formom rynkowym. Należy w tym kontekście pamiętać o współzależno-

ści jednostek działających w danym kontekście strukturalnym (Jabłońska

2015, s. 55). Disco polo wyraża zatem specyficzny zestaw cech i praktyk

charakterystycznych dla realiów odradzającego się polskiego kapitalizmu

z początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Żywiołowość społeczna te-

go okresu jest odzwierciedlona przez niebywały rozwój małego handlu

kwitnącego na bazarach—gwałtowną erupcję przedsiębiorczości Polaków.

Disco polo stało się muzyczną wizytówką tego okresu — stanowi szybką,

kiczowatą, nieskomplikowaną, ale jednocześnie bardzo prawdziwą kliszę

poznawczą odpowiadającą rzeczywistym ówczesnym przemianom.

Disco polo było swoistym komentarzem do trudnej rzeczywistości

transformacji. Początkowe wyłącznie pozytywne odczucia społeczne, ra-

dości związanej z końcem PRL-u i nadziei na lepsze jutro, z czasem za-

częły zamieniać się w anomię i lęki związane z brakiem osłon socjalnych

i bankructwem peerelowskiego modelu pełnego zatrudnienia. „O ile lata

osiemdziesiąte przyniosły właśnie zew wolności, o tyle początek lat dzie-

więćdziesiątych to raczej zachłyśnięcie się wolnością. Nieprzygotowane na

otwarcie rynku społeczeństwo stało się niewolnikiem postaw i zachowań

konsumenckich. Można chyba założyć, że disco polo było w takiej sytu-

acji swego rodzaju odpowiedzią na potrzeby rynku, tyle że w rodzimym,

bezpiecznym wymiarze. Piosenki o Polakach, po polsku, o sprawach bli-

skich, ale niemartyrologicznych, oswajały ze «skrzeczącą rzeczywistością»:

zwolnieniami, weryfikacją kredytową, potężną inflacją, nowym systemem

podatkowym czy wreszcie zanikiem przydatności w społeczeństwie” (Bie-

lak 2010, s. 42). Taki niejako kojący czy też quasi-terapeutyczny wymiar

disco polo przez Piotra Bratkowskiego został nazwany poloterapią (Borys

2019, s. 137). Cały nurt disco polo, jako nowy i niezwiązany z dotychczaso-

wym światem artystycznym, dawał poczucie czegoś bliskiego, autentycz-

nego. Dawał świadectwo swoich czasów. Nie można przy tym zapomnieć

o przedsiębiorczości i perspektywie discopolowca jako self-made mana, co

spotykało się z wyrazami podziwu dla zdolności organizacyjnych i łatwości

odnalezienia się w nowej rzeczywistości.



92 MARCIN CHOCZYŃSKI

Proponowane ujęcie teoretyczne kieruje uwagę na ważność swoistej hi-

storii społecznej. Pozwala zobaczyć, w jaki sposób czas transformacji syste-

mowej stworzył figurację odpowiednią do pojawienia się takiej, a nie innej

formy muzycznej —muzyki disco polo jako pewnego „wyrazu” powszech-

nych uczuć. Pojawiły się wówczas przedsiębiorcze jednostki — młodzi

ludzie, amatorsko, ale z entuzjazmem zajmujący się muzyką, którzy na fali

przemian zaczęli zakładać pierwsze zespoły o brzmieniu uznanym później

za wzorcowe dla disco polo: Akcent, Atlantis, Big Dance, Boys, Chorus,Mi-

lano, Ex Problem, Torino czy Fanatic. Disco polo „zagospodarowało” więc

pewną niszę muzyki popularnej, stało się propozycją czegoś nowego na

polu transformującej się polskiej fonografii. Przypomnieć należy, że rodo-

wody pierwszych zespołów disco polo, można powiedzieć klasyków nurtu,

były podobne — wywodzą się one wprost z kapel weselno-biesiadnych,

w dużej mierze amatorskich (Kowalczyk 1997, s. 52). Mimo wszystko,

a może właśnie dlatego— ta muzyczna i stylistyczna niedoskonałość połą-

czona z prostotą trafiła w muzyczne preferencje zdecydowanej większości

Polaków, stała się prawdziwą muzyką serca, oddającą najlepiej szaleństwo

i niedoskonałość wczesnych lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

PODSUMOWANIE

Powstanie disco polo związane jest z polską transformacją, w pierw-

szej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku — najbardziej żywiołowym

i dynamicznym okresie najnowszej historii Polski — stanowiło wyraz zapę-

tlenia ekspresji muzycznej z potrzebą wyrażenia pewnych stanów, emocji

i odreagowania społecznego po okresie komunizmu. Imitacyjny charakter

disco polo i „paździerzowa” estetyka, która w tym nurciemuzycznym uosa-

bia motywy bazaru, czyli kiczu i tandety, kieruje uwagę na nastroje społecz-

ne tamtego okresu i charakterystykę czasu transformacji — przejściowość,

prowizoryczność oraz improwizację, a także niekiedy kontradykcyjność.

Disco polo w swojej pierwotnej, klasycznej formie mogło pojawić się

wyłącznie w tamtym okresie, niepodobna jest wyobrazić sobie zaistnie-

nie takiego stylu i estetyki współcześnie, gdy powstała już daleko bardziej

sprofesjonalizowana scena muzyczna. Było więc silnie zdeterminowane

historycznym czasem, w którym układ zależności i warunków pozwolił na

krystalizację nurtu właśnie w tej formule— opartej na określonych wyróż-

nikach, jak kasety, piractwo, wytwórnia Blue Star, gale muzyki chodniko-

wej, bojkot disco polo w mediach publicznych, disco polo prezentowane

na antenie komercyjnej stacji telewizyjnej Polsat, stygmatyzowanie tej mu-

zyki po 1997 roku, zapaść na polskim rynku fonograficznym po 1989 roku.
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Można zatem powiedzieć, że powstanie disco polo było wynikiem pewnej

specyficznej i złożonej figuracji — polityki, ekonomii, nastrojów społecz-

nych, ale również możliwości raczkującego polskiego kapitalizmu.

Przede wszystkim jednak disco polo odniosło niebywały sukces ko-

mercyjny — Polakom w większości spodobały się proste, dyskotekowe,

elektroniczne melodie, nawiązujące do dyskoteki lat osiemdziesiątych,

czyli nurtów italo disco oraz euro disco z rymowanymi, bardzo swojski-

mi polskimi tekstami. Zapotrzebowanie na taki rodzaj twórczości nadal

się utrzymuje, zwłaszcza podczas uroczystości rodzinnych (czy innych

o charakterze karnawalicznym), gdy tematem przewodnim jest wspólna,

nikogo niewykluczająca zabawa. Dlatego też disco polo ze swoją prosto-

tą, nieporuszaniem kwestii drażliwych, egzystencjalnych (oprócz promocji

określonych środowisk politycznych) znalazło tylu admiratorów.

Na koniec warto dodać, że współcześnie, po niemal trzydziestu la-

tach na rynkumuzycznym nadal funkcjonują klasyczne zespoły disco polo,

takie jak Top One, Akcent, Bayer Full, Boys czy Big Dance, chociaż w zu-

pełnie zmienionych składach. Fenomenem jest Fanatic, który od początku

działalności występuje w niezmienionym składzie. Na rynku funkcjonują

także inne, znane z początków disco polo grupy, takie jak Imperium, Cho-

rus, Skaner, Maxel czy Crazy Boys. Reaktywacji doczekało się legendarne

Milano, aczkolwiek obecny zespół występujący w Polsce pod tą nazwą nie

ma nic wspólnego z oryginalnym składem braci Borowskich.

Figuracyjna perspektywa pozwala dostrzec, że erupcja muzyki chod-

nikowej i disco polo przypadła na specyficzny czas budowy nowej Polski,

odcięcia się od starego systemu, a także prób zbudowania czegoś innego.

Muzyka ta naturalnie wypełniła zapaść na polskim rynku fonograficznym

i zaproponowała rodzaj muzyki odmienny od dotychczasowego, jednak-

że ze wszystkimi cechami „muzyki dla mas”. Wszystkie zarzuty co do

muzycznej tandety są jakby na wyrost — forma disco polo zdetermino-

wana jest przez wspólnotę, dla której oferta biesiadna jest atrakcyjna,

właśnie za sprawą prostoty, jaką oferuje muzyka ludowa — wynikła z na-

turalnego muzykowania. Trzeba też wspomnieć, że disco polo nie jest

gatunkiem odosobnionym, gdyż muzyczna interpretacja karnawału i za-

bawy jest zjawiskiem raczej uniwersalnym w kulturze, aczkolwiek nosi

cechy charakterystyczne dla danej społeczności czy grupy etnicznej. Do-

wodzi tego wielka popularność piosenek folkowych Boba Dylana, reggae

BobaMarleya czy chociażby folkloru ludowego, upostaciowionego na przy-

kład w piosence Hej sokoły (muz. i sł. Tomasz Padurra). W podsumowaniu

można przywołać słowa Zofii Wożniak (1998, s. 188): „disco polo sięga

do najprostszych ludzkich potrzeb: chęci podśpiewywania znanych prze-
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bojów, słuchania tego, co nie wymaga angażowania wyszukanego poczucia

piękna czy skomplikowanych przeżyć melomana”. Istotę disco polo wyra-

ża zatem przede wszystkim aspekt wspólnotowy, kreacyjny, a nie jedynie

prosta muzycznie forma „samograja na trzy akordy”. Warto o tym pamię-

tać i docenić „muzykę z chodnika” jako wyróżnik konkretnego momentu

społeczno-historycznego w najnowszych dziejach Polski.
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THE FIGURATION OF DISCO POLO:

A MUSICAL ILLUSTRATION OF POLAND’S TRANSFORMATION

Marcin Choczyński

(Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

Abs t r a c t

This article attempts a sociological analysis of a specific musical trend—disco

polo—through the prism of the figuration theory proposed by Norbert Elias. Street
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music of the 1990s was an extremely accurate musical illustration of the period of

systemic transformations in Poland, because disco polo’s characteristic elements

(e.g., kitsch, impermanence, and banality, as well as optimism, a sense of com-

munity, and freshness) were combined with social feelings and attitudes toward

the rapidly changing reality. Disco polo documented the social life of the time, as

is visible in its symbolic layer as well as in its purely musical arrangement: it was

the hallmark of a generation.

key words: disco polo, street music, Poland’s transformation, social figuration, so-

ciology of music, Norbert Elias

słowa kluczowe: disco polo, muzyka chodnikowa, polska transformacja, figuracje

społeczne, socjologia muzyki, Norbert Elias
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Kiedy u schyłku XX wieku analitycy procesów społeczno-kulturo-

wych diagnozowali fenomen „obsesji na punkcie pamięci” (Huyssen 1995,

s. 253), niewiele symptomów wskazywało na to, że dwie-trzy dekady póź-

niej zjawisko to w niczym nie utraci na sile i atrakcyjności dla kolejne-

go pokolenia badaczy. Ponadnormatywne zainteresowanie problematyką

przeszłości to nadal jedno z częściej omawianych zagadnień, nie tylko

na gruncie studiów pamięcioznawczych. Znamienne jest przy tym, iż mi-

mo kilku dekad intensywnych prac nad teorią i realizacją przedsięwzięć

empirycznych w zakresie tej problematyki w fenomenie zainteresowania

przeszłością nadal trudno doszukać się zbyt wielu wspólnych pojęciowych

mianowników. Badacze sami przyznają, że pojęcie pamięci zbiorowej jest

„elastyczną hybrydą pojęciową” (Saryusz-Wolska, Traba 2014, s. 16), a na

obszarze studiów pamięcioznawczych panuje „pojęciowy i terminologicz-

ny chaos” (Szacka 2006, s. 33), oznaczający brak zgodności co do wielu

kluczowych definicji. Lektura prac z obszaru memory studies pełna jest po-

jęć, których twórcy starają się oddać fenomen fascynacji przeszłością bądź

jej przedmiotowego wykorzystywania w celach politycznych. Są to pojęcia

takie jak: memory boom (Huyssen 1995), mnemonic turn (Bachmann-Medick
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2012), polityka pamięci (Nijakowski 2008), bywymienić jedynie najważniej-

sze. Będąc świadomym uwikłania refleksji poświęconej pamięci w domeny

badawcze historii, psychologii czy socjologii, Jacques Le Goff zauważył cel-

nie, że pojęcie pamięci jest usytuowane „na skrzyżowaniu dróg” (Le Goff

2007, s. 101). Wydaje się, że dotychczas skrzyżowania tego nie objaśniły

w pełni precyzyjne drogowskazy.

Problem definicyjno-pojęciowych nieścisłości dotyczy nie tylko przy-

padku pamięci zbiorowej, lecz także wielu innych zjawisk kulturowych na

gruncie nauk humanistycznych i społecznych. Terminologicznej niespój-

ności w obszarze memory studies niewątpliwie sprzyja interdyscyplinarność

tej dziedziny badań. Liczba studiów poświęconych problematyce pamię-

ci zbiorowej systematycznie rośnie, a zainteresowanie nią przejawiają nie

tylko socjologowie, lecz także antropolodzy, literaturoznawcy, filozofowie,

psycholodzy, politolodzy, a nawet prawnicy.W tej sytuacji badania pamięci

społecznej stają się przedsięwzięciem nieparadygmatycznym, transdyscy-

plinarnym i zdecentralizowanym (Olick, Robbins 2014, s. 101). Pamięć

zbiorowa stała się przestrzenią badawczą, na której zetknęli się przedsta-

wiciele wielu nauk, które rzadko podejmują ze sobą dialog przynoszący

owoce, wykuwany w praktyce badań terenowych zbudowanych na uzgod-

nieniach w sferze definicji i teorii. Ten fakt jest coraz częściej dostrzegany.

Towarzyszy temu sceptycyzm co do możliwości godzenia różnych termi-

nologii i metodologii badań, łączenia z sukcesem pracy osób reprezen-

tujących odmienne dyscypliny. Źródło niepowodzeń widzi się w tym, że

społeczne atrybuty pamięci są odmiennie eksponowane przez różne nauki,

w wyniku czego ustalenia, choćby w sferze terminologii, stają się niemoż-

liwe (Kaźmierska 2012, s. 43). „Owo wyimaginowane grono uczonych —

pisze o badaczach pamięci reprezentujących różne nauki Magdalena Sary-

usz-Wolska (2011, s. 22) — nie tylko prawie nigdy się nie spotka, ale też

ich prace rzadko wchodzą ze sobą w realny dialog”.

Podejmuję tu jeden z aspektów problematyki pamięci zbiorowej —

miejsca pamięci. Celem moim jest refleksja nad możliwością klasyfika-

cji i systematyzacji różnorodnych ich form. A także wpisanie ich w cykl

stadiów, w których istnieją od chwili zamysłu i intencji poprzedzającej po-

wołanie materialnej formy pamięci po jej unicestwienie i zatarcie w świa-

domości zbiorowości. Choć miejsce pamięci jest „nadużywanym w ostat-

nim czasie pojęciem” (Hahn, Traba 2015, s. 9), stanowi jedno z głównych

odniesień dla niemal każdego przedsięwzięcia, które za cel stawia sobie

eksplorację problematyki pamięci zbiorowej. To właśniemiejscom pamięci

poświęcono największe europejskie projekty pamięcioznawcze, od fran-

cuskiego Lieux de mémoire (Nora 1984–1992), przez niemieckie Deutsche
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Erinnerungsorte (François, Schulze 2001), Polsko-niemieckie miejsca pamięci

(Traba, Hahn 2013–2015), Polskie miejsca pamięci (Bednarek, Korzeniewski

2014), Węzły pamięci niepodległej Polski (Najder i in. 2014).

Analiza jednej z fundamentalnych prac poświęconych kulturze pamięci

— Modi memorandi (Saryusz-Wolska, Traba 2014) — wskazuje na istotną

rangę zagadnienia miejsc pamięci w całokształcie rozważań nad kulturą

pamięci, których problematyka przewija się w licznych hasłach i jeszcze

liczniejszych odnośnikach w hasłach pokrewnych. Za sprawą tego dzieła

oraz czterotomowej publikacji wieńczącej wspomniany projekt poświęco-

ny polsko-niemieckim miejscom pamięci niewątpliwie powstały „solidne

fundamenty teoretyczne” (Stryjek 2014, s. 211). Wydaje się jednak, że

proces systematyzacji pojęć w omawianym obszarze problemowym bynaj-

mniej się nie zakończył. Przybywają nowe, nie zawsze precyzyjne terminy,

niektórym nadaje się dodatkowe znaczenia, co skutkuje „terminologiczną

inflacją” (Wawrzyniak 2014, s. 348).Modyfikowane lub tworzone na nowo

pojęcia nierzadko stanowią problem dla badaczy terenowych, czyniąc ich

bezradnymi w poszukiwaniu wskaźników pojęć zbyt nieostrych lub/i za-

wierających zbyt wiele desygnatów. Dlatego podstawą przedstawionych tu

propozycji klasyfikacji są teoretyczne ujęcia wyrażone w projektach Nory

oraz twórców Polsko-niemieckich miejsc pamięci, a także w koncepcji pamięci

funkcjonalnej i magazynującej / kanonu i archiwum Aleidy Assmann.

Pojęcie „miejsca pamięci” jest używanew języku potocznym oraz litera-

turze poświęconej kwestii materialnych upamiętnień przeszłości i cechuje

się wyjątkową wieloznacznością. Niezwykłą karierę rozpoczęło za sprawą

dzieła Pierre Nora Lieux de mémoire. Niewiele publikacji w równie wielkim

stopniu przyczyniło się do „pamięciowego przewrotu”. Nora zwrócił uwa-

gę, że miejsca pamięci mogą istnieć w postaci wyobrażonej jako szeroka

gama zinstytucjonalizowanych postaci zbiorowych wspomnień przeszło-

ści. Dlatego miejscem pamięci jest zarówno archiwum, bitwa pod Verdun,

słownik Larousse’a, jak i wieża Eiffla oraz 14 Lipca. Zamierzeniem Nory

nie była celebracja „miejsc pamięci” rozumianych jako terytorialne obsza-

ry naznaczone symbolicznie. Choć ta oryginalna koncepcja w założeniu

miała dotyczyć „historii antyupamiętnieniowej” (Nora 2002a, s. 4687), pa-

radoksalnie znacząco przyczyniła się do wzmożenia procesu upamiętnień

nazwanego później „epoką upamiętniania” (Żakowski 2002, s. 59). Nora

(2002b, s. 23) zwrócił także uwagę, iż „miejsca pamięci istnieją dlatego, że

nie istnieją już środowiska będące nośnikiem pamięci”. Kreowanie miejsc

pamięci stanowi konsekwencję zerwania z pamięcią w życiu codziennym:

„zamieszkując wciąż pośród naszych wspomnień — pisze Nora (2002b,

s. 24) — nie musielibyśmy uświęcać miejsc z nimi związanych”.
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Choć propozycję Nory trudno uznać za precyzyjną, późniejsza recepcja

jego pracy w naukach społecznych zapoczątkowała wzmożone zaintereso-

wanie problematyką miejsc pamięci, wskazała bowiem na potencjał w niej

zawarty i możliwości refleksji nad pamięcią zbiorową poprzez pryzmat

miejsc, w których znajduje ona swe zakotwiczenie. Kolejne europejskie

projekty stawiające sobie za przedmiot badania miejsca pamięci (m.in.

Włochy, Holandia, Austria) bez wyjątków nawiązywały do koncepcji Nory

(Kończal 2013).

Przykład Polskich miejsc pamięci (Bednarek, Korzeniewski 2014) pokazu-

je, że nawet próba odejścia od Nory ostatecznie oznacza przyjęcie przez

redaktorów perspektywy wyrażonej definicją nawiązującą do jego idei,

w myśl której miejscem pamięci są „zdarzenia i postacie z przeszłości oraz

wytwory kulturowe, których zwerbalizowany opis komunikuje dwojakie

stany rzeczy: wartości oraz tożsamość zbiorowości” (Szpociński 1983,

s. 134). Narodowe ramy tego projektu — odróżniające go od projektu

Polsko-niemieckich miejsc pamięci — obejmują jednakże tematy stosunkowo

dobrze utrwalone w świadomości społecznej, najczęściej funkcjonujące

w ścisłym kanonie kulturowymwspólnoty. Pytanie, jakie musi się pojawić,

dotyczy szerszego spektrum istniejących materialnie lub wyobrażonych

miejsc pamięci, znajdujących się poza upamiętnianym na różne sposoby

kanonem pamięci zbiorowości, a często również poza obszarem pamięci

funkcjonalnej.

Jedno z najważniejszych i najbardziej interesujących pytań dotyczy

kwestii klasyfikacji istniejących realnie lub metaforycznie miejsc pamięci,

które w przestrzeni społecznej generują emocje, kontrowersje czy kon-

flikty lub całkowicie nie są identyfikowane z jakąkolwiek przeszłością

i traktowane jako mniej lub bardziej interesujący element pejzażu danej

wspólnoty. Na potrzeby analizy „miejsca pamięci” będę tu rozumiał nie

tylko w tradycyjnym znaczeniu jako obszary związane z ważnymi wyda-

rzeniami (lub postaciami) z przeszłości, na różnorodny sposób upamięt-

nionymi w materialnej postaci (pomnik, tablica pamiątkowa, muzeum),

lecz znacznie szerszej — także jako nie zawsze upamiętnione materialnie

i określone geograficznie „wyimaginowane fenomeny historyczne: zdarze-

nia i miejsca topograficzne, (wyobrażone i rzeczywiste) postaci, artefakty,

symbole” (Hahn, Traba 2015, s. 18). Odwołanie się w tym miejscu do ro-

zumienia zaproponowanego przez autorów Polsko-niemieckich miejsc pamięci

jest nieprzypadkowe. Nawiązuje ono do koncepcji Nory, choć odrzuca je-

go sztywne narodowe ramy. Twórcy tego projektu wychodzą ze słusznego

założenia, że istnieją paralelne miejsca pamięci dla różnych narodów, czy-

niąc przy tym znamienną uwagę: „Sam opis miejsc pamięci to za mało.
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Rozpoznanie ich znaczenia dla tożsamości wymaga nieustannego ich ba-

dania pod kątem pełnienia tej funkcji” (Hahn, Traba 2015, s. 18). Dalej

podażam tropem tego zalecenia.

PARADOKSY UPAMIĘTNIANIA

Istniejący pomnik, tablica pamiątkowa lub instytucja muzeum czę-

sto bywają traktowane jako zwieńczenie lub finał procesu upamiętnia-

nia. Tymczasem dla badacza nierzadko najbardziej interesujące jest to,

co powstanie materialnej formy pamięci poprzedza lub co dzieje się po

unicestwieniu tej formy lub przejściu jej na peryferie społecznego zainte-

resowania z jej przekazem. Burzliwe bywają historie powstawania miejsc

pamięci, całkowita cisza towarzyszy likwidacji wielu z nich. Występują-

ce w literaturze przedmiotu klasyfikacje miejsc związanych z pamięcią —

lub szerzej „nośników pamięci historycznej” (Kula 2002) — najczęściej

obejmują realnie istniejące pomniki, segregowane na przykład według ich

lokalizacji (Nijakowski 2006, s. 67–80) lub postaw ewentualnych odbior-

ców (Nijakowski 2006, s. 95–96). Pomniki klasyfikuje się także ze względu

na ich formę artystyczną (Grzesiuk-Olszewska 1995).

Traktując miejsca pamięci w najogólniejszym znaczeniu (a zatem jako

formy materialne oraz wyimaginowane fenomeny historyczne), możemy

rozważać problem upamiętniania w szerszym spektrum problemowym,

w którym miejsce pamięci, zamiast niezmiennej i statycznej formy mate-

rialnej, staje się dynamiczną rzeczywistością uzależnioną od społecznego

kontekstu, przechodzącą przez wiele stadiów istnienia. W takiej sytuacji

niezbędnym warunkiem poznania jest nieustanne badanie tego kontek-

stu, odwoływanie się do świadomości jednostek i grup społecznych, które

miejsca pamięci kreują lub są ich depozytariuszami, na przykład z racji ich

przejęcia po innych zbiorowościach.

Przedmiotem upamiętnienia są (lub mogą być) wydarzenia lub po-

staci udokumentowane w źródłach historycznych, a także te ze świata

mitu. Jedne mogą być łatwo i powszechnie identyfikowane, inne pozosta-

ją wręcz na marginesie pamięci zbiorowej lub są nierozpoznawane. Nie-

trudno dostrzec, że miejsce pamięci cieszące się dobrą rozpoznawalnością

i znajdujące wsparcie w materialnym upamiętnieniu może przestać istnieć

fizycznie i pozostać jedynie w świadomości tych, którzy nadal pamięta-

ją. I odwrotnie, materialna forma może z czasem stać się pustą skorupą,

zapomnianą niezrozumiałą formą, za którą nie stoi żadna żywa pamięć.

Kluczowe znaczenie ma zatem pytanie, jak klasyfikować i jak sytuować

miejsca pamięci ze względu na pozycję w swoistym procesie upamiętnia-
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nia, a także ze względu na obecność i rozpoznawalność w świadomości

odbiorców?

Przed przystąpieniem do odpowiedzi na to pytanie należy zasygnalizo-

wać dwie kluczowe kwestie.

Po pierwsze, należy brać pod uwagę realnie istniejący porządek ide-

ologiczno-prawny, który zawsze ma duże (choć nie bezwzględne i bez-

wyjątkowe) znaczenie dla jakichkolwiek form kreowania pamięci. Opi-

sane przez George’a Orwella realia całkowitego panowania władzy nad

pamięcią przeszłości stanowią typ idealny, dotychczas jedynie projekto-

wany w sferze literackiej. Nawet w państwach totalitarnych istniały furtki

pozwalające omijać nadzór nad wieloma zastrzeżonymi dla państwa ob-

szarami pamięci lub zdarzały się w tym względzie zwykłe niedopatrzenia.

Przykładem może być Wrocław w okresie III Rzeszy, gdzie — mimo nie-

zwykle ostrej weryfikacji — przez wiele lat zachowały się „niearyjskie”

nazwy ulic, których genezy narodowi socjaliści nie dostrzegli lub nie potra-

fili wytropić (Kruszewski 1996, s. 253–254). Także państwa demokratycz-

ne starają się nadzorować procesy upamiętniania i wpływać na tworzony

wizerunek przeszłości wspólnoty, co wynika ze znaczenia pamięci w proce-

sach tożsamościowych i legitymizujących władzę polityczną (Szacka 2006,

s. 47–58). Na przykład ewentualne próby upamiętniania podejmowane

przez mniejszości narodowe mogą trafiać na opór, nierzadko generując

ostre konflikty o pamięć. W Polsce całościową politykę nadzoru nad pro-

cesami upamiętniania sprawuje państwo — do 2017 roku poprzez Radę

Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i jej wojewódzkie komitety, obec-

nie — te same komitety, lecz w ramach Instytutu Pamięci Narodowej.

Zmiana ta dokonana w okresie rządów PiS — choć w praktyce wyge-

nerowała rozliczne niepotrzebne problemy i spotkała się z dezaprobatą

wielu urzędników zaangażowanych dotychczas w upamiętnianie— nie by-

ła dziełem przypadku i nie miała charakteru kosmetycznego. Wzmocniła

nadzór nad symbolicznym naznaczaniem przestrzeni państwa. Celem nad-

zoru ze strony instytucji państwowych nie jest bynajmniej tylko unikanie

symbolicznego lub estetycznego chaosu. Najważniejsze uzasadnienie wy-

nika z chęci nadzoru nad „domeną symboliczną” wspólnoty, to znaczy nad

„[…] terytorium, na którym dana grupa (etniczna, narodowa, regionalna,

kulturowa itp. […] panuje symbolicznie […]. Granice domeny symbolicz-

nej nie muszą się pokrywać z granicami domeny politycznej” (Nijakowski

2006, s. 108–109). Ponieważ nawet najlepszy nadzór nie jest bezwzględnie

szczelny, zawsze istnieją luki umożliwiające dokonanie wyłomu w ofi-

cjalnym systemie. W tym przypadku nie chodzi tylko o upamiętnienia

nielegalne, których najjaskrawszym i budzącym zwykle silne emocje przy-
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kładem są upamiętnienia mniejszości narodowych (Wróblewski 2007).

Przykładem na nieszczelność systemu nadzoru upamiętniania bywają tak-

że miejsca pamięci odziedziczone po dawnych systemach ideologicznych,

które z różnych względów przetrwały i w nierozpoznanej postaci istnie-

ją w szacie krajobrazowo-urbanistycznej, być może czekając na ponowne

odczytanie. Przykład może stanowić choćby kamień-pomnik na część Otto

von Bismarcka wmazurskichNakomiadach, którego odkrycie w 2005 roku

wygenerowało problem nie tyle oceny niemieckiego kanclerza, ile przede

wszystkim — stosunku do kulturowego dziedzictwa tych ziem i ich daw-

nych mieszkańców (Traba 2009, s. 101–108).

Po drugie, zaproponowane rozumienie miejsc pamięci sprawia, że

przedmiotem rozważań stają się nie tylko potencjalne i jeszcze nieistnieją-

ce upamiętnienia, lecz także te istniejące realnie, choć poza oficjalnie zaak-

ceptowanym prawnie porządkiem przestrzenno-symbolicznym. Oznacza

to potrzebę uwzględniania takich indywidualnych form pamięci jak mura-

le, znaki religijne, kapliczki, miejsca zgromadzeń wspólnot, czyli wszelkie

formy, w których żyje pamięć zbiorowa, nawet najmniejszych wspólnot.

Jest to tym ważniejsze, że czasem nawet najbardziej marginalne sytuacje

i oddolne upamiętnienia mogą zapoczątkować proces oficjalnego upamięt-

niania lub pobudzić aktywność w sferze kreowania pamięci (Magry, Sán-

chez-Carretero 2011). Skutkuje to koniecznością uwzględniania potencjal-

nie nieograniczonej liczby miejsc pamięci, spośród których materialnego

upamiętnienia doczekają się wszak tylko nieliczne. Kwestie te należy roz-

patrywać w kontekście selektywności pamięci ludzkiej, kluczowej dla tej

problematyki. „Aby coś zapamiętać — pisze Aleida Assmann (2013, s. 86)

— trzeba zapomnieć, ale to, co zostaje zapomniane, niekoniecznie mu-

si przepaść na zawsze”. To, co zapamiętane, ma zatem szansę znaleźć się

w kanonie, który — jako wyraz tożsamości zbiorowej — jest najtrwalszą

częścią kultury. To w nim zbiorowości lokują swą reprezentatywną kulturę

(Kłoskowska 1996, s. 59). Jak nietrudno dostrzec, niewiele miejsc pamięci

mamożliwość znalezienia się w ścisłym i dobrze identyfikowanymkanonie

pamięci, o którym wiedza w danej wspólnocie jest obowiązująca (Szpociń-

ski 2014, s. 182–183) — w sferze rozpoznawalności, przynajmniej przez

większą część jej członków. Wsparcie w postaci istniejącego realnie ma-

terialnego upamiętnienia (np. pomnika lub muzeum) nieporównywalnie

zwiększa szansę na trwanie w świadomości odbiorców, choć nietrafio-

na formuła (niejasna forma pomnika, nudna ekspozycja muzealna) może

uczynić też wiele, by stało się odwrotnie. Warto w tym miejscu przywołać

koncepcję kanonu i archiwum Aleidy Assmann. Według niej proces „włą-

czania do kanonu” wspólnoty jest rygorystyczny, zapewnia jednak „trwałe
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miejsce w pracującej pamięci kulturowej społeczeństwa” (Assmann 2013,

s. 76–78). Ze względu na ograniczoność pamięci ludzkiej tylko niewiele

miejsc pamięci może wejść do kanonu wspólnoty (narodowej, lokalnej,

religijnej itp.). Daleko posunięta selekcja jest konieczna, gdyż tylko wtedy

zapewnia się dobrą rozpoznawalność tych elementów, które w kanonie się

znalazły. To, co znajduje się poza kanonem, obejmuje bierna pamięć maga-

zynująca — archiwum, czyli „fundament tego, co może być w przyszłości

powiedziane, gdy ta stanie się już przeszłością” (Assmann 2013, s. 81).

SCHEMAT ANALITYCZNY

Przedstawiam tu schemat obrazujący stadia kształtowania się i przemian

miejsc pamięci, który pomaga wstępnie zanalizować cztery modelowe sy-

tuacje. Ukazują one swoistą ścieżkę, szereg następujących po sobie sta-

diów, przez które przechodzą miejsca pamięci. Przy czym udziałem jed-

nych staje się każde z tych stadiów, a innych tylko niektóre.

Stadia kształtowania się i przemian miejsc pamięci (opracowanie własne)
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Najobszerniejszym depozytem miejsc pamięci jest obszar przeszłości

niepamiętanej i nieupamiętnionej. Obejmuje on sytuacje, w których prze-
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szłość pozostaje nieupamiętniona w przestrzeni społecznej i jest zatarta

w świadomości jej członków. Potencjalnie jest jednak nadal dostępna za

sprawą obecności w pamięci kulturowej. Nawiązując do koncepcji Aleidy

Assmann można obszar ten określić jako „stadium archiwum” z tym za-

strzeżeniem, że zawiera on nie tylko zasoby ściśle „archiwalne” — czyli

zarejestrowane w archiwach zapisy. Stadium to obejmuje najszerszą gamę

miejsc pamięci, które są niezapamiętane, nierozpoznawane, nieidentyfi-

kowane i jednocześnie w sensie materialnym nieupamiętnione. Nie budzą

też one, co zrozumiałe, społecznych emocji. Nie oznacza to, że te miejsca

pamięci (postaci, wydarzenia, symbole i inne wytwory kultury) są bezpow-

rotnie zapomniane. Dla niemal wszystkich członków wspólnoty (czasem

z wyjątkiemwąskiego grona lub pojedynczych specjalistów) są zwykle nie-

dostępne i nie stanowią przedmiotu większego zainteresowania. Tę na

pozór zawierającą sprzeczność sytuację można zobrazować odwołaniem

do historii pewnego dokumentu. Raport Karla Jägera powstał u schył-

ku 1941 roku i odnotował mord na 137 346 Żydach na Litwie dokonany

między lipcem a listopadem 1941 roku przez niemiecką jednostkę poli-

cji i służby bezpieczeństwa przy pomocy litewskich kolaborantów (Klee,

Dressen, Riess 1991, s. 46–58). Ów 16-stronicowy, niezwykle pedantycz-

ny dokument, odkryty dwie dekady po wojnie w sowieckim archiwum, wy-

mienia kilkadziesiąt miejsc dokonanych zbrodni, które w dużej większości

— co dla tego przypadku jest kluczowe— nie doczekały się jakichkolwiek,

nawet śladowych upamiętnień, a najczęściej nie funkcjonują nawet w pa-

mięci lokalnych wspólnot żyjących dziś obok miejsc zbrodni (Vanagaitė,

Zuroff 2017). Archiwa, biblioteki czy prywatne zbiory zawierają ślady wie-

lu takich miejsc pamięci, które mogą być odkryte. Asumptem bywa często

„rewanż pamięci”. Szczególnie wiele przykładów ku temu daje powojenna

historia odkrywania Zagłady Żydów, a także innych ludobójstw, które —

jakWandea, zbrodnie na Ormianach czy Polakach naWołyniu— za sprawą

impulsu (książka, film, działalność aktywnej jednostki) zostają wydobyte

i przywrócone pamięci, gdy wydawały się dla niej bezpowrotnie utracone.

Funkcjonowanie miejsca pamięci w stadium archiwum nie jest stanem

ostatecznym. Odbywając podróż tropem przywołanego raportu dokumen-

tującego zagładę litewskich Żydów, poznając realnie istniejące, choć zapo-

mniane i nieupamiętnione przestrzenie Zagłady, można uruchomić proces

przejścia miejsca pamięci w kolejne stadium — gdy nie jest wprawdzie

jeszcze w żaden oficjalny sposób upamiętnione, lecz wchodzi w obszar pa-

mięci funkcjonalnej, istotnej i ważnej, przynajmniej dla aktywnie społecz-

nej jednostki lub grupy. Gdy pamięć nie znajduje jeszcze swej materialnej

formy, pojawia się jednak intencja, by stan ten zmienić.
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Zanim jakiekolwiekmiejsce pamięci powstanie, zarównowmaterialnej

i zaaprobowanej, jak i nielegalnej i sprzecznej z prawem formie, funkcjo-

nuje w stadium „intencji” — zamiaru uczynienia zeń elementu symbo-

licznego pejzażu określonej domeny politycznej. Sytuacja, w której miejsca

pamięci są w jakimś stopniu utrwalone i zapamiętane w pamięci zbiorowej

wspólnoty, która dąży do jego upamiętnienia, to w pewnym sensie stadium

przejściowe w przypadku każdego zapamiętanego zdarzenia, postaci lub

symbolu, przed jego oficjalnym upamiętnieniem. Czasami takie miejsce

pamięci nie może odnaleźć swego materialnego wyrazu i za sprawą ba-

rier polityczno-ideologicznych musi pozostać w świadomości pamiętającej

je wspólnoty. W jednym przypadku jest to stan chwilowy, w innym trwa

znacznie dłużej, czasem pozostaje na zawsze. Często można wyznaczyć

bardzo precyzyjne granice czasowe trwania tego stadium. Ilustrującym tę

sytuację przykładem może być masakra stoczniowców wybrzeża. Pomię-

dzy grudniem 1970 a grudniem 1980 wydarzenie to nie mogło być upa-

miętnione, pozostawało w „zawieszeniu”, jedynie w pamięci tych, którzy

wbrew systemowi ostatecznie doprowadzili do bezprecedensowego upa-

miętnienia tej zbrodni, jeszcze w okresie komunistycznym.

Przywołany przykład pokazuje, że zjawisko takie często występuje

w systemach, które starają się kontrolować przeszłość i narzucać wła-

sną wizję historii, jeśli oficjalne wyobrażenie historii zderza się z oddolną

i nieoficjalną pamięcią. Ale dzieje się tak w każdym ustroju i sytuacja ta

dotyczy każdego miejsca pamięci, różny jest jedynie okres trwania tego

stadium. Formą upamiętnień w tym stadium są upamiętnienia oddolne

i tymczasowe, często w miejscu tragicznych wydarzeń, będące wyrazem

zbiorowego żalu, towarzyszące czasom niepokojów społecznych i trau-

my. To, co spontaniczne, często, choć nie zawsze, może przerodzić się

w oficjalne i zinstytucjonalizowane miejsce pamięci (Magry, Sánchez-Ca-

rretero 2011).

Podobnie jak z pomnikiem ofiar Grudnia 1970 roku było z pamięcią

Katynia przed 1989 rokiem. Niemożność upamiętnienia ofiar stalinow-

skiej zbrodni znajdowała wyraz w różnego typu nieoficjalnych, tropionych

i często niszczonych przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa formach

pamięci (np. Dolinka Katyńska na warszawskich Powązkach). Wyjątkiem

pozostawał tu Zachód, gdzie pomniki katyńskie stały się elementem pej-

zażu symbolicznego Londynu, Toronto czy Johannesburga jeszcze w la-

tach siedemdziesiątych-osiemdziesiątych XX wieku. Dzięki przemianom

1989 roku Katyń z miejsca pamięci funkcjonującego w stadium intencji

mógł przekształcić się w element ścisłego kanonu pamięci narodowej, jed-

no z częściej upamiętnianych wydarzeń polskiej historii.
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Jak wspomniano, liczba miejsc funkcjonujących w kanonie pamięci

(narodowej, regionalnej, lokalnej) nie może być zbyt duża, a selekcja do

kanonu jest rygorystyczna. To stadium obejmuje najbardziej kanoniczne

elementy pamięci każdej wspólnoty. Mogą to być wydarzenia lub postaci

z przeszłości utrwalone, zapamiętane i dobrze identyfikowane w świado-

mości społecznej i pamięci zbiorowej (względnie wśród jakiejś znaczącej

części wspólnoty), relatywnie dobrze identyfikowane oraz upamiętnione

w przestrzeni symbolicznej. W przypadku pamięci narodowej Polaków

z pewnością miejscami takimi są między innymi: Grób Nieznanego Żoł-

nierza, były obóz zagłady Auschwitz, Westerplatte, pomnik Małego Po-

wstańca i po 1989 roku Katyń. Niektóre z nich (jeśli odnosiły się do walk

z Niemcami) tolerowano w różnym stopniu także w okresie PRL. Nie

dotyczyło to już jednak na przykład odzyskania niepodległości w 1918 ro-

ku. Choć z podręczników czy innych wytworów kultury nie można było

wydarzenia tego usunąć, podejmowano wiele prób manipulacji i wyma-

zywania go z pamięci. Dziś znajduje się już w ścisłym kanonie historii

narodowej (Kwiatkowski 2018). Generalnie bardzo pomocne w rekon-

strukcji listy takich miejsc są kanony kulturowe (historyczne, literackie),

tworzone przez specjalistów, uznawane za „węzły pamięci” wspólnoty na-

rodowej (Najder i in. 2014), lub kanony funkcjonujące w pamięci zbio-

rowej członków danej wspólnoty, które można bliżej poznać na przykład

dzięki badaniom sondażowym (Kwiatkowski 2008; Malicki 2018). Kano-

ny takie zresztą wzajemnie się warunkują i oddziałują na siebie. Tego typu

miejsca pamięci w obszarze kanonu mogą występować także na poziomie

mniejszych wspólnot. Wówczas są elementem kanonu regionalnego lub

lokalnego.

Kanoniczne obrazy upamiętnień funkcjonują w powszechnej zbiorowej

pamięci, lub przynajmniej w przeważającej jej części, gdyż — jak zauwa-

ża Andrzej Szpociński (2011, s. 75–76): „Osobnik, któremu nic nie mó-

wi nazwisko Mickiewicz, dla którego Grunwald jest nazwą pustą, nawet

jeżeli urodził się w Polsce i mówi po polsku, zostanie uznany za specy-

ficznego, bo nieuświadomionego członka wspólnoty narodowej”. Kanony

są (a przynajmniej powinny być) stosunkowo dobrze rozpoznawane tak-

że w sferze ikonografii, choć pytaniem dla badaczy na przyszłość jest to,

w jakim stopniumediatyzacja poznawania historii i ogólnie poznawanie jej

częściej poprzez obraz, rzadziej zaś przez treść, ukształtuje ikoniczny ob-

raz przeszłości w dobie niepodzielnego panowania internetu. A także jakie

obrazy przeszłości uznawane za ikoniczny kanon historii będą rozpozna-

wane i uznawane za istotne przez kolejne pokolenia (np. obrazy Matejki,

Grottgera albo zdjęcia Chrisa Niedenthala).
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Funkcjonowanie miejsca pamięci w sferze kanonu (podobnie jak ar-

chiwum lub intencji) nie jest zagwarantowane raz na zawsze. Za przy-

kład może służyć okres PRL, w którym władzy komunistycznej udało się

wygenerować, wprawdzie niewielki, lecz w pewnym stopniu utrwalony

w społecznej pamięci kanon własnych „świętych”. Rok 1989 ujawnił je-

go kruchość i nietrwałość. Postacie takie jak gen. Karol Świerczewski,

choć obecne w kanonach historycznych Polaków okresu PRL (Kwiatkow-

ski 2008, s. 241, 261–262), zniknęły ze świadomości społecznej wkrótce

po zmianie ustroju, a ostatecznie wyburzenie najsłynniejszego związanego

z generałem miejsca pamięci — pomnika w Jabłonkach pod Baligrodem—

nie wywołało już szczególnych emocji, nawet w bieszczadzkich gminach,

korzystających na tym miejscu pamięci już jedynie pod względem tury-

stycznym.

Osobliwe jest, że szczególnie liczna kategoria komemoracyjna obejmu-

je prawdopodobnie miejsca pamięci, które są wprawdzie upamiętnione,

lecz z czasem zostały zapomniane lub charakter upamiętnienia stał się dla

członków zbiorowości nieznany bądź po latach zupełnie niejasny— to sta-

dium pejzażu, funkcjonowania w pejzażu wspólnot jedynie jako element

doświadczanego codziennie krajobrazu, mijanego i nieidentyfikowanego

z żadną przeszłością, czasem wręcz z przypisanym przez członków zbio-

rowości zgoła innym znaczeniem. Wydawać by się mogło, że najlepszymi

przykładami miejsc pamięci znajdujących się w tym stadium są ciągle ist-

niejące, spotykane gdzieniegdzie, nieremontowane i niszczejące obeliski

„utrwalaczy władzy ludowej”, stare cmentarze poniemieckie czy żydow-

skie lub zapomniane obeliski odziedziczone po Niemcach na Ziemiach

Odzyskanych. Tymczasem w stadium tym funkcjonować mogą, paradok-

salnie, nawet upamiętnienia o doskonałym stopniu rozpoznawalności. Za

przykład może posłużyć Pomnik Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie, naj-

większy istniejący w Polsce komunistyczny obelisk zbudowany ku uczcze-

nia „rewolucyjnych tradycji regionu” oraz tych, którzy ten system utrwa-

lali (w tym także funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z Rzeszowsz-

czyzny, co podkreślano w dokumentach przy jego powstawaniu, a o czym

dzisiejsi jego obrońcy starają się nie pamiętać). Badania sondażowe rze-

szowian z 2018 roku wykazały, że choć jest on dobrze znany wszystkim

poddanym badaniu ośmiuset respondentom (w dużej części nawet pod

poprawną nazwą), to około 95% mieszkańców stolicy Podkarpacia nie po-

trafiło wyjaśnić, co rzeczywiście upamiętnia ten obelisk lub co znaczą owe

„rewolucyjne walki” (Malicki 2019). Ów paradoks upamiętnienia bez pa-

mięci dotyczy zapewne znacznie większej liczby znanych pomników, które

z racji swych gabarytów i lokalizacji (jak wspomniany rzeszowski pomnik)
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wydają się bardzo dobrze rozpoznawane i funkcjonujące w kanonie pa-

mięci różnych zbiorowości. Temat ten wymaga wielu dodatkowych badań

i ukazuje, jak pozorna jest siła pomnika, który dla wspólnoty niewiele

znaczy, gdy jest przez kogoś narzucony lub jego istnienie nie wynika z rze-

czywistych potrzeb społeczności.

W analizie tego stadium niezbędne jest przywołanie pojęcia nie-miej-

sca, które nawiązuje do sytuacji przestrzeni pozbawionej pamięci. Ten

niejednoznaczny termin, różnorodnie interpretowany na obszarze antro-

pologicznej refleksji nad przeszłością i tożsamością (Czapliński 2014),

w najbardziej popularnym ujęciu Marca Augé określa przestrzenie tranzy-

towe i tym samym pozbawione pamięci, stanowiące przeciwstawieństwo

miejsc, analogicznie do przeciwstawienia obozu przejściowego miejscu

zamieszkania czy bezkolizyjnego skrzyżowania skrzyżowaniu, na którym

dochodzi do „spotkania” (Augé 2008, s. 136). „To przestrzeń— pisze Augé

(2008, s. 128) — której nie da się określić ani jako tożsamościowej, ani

znajomej, ani historycznej”. Dodaje przy tym, że „miejsce i nie-miejsce

są raczej ulotnymi biegunami” (Augé 2008, s. 129). Pomijając literacką

i trudną w operacjonalizacji formułę tych porównań (Czaja 2013), można

sądzić, że utożsamianie tranzytowości z brakiem pamięci przynosi zbyt

wiele wyjątków od tak skonstruowanej reguły. Choć autor odnosi swe

uwagi do nadnowoczesności, która według niego wytwarza w szczególny

sposób tego typu przestrzenie, odwołanie do przeszłości pokazuje, że wła-

śnie punkty przejściowo-„tranzytowe” z czasem zyskują szczególną rangę

w budowaniu pamięci, a przynajmniej dzieje się takw przypadkuwydarzeń

tragicznych. Przykłady to choćby Zagłada, warszawski Umschlagpatz, Izbi-

ca, Drancy— dziś symbole, choć nawet one spełniały różne funkcje i nigdy

nie były jedynie miejscem „tranzytu”. W literaturze można zetknąć się

także z inną definicją, według której nie-miejsca to „miejsca tragicznych

wydarzeń, ale także te elementy przestrzeni, które są następstwem aktów

eksterminacji: porzucone wioski, puste place, zdewastowane cmentarze”

(Sendyka 2017, s. 6). Wydaje się, że także w przypadku tej definicji pojęcie

nie-miejsca jest zbyt nieostre i ma zbyt dużą liczbę desygnatów pozwalają-

cych badaczowi terenowemu dokonywać użytecznych klasyfikacji. Zawiera

bowiem przestrzenie upamiętnione i nieupamiętnione funkcjonujące na

obrzeżach lub poza pamięcią wspólnot, w których istnieją. W tym sen-

sie obiekty z kategorii nie-miejsc sytuują się raczej pomiędzy miejscami

pamięci w stadium archiwum i pejzażu.

Stadia intencji i kanonu możemy odnieść do pamięci określanej przez

Aleidę Assmann (2009, s. 128) jako pamięć funkcjonalna lub „zamieszka-

na”. Jej główną funkcją jest formowanie i utrwalanie tożsamości. Wymaga
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ona także nieustannych praktyk i rytuałów (Saryusz-Wolska 2014, s. 325–

–326). Stadium archiwum i pejzażu można usytuować w obrębie pamięci

„niefunkcjonalnej” lub — za Aleidą Assmann (2009, s. 128) — pamięci

magazynującej i „drugiego stopnia”, która „absorbuje to, co utraciło żywy

związek z teraźniejszością”. Miejsca pamięci mogą zatem istnieć, material-

nie lub nie, zmieniając jedynie stadium, w którym funkcjonują. Stadium

to określa także stan świadomości tych, którzy są ich odbiorcami. Klasyfi-

kacja takich miejsc musi być poprzedzona badaniami społecznymi.

PODSUMOWANIE

Wszystkie cztery wyróżnione stadia stanowią swoiste typy idealne.

Podział ten oczywiście nie obowiązuje bezwyjątkowo. Często mamy do

czynienia z sytuacjami pośrednimi. Na przykład jakieś upamiętnione wy-

darzenie, choć zapomniane, funkcjonuje w świadomości bardzo niewiel-

kiej liczby osób i jest tylko przez nie identyfikowane. Czasami w wyni-

ku dokonanego już upamiętnienia dana przestrzeń „przechodzi” z jednej

kategorii do drugiej. Jeśli upamiętnienie nie wynika z realnych potrzeb

wspólnoty, to może w ogóle nie znaleźć się w jej kanonie. Sytuację tę nale-

ży zapewne odnieść domiejsc pamięci o Zagładzie Żydów, wszak obecnych

w przestrzeni symbolicznej Polski, lecz najczęściej słabo identyfikowanych

i rozpoznawanych. Miejsca takie bywają bowiem tworzone nie z rzeczywi-

stej potrzeby „pamiętania dla upamiętnienia”, lecz „pamiętania, żeby dać

spokój i zapomnieć” (Michlic 2011). Pamięć zbiorowa jako zjawisko dy-

namiczne (choć także w ograniczonym zakresie) dopuszcza w tej materii

różne warianty zmian. Mimo to omówiona ścieżka przeobrażeń miejsc pa-

mięci pozwala na stosunkowo przejrzystą klasyfikację — pod warunkiem

odwołania się do świadomości wspólnot, w których miejsca takie funkcjo-

nują i realizacji badań umożliwiających „pomiar” w tej materii.

Tworzenie materialnych miejsc pamięci najczęściej przynależy do pre-

rogatyw władzy i realizowane jest przez specjalistów od przeszłości, urba-

nistów i artystów, aktywne jednostki. Często się zdarza, że upamiętnienie

poświęcone jakiejś postaci lub wydarzeniu poprzez swą niezręczną i na-

zbyt profesjonalnie określoną formułę jest dla odbiorców źródłem diame-

tralnie różniących się skojarzeń i treści (czego dobrym przykładem znów

może być wspomniany rzeszowski pomnik). Wiele miejsc pamięci istnieje

dla mijających je każdego dnia jednostek jedynie jako element krajobrazu,

nieidentyfikowana z niczym, czasem zapomniana dekoracja przestrzeni.

„Bez względu na walory artystyczne i poziom rzeźbiarskiego wykonania

pomnik zrasta się na trwałe w wyobraźni mieszkańców z ich miastem.
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Codzienne z nim obcowanie, w konsekwencji przyzwyczajenie, utrudnia

lub wręcz uniemożliwia jego obiektywny osąd” (Hübner-Wojciechowska

1986, s. 110). Problem ten dotyczy nie tylko rozpoznawania przesłania

miejsca pamięci i identyfikowania go z konkretną treścią, wydarzeniem lub

postacią z przeszłości, lecz nierzadko wynika także z sytuacji „innej obec-

ności i nadmiaru” miejsc pamięci (Skórzyńska 2007, s. 92–93) czy z es-

tetycznej formuły utrudniającej odczytanie przekazu. Konsekwencją tego

stanu rzeczy jest sytuacja, w której miejsca pamięci (najczęściej pomniki,

choć nie tylko) traktowane są jako swoisty finał procesu upamiętniania,

choć powstały obiekt powinien być początkiem aktywnego kreowania pro-

cesu pamięci.

Na materialne wyrazy pamięci (zamierzone, planowane lub już istnie-

jące) często zwracamy uwagę dopiero w sytuacjach konfliktowych— sporu

o symbolikę, przekaz, rodowód twórców. Najważniejsze jest zapewne to,

że materialna forma upamiętnienia nie określa jego charakteru na zawsze.

Przedstawione sytuacje pokazują, że klasyfikacja poszczególnych miejsc

pamięci nigdy nie jest ostateczna. To, co dziś znajduje się w obszarze iden-

tyfikowanego, dobrze rozpoznawanego kanonu, w przyszłości może ten

kanon opuścić, znaleźć się na peryferiach pamięci, a nawet zejść w sferę

archiwalnego depozytu, w którym będzie domeną nielicznych specjalistów

i zostanie odkryte podczas eksploracji archiwalnej, bibliotecznej lub prac

archeologicznych. To, jak długomiejsce pamięci znajduje się w określonym

stadium swego istnienia, zależy odwielu czynników, choć z pewnością klu-

czowa rola przypada zawsze „pracy pamięci”, uczestnictwu w „żywych” jej

formach i przedstawieniach.
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BETWEEN THE CANON AND THE ARCHIVE:

ON THE SYSTEMATIZATION AND CLASSIFICATION OF MEMORIAL SITES

Krzysztof Malicki

(University od Rzeszów)

Abs t r a c t

The final element in a commemoration process is often considered to be a me-

morial plaque, monument, or museum. However, what precedes the creation of

these material forms, or what happens to their message after they disappear or

are transferred to the periphery of public interest, is often the most interesting

for a researcher. The purpose of this article is to systematize and classify different

forms of memorial sites by treating them as material and imaginary historical phe-

nomena. By referring to the concept of functional and storage memory, as well as

to Aleida Assman’s concepts of the canon and the archive, the article presents the

stages in the production of memorial sites: from the first idea, through creation,

to the moment when they cease to exist or are obliterated from the collective con-

sciousness.

key words: collective memory, memorial sites, storage and functional memory,

canon, archive

słowa kluczowe: pamięć zbiorowa, miejsca pamięci, pamięć magazynująca i funkcjo-

nalna, kanon i archiwum
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WSTĘP

Problematyka dotycząca związków miłosnych od wielu dekad stanowi

przedmiot refleksji nauk społecznych.W centrum zainteresowań stawiane

są zagadnienia ich przebiegu „od zakochania do rozstania”, czyli mię-

dzy innymi społeczne uwarunkowania doboru partnerskiego (Blackwell,

Litchter 2000; Beck, Beck-Gernsheim 2013; Przybył 2017; Kalinowska

2018), powstanie i dynamika związków miłosnych (Blood, Wolfie 1960;

Kwak 2005; Bauman 2005; Jamieson 2008; Giddens 2006; Szukalski 2013;

Schmidt 2015; Żadkowska 2016; Stasińska 2018), przyczyny ich rozpadu

(Illouz 2016; Paprzycka, Mianowska 2019). Istotnym polem eksploracji

naukowych stało się także badanie intymności w relacjach dwojga osób

(Bieńko 2013). Poniższe rozważania wpisują się właśnie w nurt refleksji

dotyczącej życia intymnego pary i praktykowania życia we dwoje (Schmidt

i in. 2018), a także w obszar badań nad semiotyką miłości, czyli podejścia,

które ma na celu zrozumienie miłości poprzez znaki, symbole i inne struk-
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tury będące nośnikami znaczeń, których ludzie używają do jej wyrażania

(Danesi 2019).

Brana tu pod uwagę idea miłości zakłada wolną wolę w wybieraniu

partnera i konstytuuje autonomię podmiotów połączonych więzią miłości

(Illouz 2016, s. 21–22). Proces indywidualizacji czyni jednostkę odpowie-

dzialną za swoje życie, a tym samym za jakość związku miłosnego i to,

czy zakończy się on w subiektywnym przekonaniu sukcesem czy porażką.

Satysfakcja życiowa — także w obszarze miłości — staje się „zadaniem

do wykonania”, a „obowiązkiem” człowieka jest ulepszanie swoich relacji

z innymi, przekraczanie własnych ograniczeń, a także pokonywanie wszel-

kiego rodzaju przeszkód, które uniemożliwiają samospełnienie, również

w relacjach intymnych (Bauman 2005, s. 5–40). Relacja oparta na rów-

nych prawach partnerów, którzy łączą się ze sobą z powodu miłości i tylko

miłości, „w imię indywidualistycznie pojętych celów natury uczuciowej”,

nie służy zatem żadnym zewnętrznym celom, jest inicjowana i kończona

zgodnie z wolą partnerów (Illouz 2016, s. 23). Dotyczy tego koncepcja An-

thony’ego Giddensa (2006, s. 75) „czystej relacji”, która polega na tym, że

„jednostki wchodzą w związek dla niego samego, czyli dla tego, co każda

z nich może wynieść z trwałej więzi z drugą osobą, i trwa tylko dotąd, do-

kąd obie strony czerpią z niej dość satysfakcji, by chcieć ją utrzymywać”

— kiedy emocje się „wypalają” para „powinna” się rozstać.

Współczesne rozumienie miłości w dużej mierze odnosi się do obrazu

miłości romantycznej, a jednocześnie trwałej, która bazuje na bliskiej wię-

zi między dwojgiem ludzi. Nadaje ona sens życiu, ponieważ „druga osoba

staje się całym światem” (Beck, Beck-Gernsheim 2013). Zakłada autore-

fleksję dotyczącą tego, co partnerzywzajemnie do siebie czują i czy te uczu-

cia są wystarczająco głębokie, żeby budować i utrzymywać stabilny zwią-

zek. Miłość stała się zatem podstawą tworzenia dalekosiężnych planów

życiowych, pozwalającą tworzyć „wspólną historię” opartą na więzi emo-

cjonalnej i porozumieniu duchowym. Jednocześnie zaczęło jej towarzyszyć

cierpienie będące wyrazem i przejawem dylematów oraz bezradności no-

woczesnej podmiotowości. „Doświadczenia porzucenia i braku wzajem-

ności stanowią kluczowy element życiowej narracji” (Illouz 2016, s. 30).

W kulturowym wzorcu miłości, szczególnie tej romantycznej, tkwią

przeobrażenia rozumienia związku intymnego, ponieważ jego podstawą

staje się więź, która utrzymuje się wówczas, kiedy są spełnione określo-

ne warunki (zob. Beck, Beck-Gernsheim 2013). Można powiedzieć, że

współczesne pary tkwią w pułapce polegającej na niekończącym się ana-

lizowaniu, czy obecny związek im odpowiada, czy nie, czy chcą pozostać

razem, czy się rozstać. Życie osobiste stało się niczym nigdy niekończący
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się „projekt” do zrealizowania, który generuje ciągłe wyzwania i produ-

kuje lęki oraz obawy. Zarówno sukcesy, jak i porażki w miłosnej biografii

jednostki przypisują na ogół samym sobie, zwykle nie dostrzegając kon-

tekstu głęboko zakorzenionych uwarunkowań kulturowych (być może ze

względu na dominację dyskursu psychologicznego w przekazach kulturo-

wych) (Giddens 2006; Beck 2004). Rodzaj nadziei związanej z poczuciem

przewidywalności i stabilności egzystencji daje zintegrowany zespół prak-

tyk, które człowiek podejmuje nie tylko dlatego, że są użyteczne, ale także

dlatego, że nadają materialny kształt odpowiedziom na pytania dotyczące

własnego życia, w tym życia intymnego, miłosnego (Giddens 2006; Illouz

2016). Eva Illouz w tym kontekście pisze o reżimie performatywności

emocji i reżimie autentyczności uczuć. Pierwszy polega na tym, że emocje

wzbudzane są przez zrytualizowane działania oraz wyrażenie określonych

uczuć — czyli w pewnym sensie to emocje jednego partnera wzbudzają

emocje w drugim. W reżimie emocji ulegającym zrytualizowaniu ujawnia

się własne uczucia i doświadcza określonych emocji, jeśli partner właści-

wie zdekoduje ich znaczenie. „Jest to więc proces dokonujący się stopnio-

wo, częstokroć zapoczątkowany przez posłużenie się stosownymi znakami

i kodami miłości. Stanowi on rezultat subtelnej zmiany znaków i sygna-

łów pomiędzy dwojgiem ludzi” (Illouz 2016, s. 51). Reżim autentyczności

uczuć z kolei każe ludziom wnikać w ich własne uczucia i uczucia drugiej

osoby, analizować je i poddawać refleksji. Osoby, które łączy relacja miło-

sna, znając swoje uczucia, podejmują odpowiednie działania, które stają

się spoiwem relacji (Illouz 2016, s. 53).

Mężczyźni i kobiety, stojąc wobec własnych wyborów, muszą odpowia-

dać na pytania, co sami wniosą do relacji, w jaki sposób chcą tworzyć

— ich zdaniem — udane relacje intymne. Stają się mimowolnymi ob-

serwatorami życia intymnego innych par — przyjaciół, znajomych, człon-

ków rodziny, a także odbiorcami wielu przekazów kulturowych, w które

w ostatnich dekadach obfitują — również w Polsce — chociażby popular-

ne programy telewizyjne. W programach tych ludzie się poznają w celach

stworzenia relacji miłosnej, erotycznej, a także w celu matrymonialnym

(np. „Rolnik szuka żony”, „Ślub od pierwszego wejrzenia”, „Wyspa miło-

ści”, „Sanatorium miłości”). Na oczach widzów analizowane są różnego

rodzaju problemy w związkach (np. „Terapia dla par”). Poszukiwanie mi-

łości i budowanie trwałych relacji intymnych to tematy wielu poradników

dla par, singli, rozwodników. Służy temu również cała sfera popkulturo-

wa — filmy i seriale o miłości, książki, powieści i piosenki na ten temat.

Jednostki uwikłane w różne uwarunkowania kulturowe i doświadczenia

indywidualne próbują zatem uchwycić logikę funkcjonowania wmiłosnym
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związku i podejmują próbę jej wdrażania w swoich codziennych prakty-

kach dotyczących własnych relacji i czynienia ich udanymi oraz trwałymi.

Zaangażowanie w związek polega współcześnie na dokonaniu wyboru, po-

rzuceniu dalszego poszukiwania „alternatywnych” partnerów, bo obecny

wydaje się najlepszą z możliwych „opcji” — lub chociaż „wystarczająco

dobrą”. Jest to porzucenie dalszej optymalizacji swojego miłosnego życia

(Illouz 2016, s. 156).

Warto podkreślić, że ten „uczuciowy zamęt” funkcjonuje w reżimie

autentyczności, „prawdziwego Ja”, w którym decyzje jednostek muszą od-

zwierciedlać ich uczucia. „Czyste relacje” z jednej strony dały możliwość

wolności wyboru, z drugiej jednak osłabiły emocjonalną stabilność sfery

prywatnej, a romantyczna świadomość stała się świadomością narażoną

na cierpienie związane z brakiem pewności co do trwałości związku. Dla-

tego interesującym może być przyjrzenie się codziennym praktykom osób

żyjących w parach, skierowanym na „podtrzymanie” związku intymnego,

miłosnego i czyniącym go — w ich opinii — trwałym, szczęśliwym i uda-

nym. Praktyki te przepełnione są określoną symboliką i znaczeniami silnie

zakorzenionymi w naszej kulturze.

KONTEKST TEORETYCZNY, PROBLEMATYKA I METODOLOGIA BADAŃ

Miłość jest uniwersalną emocją doświadczaną przez większość ludzi

we wszystkich epokach historycznych i w różnych kulturach świata, ale

przejawiającą się na różne sposoby, ponieważ kultura ma istotny wpływ na

wyobrażenia o miłości oraz na to, w jaki sposób ludzie czują, myślą i za-

chowują się w romantycznych związkach (Karandashev 2015). Teoretycz-

nym punktemwyjścia tych rozważań stały się, po pierwsze, przedstawione

na wstępie koncepcje, w których miłość jest kluczowym spoiwem intym-

nych relacji międzyludzkich (m.in. Giddens 2006; Beck, Beck-Gernsheim

2013; Illouz 2016;). Po drugie, miłość można rozpatrywać jako zbiór co-

dziennych praktyk nakierowanych na wytwarzanie i utrzymywanie bliskiej

relacji (Kauffman 2007, 2012). Kolejną inspiracją teoretyczną jest semio-

tyka miłości, w myśl której przyjmuje się, że miłość możemy rozumieć

poprzez określone znaki i symbole oraz inne struktury znaczeń przypisa-

nych jej na przestrzeni czasu w określonej kulturze. To założenie dotyczy

tego, w jaki sposób przekształcamy nasze uczucia w słowa, gesty, symbo-

le i konstrukcje oparte na znakach, jak rytuały, które następnie pozwalają

nam je poddać refleksji (Danesi 2019). Ludzie mogą wyrażać swoją mi-

łość wobec partnera w sposób bezpośredni za pomocą słów, miłego tonu

głosu, uśmiechu, specjalnymi gestami, takimi jak przytulenie. Mogą także
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robić coś dobrego dla partnera, wtedy staje się to ukrytym i pośrednim

sposobem wyrażania miłości (Danesi 2019).

W jaki sposób na co dzień ludzie okazują sobie miłość i za pomocą

jakich gestów lub symboli to czynią?Warto podjąć próbę odpowiedzi na to

pytanie, łącząc wskazane trzy perspektywy patrzenia na związki miłosne.

Warto także przyjrzeć się ich kulturowym znaczeniom, ponieważ — jak

się okazuje — niejednokrotnie banalne gesty mają głęboko zakorzeniony

sens i znaczenie w naszej kulturze.

Miłość opisywana jest przez socjologóww różnych kontekstach. Niklas

Luhmann (2003) rozumie ją jako specyficzny język komunikacji, który ko-

duje intymność. Norbert Elias (2011) definiuje miłość jako cywilizacyjnie

zmienną formę bliskich związków. Anthony Giddens (2006) i Zygmunt

Bauman (2005) wmiłości widzą główne spoiwowspółczesnych relacji. Po-

dobnie Jean-Claude Kaufmann (2007) traktuje ją jako zbiór codziennych

praktyk, które wytwarzają i podtrzymują intymność między jednostkami.

Eva Illouz (1997, 2010) pojmuje miłość jako utowarowioną romantycz-

ną utopię, podlegającą prawom rynku. Antropolożka Helen Fisher (2012,

2016) miłość rozpatruje jako zespół mechanizmów fizjologicznych wywo-

łujących erotyczne napięcie między ludźmi. Jest ona także rozumiana jako

rodzaj ucieleśnionej intencjonalności przyciągającej osoby do siebie.

Socjologia, choć podejmuje próby „odczarowania miłości”, analizując

ją jako zjawisko, dyskurs o niej, to, co ją determinuje i zmienia, nie tworzy

jednak stricte definicji miłości. Brak jednoznacznej, jasnej definicji powo-

duje, że trudno to pojęcie zoperacjonalizować, a zjawisko poddać analizie

i refleksji. Takie wyzwanie podjął Krzysztof Konecki (2003, s. 10): „Miłość

— jak pisze — […] jest trwałym i niezwykle intensywnym działaniem,

które […] to może mieć charakter stricte interakcyjny, wyobrażeniowo in-

terakcyjny, bądź odnosić się myślowo i relacyjnie do obiektu zewnętrznego

wobec podmiotu, z którym chce się zjednoczyć”. Ludzie deklarujący, że łą-

czy ichmiłość, często wspólnie mieszkają, funkcjonują w jednej czasoprze-

strzeni, mają bezpośredni dostęp do uczuć i intencji partnera/partnerki.

Interpretują pewne gesty, zachowania, słowa, inne działania jako „znaczą-

ce”, wykonywane „dla” lub „na rzecz” partnera i w celu „podtrzymania

związku”.

Ponieważ socjologia nie dysponuje definicją miłości, która stałaby się

użyteczna w zaplanowanej analizie, inspiracją stała się trójczynnikowa kon-

cepcja miłości Roberta Sternberga (1986), psychologa, który odwołuje się

do jej trzech wymiarów: intymności, namiętności i zaangażowania. In-

tymność to wszelkie pozytywne uczucia, takie jak przeżywanie szczęścia

w obecności partnera, a także z jego powodu, pragnienie jego dobra, wza-
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jemne zrozumienie, dzielenie się przeżyciami, otrzymywanie wparcia emo-

cjonalnego, wymiana informacji o charakterze intymnym, budowanie bli-

skości. Intymność jest w dużej mierze wynikiem komunikacji między part-

nerami i rozumienia wzajemnie swoich potrzeb. Umiejętne rozpoznawanie

potrzeb partnera przychodzi z czasem, bazuje na komunikacji niewerbal-

nej, na podstawie wyrazu twarzy, gestów przekazywane są myśli i uczucia.

Drugim składnikiemmiłości jest namiętność związana z przeżywaniem po-

żądania, podniecenia seksualnego — stanom tym towarzyszy chęć bycia

w bliskim kontakcie fizycznym, erotycznym z drugą osobą. Przejawami na-

miętności są pocałunki, pieszczoty, kontakty seksualne. Trzecimwymiarem

jest zaangażowanie w utrzymanie związku, czyli podejmowanie różnych

działań mających na celu istnienie związku i czynienie go satysfakcjonują-

cym. Składają się na to decyzje i działania o różnym charakterze, które są

ukierunkowane na to, by uczynić związek trwałym (Sternberg 1986).

W pierwszej kolejności zebrany materiał badawczy został przeanalizo-

wany z wykorzystaniem kategorii analitycznych zaczerpniętych z koncepcji

Roberta Sternberga, tak by je przyporządkować aspektom identyfikowa-

nym jako obszar intymności, namiętności i zaangażowania. Dzięki temu

możliwe było wstępne uporządkowanie zgromadzonego materiału i jego

pogłębiona jakościowa eksploracja, już w nawiązaniu do praktyk społecz-

nych, oraz dokonanie interpretacji symbolicznej nawiązującej do analiz

semiotycznych Marcela Danesi (2019).

„Praktyki miłosne” wpisują się w obszar analiz socjologii codzienno-

ści, który — zdaniem Piotra Sztompki (2008) — staje się odpowiedzią na

przyspieszone zmiany społeczne, wywołujące w jednostkach „zagubienie,

pewną dezorientację i traumę zmienności” i kierujące ich zainteresowania

w stronę codziennej egzystencji i jej problemów. Sposób myślenia o wła-

snym życiu w dużej mierze jest kalką uwarunkowań makrospołecznych

(nie zawsze dostrzeganą przez jednostkę), a także uwarunkowań mezzo-

i mikrospołecznych. Z pewnością coraz więcej ludzi poddaje refleksji swo-

je rutynowe działania (miało to miejsce także podczas procesu badaw-

czego). „W badaniach socjologii codzienności mieści się ogromny obszar

tematów, w których poszukuje się zrozumienia świata społecznego jako

struktury, której podstawową właściwością są sensy i znaczenia tworzone

przez ludzi w ich codziennej aktywności. Jest to próba dokumentowa-

nia form intymnej działalności symbolicznej, potwierdzanie prawd niejako

oczywistych, uznanie udziału wiedzy potocznej i kompetencji praktycz-

nej w stałym wytwarzaniu relacji społecznych. Jednostkowe, codzienne,

«naturalne doświadczanie» świata charakteryzuje się jego niekwestiono-

walnością” (Bieńko 2013, s. 22).
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Przedstawiana tu analiza sięga do teorii praktyk społecznych, która do-

starcza interesującej — jak się wydaje — propozycji prowadzenia badań

dotyczących bliskich związków. Związek intymny jest budowany na ba-

zie codziennych działań podejmowanych przez osoby w nim pozostające,

a analiza koncentruje się właśnie na tych praktykach, które czasem mogą

być postrzegane jako banalne i trywialne, ale dzięki swojej powtarzalności

„wytwarzają” parę. Praktyki to „otwarte, przestrzennie i czasowo rozpro-

szone wiązki/zespoły/układy [nexus] tego, co się robi i mówi” (Schatzki

2012, s. 14; cyt. za: Sikorska 2018, s. 37).

Definicja Theodore’a Schatzkiego sugeruje, że praktyki są rodzajem

strumienia aktywności ludzkiej, tego, co się mówi i robi. Praktyki są

zmienne i nie zawsze redukowane do działań rutynowych, charaktery-

styczne dla określonego czasu i miejsca, dotyczą sfery werbalnej (tego,

co jest mówione) i cielesnej (tego, co jest robione), a poza tym praktyki

mają charakter całościowy — odnoszą się do pewnych układów działań,

które są powiązane przyczynowo i są celowe (Sikorska 2018). Praktyki

odnoszą się także do „wiedzy, jak coś się robi” — czyli jak pisze Małgo-

rzata Sikorska (2018, s. 38) — do „wiedzy-przepisu”, która jest stosowana

przez jednostkę w jej działaniach. W tym przypadku analizowane wypo-

wiedzi uczestników badania odnosiły do tego, w jaki sposób—w ich opinii

i refleksji, samoświadomości — buduje się udany i trwały związek w co-

dziennych praktykach.

Przedstawiona dalej analiza wpisuje się w koncepcję socjologii pary,

której autorzy (Schmidt i in. 2018) zachęcają do przyglądania się codzien-

nym praktykom osób funkcjonujących w związku. W tym ujęciu relacje

intymne są różnymi formami praktykowania miłości i bliskości. Para in-

tymna to związek dwóch osób, które same siebie uważają za parę oraz

którze są przez innych tak postrzegane (Schmidt i in. 2018, s. 14). Para

może być parą małżeńską, ale nie musi, nie musi także mieszkać razem.

Najistotniejsze jest to, że dane osoby „są ze sobą w związku”—ważne jest

skupienie się na relacyjności. Para w tym ujęciu jest także traktowana jako

dynamicznie rozwijający się układ społeczny, który przechodzi przez różne

formy życia „razem”, w którym kształtuje się własny system komunikacji,

a intymność staje się sposobemdoświadczania świata. To „zestaw elastycz-

nych, zmiennych w czasie praktyk relacyjnych” (Schmidt i in. 2018, s. 21).

Dwoje ludzi określa zatem, w jaki sposób będzie swoją relację praktykowa-

ło, często odnosząc się do kulturowych scenariuszy, innym razem tworząc

własne „znaki” miłości. Nietrwałość i kruchość współczesnego „bycia we

dwoje” powoduje, że jednostki starają się podejmować różnego rodzaju

działania na rzecz utrzymania satysfakcjonującej relacji z partnerem/part-
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nerką. „Takie ujęcie pary jako procesu każe badać jej życie codzienne i dą-

żenie do zakorzenienia go w przyzwyczajeniach, artefaktach oraz rytuałach

[…]. Pary i rodziny […] tworzą się w działaniu, poprzez najróżniejsze

praktyki codzienności, w tym zwłaszcza opiekę, troskę, pracę relacyjną

[…], obowiązki domowe i ich podział. Para jest więcmaterializacją praktyk

i jest procesem, ciągłym dokonaniem, czymś wymagającym nieustannego

podtrzymywania lub przywracania” (Schmidt i in. 2018, s. 28)

Podczas realizacji badania „Społeczne definiowanie miłości i roli, ja-

ką odgrywa ona w trwaniu heteroseksualnego związku intymnego” prze-

prowadzono osiem zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI — Fo-

cus Group Interview), osobno z kobietami i mężczyznami, w przedziałach

wiekowych ustalonych według cyklu życia (Dobrowolska 1992), czyli 19–

–25 lat, 26–37 lat, 38–55 lat oraz powyżej 55 lat. Wszyscy uczestnicy

badania mieli co najmniej dwuletnie doświadczenie w związku intymnym,

miłosnym. W większości były to wieloletnie, stałe związki partnerskie lub

małżeńskie (staż związku był proporcjonalny do wieku uczestników oraz

uczestniczek badania i trwał od 2 do 40 lat). Badani mieli wykształcenie

wyższe lub średnie. Spotkania grup fokusowych miały charakter eksplora-

cyjny, celem było zaprojektowanie przyszłych szerszych badań. W sesjach

uczestniczyło od 5 do 7 osób, co pozwoliło na stworzenie bardziej kameral-

nej sytuacji badawczej, niezbędnej ze względu na intymny charakter poru-

szanej tematyki. Wmniejszych grupachmożna dogłębniej i bardziej szcze-

gółowo rozpatrywać poszczególne wątki, dopytując uczestników i pogłę-

biając ich wypowiedzi. „To sprawia, że ten sposób badania przypomina

wywiady indywidualne, ale zachowuje interakcje pomiędzy badanymi”

(Lisek-Michalska 2013, s. 18). Mniejsze grupy lepiej się sprawdzają, kie-

dy poruszany temat wymaga dużego zaangażowania uczestników, którzy

mają do niego emocjonalny stosunek, a omawiane zagadnienie jest wielo-

aspektowe. Dzięki temu pojawia się możliwość artykułowania częstszych

i dłuższych wypowiedzi (Lisek-Michalska 2013). I tak stało się w omawia-

nych badaniach, podczas których uczestnikcy/uczestniczki w większości

bardzo otwarcie i swobodnie dzielili się własnymi doświadczeniami w ob-

szarze funkcjonowania w związkach, niejednokrotnie poruszając bardzo

intymne aspekty.

Eksploracyjny charakter badań oraz ograniczenia użytych narzędzi nie

pozwalają na zweryfikowanie deklaratywnej wiedzy ani obiegowych opi-

nii, które często są prezentowane w tego typu badaniach. W konsekwencji

uzyskane wyniki są uproszczone (zwłaszcza jeżeli opieramy się na wy-

powiedzi tylko jednego partnera związku). Poniższa analiza nie odnosi

się stricte do interakcji, ponieważ badanie nie opiera się na obserwacjach
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i zachowaniach pary w relacjach ze sobą, lecz śledzi te interakcje na pod-

stawie wypowiedzi uczestników badania — inaczej mówiąc jest to jedyne

„bierne” odtwarzanie interakcji, o których mowa. Uzyskany materiał nie

pozwala ani na analizę głębszego wymiaru doświadczenia bycia w związ-

ku, ani na generalizację wniosków (np. dotyczących różnic klasowych).

Jakościowy sposób analizy nie daje pełnego obrazu przedmiotu badania,

jednak w pewnym stopniu pozwala na rozpoznanie obszaru praktyk co-

dzienności i stanowi bazę do projektowania dalszych pogłębionych badań.

Potrzebnych zwłaszcza dlatego, że większość studiów dotyczących tej te-

matyki to badania psychologiczne lub etnograficzne, które skupiają się na

tym, w jaki sposób ludzie myślą o miłości lub jej doświadczają (Sprecher,

Metts 1999; Brantley, Knox, Zusman 2002; Fehr 2006; Schmitt i in. 2009).

OD PRAKTYK BUDOWANIA INTYMNOŚCI I NAMIĘTNOŚCI

DO GESTÓW ROMANTYCZNYCH

I n t ymne ge s t y m i ł o ś c i

„Intymność jest pewnym stanem uczuć, myśli, nastawień, gestów, któ-

ry wytwarza się w sprzyjających warunkach między osobami ufającymi

sobie do tego stopnia, że na czas kontaktu zdejmują zwykle stosowane

w życiu społecznym zapory i zabezpieczenia, działają i wypowiadają się

otwarcie, nie stosując manipulacji” (Bieńko 2013, s. 28). Codzienne prak-

tyki budowania intymności w tym kontekście dotyczą bliskości fizycznej—

w nieerotycznym kontekście. Dotykanie, przytulanie, pocałunki dla wielu

uczestników badań stawały się świadectwem miłości. Pocałunki („na po-

witanie”, „na dzień dobry”, „na pożegnanie”, „na dobranoc”, „na znak

miłości bez okazji”) czy przytulanie (podczas snu, wspólnej popołudnio-

wej drzemki, przy okazji wykonywania codziennych czynności) stawały się

oczywistymi, łatwo odczytywanymi znakami miłości.

Takie małe gesty— na przywitanie buziak, albo przytulenie się, podejście i dotykanie

tej drugiej, trzymanie się za rękę. […] Lubię jak na przykład siedzi przy kompu-

terze podejść, objąć go, dać mu buziaka, wiem, że jest zajęty, coś tam robi, tylko

na chwilkę podejdę, staram się mu nie przeszkadzać, ale takie mamy drobne gesty

[FGI/K19–25/2]¹.

To ta bliskość, która jest przez cały czas, przez cały dzień. Gdzie rano się budzisz,

witasz się pocałunkiem, wychodzisz i żegnasz się pocałunkiem znowu kiedy każ-

¹ Oznaczenia: FGI — Focus Group Interview — wywiad fokusowy; K — kobieta, M —

mężczyzna; 19–25, 26–37, 38–55, 55+ — grupy wiekowe; 2 — numer respondenta/ki.
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dy idzie do pracy, w ciągu dnia do siebie dzwonimy, pytam co robisz, gdzie jesteś

[FGI/K26–37/6].

Codziennie jak razem śpimy to śpimy przytuleni i od tych ośmiu lat to nie zdarza się

raczej inaczej, więc dla mnie to jest jeden z takich ważniejszych potwierdzeń naszej

miłości [FGI/K26–37/2].

Bliskość to jest, gdy witamy się pocałunkiem, przytulimy się powiemy co tam słychać,

poklepiemy się po plecach [FGI/M26–37/2].

Fizyczny kontakt jest niezwykle ważny. Dotyk jest jednym z najpier-

wotniejszych, a zarazem najważniejszych sposobów nawiązywania, budo-

wania i podtrzymywania kontaktów społecznych (Leathers 2007, s. 139–

–150). „Dotykanie i bliska odległość sygnalizują pragnienie bliskości i bez-

pośredniości, chociaż fizyczny akt dotykania może wymagać większej fi-

zycznej bliskości niż ta, która jest odpowiednia w miejscu publicznym”

(Leather 2007, s. 148–149). Bliskość przestrzenna także komunikuje nam

określone znaczenia, zwłaszcza ta dotycząca sfery intymnej (Hall 1976).

„Dotyk pełni ważne funkcje komunikacyjne,mianowiciemoże to być funk-

cja wspierająca, która wiąże się z tym, że dotyk jest efektywnym środkiem

komunikacji emocjonalnej. […] Może także komunikować o «przynależ-

ności», czyli o tym, że na przykład dwie osoby bardzo się lubią” (Konecki

2008, s. 79–80) i/lub kochają.

Rozmówcy szczególnie zwracają uwagę na pocałunki, które mogą być

pocałunkami w usta, w policzek, w czoło, dłoń… Dotknięcie innego czło-

wieka ustami — jak pisze Otto Best (2003) — ma przeróżne znaczenia

historyczno-kulturowe, ale od czasów starożytnych często było utożsa-

miane właśnie ze „znakiem miłości”. Z kolei gest dotykania ręką twarzy

partnera, obejmowania się, trzymania się za rękę pojawia się u zarania

świadomości ludzkiej. Być może stało się tak na skutek ewolucji, w toku

której „dwunożność” uwolniła ludzką rękę, pozwalając jej stać się nie-

zwykle „czułą kończyną” służącą także do przekazywania uczuć innym

poprzez gestykulację i dotyk. Nie jest zatem wykluczone, że czułość mo-

gła być jednym z pierwszych stanów emocjonalnych doświadczanych przez

ludzi. Przytulanie się jako oznaka wsparcia, współdzielenia bliskości, prze-

kazywania szczęścia są powszechnymi, wzajemnie powiązanymi znakami

(Danesi 2019). Dotyk staje się wyrazem uczucia troski i dbania o dru-

gą osobę. Dla uczestników tych badań był szczególnie istotny jako „znak

pojednania” — po sprzeczkach, nieporozumieniach czy konfliktach, które

kończą się przytuleniem, uściskiem, objęciem:

Kiedy mamy jakiś konflikt pokłócimy się i naprawiliśmy, to on się potrzebuje do mnie

przytulić, on potrzebuje tak żeby było sto procent dobrze [FGI/K26–37/3].
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Badani mówili również o prowadzeniu rozmów w fizycznej bliskości,

na przykład w łóżku (które często jest wskazywane jako najbardziej intym-

na przestrzeń w domu), siedząc blisko na kanapie czy na kolanach partnera

(na przykład przy wspólnym oglądaniu filmów).

Intymność opiera się także na uzyskiwaniu wsparcia emocjonalnego.

Przez „wsparcie” rozumie się pomoc, rodzaj interakcji społecznej, jedno-

stronnej lub dwustronnej, podczas której dochodzi do przekazania lub

wymiany emocji lub innych instrumentów działania (Sęk, Cieślak 2006).

W relacji intymnej, miłosnej, związek między partnerami ma charakter

stały — to, co zmienne, zależy od tego, kto w danym momencie jest

w większym stopniu „dawcą” wsparcia, a kto jego „biorcą”. Z wypowiedzi

badanych wynika, że zależy to od konkretnej sytuacji, w jakiej uczestnicy

badania lub ich partnerzy się znaleźli. Uczestnicy badania najczęściej od-

woływali się do wsparcia emocjonalnego jako podstawy udanego związku

i miłości — o czym pisali Ulrich Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim (2013),

nazywając związek „wspólnotą emocjonalną”. Ta emocjonalna bliskość —

zdaniem uczestników badania — świadczy o zaangażowaniu w relację,

o tym, że partnerom zależy na związku.

Jakmamzły dzień i onmówi chodźmy na obiad, zapomnisz, niemartw się,motywacja

taka. To jest dlamnie troska, że on pozwalami uspokoić się jak jestem zdenerwowana,

jak jestem załamana to zmotywujemnie zawsze, i to jest dlamnie ta troska, która jest

najważniejsza tak naprawdę [FGI/K19–25/2].

Kiedy cię widzi, czy chorą, czy zdrową […] i to jest ta bliskość, że nie jest ważne jak

wyglądamy, jak się czujemy, czy mamy włosy czyste, czy przetłuszczone, czy mamy

gorączkę i jesteśmy spocone, w bieliźnie i chodzimy tak po domu, czy robimy cokol-

wiek, zawsze jesteś wyjątkowy dla drugiej osoby [FGI/K19–25/1].

Problemy, obowiązki, codzienne życie. Kiedy jesteśmy razem, to jest właśnie taki mo-

ment dosłownie zapomnienia, dla mnie to słowo dosłownie odwzorowuje [miłość]

[FGI/K19–25/5].

To rozumienie bez słów, że ktoś już się domyśla, co ta druga osoba może myśleć. Nie

trzeba się o wszystko pytać [FGI/M26–37/4].

Opisywane praktyki „intymne” stały się doświadczaniem takiego ro-

dzaju, jaki w innych obszarach życia codziennego nie jest spotykany — to

całkowite skupienie uwagi i działań na partnerze. W takich interakcjach

dostrzegamy zawieszenie kryteriów oceny drugiej osoby, zawieszenie to

dotyczy także kodów komunikacji oraz wzorów zachowań cielesnych. Dla

uczestników badania istotne było uzyskanie akceptacji tego, że „mogą być

sobą”, nie udając kogoś innego, realizować „prawdziwe — ja” przy pełnej

aprobacie partnera. Taka akceptacja wyraża się za pomocą słów lub/i ge-
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stów zwłaszcza w sytuacjach trudnych, odmiennych, takich jak choroba

czy złe samopoczucie. Istotne było także „bycie razem tu i teraz”, „zatrzy-

manie chwili”, „zwolnienie tempa życia przy drugiej osobie”, „związkowy

mindfulness”, „uważność na drugą osobę i jej stany emocjonalne”. To po

prostu siedzenie wmilczeniu, czułe spojrzenia odczytywane jako okazywa-

nie troski. Rozmówcy zwracali uwagę przede wszystkim na to, że udana

relacja między dwojgiem ludzi powinna umożliwiać bliskość emocjonal-

ną, stać się przestrzenią innego sposobu funkcjonowania niż w świecie

„zewnętrznym”.

Nami ę tn e g e s t y m i ł o ś c i

W refleksjach dotyczących funkcji współczesnych związków podkreśla

się, że obok zaspokajania potrzeb emocjonalnych kluczowe znaczenie ma

także zaspokajanie potrzeb seksualnych (Giddens 2006; Illouz 2016). Mi-

łość jest powiązana fizycznie i emocjonalnie z seksem, co przejawia się

w sferze erotyki. Miłość jest powiązana fizycznie i emocjonalnie z seksem,

co przejawia się w sferze erotyki — bazuje ona na zmysłowości i emo-

cjach. Marcel Danesi (2019) pisze—wydobyliśmy ją z ciała i podnieśliśmy

do poziomu świadomości poprzez konkretne rodzaje przedstawień, któ-

re stoją w opozycji do tych „czysto” seksualnych, zawierających symbole

miłosne. Pokazuje to, że żyjemy nie tylko w biosferze, ale także w semios-

ferze, wśród znaków, które umożliwiają nam myślenie o świecie w kon-

kretnych miłosnych kategoriach. Bliskość fizyczna, zwłaszcza w wymiarze

intymnym, seksualnym jest zakorzeniona w naszej biologicznej przeszło-

ści, opiera się zatem na naszym wrodzonym poczuciu znaczenia emocjo-

nalnej bliskości. W tej strefie największej bliskości uaktywniają się zmysły,

a obecność drugiego człowieka jest niepowtarzalna. Dlatego najczęściej

jest ona zarezerwowana dla kochanków przekazujących poczucie intym-

ności (także innych najbliższych osób) (Hall 1976).

Praktyki podtrzymywania wzajemnej atrakcyjności erotycznej były nie-

zwykle istotne również w wypowiedziach uzyskanych w toku badań,

zwłaszcza w refleksjach dotyczących tego, że wybory miłosne nigdy nie

są „do końca” wiążące i należy je „ponawiać za sprawą niekończącego się

procesu wywoływania uczuć” (Illouz 2016, s. 145).

Badani przyznawali, że bliskość i intymność rodzi pełną akceptację

partnera czy partnerki, zarówno co do cech osobowości, jak i wyglądu.

Pewne niedoskonałości, wady czy słabości, nadając indywidualny rys „dru-

giej połowie”, niejednokrotnie potęgują fascynację erotyczną i pożądanie,

sprawiają, że staje się w opinii partnera/partnerki niepowtarzalna i wy-
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jątkowa. Badani odnosili się w swoich wypowiedziach do działań związa-

nych z „praktykami dawania przyjemności” drugiej osobie podczas zbliżeń

erotycznych, mówienia komplementów, zapewniania o swoich uczuciach,

miłości. Istotna okazała się także możliwość mówienia o fantazjach sek-

sualnych swoich i partnera/partnerki — ważne było nieodkładanie ich

realizacji na „później”, na „kiedyś”. Spełnianie nawzajem swoich potrzeb

umożliwia rozwój związku.

W trakcie seksu mówienie sobie o uczuciach z tą drugą osobą […], że kocham cię,

jesteś wspaniała, jakieś takie słowa [FGI/K19–25/1].

[Chcę słyszeć] „ładnie wyglądasz”, „fajnie wyglądasz” i jakby uważa, że ładnie

wyglądam to mówi „fajnie wyglądasz” [FGI/K19–25/5].

Ja do niego podchodzę i kładę mu rękę na twarz i go przytulam, a on docho-

dzi i mnie klepnie w tyłek. Mówi mi mnóstwo komplementów, jest dość wylewny

[FGI/K38–55/2].

Mówienie o jakiś swoich fantazjach seksualnych na przykład, niekoniecznie od razu

o pięćdziesięciu twarzach Greya [oznacza pełną miłość] [FGI/K19–25/3].

Atrakcyjność seksualna zależy od wysoce zindywidualizowanej dyna-

miki gustów i psychologicznej kompatybilności partnerów, mimo że ist-

nieją jej kulturowe prototypy (Illouz 2016). Uczestnicy zogniskowanych

wywiadów grupowych poruszali także kwestię tego, „co robić”, jakie zna-

ki dać partnerowi, żeby ten czuł się atrakcyjny, a seks w stałym związku

również po wielu latach znajomości nadal był satysfakcjonujący dla obojga

partnerów.

Odkrywanie mapy ciała swojego i partnerki nie ma nic wspólnego z kawalerskimi

przygodami, na powiedzmy sobie krótki okres czasu, tylko to może być fascynująca

podróż myślę w świat zmysłów i takiego poznania się dużo głębiej samego siebie, nie

tylko partnerki. To jest właśnie ta ekscytacja, która oczywiście […] ona w miarę

upływu czasu nieco łagodnieje, ale jest [FGI/M55+/2].

Moim zdaniem ta idea podrywania siebie nawzajem […] zachowania tego tylko nie

w krótkim czasie, tylko przez pierwsze miesiące czy lata. To jest ten element jed-

noznaczny dla mnie osobiście obecny w codziennym życiu. Ja bym powiedział, że

adorowanie, podrywanie. Niezależnie od stażu […] to działa świetnie. Zaczęcie od

pierwszej randki na nowo, zaskoczenia na mieście. To wymaga energii i motywacji

[FGI/M26–37/6].

W trakcie seksu mówienie sobie o uczuciach z tą drugą osobą jest ważne […], że

kocham cię, jesteś wspaniała, jakieś takie słowa [FGI/K19–25/1].

Kobiety przywiązywały większą wagę do wyrażania swoich uczuć sło-

wami — „kocham cię”, „ubóstwiam cię”, „jesteś piękna” — w trakcie lub
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po akcie seksualnym. Dla kobiet ważne były również komplementy jako

potwierdzenie tego, że dla partnera pozostają atrakcyjne fizycznie, seksu-

alnie, jako kochanki. Ta wzajemna atrakcyjność rozumiana jest dość sze-

roko — jako zbiór cech psychofizycznych partnerów, ale także charakter.

Wzmacniana jest przez praktyki budowania „atmosfery romantyczności”.

Wiele związków opiera się na wzorcu miłości romantycznej, która odno-

si się do początkowej fazy znajomości, fascynacji drugą osobą, ekscytacji

tym, co nieznane, odkrywane, a tym samym bardziej pociągające. Z czasem

partnerzy poznają się coraz dogłębniej, w różnych obszarach codziennego

funkcjonowania. Z pewnością jest to rodzaj pułapki miłości romantycznej,

ponieważ jednostki oczekują, że stan bycia zakochanym z początkowe-

go etapu znajomości zostanie podtrzymany i przedłużony na „zawsze”

(Beck, Beck-Gernsheim 2013). Seks jest instynktem przetrwania, ale my

przekształciliśmy go w znaki, nadając mu znaczenie w określony sposób

(Danesi 2019).

Roman t y c zne g e s t y m i ł o ś c i

Miłość romantyczna to mieszanka pożądania emocjonalnego i utrzy-

mującej się atrakcyjności seksualnej. Analizowane wypowiedzi zwracają

jednak uwagę na to, że „gesty romantyczne” pojawiają się w długotermi-

nowych relacjach jako element, który dla jednych ma świadczyć o zaan-

gażowaniu i niejako służyć potwierdzeniu, że partner czy partnerka „cią-

gle”, „nieustająco” pozostają atrakcyjni seksualnie, są przez nas pożądani.

Dla innych być może są jedynie przejawem społecznie uwarunkowane-

go rozumienia pojęcia „kocham cię” (daję ci czekoladki, co oznacza, że chcę

żebyś rozumiała to, że cię kocham). Miłość romantyczna charakteryzuje się

idealistycznym podejściem do związku, jest utożsamiana z „miłością na

zawsze”, taką, która nigdy się nie kończy. W tym kontekście jej utrzyma-

nie zależy od kultury i historycznych tradycji, które wpływają na ekspresję

i doświadczenie miłości, a także na to, w jaki sposób związek dwóch ko-

chających się osób ma być podtrzymywany (Karandashev 2015).

Gesty miłości wyrażające zaangażowanie w utrzymanie związku były

rozumiane przez badanych jako działania o charakterze niecodziennym,

ekskluzywnym, dającym poczucie wyjątkowości. Uczestnicy badań nazy-

wali je „gestami romantycznymi”. Analizowane wypowiedzi pokazują, że

badani niezwykle cenią te przejawy romantyzmu, bo jawnie i bezpośred-

nio świadczą one o zaangażowaniu w związek i dzięki nim partnerzy czują

się bardziej ze sobą związani emocjonalnie, mogą „oderwać się od szarej

rzeczywistości”, poczuć się szczęśliwymi i uznać, że ich relacja jest satys-
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fakcjonująca. Romantyczne znaki miłości są — w ich opinii — sposobem

na zerwanie z rutyną, przyzwyczajeniem, pokazują, że mimo upływu lat

nadal pojawia się chęć fizycznej i emocjonalnej bliskości z partnerem. Po-

legają na podejmowaniu dla niego wysiłku, ponieważ romantyzm kojarzy

się z zachowaniem niespodziewanym, które ma sprawić przyjemność dru-

giej osobie. Uczestnicy badań dość często wskazywali kilka praktyk, które

wdrażają w swoje codzienne życie, utożsamiając je z praktykami „roman-

tycznymi”.

To są dosłownie jakieś drobiazgi. Kładziemy dzieci spać i nagle żona domnie, chodź na

dół, a tam świece czy sałatka, mówi: teraz mamy czas dla siebie, porozmawiajmy. I to

jest też fajne taka miła niespodzianka, bo nie spodziewałem się [FGI/M38–55/6].

Dla mnie romantyczne było to, że mój troglodyta emocjonalny, jak mi kupił prezent

[pierścionek] to mi go schował pod poduszkę. Wsunęłam rękę i znalazłam. To był

przejaw romantyzmu, takiego niecodziennego, zaskakującego [FGI/K38–55/5].

Ja kupuję mojemu mężowi słodycze, on tak uwielbia słodycze. To jest już u mnie takie

po tylu latach automatyczne, że jestem w sklepie i już pomyślę, tak, no pewnie by się

ucieszył gdybym coś przywiozła ze sobą do domu [FGI/K26–37/2].

Jak idę ulicą i widzę jakąś kwiaciarnię, to po prostu wejdę i kupię te kwiaty […]

Różne. Jej będzie miło, ja się fajnie poczuję [FGI/M19–25/6].

Kwiaty oczywiście, ale bardziej podchodzę do tego, że wiem, że to sprawi komuś przy-

jemność [FGI/M55+/4].

Najbardziej oczywiste spośród wymienianych „znaków miłości” mają

silne zakorzenienie w kulturze. Produkty spożywcze o słodkim smaku już

od średniowiecza były częścią rytuałówmiłosnych, także ze względu na ich

niedostępność i wyjątkowość. Na przykład czekolada została przywieziona

do Europy w XVI wieku i stała się luksusowym towarem wśród arystokra-

cji — dziś jest pełna historycznych znaczeń i intencji semiotycznych, które

łączą język miłości z metaforą kulturową, że miłość wiąże się ze słodyczą

(Danesi 2019).

Miłość jako metafora czegoś słodkiego przejawia się także w symbo-

lice kwiatów, zwłaszcza róży, która ma słodki zapach. Róża — zwłaszcza

w kolorze czerwonym — symbolizuje miłość romantyczną od czasów mi-

łości dworskiej. Patrząc na dawanie czekoladek i kwiatów w kategoriach

semiotyki miłości, można względnie wiarygodnie uzasadnić, że te „ba-

nalne” gesty stanowią konsekwencję wcześniejszych procesów symbolicz-

nych. Podobnie można odczytywać obdarowywanie ukochanej biżuterią,

zwłaszcza pierścionkami (niekoniecznie zaręczynowymi). Od czasów sta-

rożytnych pierścionki były wymieniane jako „dowody miłości”, ponieważ
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pierścionek (tym bardziej obrączka) symbolizował, że kobieta jest „zaję-

ta”, „jest w związku miłosnym” (dosłownie — jej ręka jest zajęta). Być

może we współczesnej kulturze zachodniej zasięg tej symboliki się rozsze-

rzył. Marcel Danesi stwierdza (2019, s. 318): „symbole i rytuały miłosne

są związane z naszym postrzeganiem i doświadczeniem miłości. Utrwala-

my je we wspólnych praktykach i różnych ważnych dla nas wydarzeniach,

aby stworzyć ogólny kodeks praktyk opartych wlaśnie na miłości”. Prakty-

ki miłosne, takie jak podarowanie czekoladek czy róż, nabierają znaczenia

tylko wówczas, gdy członkowie danej wspólnoty potrafią w odpowiedni

sposób odkodować ich sens.

Praktyki podtrzymywania relacji miłosnej to także organizowanie

wspólnych wyjść do kina, teatru, na koncert — dających poczucie wyjąt-

kowości, bo są to aktywności organizowane w tajemnicy przed partne-

rem/partnerką, wymagają nakładów pracy i energii oraz wiążą się z nada-

waniem szczególnego znaczenia takim chwilom (chociażby przez podkre-

ślenie tego specjalnym strojem). Mamy tu do czynienia znowu z niespo-

dzianką, tajemnicą, czymś, co ma wzbudzać emocje w partnerze/partnerce

i jednocześnie staje się sposobem na utrzymanie uczucia.

Staram się zrobić taką niespodziankę, zaplanować, tutaj kupuję bilety, dzieci do bab-

ci, tutaj wyjdę wcześniej z pracy, i potem słuchaj idziemy dzisiaj do kina i mam dla

ciebie niespodziankę. Ja to robię, ale mój mąż też tak robi, to jest fajne […], nie pla-

nowanie, tylko takie zaskakiwanie się [FGI/K26–37/6].

Jakieś wyjście, wyjazd daje element świeżości, która pobudza ten związek, żeby nie

zakwitnąć w tym domu […]. Założyć sukienkę, która tam czeka w szafie […]. Dla

mnie to jest ważne, bo ja chcę mu się podobać, chcę się dla niego wyszykować, a to jest

tenmoment kiedymogę z tego korzystać […]. Staramy się chociaż ten raz na tydzień,

raz na dwa w weekend ten dzień poświęcić dla siebie [FGI/K38–55/2].

Znaki miłości przejawiają się także w na pozór prozaicznych codzien-

nych czynnościach. Na przykład w trakcie przygotowywania posiłków dla

drugiej osoby:

Ja robię naleśniki w kształcie serduszka [FGI/K26–37/4].

Jakieś tam serduszko z keczupu zrobione na śniadaniu […] zawsze inaczej [FGI/

M38–55/4].

To również wysyłanie sobie wiadomości „kocham cię”, przesyłanie

emotikonów „serduszek” i innych treści związanych z symboliką miłości

(piosenek, zdjęć, filmików), bo jak określił to jeden z mężczyzn: Telefon,

sms, wszystko jest takim gestem okazaniamiłości [FGI/M19–25/2]. Symbol ser-

ca jest jednym z emotikonów najczęściej używanych w codziennej komu-

nikacji. Różne jego kolory zawierają odmienne znaczenia, ale najczęściej to
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właśnie czerwone serce jest symbolem miłości namiętnej, romantycznej.

Kolor czerwony — tak jak w przypadku róż — jest utożsamiany z krwią,

źródłem krwi jest serce i to może tłumaczyć, dlaczego jest ono uważane

za symbol miłości (poprzez skojarzenia z płodnością i życiem— już staro-

żytni Egipcjanie postrzegali serce jako organ stanowiący siedzibę uczucia

miłości) (Danesi 2019). Na przestrzeni dziejów ludzie lokowali miłość

w sercu, prawdopodobnie także ze względu na jego głośne, bezpieczne

i pocieszające bicie (Ackerman 1991).

REFLEKSJE KOŃCOWE

Miłość nadal wymyka się próbom dotarcia do jej sedna, mimo iż współ-

cześnie dysponujemy zaawansowanymi technologiami i technikami ba-

dawczymi. To, co uchwytne, to kulturowo uwarunkowane zachowania

wpływające na ekspresję i doświadczaniemiłości, przejawiające się w okre-

ślonych znakach, symbolice i rytuałach. Jedni wyrażają miłość w sposób

bezpośredni i jawny, inni preferują formy bardziej pośrednie i ukryte.

Zatem to, czemu możemy się przyglądać okiem badacza, to codzienne

aktywności i działania, które budują relacje międzyludzkie — codzienne

praktyki, takie jak gesty, zwyczaje, wypowiadane słowa, sentencje, które

są dla pary „znakami miłości” (Bieńko 2013). Warto zatem docierać do

sensów nadawanych im przez jednostki w bieżącym „tu i teraz”, a także

do ich znaczenia semiotycznego, często nieuświadomionego, które zako-

rzenione jest w kulturze, co ma określone uwarunkowania historyczne.

Analiza zebranego materiału badawczego to zaledwie preludium,

wstęp do analiz, które w tym obszarze jeszcze można podjąć. Respon-

dentów niejednokrotnie charakteryzuje świadomość trudu związanego z

budowaniem związku „do grobowej deski” — jak określał to Zygmunt

Bauman (2005). Stopień refleksyjności prawdopodobnie jest związany

z wykształceniem partnerów i stażem w związku. Praktyki, o których

mówili uczestnicy badania, choć na ogół były rutynowo odtwarzane, to

w większości stawały się przedmiotem autorefleksji i często bywały in-

dywidualnie modyfikowane (jak w przypadku serduszek z ketchupu na

kanapkach ukochanej osoby).

Z pewnością moi rozmówcy w większości byli też przekonani, że ten

zbiór codziennych praktyk staje się swoistą wiedzą — „przepisem”, który

daje związkowi szansę „przetrwania”, „trwania w czasie”, być może nawet

do końca życia, „dopóki śmierć nas nie rozłączy”.Wiele osób szuka „recep-

ty” na stabilizację związku właśnie w odniesieniu do codziennych praktyk

(„robienie czegoś dla nas jako pary” lub „robienie czegoś na rzecz partne-
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ra”). Sedno dobrego życia — jak pisał Charles Taylor (2002) — przejawia

się w codzienności życia, w jego „zwykłości” w odniesieniu do różnych je-

go obszarów— relacji rodzinnych,miłości i pracy. I wydaje się, że uczestni-

cy badania zdają sobie z tego sprawę. Miłość zostaje uwolniona z dawnych

ograniczeń, ale w ponowoczesnym świecie „musi znosić trud stałości”,

bowiem „dawniej kochankowie rozbijali się o mury instytucji, dziś bro-

dzą w ideologii szczęścia” (Beck, Beck-Gernsheim 2013, s. 118). Obiet-

nicą budowania trwałej relacji staje się używanie w codziennej praktyce

określonych „znaków miłości” przynależnych do różnych wymiarów ży-

cia miłosnego: intymności, namiętności i zaangażowania (Sternberg 1986;

por. Wojciszke 2009). Widzimy, że badani niejednokrotnie szukają recep-

ty na „miłość kompletną”, „miłość doskonałą” chcąc łączyć wszystkie trzy

aspekty w codziennych praktykach miłosnego życia pary. W przyszłości

warto byłoby poszerzyć analizy, realizując badania par oraz uwzględniając

aspekt płci kulturowej, co dawałoby pogłębioną możliwość przyjrzenia się

omawianej problematyce. Ciekawym pomysłem byłoby poświęcenie uwa-

gi niejawnym, pośrednim „znakom miłości”.

Ulrich Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim (2013, s. 8) piszą: „Same jed-

nostki, które chcą żyć razem, są— lub dokładniej— stają się coraz bardziej

prawodawcami własnej formy życia […]. Miłość, staje się pustą formułą,

którą muszą wypełnić ci, którzy się kochają”. Wydaje się, że jednak ta for-

muła nie do końca jest „pusta”, bo codzienne życie pary wypełnia szereg

symboli i znaków, które — choć dla wielu są banalne, trywialne i oczy-

wiste — nadają jednak sens byciu razem i potwierdzają jego zasadność.

Czułe dotkniecie dłonią policzka partnera, przelotne muśnięcie ramienia,

w końcu namiętny pocałunek, zorganizowanie niespodzianki dla „drugiej

połowy”, wręczenie kwiatów czy prezentu są mocno ugruntowane w na-

szej świadomości jako właściwe gesty i symbole bycia razem w miłosnej

relacji. Symbole i działania miłosne stają się odzwierciedleniem cielesnych

impulsów, które z czasem zostają osadzonew zbiorowej percepcji jako zna-

czące konstrukty miłości (Danesi 2019).
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SIGNS OF LOVE—PRACTICES OF CREATING INTIMATE RELATIONS
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Abs t r a c t

The author begins by addressing theories in which love is either the key bond

in intimate interpersonal relations (Giddens, Beck, Illouz) or is a set of everyday

practices aimed at generating and maintaining a close relationship (Kauffman)

and in which love can be understood through certain signs and symbols and other

structures of meaning (Danesi). The author’s analysis conforms to the concepts

of the sociology of everyday life, the sociology of the couple, and the theory of

social practices, according to which an intimate relationship is built on the basis

of a couple’s daily activities, which “produce” that relationship through their re-

petition. The author analyzes ways of showing love to one another in everyday

practices and attempts to embed these gestures and symbols in cultural conditions.

The author’s reflections are based on a qualitative analysis of empirical research.
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Miłość interpersonalna jest jednym z najbardziej złożonych, wielowar-

stwowych zagadnień opisywanych w naukach społecznych. W kulturze

zachodnioeuropejskiej jedna z najogólniejszych klasyfikacji tego pojęcia

to etymologiczny podział, wywodzący się z języka starogreckiego, na pięć
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Boga do człowieka, miłosierdzie), philia (miłość braterska, przyjaźń), stor-

ge (miłość rodzinna, bazująca na zaangażowaniu), xenia (gościnność) oraz

eros (miłość erotyczna, namiętna, romantyczna). Erich Fromm (2018) wy-

różnia miłość braterską, matczyną, ojcowską, erotyczną, miłość samego

siebie oraz miłość do Boga. W Katechizmie Kościoła Katolickiego (2018) opi-

sana jest miłość Boga do człowieka, której kulminacyjny punkt stanowi

przyzwolenie Boga Ojca na śmierć syna, Jezusa Chrystusa, mającą odkupić
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agape”. Pojęcie miłości ma zatem bardzo złożoną zarówno etymologię, jak

i konotację znaczeniową.

W dzisiejszych czasach, jak się wydaje, jeden z wymienionych rodza-

jów miłości wyróżnia się w dyskursie publicznym. Namiętność, uczucio-

wość, tęsknota za bliskością, nieprzewidywalność… określenia te nasu-

wają jedno skojarzenie. Czy bardzo pomyliłby się ten, kto stwierdziłby, że

najsilniejsze emocje i pragnienia wywołuje miłość romantyczna? Książki

romantyczne, filmy hollywoodzkie, przemysł muzyczny oraz publicystyka

społeczno-obyczjowa bazują na wskazanych tematach oraz nieokreślonej

bliżej wizji miłości romantycznej. Czym jednak jest owa miłość roman-

tyczna?

Jedną z wielu koncepcji miłości romantycznej przedstawił Raja Hal-

wani w książce Love, Sex and Mariage: An Introduction (2018). Według tego

filozofamiłość romantyczna jest emocją podobną do radości, smutku, stra-

chu czy złości. Zamierzam przyjrzeć się tu tej koncepcji z perspektywy

głównych teorii i badań z obszaru socjologii miłości, które omówię na

początku. Potem przejdę do omówienia koncepcji miłości romantycznej

w polu etyki, by jeszcze mocniej zarysować jej zarówno mocne, jak i słabe

strony.

MIŁOŚĆ W SOCJOLOGII: PRZEGLĄD LITERATURY

WEncyclopedia of Sociology przeczytamy, że doświadczamy miłości i wy-

rażamy ją w sposób zależny od kultury i subkultury, która nas ukształto-

wała. Autorzy zastrzegają jednak: „Pomimo różnic kulturowych niektóre

aspekty miłości wydają się uniwersalne. Wszędzie miłość obejmuje cztery

idee: dopasowanego partnera, emocjonalne doświadczenie kochania, men-

talne doświadczenie albo proces myślowy kochania oraz działania między

osobą kochającą i jej partnerem/partnerką uważane za akceptowane i spo-

dziewane” (Borgatta, Montgomery 2000, s. 1698).

Maciej Gdula w książce Trzy dyskursy miłosne (2009) zwraca uwagę na

cztery główne koncepcje miłości, które można odnaleźć w literaturze so-

cjologicznej. Pierwsza to podejście socjobiologiczne, w którym miłość,

w tym miłość romantyczna, rozumiana jest jako „epifenomen ewolucyj-

ny”. Podejście to, w rozumieniu Gduli, obejmuje również psychologię

ewolucyjną. Moim zdaniem, można je jednak rozszerzyć na wszystkie na-

uki biologiczne, które patrzą na człowieka jak na etap ewolucji królestwa

zwierząt. „Podstawowym przedmiotem refleksji [socjobiologii] jest proces

ewolucji — pisze Gdula (2009, s. 30)— […] Ewolucja jest procesem opar-

tym na nieciągłości i lokalnych wynalazkach adaptacyjnych. Wygrać wcale
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nie muszą ani silniejsi, ani więksi. Wygrają ci, którym uda się przeżyć

w zmiennych warunkach”. Co ważne, perspektywa socjobiologiczna widzi

mechanizmy kierujące życiem i światem, ale nie dostrzega ich ostateczne-

go celu ani sensu. Z tej perspektywy człowiek nie kreuje własnego losu,

lecz jedynie próbuje przetrwać i zapewnić przetrwanie swoim genom. Mi-

łość natomiast stanowi zmiękczenie owej brutalnej prawdy o rzeczywisto-

ści ewolucyjnie-deterministycznej. Dzięki miłości romantycznej człowiek

może mieć złudne poczucie sensu życia. Jednak zgodnie z tą koncepcją

miłość romantyczna nie jest niczym więcej jak procesem biochemicznym

zachodzącym w organizmie.

Druga koncepcja przedstawia miłość jako pochodną struktury społecz-

nej. Stanowi ona element szerszej teorii socjologicznej zaproponowanej

przez Pierre’a Bourdieu (2005), zgodnie z którą jednostka żyje w spo-

łeczeństwie, działa jednak w ramach tak zwanych pól, czyli wycinków

struktury społecznej, w których jednostki mają podobne dążenia, okre-

ślające rywalizację między nimi. W myśl tej teorii człowiek dysponuje

habitusem, czyli pewnym zestawem trwałych dyspozycji opartych na do-

świadczeniu, takich jak sposoby postrzegania świata czy reguły myślenia

i postępowania. Według Bourdieu, klasowość nie jest wycinkiem rzeczy-

wistości społecznej, ale jej fundamentem, istotą, przejawiającą się nawet

w intymnych momentach życia ludzkiego. Miłość, zwana również „miło-

ścią przeznaczenia”, daje „poczucie idealnego dopasowania, rozumienia

się bez słów […] dzięki harmonii klasowo uwarunkowanych habitusów

kochanków” (Gdula 2009, s. 46).

W trzeciej koncepcji, Niklasa Luhmanna, miłość rozumiana jest jako

medium, które z natury „nie jest uczuciem, lecz kodem komunikacyjnym,

zgodnie z którym ludzie uczucia wyrażają, kształtują, stymulują, zakładają

u innych, wypierają się ich i liczą ze wszystkimi konsekwencjami, jakie bę-

dzie mieć urzeczywistnienie określonego komunikatu” (Luhmann 2003,

s. 21). Uczucia są tutaj swego rodzaju przekaźnikiem treści. Każda akcja

powoduje reakcję. Miłość romantyczna stanowi płaszczyznę komunikowa-

nia się ludzi między sobą. Taka perspektywa pozwala badać zachowania

interpersonalne generowane przez miłość. Taką perspektywę przyjmuje

również Eva Illouz, która wskazuje na fakt wykorzystania w kapitalizmie

miłości romantycznej (Illouz1997) oraz całej sfery emocjonalnej człowieka

(Illouz 2010), na przykład w reklamach produktów.

Czwarta koncepcja prezentowana przez Gdulę to Zygmunta Bauma-

na spojrzenie fenomenologiczne. Myśliciel ten porównuje ze sobą miłość

i śmierć. Śmierć przytrafia się tylko raz w życiu, miłość natomiast, choć

można doświadczyć jej wielokrotnie, za każdym razem jest zjawiskiem



140 MICHAŁ DĄBROWSKI

nieprzewidywalnym i przeżywanym tak, jakby była jedyna w swoim ro-

dzaju. Bauman z jednej strony zauważa, że w dzisiejszych czasach miłość

bywa nazywana praktyką, której można nauczyć się wraz z doświadcza-

niem uczuć i relacji miłosnych. Z drugiej natomiast strony pisze: „Do

natury miłości należy, iż […] jest ona zakładnikiem losu” (Bauman 2006,

s. 16). Bauman zwraca uwagę na zmiany w społecznym postrzeganiu mi-

łości romantycznej. Liberalizacja kultury spowodowała rozluźnienie wię-

zów rodzinnych i, co za tym idzie, coraz więcej osób żywi przekonanie,

że romantyczna miłość „do grobowej deski” nie istnieje. W zamian za

to przelotny seks nazywany jest często „uprawianiem miłości”. Bauman

nie znajduje precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę jest

miłość romantyczna. W zamian proponuje perspektywę zmieniającej się,

płynnej rzeczywistości w nowoczesnych czasach, w których tajemnica sta-

nowi swego rodzaju istotę zarówno miłości, jak i śmierci.

Sam Maciej Gdula (2009) na podstawie własnych badań poradników

eksperckich wyróżnia trzy dyskursy o miłości. „Dyskurs utopijny” charak-

teryzuje głównie to, że relacja miłosna jest w nim uważana przez aktorów

społecznych za ważną dla niej samej. „Dyskurs utylitarny” uzasadnia ist-

nienie relacji wydajnością w dostarczaniu partnerom przyjemności. Z kolei

„dyskurs tradycyjny” opiera się na kolektywnym postrzeganiu związku —

małżeństwa, którego celem jest prokreacja i wychowanie dzieci w tzw.

pełnej rodzinie, a także przekazanie im wartości tego dyskursu. Na grun-

cie tego dyskursu jednostka jest zobowiązana do walki o nierozerwalność

związku.

Anthony Giddens (2006) analizuje relacje miłosne oparte na intym-

ności seksualnej i zaangażowaniu emocjonalnym. Patrzy on na miłość

interpersonalną (w takich relacjach) z perspektywy procesu liberaliza-

cji seksualnej i tworzy własną koncepcję teoretyczną tzw. czystej relacji,

stanowiącą swego rodzaju weberowski typ idealny więzi społecznej no-

woczesności. Dla aktorów interakcji jest ważna ze względu na utylitarną

wartość emocjonalną, którą im daje. Gdy relacja przestaje zaspokajać po-

trzeby aktorów, wypala się i przestaje mieć wartość, co prowadzi do jej

zakończenia. Giddens wyodrębnia trzy rodzaje miłości. „Miłość namiętna”

opiera się na intensywnej więzi seksualnej, pożądaniu oraz wyidealizowa-

niu atrakcyjności fizycznej partnera. W „miłości romantycznej” idealizacja

zostaje przeniesiona na jego charakter. Powoduje to głębokie zadurze-

nie już nie tylko w sferze fizycznej atrakcyjności wynikającej z pragnienia

rozkoszy i spełnienia seksualnego, ale głównie w wyidealizowanej osobo-

wości ukochanego, z którym pragniemy spędzić życie, naiwnie myśląc, że

będzie „usłane różami”. „Miłość współbieżna” natomiast jest połączeniem
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dwóch poprzednich rodzajów miłości w relacji traktowanej czysto utyli-

tarnie. Trwa ona dopóty, dopóki zadurzenie emocjonalne jest intensywne.

Gdy uczucie słabnie, relacja się rozpada. To właśnie ten rodzaj miłości

stanowi przejaw wykorzystania teoretycznego konstruktu „czystej relacji”

w praktyce i, zdaniem Giddensa, jest „najzdrowszym” typem miłości we

współczesnym społeczeństwie.

KONCEPCJA MIŁOŚCI ROMANTYCZNEJ HALWANIEGO

Raja Halwani, profesor filozofii w School of the Art Institute of

Chicago, swoją koncepcję miłości romantycznej przedstawił w książce

Philosophy of Love, Sex, and Mariage: An Introduction (2018)¹. Miłość roman-

tyczna w ujęciu Halwaniego jest wyodrębnionym rodzajem miłości, zde-

finiowanym w bardzo ogólny sposób jako miłość interpersonalna dwóch

niespokrewnionych osób (niezależnie od orientacji seksualnej) połączo-

nych więzią emocjonalną. Wyodrębnienie terminu „miłość romantyczna”

z całego pola semantycznego pojęcia miłości jest niewątpliwie wskaza-

ne w imię precyzji i zwięzłości. Jednak — według zasad logiki formalnej

— gdy konceptualizujemy pojęcie o węższym znaczeniu, wyodrębnione

z pojęcia szerszego znaczeniowo, pierwsze pytanie powinno dotyczyć kon-

ceptualizacji pojęcia pierwotnego, czego niestety w książce Halwaniego

brakuje. Może to prowadzić do nieświadomego lub świadomego prze-

inaczenia pola konotacyjno-denotacyjnego węższego znaczeniowo pojęcia

„miłość romantyczna”.

Na początku swoich rozważań Halwani definiuje miłość romantyczną

za pomocą terminu an emotion. Nie operacjonalizuje jednak pojęcia „emo-

cja” w sposób naukowy. Pisze, co prawda, że emocje składają się zarówno

zmyśli, przekonań, jak i z uczuć (Halwani 2018, s. 17). Czyni to jednak bez

żadnych naukowych podstaw czy odwołań. Ponadto w takim stwierdzeniu

brakuje precyzji. Autor nie opisuje relacji między przekonaniem a uczu-

ciem. Nie wiadomo nawet, czy w takim konstrukcje rozumiemy emocję

w kategoriach afektu, działającego na zasadach „bezpośredniej regulacji

zachowań”(Kolańczyk 1998), czy „uczucia głębokiego” (Szewczuk 1998,

s. 250), będącego skomplikowanym, złożonym stanem psychofizycznym.

Zabieg taki rzutuje na całą koncepcję miłości romantycznej autora i prowa-

dzi do powstania wielu sprzeczności logicznych w toku analiz. Na przykład

¹ Inne prace tego autora to: Virtuous Liaisons: Care, Love, Sex, and Virtue Ethics (2003) oraz

z zakresu filozofii polityki The Israeli-Palestinian Conflict: Philosophical Essays on Self-Determina-

tion, Terrorism and the One-State Solution (Halwani, Kapitan 2010).
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w podsumowaniu rozdziału „Miłość i moralność” Halwani (2018, s. 115)

pisze, o miłości romantycznej jako o relacji. Czyżby zatem utożsamiał po-

jęcie „stan emocjonalny” z pojęciem „relacja”? Jest to o tyle istotne, że

emocja, czy nawet stan emocjonalny, składający się z wielu (korespon-

dujących ze sobą) emocji, to subiektywna, intrapersonalna, psychiczna

właściwość człowieka. W takiej definicji miłości — być może skutecznej

na gruncie psychologii— brakuje jasnowyodrębnionegowymiaru społecz-

nego. Sprawia to, że jest ona myląca, gdy wchodzimy w przestrzeń relacji

interpersonalnych, trudno też porównywać ją z innymi koncepcjami mi-

łości, takimi jak popularne stanowisko przyjęte przez nurt personalizmu

chrześcijańskiego (Granat i in. 2018; Wojtyła 2010) czy koncepcja Ericha

Fromma (2018), który definiuje miłość jako czynną postawę podejścia do

drugiego człowieka.

Halwani (2018, s. 20–23) rozróżnia — ze względu na charakter wię-

zi — dwa rodzaje miłości romantycznej. Romantic Love 1 (RL1) można

przyrównać do uczucia zauroczenia drugą osobą, w którym patrzy się na

obiekt swojego zakochania przez pryzmat jego atrakcyjności. Jest to bardzo

egoistyczne spojrzenie na „przedmiot miłości”, gdyż najważniejsze jest

spełnienie własnych pragnień/potrzeb. W tym typie romantycznej miło-

ści (lub też jej pierwszym stadium) bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą,

rolę odgrywa pociąg seksualny oparty na atrakcyjności kochanka/kochan-

ki. Ten typ miłości romantycznej koresponduje bezpośrednio z koncepcją

amour passion Anthony’ego Giddensa. Z kolei Romantic Love 2 (RL2) bazuje

na uczuciu troski względem drugiej osoby. Ten rodzaj miłości roman-

tycznej związany jest z aktem intelektualnego i emocjonalnego poznania

partnera/partnerki prowadzącym do poczucia przyzwyczajenia się do je-

go/jej obecności. Zakochani poznają mniej atrakcyjne informacje na swój

temat (np. o swoich słabościach, problemach) i decydują się na ich ak-

ceptację. W procesie trwania relacji następuje przenikanie się osobowości

oraz „docieranie się” charakterów zakochanych. Osoby zakochane prze-

stają patrzeć na otaczającą je rzeczywistość w czysto egocentryczny sposób

(z punktu widzenia Ja), a zaczynają żyć w swego rodzaju wspólnocie, która

staje się pryzmatem obserwacji siebie i świata.

Halwani (2018, s. 11–20) przedstawia różne perspektywy postrzegania

miłości romantycznej jako zjawiska biologicznego albo nieemocjonalnego,

i polemizuje z nimi. Rozpoczyna od podejścia neurobiologicznego, kore-

spondującego, a może nawet utożsamianego z koncepcją socjobiologiczną.

Na gruncie tego podejścia miłość romantyczną tłumaczy się jako sekwen-

cję wydzielania się hormonów, co powoduje psychosomatyczne odczucia

intelektualno-emocjonalne. Halwani przytacza twierdzenie Carrie Jenkins
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(2017), że aby poznać i, co za tym idzie, zrozumieć zjawisko miłości

romantycznej, musimy przyjrzeć się zarówno procesom neurobiologicz-

nym prowadzącym do stanu emocjonalnego, czyli uczucia zakochania, jak

i spojrzeć na to zjawisko z punktu widzenia obserwatora społecznego,

by dostrzec mechanizmy relacji interpersonalnych towarzyszących miłości

romantycznej. Halwani, zgadzając się z Jenkins, żemiłość romantycznama

podwójną, biologiczno-społeczną naturę, zaznacza, że nawet przy całkowi-

tym wyjaśnieniu miłości romantycznej na płaszczyźnie neurobiologicznej,

czy też socjobiologicznej, nadal pozostaje niezrozumiała filozoficzno-spo-

łeczna istota tego pojęcia.

Na gruncie drugiej koncepcji przedstawionej przez Halwaniego miłość

romantyczną definiuje się jako pragnienie/pożądanie lub też zbiór pra-

gnień (a set of desires) nieuzasadnionych zdefiniowanymi przekonaniami

(Green 1997). Halwani zgadza się z tą koncepcją częściowo. Jego zdaniem,

można ją zastosować jedynie w odniesieniu do RL1, która z natury jest czy-

stym pożądaniem niepopartym uświadomioną przyczyną. RL2 natomiast

opiera się na poznaniu zarówno zalet, jak i wad partnera. „Decydując się”

na RL2 mamy logiczne i przynajmniej częściowo uświadomione powody

bycia zakochanym.

Halwani nie zgadza się także ze stwierdzeniem Roberta Solomona (So-

lomon, Higgins 1991), że miłość (w tym miłość romantyczna) jest cnotą,

pisząc, że miłość romantyczna, jako taka, nie jest ani moralnie pozytywna,

ani negatywna. Nie zgadza się również z twierdzeniem Rolanda de Sousy

(2015, s. 3–4), że miłość nie może być emocją, ponieważ emocja jest pro-

stym, jednorodnym sygnałem, a miłość przejawia się pod postacią różnych

emocji i dlatego jest definiowana jako warunek lub syndrom. Ta perspek-

tywa koresponduje, jak się wydaje, z koncepcją miłości zaproponowaną

przez Niklasa Luhmanna, w której miłość jako medium (kod komunika-

cyjny) stanowi płaszczyznę przejawiania się i tworzenia emocji.

Ostatnią z perspektyw, przywołanych przez Halwaniego, jest koncepcja

Aarona Smutsa, w której miłość romantyczna utożsamiana jest z troską,

będącą nie emocją, ale fundamentem, na którym emocje się kształtują.

Halwani zgadza się, że troska może być płaszczyzną, na której emocje po-

wstają, ale błędem jest, jego zdaniem, utożsamienie miłości romantycznej,

w szczególności RL1, z pojęciem troski.

Jeśli weźmie się pod uwagę przedstawione wyżej koncepcje, a zwłasz-

cza te elementy, z którymi Halwani się zgadza, to jego twierdzenie, że

miłość romantyczna jest stanem emocjonalnym, wydaje się łatwe do pod-

ważenia. Z jednej strony Halwani zgadza się, że RL1 nie opiera się na

przekonaniach, przez co nie powinna być definiowana jako stan emocjo-
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nalny, lecz jako zbiór pragnień i namiętności. Z drugiej strony twierdzi,

że RL2 polega głównie na trosce o ukochaną osobę. Troska natomiast nie

jest stanem emocjonalnym. Wynika więc z tego, że RL2 również nim nie

jest, a osoba zakochanamoże odczuwać wiele emocji, cały czas będąc zako-

chaną. Taka argumentacja podważa główne twierdzenie zawarte w książce

Philosophy of Love, Sex, and Marriage: An Introduction, że miłość romantyczna

jest stanem emocjonalnym.

Halwani (2018, s. 47–77) wymienia i opisuje cechy, które — jego

zdaniem — są powszechnie utożsamiane z miłością romantyczną. Są to:

ekskluzywność połączona z wyłącznością, stałość, unikatowość i niezastę-

powalność ukochanego/ukochanej, wspólnotowość, silna troska o ukocha-

nego/ukochną, pożądanie i aktywność seksualna, bliskość fizyczna i emo-

cjonalna, tęsknota oraz ból w przypadku straty ukochanej osoby. W takich

kategoriach, jego zdaniem, ludzie myślą o miłości. Jednakże, jak sądzę,

występuje pewna różnica między miłością romantyczną a stanami emo-

cjonalnymi. Miłość romantyczna wydaje się o wiele bardziej złożona. Sam

Halwani pisze, że podane przezeń cechy, nie wystarczają do jednoznacz-

nego opisu miłości romantycznej. Większość z cech przypisywanych przez

Halwaniegomiłości romantycznej charakteryzuje nie tylko ten typmiłości,

ale również inne jej rodzaje, a nawet przyjaźń. Niektóre natomiast charak-

teryzują tylko jeden rodzaj miłości romantycznej, na przykład pożądanie

— RL1, a poczucie silnej troski — RL2.

MIŁOŚĆ ROMANTYCZNA A MORALNOŚĆ

Przejdźmy do sfery etyki, która również stanowi istotny aspekt kon-

cepcji Halwaniego, Pisze on, że miłość romantyczna, jako zjawisko, ze

względu na emocjonalny charakter nie poddaje się ocenie moralnej. Do-

puszcza jednak moralną ocenę działań osoby zakochanej. Problem polega

na kryterium owej oceny. Jeśli założymy, że największą wartością dla za-

kochanej osoby jest faktycznie doświadczane poczucie zakochania i bycia

kochanym, to działania umotywowane uczuciem miłości lub też podjęte

przez wzgląd na tę miłość są subiektywnie usprawiedliwiane. Wyłania się

więc obraz relatywnej oceny moralnej, co wynika z subiektywnej perspek-

tywy działań, które są umotywowane dążeniem do najwyższego dobra,

jakim jest doświadczanie miłości romantycznej — wybuchowej, płomien-

nej, górnolotnej i przesiąkniętej duchem epoki romantyzmu. Romantyzm

— jak pisze Maria Ossowska (2005, s. 98) — „widział ścisłą zależność

między kształceniemwrażliwościmoralnej i wrażliwości estetycznej”, któ-

ra w dużej mierze ma podłoże emocjonalne. Omawiając zawiązek między
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miłością romantyczną a moralnością, Halwani sięga do trzech teorii etycz-

nych: konsekwencjonalizmu (utylitaryzmu), etyki kantowskiej oraz etyki

cnót.

Według The Stanford Encyclopedia of Philosophy „[…] działanie jest mo-

ralnie słuszne, […] wtedy i tylko wtedy, gdy całkowita kwota dobra dla

wszystkich minus całkowita kwota zła dla wszystkich [wynikająca z tego

działania] jest większa niż [owa] kwota netto wszystkich innych działań,

możliwych do wykonania w danej sytuacji” (Sinnott-Armstrong 2015).

Halwani (2018, s. 98–99) sięga do stanowiska klasycznego utylitary-

zmu², opartego na hedonistycznym konsekwencjonalimie, który utożsa-

mia szczęście z przyjemnością. Warto jednak odróżnić postawę hedonisty

praktykującego, który nie musi rozumowo utożsamiać się z poglądem

psychologiczno-etycznym, lecz daje przykłady takiej postawy, od posta-

wy głosiciela poglądów hedonistycznych, który nie musi zgodnie z nimi

postępować (Ossowska 1949, s. 46). Halwani wskazuje, że poza oczy-

wistymi korzyściami z bycia zakochanym miłość romantyczna prowadzi

również do takich negatywnych skutków jak ból z powodu straty, oszu-

stwa czy kłamstwa. Co więcej, tzw. niespełniona miłość może prowadzić

do wielu działań uznanych społecznie za patologiczne. Tego typumechani-

zmy działania opisała na przykład Karen Horney w Neurotycznej osobowości

naszych czasów (1968). Jednak etyka — jak pisze Halwani — dopuszcza

indywidualne dążenie do miłości, a samą miłość romantyczną, jako stan

emocjonalny, uznaje za dozwoloną, pod warunkiem, że jest ona zgodna

z wyżej wymienioną ogólną zasadą moralną.

Warto przywołać tutaj pryncypialną krytykę hedonistycznego utylita-

ryzmu sformułowaną przez Karola Wojtyłę (2010, s. 38): „Przyjemność

z istoty swojej jest czymś ubocznym, przypadłościowym, czymś, co może

pojawić się przy sposobności działania. Z natury rzeczy więc organizowa-

nie tegoż działania pod kątem przyjemności jako wyłącznego lub najwyż-

szego celu kłóci się z właściwą budową ludzkich czynów”.WedługWojtyły

miłość jest zjednoczeniem osób na wszystkich możliwych płaszczyznach

(fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej oraz duchowej), co może odbyć

się jedynie „[…] poprzez uznanie poza dobrem czysto subiektywnym, tj.

poza przyjemnością, dobra obiektywnego, które może jednoczyć osoby —

i wówczas nabiera cech dobra wspólnego” (Wojtyła 2010, s. 40). Utyli-

taryzm natomiast konfrontuje egoizmy poszczególnych osób. Jeśli nawet

² Utylitaryzm jest poglądem dotyczącym „[…] oceniania i przybierający[m] czasem po-

stać twierdzenia z zakresu psychologii oceniania, kiedy indziej zaś postać dyrektywy wska-

zującej jak oceniać należy” (Ossowska1966a, s. 297).
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zostanie podjęta próba ich synchronizacji, to „egoizmy — czytamy dalej

(Wojtyła 2010, s. 40) — pozostaną w tej harmonizacji nadal egoizmami,

z tym tylko, że te dwa egoizmy, kobiecy i męski, będą dla siebie wzajemnie

przydatne i wzajemnie korzystne”.

Etyka kantowska, inaczej niż konsekwencjonalizm, skupia się na in-

tencjach działań, a nie na samych działaniach. Gdy na przykład znajdę

zagubionego psa i postanawiam zwrócić go właścicielowi, to ważne są

moje pobudki. W etyce kantowskiej człowiek powinien kierować się jedy-

nie zasadami etycznymi, ich realizacja powinna być zawsze celem naszych

intencji i wynikających z nich działań, które nie powinny być środkiem

wykorzystanym do osiągnięcia innego celu. Maria Ossowska, analizując

ten model etyczny, wskazuje trzy czynniki odróżniające działanie wobec

drugiego człowieka podyktowane intencją, w której jest on celem tego

działania, od działania, podyktowanego intencją użycia drugiego człowie-

ka do osiągnięcia innego celu. Czynnikami tymi są: „[…] zaprzęgnięcie

człowieka do swoich celów bez liczenia się z jego celami, jego niewiedza

o tym, że jest tak właśnie traktowany, jego uprawomocnione w tej sytuacji

oczekiwanie, że stosunek działającego do niego jest stosunkiem liczącym

się z jego hierarchią wartości i jego potrzebami” (Ossowska 1949, s. 170).

Najważniejszą zasadą tego modelu etycznego jest tak zwany imperatyw

kategoryczny, „Postępuj wedle takiej tylko zasady, co do której mógłbyś

jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym” (Kant 2002,

s. 60). Maria Ossowska, nawiązując do owej „kantowskiej powszechno-

ści”, pisze przewrotnie, że bezstronność, uważana przez Davida Hume’a,

Kurta Baiera i wielu filozofów moralności za podstawowe kryterium pra-

widłowej, dającej się uogólnić, oceny moralnej „[…] nie należy […] do

dyspozycji powszechnych, co by znowu ograniczało wypowiadanie ocen

moralnych”(Ossowska 1966b, s. 26). Miłość romantyczna, rozumiana ja-

ko subiektywne, emocjonalne zjawisko, sama w sobie nie jest i nie może

być bezstronna. Dlatego— zdaniem Halwaniego (2018, s. 99–102) — ety-

ka kantowska nie nakazuje miłości romantycznej, ale dopuszcza ją pod

warunkiem, że spełnia ona powyższe kryteria.

Etyka cnót opiera się na założeniu, że istnieją szczególnie pożądane-

cechy ludzkie, zwane cnotami. Halwani (2018, s. 103) przytacza definicję

cnoty według Arystotelesa, który pisał w Etyce nikomachejskiej: „Jest tedy

dzielność etyczna pewnego rodzaju umiarem, skoro zmierza do środka ja-

ko do swego celu” (Arystoteles 2012, s. 112). Halwani twierdzi, że ten

rodzaj etyki również przyzwala na miłość romantyczną, o ile nie powo-

duje ona zaciemnienia świadomości prowadzącego do rezygnacji z bycia

człowiekiem cnotliwym.
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Halwani w podsumowaniu rozważań na temat trzech wskazanych wy-

żej systemów etycznych pisze, że miłość romantyczna (rozumiana jako

stan emocjonalny) jest przez nie dopuszczana lub też usprawiedliwiana,

choć jednocześnie wytyczane są pewne ramy, poza które człowiek za-

kochany wychodzić nie powinien. Wskazuje na kilka zasad dotyczących

zachowań osoby zakochanej wobec ukochanego/ukochanej, a także wie-

rzeń/wartości. Osoba zakochana powinna być szczera, nie krzywdzić uko-

chanego/ukochanej, utrzymywać ukochanego/ukochaną w dobrym samo-

poczuciu, dotrzymywać obietnic oraz wspierać go/ją w dążeniu do celów.

PonadtoHalwani wskazuje na istotność aspektu seksualnegowmiłości ro-

mantycznej— pisze, że jeżeli obie strony nie zdecydują inaczej, to powinny

dążyć do sprawiania sobie przyjemności na tym poziomie. Jeśli którakol-

wiek strona tego nie czyni, druga ma prawo zakończyć relację.

PODSUMOWANIE

Skoro stan emocjonalny jest zwykle odczuwany i przeżywany indywi-

dualnie przez jednostkę³, to jej tymczasowamoralność, podporządkowana

temu stanowi, nie musi pokrywać się z ramami moralnymi innych osób.

Osoba zakochana patrzy na otaczający ją świat i społeczeństwo w spo-

sób egoistyczny. Co więcej, nawet w związkumiłosnym stany emocjonalne

osób zakochanych nie muszą być jednakowe. Dlatego też pragnienie dobra

dla ukochanej osoby, ujęte subiektywnie, nie musi pokrywać się z tym, co

umiłowany uważa za dobro dla siebie.

Raja Halwani (2018) przedstawia koncepcję, według której miłość ro-

mantyczna jest stanem emocjonalnym. Koncepcja tego rodzaju, rzadko

występująca w polskiej socjologii, pojawia się w pracach Anthony’ego

Giddensa, Zygmunta Baumana czy Evy Illouz. Jest to jednak, w moim

mniemaniu, ujęcie fragmentaryczne. „Miłość — jak pisze Elżbieta Hałas

(1996, s. 190) — […] wymaga wyjaśnienia i usprawiedliwienia jako te-

mat socjologiczny. Gdyby była tylko uczuciem, irracjonalnym impulsem,

niewytłumaczalną tajemnicą, nie mogłaby być badana przez socjologów.

Jednakże podejmują oni to zagadnienie […]”.

Jak stwierdziłem wcześniej, miłość, w tym miłość romantyczna, jest

badana jako zjawisko i opisywana przez wielu socjologów. W większo-

ści przypadków wpisuje się ona w większe teorie życia społecznego, jak

u Pierre’a Bourdieu (teoria przemocy symbolicznej) czy Niklasa Luhman-

na (teoria kodu komunikacyjnego). W zależności od tego, jaką perspek-

³ Nie dotyczy to emocji przekazywanych w tłumie (Le Bon 1986).
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tywę przyjmuje badacz w stosunku do reguł rządzących społeczeństwem,

w taki też sposób ujęta zostanie koncepcja miłości, wpisująca się w realia

dynamiki społecznej.

Gdy spojrzymy na miłość romantyczną przez pryzmat koncepcji Hal-

waniego, to możemy zauważyć kilka nieścisłości metodologicznych.

Po pierwsze, co wydaje się kwestią najważniejszą, miłość romantyczna

zdefiniowana jako stan emocjonalny trudna jest do analizy w rzeczywisto-

ści społecznej. Emocja, ze swej natury, jest fenomenem subiektywnym,

przeżywanym wewnętrznie, psychicznie. Interakcja jest natomiast feno-

menem społecznym. Jeśli zamkniemy miłość romantyczną jedynie w in-

trapersonalnej sferze emocji człowieka, to w jaki sposób wytłumaczymy

miłość romantyczną przejawiającą się — jako zjawisko społeczne — w re-

lacjach interpersonalnych? Fakt, żemożnamówić o „relacji miłosnej”, sam

w sobie sugeruje, że miłość romantyczna jest właśnie zjawiskiem społecz-

nym. Oczywiście ma ona podłoże emocjonalne, jednak jest przeżywana

dopiero w procesie interakcji, na którą poza emocjami składają się decyzje

uwidocznione w działaniach podejmowanych na tle interpersonalnym.

Po drugie, niedoprecyzowanie pojęcia „miłość” (sensu largo) skutkuje

niejasnym wydzieleniem z niego pojęcia „miłość romantyczna”. Niesie to

bardzo poważne konsekwencje w trakcie późniejszego charakteryzowania

i opisywania, jakimi przymiotami charakteryzuje się miłość romantyczna

i czym tak naprawdę różni się od innych rodzajów miłości. Jest to ważne

zarówno w procesie operacjonalizacji pojęcia, analizy dynamiki społecznej

oraz w trakcie badania normmoralnych, jakimi kieruje się osoba zakochana.

Po trzecie, problemem miłości romantycznej, gdy patrzymy na nią jak

na stan emocjonalny, jest sfera moralności. Nie możemy oceniać moralnie

stanu emocjonalnego. Kształtuje on jednak nasze priorytety, tworząc su-

biektywną moralność opartą na uczuciu zakochania. Gdy miłość (w tym

zachowania względem partnera i otoczenia) sprowadzimy do stanu emo-

cjonalnego, trudno jest mówić o ocenie moralnej czynów osoby zakocha-

nej, bo jej subiektywne normy moralne, podyktowane priorytetami okre-

ślanymi przez stan emocjonalny zakochania, są inne (subiektywne) niż

ogólnie przyjęte normy społeczne otoczenia. Przedstawię to na przykładzie

innej emocji. Gdy stanem emocjonalnym nazywamy gniew, to nie może-

my go oceniać z moralnego punktu widzenia, gdyż emocje nie podlegają

ocenie moralnej. Jednak dysponujemy również pojęciem agresji, która jest

oparta na gniewie. Nie jest już jednak emocją, dlatego podlega ocenie mo-

ralnej, a nawet prawnej.

Halwanii mówi o napięciu między punktem widzenia osoby zakocha-

nej a innymi punktami widzenia. Pytanie brzmi, czy w koncepcji miłości
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zdefiniowanej jako stan emocjonalny w ogóle istnieje jakiekolwiek miejsce

na zewnętrzną (intersubiektywną) ocenę zachowań osoby zakochanej?

Reasumując: koncepcja przedstawiająca miłość romantyczną jako stan

emocjonalny może być interesująca zarówno dla psychologa, jak i dla fi-

lozofa. Jednak z socjologicznego punktu widzenia widać, jakie braki i nie-

ścisłości ma ona, gdy miłość jest rozpartywana w perspektywie dynamiki

społecznej.Ważne jest, by nie zapominać o emocjonalnym podłożumiłości

romantycznej, jednak zamknięcie jej w sferze czysto emocjonalnej wydaje

się błędem metodologicznym.
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IS ROMANTIC LOVE AN EMOTION?

Michał Dąbrowski

(Institute of Political Studies PAS, The Maria Grzegorzewska University)

Abs t r a c t

The aim of this article is to analyze Raja Halwani’s concept of “romantic love.”

Her main thesis is that romantic love is an emotion. The author of the article tries

to look at the concept from the perspective of the social sciences, juxtaposing it

with selected notions of romantic love from the border of sociology, social philo-

sophy, and theology. He considers that the approach according to which romantic

love is presented as an emotional state may be interesting not only for the psy-

chologist but also for the philosopher or sociologist. He points out that love as

an emotion is not subject to moral judgments. Finally, he concludes that when

considering romantic love from a sociological point of view, its emotional basis

should not be overlooked, but closing the phenomenon in the purely emotional

sphere seems to be a methodological error.
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PODEJŚCIE BADAWCZE

WPROWADZENIE

Moda to pojęcie, które w dyskursie społecznym pojawiło się wXIVwie-

ku na oznaczenie „systemu komunikacyjnego” odnoszącego się do wy-

glądu człowieka, odpowiadającego konkretnym normom i zasadom pa-

nującym w określonym czasie i miejscu (Perchla-Włosik 2019, s. 11).

Początkówmodymożna się dopatrywaćw praktykachmieszkańców proka-

pitalistycznych miast włoskich okresu renesansu, wykorzystujących modę

do takiego ozdabiania ciała, które odróżniałoby je od wyglądu ciał arysto-

kracji (Kapciak 1999, s. 264). Można więc powiedzieć, że idee odrębności

i naśladownictwa, dogłębnie analizowane przez Georga Simmla, od same-

go początku konstytuują filozofię mody.

Moda to powszechnie przyjęty, a jednocześnie bardzo zmienny sposób

stylizowania wyglądu, czyli ubierania się, czesania czy makijażu, popular-

ny w jakimś okresie i/lub miejscu (Linkiewicz 2014). Według Słownika

języka polskiego PWN „moda to styl charakterystyczny dla danej epoki, dla

określonego terytorium, zespół norm panujących, lansowanych przez pe-

wien czas i dotyczących zewnętrznego wyglądu człowieka (jego ubioru,

obuwia, fryzury) czy jego życia”¹. Przytoczona definicja sygnalizuje wielo-

Adres do korespondencji: e.kramkowska@uwb.edu.pl; ORCID: 0000-0002-6420-7014

¹ Mieczysław Szymczak, Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1978, s. 501.
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znaczność pojęciamody, która na przestrzeni wieków przestała być utożsa-

miana wyłącznie z wyglądem. Modne może być miejsce, sposób spędzania

czasu, styl życia, styl muzyczny czy artystyczny. Naukowo rzecz ujmując:

„z jednej strony moda może być konkretnym, wytworzonym przemysło-

wo lub rzemieślniczo przedmiotem okrywającym ludzkie ciało ubiorem,

a z drugiej może odnosić się do określonego modelu kulturowego, który

obejmuje to co modne, nieustającą zmianę oraz pojawianie się po so-

bie przedmiotów noszących znamiona nowości i aktualności” (Reckwitz

2017, s. 166). Podobne rozumienie tego terminu spotykamy w języku

potocznym — moda zwykle kojarzona jest z krótkotrwałym, a mimo to

powszechnym cyklem stylu ubierania się i, co ważniejsze, łączona jest

z zachowaniami ludzi młodych. Podłożem takiego stanu rzeczy może być

mniej entuzjastyczne nastawienie osób starszych wobec nowości i zmian,

będących immanentną cechą mody. Nie można też nie dostrzegać znacze-

nia zjawiska określanego w literaturze zagranicznej jako the age-ordering

of clothes (Twigg 2007), czyli społecznie zdefiniowanego i „uporządkowa-

nego” sposobu ubierania się reprezentantów poszczególnych grup wieku.

Łączenie mody z młodością jest też uwarunkowane historycznie.

Obserwujący świat mody Gilles Lipovetsky dostrzega, że lata sześć-

dziesiąte XX wieku to początek demokratyzacji mody, czyli przejścia od

starego systemu mody (one hundred fashion) traktowanej jako luksus klas

wyższych, do fazy mody otwartej (open fashion). Open fashion to moda wy-

mykająca się ograniczającej mocy tradycji, taka, która sprawia, że zamiast

uniwersaliów proponowana jest różnorodność. „[…] określone zachowa-

nia — pisze Lipovetsky (2008, s. 402) — mogą być determinowane przez

przynależność do klas, narodów czy grup wiekowych, oddziaływania te

przestają być jednakże wyłączne i jednostronne […]. Charakterystyczne

dla epok tradycyjnych naśladownictwo o charakterze zamkniętym, zo-

stało zastąpione naśladownictwem jednostkowym i częściowym”. Open

fashion to moda, w której kryterium klasowe nie ma już takiego znacze-

nia jak dawniej. Liczy się wolność i równość, a podstawową wartością

jest jednostka. Zmiana ta związana była z pojawieniem się społecznej roli

człowieka młodego, mającej podłoże w wydarzeniach lat sześćdziesiątych

obserwowanych w Stanach Zjednoczonych oraz w wielu krajach Europy

Zachodniej². Oprócz wojny w Wietnamie i towarzyszących jej protestów

antywojennych kluczowe znaczenie miała wówczas rewolucja seksualna

² Na przykład w Wielkiej Brytanii rozmaite subkultury Londynu, obejmujące przede

wszystkim młodzież i młodych dorosłych, zaczęły wzorować się na modzie ulicznej (street

style). Ta indywidualistyczna i eksperymentalna moda traktowana była jako sprzeciw wobec
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oraz powstanie i rozwój subkultury hippisowskiej określającej się jako

ruch młodzieżowy. Hippisi stali się ucieleśnieniem buntu młodych prze-

ciwko światu dorosłych, wraz z jego instytucjami, normami i zakazami.

Rola człowieka młodego, wcześniej oparta na kryterium wieku, z czasem

„stała się synonimem nowego wzoru konsumpcji, w tym konsumpcji zwią-

zanej z ubiorem. Młody człowiek miał przede wszystkim wyglądać młodo

i czuć się młodo. Osiągnięcie młodego wyglądu stało się najważniejszym

celem ubioru” (Dowgiałło 2015, s. 26). Wydaje się, że po dziś dzień „by-

cie modnym oznacza bycie młodym, a bycie młodym to bycie zmiennym”

(Braunstein, Doyle 2002, s. 24).

Świat mody nie jest jedynym obszarem, w którym obserwujemy współ-

czesne zorientowanie na młodość. Jest to zjawisko o zdecydowanie szer-

szym zasięgu. Zauważa to Anthony Giddens i nazywa dzisiejsze społe-

czeństwo „młodniejącym” („youthing” society), przez co rozumie „społe-

czeństwo, w którym zwyczaje i zachowania osób starszych są zbieżne ze

zwyczajami i zachowaniamimłodszego pokolenia” (Giddens 2009, s. 170).

Z jednej strony demografowie biją na alarm i przestrzegają przed następ-

stwami postępującego procesu starzenia się społeczeństw Europy, z dru-

giej zaś szerząca się dziś juwenalizacja kultury skłania do dyscyplinowania

starości, podporządkowania jej nowym normom, zgodnie z którymi mię-

dzy innymi sposób ubierania się, czesania czymakijaż odgrywają kluczową

rolę w oznaczeniu prestiżu społecznego jednostki — jej wygląd ocenia-

ny jest w odniesieniu do współczesnego kanonu piękna — ciała młodego

i harmonijnego. Kult i aktywność młodości proponowane są jako sposób

egzystencji współczesnego człowieka (Rejakowa 2010, s. 16). W związku

z tym udane starzenie się coraz bardziej interpretowane jest jako starzenie

się bez pokazywania starości. Starość należy odmłodzić, wiek metrykalny

— ukryć. Nietrudno zauważyć, że wiele osób starszych realizuje te „za-

lecenia” i praktykuje zachowania, które mają odmłodzić wygląd ich ciała.

Przejawia się to między innymi w sferze ubioru.

Zagadnienie mody i ubioru ludzi starych w kontekście starzenia się

społeczeństw od wielu lat analizuje Julia Twigg. Zwraca uwagę na funkcjo-

nujący w każdym społeczeństwie the age-ordering of clothes, który wyznacza

również sposób ubierania się seniorów. Zgodnie z nim, zdaniem autorki,

osoby w starszym wieku powinny nosić dłuższe i mniej kształtne ele-

menty garderoby, mniejsze dekolty, ubrania o ciemniejszej kolorystyce,

co czyni je niejako niewidzialnymi w przestrzeni społecznej (Twigg 2013;

haute couture, czyli mody ekskluzywnej, tworzonej na zamówienie i w związku z tym będącej

narzędziem zaznaczania różnic społecznych (Reckwitz 2017, s. 167).
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Gibson 2000; Greer 1991). Marginalizacja seniorów jest też jedną z przy-

czyn niedostatecznego rozpoznania zagadnienia ich ubioru w literaturze

socjologicznej czy gerontologicznej. Inny powód tomiędzy innymi przeko-

nanie, że moda podkreśla atrakcyjność fizyczną czy seksualność człowieka,

a nieliczni postrzegali/postrzegają ciało seniora z tej perspektywy. Jednak

zwiększanie się populacji osób starszych spowodowało, że stała się ona

bardziej widoczna w przestrzeni społecznej, także pod względem ubioru,

co wiąże się ze wzrostem zainteresowania modą. Nie bez znaczenia jest

też, zdaniem Chrisa Gillearda i Paula Higgsa (2000), analizowanie starości

w kontekście konsumpcji, aktywności społecznej czy osobistego rozwo-

ju. W rezultacie czynniki decydujące o dokonywanych przez ludzi starych

wyborach konkretnych elementów garderoby są przedmiotem naukowych

poszukiwań (Williams, Sołtysiak 2016; Twigg 2007; 2013; Slevin 2010;

Szarota 2008; Szlendak, Pietrowicz 2007). Co w tym zakresie udało się

ustalić? Niestety niewiele, gdyż jak dotąd — zwłaszcza w nauce polskiej

— jest to temat niszowy. Dostępne opracowania posłużą tu jako punkt

odniesienia w dyskusji wyników zaprezentowanych dalej badań własnych.

We wstępie do jednej ze swoich książek Julia Twigg (2013, s. 3) napisa-

ła: „[…] moda i starość czują się niekomfortowo w swoim towarzystwie.

Moda zamieszkuje świat młodzieńczego piękna, fantazyjnej wyobraźni,

powabu. Jej dyskursy są szaleńcze, wizerunki pełne blasku i — przede

wszystkim — młodzieńcze. Starość z kolei postrzegana jest jako czas sza-

rości, naznaczony «rozbratem» z modą, związany ze stonowaną, samona-

pędzającą się nieefektowną prezencją. […] Z perspektywy świata mody

starość jest peryferyjna i zaprzecza centralnymwartościommody, gdyż ząb

czasu niszczy młodzieńcze piękno, które moda chce podkreślać”. Stano-

wisko autorki skłania do zastanowienia. Badaczka analizuje zagadnienie

mody i ubioru seniorów na podstawie badań i obserwacji prowadzonych

wśród osób starszych w Wielkiej Brytanii. Uznałam, że interesującym bę-

dzie sprawdzenie, czy wysuwane przez nią wnioski pasują do sytuacji

polskich seniorów.

Postanowiłam przyjrzeć się ubiorowi osób starszych — kobiet i męż-

czyzn. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród osób w wieku 60 lat

i więcej poszukiwałam odpowiedzi na następujące pytania: Co na temat

sposobu ubierania się dzisiejszych seniorów sądzą osoby starsze? Czy ich

zdaniem podążają za modą rozumianą jako naśladownictwo albo narzę-

dzie służące pokazaniu swej odrębności? Co w opinii badanych warunkuje

sposób ubierania się współczesnych seniorów? Zagadnienia te analizuję

z uwzględnieniem płci badanych, a punkt wyjścia przedstawionych roz-

ważań stanowi Simmlowska koncepcja mody.
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GEORG SIMMEL I JEGO FILOZOFIA MODY

Zaproponowana przez Georga Simmla koncepcja mody zwraca uwa-

gę na kilka jej specyficznych przymiotów. Po pierwsze — autor traktował

modę jako formę uspołecznienia. Po drugie — analizowane przez niego

idee naśladownictwa i odrębności, będące immanentną właściwością mo-

dy, stały się podstawą teorii trickle down.

Myśl socjologiczna Simmla to odniesienie do zjawiska wzajemnego

oddziaływania opartego na regule panrelacyjności, zgodnie z którą wszyst-

ko wchodzi w relację ze wszystkim. „Dla Simmla rzeczywistość jako ta-

ka ma przede wszystkim charakter relacyjny, stąd pojęciami kluczowymi

w jego socjologii są interakcja i uspołecznienie” (Dowgiałło 2015, s. 46).

Analizując interakcje Simmel zwracał uwagę na ich formę, czyli na zo-

biektywizowane wzory wzajemnego oddziaływania na siebie jednostek,

obok elementów spontaniczności stanowiące podstawę interakcji (Szac-

ki 2003, s. 451). Podążając tym tropem Simmel bez większych trudności

połączył modę z uspołecznieniem dostrzeganym w sposobie ubierania się

jednostek. Pojmowanie mody jako formy uspołecznienia to wskazanie, że

jest ona „wzorem interakcji, która charakteryzuje się dynamiką wynika-

jącą z poszukiwania równowagi między upodobnieniem i odróżnieniem,

gdzie upodobnienie symbolizuje aspekt społeczny, a odróżnienie aspekt

jednostkowy” (Dowgiałło 2015, s. 57). Zdaniem Simmla naśladownictwo

i odrębność są naturalnie wpisane w system mody. I to on jako pierwszy

w pełni rozpoznał, zrozumiał i opisał ową złożoność dialektycznej relacji

między wspomnianymi aspektami mody i jej ambiwalentną naturę.

„Moda to naśladownictwo danego przykładu, zaspokajające pragnienie

adaptacji społecznej: wiedzie jednostkę drogą, którą podróżują wszyscy.

[…] Zarazem w mniejszym stopniu zaspokaja pragnienie różnicowania,

tendencję ku odmienności, pragnienie zmiany i przeciwieństwa […]. Mo-

da stanowi po prostu jedną z wielu form życia, za pomocą których staramy

się połączyć w jednolitej sferze działalności tendencję ku społecznemu

ujednolicaniu i pragnienie jednostkowego odróżniania się i zmiany” (Sim-

mel 2007a, s. 273). Naśladownictwo uwalnia człowieka od konieczności

podejmowania decyzji i od estetycznej odpowiedzialności za ich skutki,

pokazując konkretny sposób ubierania się, zachowania, określone sądy czy

cały styl życia, w którym wyraża się człowiek. Negatywną stroną tej wła-

sności mody jest jej zdolność do sprawowania władzy. Moda „wprowadza

niezwykle silny system znaków, który decyduje o całokształcie zachowań

społecznych” (Linkiewicz 2014, s. 281), w niektórych przypadkach stając

się nawet źródłem opresji. Zależność tę dostrzegł Simmel (2007a, s. 272):
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„moda jest społeczną formą, która — podobnie jak prawo — dotyczy ze-

wnętrznych aspektów życia, tylko tych jego stron, które zwrócone są ku

społeczeństwu. Dostarcza nam formuły, dzięki której można zaświadczyć

naszą zależność od czegoś, co jest ogólnie przyjęte, nasze posłuszeństwo

normom narzuconym przez epokę”.

Jednak moda jest też narzędziem, za pomocą którego jednostka może

ujawnić tkwiącą w niej potrzebę wyrażenia swej indywidualności, autono-

mii zachowania czy wyróżnienia się z ogółu, na przykład poprzez zasto-

sowanie oryginalnego połączenia elementów garderoby. W takiej sytuacji

moda może posłużyć ucieleśnieniu tożsamości. W jednym ze swoich ese-

jów Simmel (2008, s. 432 stwierdził): „Społeczeństwo składa się z istot,

które tylko po części są istotami społecznymi, co więcej, z istot, które z jed-

nej strony postrzegają siebie jako egzystencje w pełni społeczne, z drugiej

strony, przy tej samej treści, jako egzystencje w pełni osobiste”. W in-

nymmiejscu konstatował: „moda jest taką formą życia, która ma zapewnić

kompromismiędzy tendencją do społecznego zrównania a tendencją do in-

dywidualnej odrębności” (Simmel 2006, s. 22). „Każdy typ uspołecznienia

— pisał — powinien utrzymać równowagę między potrzebą indywiduali-

zacji a potrzebą socjalizacji, niezależnie od różnic treści i formy, jakie te

potrzeby mogą przybierać” (Simmel 2005, s. 264). A zatem dwie tenden-

cje społeczne — potrzeba jedności i potrzeba izolacji — są w koncepcji

Simmla traktowane jako istotne dla ustanowienia mody, wręcz z nią nie-

rozłączne. „Jeżeli jednej z nich zabraknie, moda nie powstanie, albo jej

panowanie skończy się gwałtownie” (Simmel 2007a, s. 275).

Idee naśladownictwa i odrębności zarysowane w Simmlowskiej kon-

cepcji mody dały początek teorii trickle down, czyli przenikania mody z góry

na dół. „Według tej koncepcji moda «skapuje» w dół drabiny społecznej, po-

nieważ klasy niższe naśladują modę klas wyższych. Kiedy klasy te, chcąc

podwyższyć swój status, przejmują modę góry drabiny społecznej, klasy

wyższe, pragnąc z kolei utrzymać swój status, zwracają się ku nowej mo-

dzie, dzięki której upodobnienie obu klas staje się niemożliwe” (Dowgiał-

ło 2015, s. 24). Teoria Simmlamoże stanowić wytłumaczeniemechanizmu

mody i jest pomocna w przewidywaniu jej cykli. Moda zmienia się wów-

czas, gdy style klasy wyższej i niższej stają się do siebie bardzo podobne

(Perchla-Włosik 2019, s. 16).

Bogna Dowgiałło (2015, s. 58) zauważa, że sam Simmel nie używał

określenia trickle down. Chociażby angielska, a nie niemiecka, nazwa nada-

na jego spostrzeżeniom może świadczyć o tym, że określenie to zawdzię-

czamy interpretatorom jego koncepcji. Trzeba też zaznaczyć, że klasycz-

na koncepcja Simmla podlegała wielu rewizjomi, gdyż zmiany społeczne
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obserwowane na przełomie XX i XXI wieku spowodowały konieczność

przemyślenia poszczególnych kwestii, zwłaszcza tych dotyczących kierun-

ku przepływu mody. Na przykład Herbert Blumer (1969) nie zgadzał się

z tezą Simmla dotyczącą wertykalnego przenikania mody — jego zda-

niem przynależność do klasy społecznej nie determinuje bycia modnym

lub niemodnym. „W dobie kultury masowej moda dociera równocześnie

do przedstawicieli wszystkich klas społecznych i nie można jej traktować

jako pochodnej podziałów opartych na kryterium klasowym. Ludzie przyj-

mują danąmodę nie dlatego, że chcą naśladować klasy wyższe, ale dlatego,

że moda im się podoba” (Dowgiałło 2015, s. 38). Podobnego zdania był

Fred Davis, który zaproponował, by analiza zjawiska mody uwzględniała

zwykłych ludzi, którym często odmawia się roli „modowych innowato-

rów”. Twierdził, że moda i styl ubioru nie oznaczają tego samego dla

wszystkich członków społeczeństwa, a dyfuzja mody jest wielokierunko-

wa. Przyjęcie wertykalnegomodelu jest znacznym uproszczeniem, którego

nie da się obronić mniej więcej od lat sześćdziesiątych XX wieku, czyli od

fazy open fashion (Davis 1989, s. 200–220). Dokonujące się zmiany przy-

czyniły się do wypracowania koncepcji bublle-up, czyli przenikania mody

w górę drabiny społecznej, o czym czytamy w opracowaniach Teda Po-

lhemusa. Jego zdaniem wielcy projektanci podpatrują stylizacje modowe

przedstawicieli niższych grup społeczno-ekonomicznych, które następnie

popularyzują wśród klasy wyższej (Polhemus 1994). Dotyczy to na przy-

klad stylizacji subkultur młodzieżowych czy muzycznych. „Style, które

rozpoczęły swoje życie na ulicy, mogą w końcowym etapie znaleźć się na

największychwybiegach, noszone przez top-modelki, a przedmioty będące

niegdyś subkulturowymi emblematami stają się główną modową alterna-

tywą dla wszystkich” (Perchla-Włosik 2019, s. 22). Model bublle-up jest

zatem przeciwieństwem teorii trickle down.

Dla przedstawionych tu rozważań ważne jest, by zaznaczyć, że oprócz

kontekstu stratyfikacji społecznej, w którym Simmel osadził idee naśla-

downictwa i odrębności, modę wiązał on również z płcią. Uważał miano-

wicie, że naśladownictwo w modzie, czyli podążanie za normami okre-

ślonymi przez epokę, jest praktykowane przede wszystkim przez kobiety.

„Jeśli moda— pisał Simmel (2007b, s. 11)—wyraża i jednocześnie akcen-

tuje popęd egalitarystyczny i indywidualistyczny, powab naśladownictwa

i chęci odznaczenia się, wówczas być może wyjaśnia to, dlaczego kobie-

ty w ogóle z tak szczególną mocą ulegają modzie. Ze słabości pozycji

społecznej, na którą kobiety były skazane w nad wyraz przeważającej czę-

ści dziejów, wynika ich ścisłe przywiązanie do tego, co jest «obyczajem»,

do tego, «co uchodzi», do powszechnie uznawanej i akceptowanej formy
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istnienia. Słaby bowiem unika indywidualizacji, […] tylko typowa forma

życia gwarantuje mu ochronę, która silnemu przeszkadza w wykorzysty-

waniu jego wyjątkowych sił”.

Zacytowany fragment pokazuje, jak się wydaje, w jaki sposób moda

może sprawować władzę nad człowiekiem, a konkretnie nad kobietą i jej

ciałem. Ze względu na słabość pozycji społecznej przestrzega ona norm

społecznych w zakresie mody i nie tylko. Dalej Simmel (2007b, s. 12–13)

pisze: „Jednak na utrwalonym gruncie obyczaju, przeciętności, powszech-

nego poziomu kobiety dążą też do możliwej, względnej indywidualizacji

i zaakcentowania własnej osobowości. Moda oferuje im tę kombinację.

[…] Moda jest jakby wentylem, z którego uchodzić będzie kobieca potrze-

ba pewnego odznaczenia się oraz indywidualnego zaakcentowania, gd y

na i nny ch ob s z a r a ch n i e b ędz i e j e j d ane zna l e ź ć moż l i -

woś c i z a spoko j en i a. […] Mężczyzna w mniejszym stopniu będzie

potrzebował tych zewnętrznych form urozmaicenia. Tak właśnie obojęt-

ność na mody zewnętrznego wyglądu są cechami specyficznie męskimi —

nie dlatego, że mężczyzna jest istotą bardziej jednolitą, ale dlatego, że jest

kimś bardziej wszechstronnym”. Jak zauważa Andreas Reckwitz (2017,

s. 167–168): „mimo że konkretny styl lub ubranie dzięki projektantowi-ar-

tyście zmierza ku estetycznej wyjątkowości, decydująca się na nie kobieta

w dużej mierze dokonuje tym samym kulturowej dystynkcji”. Nawiasem

mówiąc, świat mody często kreowany jest przezmężczyzn (projektantów).

Podporządkowywanie się normom społecznym, zwłaszcza tym doty-

czącym mody, a więc wyglądu, ubioru, zachowania, zdaniem Simmla czę-

ściej przynależy kobietom niż mężczyznom. Jeśli zaś zdarza się kobietom

wykorzystywać modę jako narzędzie do pokazania swej odrębności, to

dzieje się tak wówczas, gdy nie są w stanie uczynić tego na innych płasz-

czyznach. Wszechstronny mężczyzna ma w tym zakresie większą swobo-

dę i dowolność, a nawet jeśli podąża za modą, wykorzystuje to na rzecz

wzmocnienia własnej pozycji. Simmel (2007b, s. 13) pisze: „Z jednej stro-

ny mężczyzna, który w stan zawodowy wrasta, włącza się w sferę względ-

nego upodobnienia, w obrębie swojego stanu jest równy wielu innym

osobnikom, często jest egzemplifikacją pojęcia swego stanu lub zawodu.

Z drugiej i jakby w rekompensacie za to zdobi go pełnia znaczenia, rze-

czowa i społeczna siła jego stanu, a do jego znaczenia indywidualnego jest

dodane jego znaczenie społeczne”. Być może dlatego moda, sposób ubie-

rania się czy wygląd częściej analizowane są w odniesieniu do kobiet. To

one regularnie kupują ubrania, wydają na nie więcej pieniędzy i to ich apa-

rycja częściej jest przedmiotem uwagi i komentarzy niż wygląd mężczyzny

— choć przyznać należy, że ostatnimi czasy to się zmienia. Wydaje się jed-
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nak, że „dążenie do uzyskania fizycznego piękna było zawsze i wciąż jest

źródłem konstruktywnego dla tożsamości kobiety i odrębnego dla niej —

w porównaniu z mężczyzną— doświadczenia biograficznego […].Wygląd

kobiety stanowi zawsze podstawowy, wyjściowy wyznacznik identyfikacji.

Jest ekspresją nieodwołanych oczekiwań, narzucanych ciału kobiety przez

obowiązujące standardy i normy społeczne” (Gromkowska-Melosik 2013,

s. 63). I niezależnie od tego, czy rzecz dotyczy kobiet młodych czy starych,

każda z nich powinna uosabiać wzory piękna określone owymi standar-

dami. Pomagają w tym przeróżne praktyki społeczne, a moda i medycyna

odgrywają kluczową rolę w społecznym manipulowaniu ciałem kobiecym,

„stanowiąc — zdaniem Agnieszki Gromkowskiej-Melosik (2012, s. 18) —

podstawową strategię w potwierdzaniu asymetrycznych stosunków mię-

dzy kobietami i mężczyznami, zawsze na niekorzyść tych pierwszych”.

Podobnego zdania jest Sheila Jeffreys (2005), według której moda zawsze

była postrzegana jako narzucanie opresyjnych form tożsamości płciowej

czy ucieleśnienie praktyk mających na celu uprzedmiotowienie i ograni-

czenie kobiet, a nawet zamknięcie ich w defensywnych i nieautentycznych

formach prezentacji. Uznałam więc, że zagadnienie mody i ubioru senio-

rów warto rozpatrywać nie tylko w odniesieniu do wieku, ale też płci.

Simone de Beauvoir (2003) analizując sytuację kobiet stwierdziła, że

w kulturze patriarchalnej nie ma miejsca na mądrość i intelekt kobiet. Kul-

turowa koncepcja płci zakłada, że pozycja społeczna mężczyzny jest podyk-

towana jego intelektem i osiągnięciami, na przykład zawodowymi, a pozy-

cja społeczna kobiety w dużej mierze zależy od jej wyglądu. Pułapka patriar-

chatu wydaje się najokrutniejsza w stosunku do kobiet wwieku podeszłym.

„Stara, mądra kobieta nie budzi podziwu, lecz lęk. A gdy próbuje uciec od

swego wieku i przypisanej mu niewidoczności starzejącego się kobiecego

ciała — staje się śmieszna” (Gajewska 2008, s. 268). Mocne słowa. Czy

faktycznie tak jest? Czy strach kobiet przed starością popycha je do śmiesz-

nych (w ocenie innych) zachowań? „Moda — pisał Simmel (2007b, s. 13)

— stanowi dla kobiet w pewnym sensie element zastępczy pozycji w danym

zawodzie”. Starsze kobiety etap aktywności zawodowej mają już za sobą.

Czy zatem spostrzeżenia Simmla są szczególnie trafne w odniesieniu do ich

sytuacji? Czy w ich przypadku moda, a konkretnie sfera ubioru służy jako

narzędzie upodobnienia się czy może zaakcentowania indywidualności?

METODOLOGIA BADANIA

Badania, które tu przedstawiam, przeprowadziłam w czerwcu–listopa-

dzie 2019 roku wśród osób w wieku 60 lat i więcej. Na początku posłu-
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żyłam się strategią ilościową, sięgnęłam po metodę sondażu diagnostycz-

nego, a wybraną techniką była ankieta rozdawana pt. „Nasze ubrania”,

składająca się z piętnastu pytań. W drugim etapie zastosowałam strate-

gię jakościową — przeprowadziłam wywiady swobodne z osobami, które

wyraziły na to zgodę.

O wypełnienie ankiety poprosiłam uczestników projektu Akademia

Trzeciego Wieku, który jest realizowany na Uniwersytecie w Białymsto-

ku od marca 2019 roku. Ma on umożliwić osobom starszym, zwłaszcza

tym, które dotychczas nie miały takiej szansy, udział w działaniach eduka-

cyjnych. Seniorzy, uczęszczając na warsztaty i wykłady, wzbogacają swą

wiedzę, doskonalą umiejętności, co powinno zapobiec ich wykluczeniu

w różnych sferach. Podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów za-

proponowałam uczestnikom wypełnienie ankiety oraz poinformowałam

o planowanym drugim etapie badań (wywiady), prosząc, by chętni do

rozmowy zgłosili się do mnie indywidualnie w celu ustalenia dogodnego

terminu spotkania.

W sumie zgromadziłam 134 ankiety. Wśród ankietowanych domino-

wały seniorki (67,2%), mężczyźni stanowili blisko 1/3 (32,8%). Najlicz-

niejszą grupą były osoby w wieku 60–69 lat (49,3%), nieco starszych

(70–79 lat) było 42,5%, a liczących 80 lat i więcej 8,2% ankietowanych.

Dominowały osoby z wykształceniem wyższym (47%), a 37,3% wskaza-

ło na ukończenie szkoły średniej. Blisko połowa (47,8%) seniorów oceniła

stan swego zdrowia jako dobry, a 44,7% jako przeciętny. Bardzo dobrą kon-

dycję zdrowotną zadeklarowało 7,5% osób. Gotowość udziału w drugim

etapie badań wyraziły 22 osoby (15 kobiet i 7 mężczyzn). Najmłodsza nar-

ratorka miała 63 lata, najstarsza — 90. Blisko połowę narratorów (10/22)

stanowiły osoby w wieku 60–69 lat, 7 osób należało do grupy wiekowej

70–79 lat, a pozostali rozmówcy mieli 80 lat i więcej. Wszyscy ocenili stan

swego zdrowia jako dobry.

Podstawową zmienną, którą uwzgledniam w rozważaniach, jest płeć

(K — kobieta; M — mężczyzna) moich respondentów i narratorów. Pre-

zentowane badania traktuję jako badania wstępne i przygotowanie do dal-

szej diagnozy o zasięgu ogólnopolskim.

(MODNE) UBIERANIE SIĘ WSPÓŁCZESNYCH SENIOREK I SENIORÓW

W OCENIE BADANYCH

Teoretycy mody, w tym Simmel, udowadniają, że moda łączy atrakcyj-

ność zmiany i urok odróżniania się z pragnieniem konformizmu i dopaso-

wania się do reszty. Moda też, co równie istotne, kształtuje zasób wiedzy
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o tym, co w danej chwili jest wartościowe i za czym warto podążać (Twigg

2013). Tylko czy to, co jest wartościowe dla młodszych generacji, jest też

takim dla osób starszych?

Zapytałam respondentów, co podoba i nie podoba się im w tym, jak

ubierają się dzisiejsze kobiety-seniorki i dzisiejsi mężczyźni-seniorzy?

Zacznijmy od ubioru kobiet (wykres 1).Wszystkie osoby badane odpo-

wiedziały, że u współczesnej seniorki lubią schludność, czystość i dbałość

o wygląd. Na drugim miejscu pojawił się dobry gust, stosowność ubrania

do okoliczności (K: 94,4%; M: 91,2%), a trzecią co do częstości wskazań

była odpowiedź: swoboda wyboru ubrania (M: 93,2%; K: 92,2%). Niemal

identyczny był stosunek kobiet i mężczyzn do odpowiedzi „elegancja, kla-

Wykre s 1

Co się Panu(i) podoba w tym, jak dzisiaj ubierają się kobiety-seniorki? (w %)

22,7
18,9

34,1***
6,7

27,3*
21,1

56,8
53,3

61,4
63,3

52,3***
64,5

84,1***
65,6
65,9

78,9
95,5*

86,7
90,9**

88,9
75,0***

90,0
93,2*
92,2
91,2***
94,4

100,0
100,0

20 40 60 80 1000

wszystko mi się nie podoba

wyeksponowane ciało, seksowność

różnorodność, ekstrawagancja

modne ubieranie się

wysoka jakość, markowe ubrania

żywe kolory ubrań

stonowane kolory ubrań

skromność

wygoda ubioru

elegancja, klasyczny styl

kobiecość, kobiecy styl, np. noszenie
sukienek…

swoboda wyboru ubrania

dobry gust, stosowność ubrania

schludność, czystość, dbałość o wygląd

mężczyźni kobiety

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

Źródło: badania własne.
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syczny styl”. Jednakże seniorkom zdecydowanie częściej niż seniorom po-

doba się u rówieśniczek kobiecy styl ubioru, czyli noszenie sukienek, spód-

nic (K: 90%; M: 75%), jego skromność (K: 78,9%; M: 65,9%), żywe kolory

garderoby (K: 64,5%; M: 52,3%). Z kolei badanym mężczyznom zdecydo-

wanie częściej niż kobietomw stroju rówieśniczek odpowiadawygoda ubio-

ru (M: 95,5%; K: 86,7%), stonowane kolory ubrań (M: 84,1%; K: 65,6%),

a nawet wyeksponowane ciało, seksowność ubioru (M: 34,1%; K: 6,7%).

Piotr Szarota, analizując psychologię stroju mieszkańców powojennej

Polski, tak opisuje stare kobiety: „Kobiety przestają dbać o swój wygląd,

higienę i mieszkanie […]. Potrafią całymi dniami siedzieć przy oknie, słu-

chać radia bądź wpatrywać się w telewizor. Nie dla starych jest wyjście do

kina, nie dla starych też ładny wygląd w myśl przysłowia Stary nie stoi o mo-

dę, ale owygodę. Zwracają uwagę na praktyczność stroju. Musi być wygodny,

ciepły i koniecznie w ciemnym kolorze” (Szarota 2008, s. 166–167).

Zacytowany fragment może pomóc w interpretacji opinii osób bada-

nych. Po pierwsze — przytoczone przez Szarotę przysłowie wydaje się

wciąż aktualne, o czym można wnioskować ze wskazań badanych męż-

czyzn, choć kobiet również. Po drugie — kolorystyka ubrań. Częściej wy-

rażaną przez starszych mężczyzn preferencję dla nierzucających się w oczy

kolorów odzienia można potraktować jako przejaw ich zachowawczej po-

stawy i „ukłon” w stronę społecznie określonego porządku ubioru i tra-

dycyjnego wizerunku osoby w podeszłym wieku, którą powinna cechować

powaga. Ciemna kolorystyka ubrań może być w tym zakresie pomocna.

Kiedy zapytałam osoby biorące udział w drugim etapie badań (czy-

li w wywiadach) o ich opinie na temat kolorów ubrań noszonych przez

współczesnych seniorów jedna z kobiet powiedziała:

Kiedyś starsze osoby bardziej preferowały czerń, brązy, odcienie szarości. Takie smut-

ne kolory. Ale zauważyłam, że teraz są żółcie, czy kolorowe kwiaty, latem sukienki,

topiki w takie łączki, teraz bardziej kolorowo [K, 71]³.

Albo komentarz innej kobiety:

Uważam, że seniorzy noszą wszystkie kolory ubrań, ale w bardziej spokojnych od-

cieniach, czyli nie takich krzykliwych i w oczy to nie kole, czyli róż nie jakiś tam

krzykliwy, ale bardziej zgaszony, albo czerwień… Przecież to też ludziom starym

pasuje [K, 75].

Warto zacytować wypowiedź jeszcze jednej narratorki, która komentu-

jąc kolorystykę ubrań seniorów, odniosła się do czasów PRL-u:

³ Oznakowanie fragmentów cytowanych wywiadów jest następujące: K (kobieta), M

(mężczyzna), po przecinku został podany wiek rozmówcy.
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Jak byliśmy za żelazną kurtyną to było tylko szaro i brązowo. Tak się ubierali seniorzy

jak byłam młoda, takie smutne ubrania. Po wojnie nic nie było, szare, bure, smutne

jak ja to mówię, ale to dlatego, że nie było konfekcji, nie było produkcji materiałów

tak jak dziś, kolorowych. Był czarny kolor, brązowy i szary i jeszcze jakiś taki kawa

z mlekiem czy coś takiego. To takie były kolory. W latach sześćdziesiątych powoli

zaczynało się to zmieniać [K, 88].

Wydaje się zatem, że część seniorów, głównie seniorek, kupowanie

i noszenie kolorowych, a więc także modnych ubrań może traktować jako

„nadrabianie” minionych lat naznaczonych „brakiem wszystkiego”. Teraz

można korzystać z tego, co oferuje kultura konsumpcyjna, i wydaje się, że

seniorki są bardziej otwarte na trendy mody. Czy ich zachowanie można

uznać za egzemplifikację Simmlowskiej idei naśladownictwa? Niewyklu-

czone, że tak. Pomocnym w zajęciu stanowiska w tej sprawie może być

następujący komentarz jednego z mężczyzn:

Wyjazdy za granicę dużo dały i wejście Polski do Unii. Ludzie zaczęli więcej podró-

żować i podglądali jak i co i wprowadzali u siebie to co tam zobaczyli. I to udzielało

się też osobom starszym [M, 66].

Na wykresie 1 zauważalna jest także różnica w podejściu kobiet i męż-

czyzn do seksownego wyglądu i wyeksponowanego ciała kobiety. Badani

wypowiadali się na temat ubioru starszych kobiet, ale nie można wyklu-

czyć, że męskie oko wciąż „szacuje” ciało kobiece pod względem fizycznej

atrakcyjności i związanej z nią zmysłowości.

A co sądzą badani na temat ubioru współczesnego mężczyzny w star-

szym wieku? (wykres 2). W niemal identyczny sposób badane kobiety

i mężczyźni odbierają dobry gust i stosowność ubrania rówieśnika, prak-

tykowaną przez niego wygodę ubioru czy sportowy styl. W pozostałych

kwestiach pojawiają się różnice. Kobietom bardziej niż mężczyznom od-

powiada schludność, czystość i dbałość o wygląd współczesnego seniora

(K: 100%;M: 95,5%), jego elegancja i klasyczny styl (K: 86,7%;M: 81,8%);

noszenie garniturów, koszul i krawatów (K: 78,9%; M: 70,5%), skrom-

ność (K: 74,4%; M: 65,9%), modne ubieranie się (K: 57,8%; M: 52,3%),

kobiety też (47,8%) są zdecydowanie większymi zwolenniczkami żywych

kolorów ubrań niż mężczyźni (20,5%). W sposobie „noszenia się” rówie-

śników badanym mężczyznom częściej niż kobietom podoba się swoboda

wyboru ubrania (M: 90,9%; K: 85,6%) i stonowane kolory poszczególnych

elementów garderoby (M: 70,5%; K: 65,6%). Seniorzy (50%) bardziej niż

seniorki (41,1%) zwracają też uwagę na wysoką jakość odzieży / nosze-

nie markowych ubrań i niemal dziesięciokrotnie częściej niż seniorkom

podoba się im ubiór eksponujący męskie (np. umięśnione) ciało.
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Wykre s 2

Co się Panu(i) podoba w tym, jak dzisiaj ubierają się mężczyźni-seniorzy? (w %)

0,0
2,2

29,6***
2,2

31,8
28,9

50,0***
41,1

20,5***
47,8

52,3*
57,8

70,5
65,6
65,9*

74,4
70,5**

78,9
77,3*
78,9

90,9*
85,6

81,8
86,7

93,2
90,0

20 40 60 80 1000

wszystko mi się nie podoba

wyeksponowane ciało, np. umięśnione

różnorodność, ekstrawagancja

wysoka jakość, markowe ubrania

żywe kolory ubrań

modne ubieranie się

stonowane kolory ubrań

skromność

garnitury, koszule, krawaty

sportowy styl

swoboda wyboru ubrania

elegancja, klasyczny styl

wygoda ubioru

dobry gust, stosowność ubrania 97,7*
96,7

schludność, czystość, dbałość o wygląd 95,5***
100,0

mężczyźni kobiety

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

Źródło: badania własne.

Beata Łaciak (2006, s. 74) uważa, że w czasach PRL-u cechy takie jak

piękno, urok czy elegancja nie były wzorcami społecznymiw zakresie ciele-

sności. Dbałość o wygląd oznaczała przede wszystkim higienę i codzienne

mycie całego ciała. Tego właśnie zostało nauczone w młodości dzisiejsze

pokolenie seniorów. Opinia autorki może stanowić wyjaśnienie preferencji

respondentów dla schludnego, czystegowyglądu i ubioru ich rówieśników.

Po transformacji ustrojowej w 1989 roku i wynikających z niej zmianach

w polskiej rzeczywistości pojawiły się nowe możliwości dbania o ciało

i wygląd, co obecnie chyba osiąga apogeum.



SIMMLOWSKA KONCEPCJA MODY A UBIÓR WSPÓŁCZESNYCH SENIOREK I SENIORÓW 167

Specyfika męskiego ubioru pojawiła się w wypowiedziach narratorów,

którzy tłumaczyli:

Umężczyzn to w ogóle inaczej z tym ubiorem. Spodnie, koszula i ot cały ubiór; nie ma

tylu rodzajów ubrania jak u kobiet. I teraz te garnitury i te spodnie, koszule wyglą-

dają naprawdę dobrze; lepiej. Nie są już takie duże; garnitury też występują i jasne

i najważniejsze, żeby było czysto i no tak… schludnie [M, 72].

A tak mówiła o tym jedna z badanych kobiet:

U panów to nie ma problemu z ubraniem, panowie mogą nosić i jeansy do wielkiej

starości, to zależy jak który się starzeje. Ale powinna być jakaś koszulka przyzwoita,

też obowiązuje, sweterek. I spodnie i po kłopocie [K, 90].

Zapytałam też badanych, co nie podoba się im w ubiorze dzisiejszej se-

niorki? Na to pytanie odpowiedzi były bardziej zróżnicowanie (wykres 3).

Kobietom (76,7%) częściej niż mężczyznom (61,4%) nie podoba się za-

niedbywanie ubioru i niechlujstwo. Seniorki (60%) były też dużo bardziej

krytyczne niż seniorzy (22,7%) wobec długości i obszerności elemen-

Wykre s 3

Co się Panu(i) nie podoba w tym, jak dzisiaj ubierają się kobiety-seniorki? (w %)

13,6
10,0

38,6
45,6

40,9
48,9

63,6
48,9
47,7

52,2
22,7***

60,0
45,5***

66,7
79,5***

70,0

20 40 60 80 1000

wszystko mi się podoba

męski styl, noszenie spodni

ciemne kolory ubrań

zbytnie podążanie za modą

zbyt jaskrawe kolory ubrań

długość i obszerność ubrań

wyeksponowane ciało, seksowność ubioru

brak gustu, niedostosowanie stroju
(do okoliczności, wieku, figury)

ozdoby, makijaż, ich nadmiar
lub niska jakość

niechlujstwo, zaniedbanie

81,8*
70,0

61,4
76,7***

mężczyźni kobiety

*p<0,05 ***p<0,001

Źródło: badania własne.
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tów garderoby ich rówieśnic; wobec wyeksponowania ciała i seksowności

ubioru (K: 66,7%; M: 45,5%); wobec jego ciemnej kolorystyki (K: 48,9%;

M: 40,9%). Nie podoba się im tównież męski styl, czyli noszenie spodni

przez kobiety (K: 45,6%; M: 38,6%). Z odpowiedzi udzielanych przez ba-

danych mężczyzn wynika, że ich zdaniem wiele do życzenia pozostawiają

makijaż czy ozdoby (ich nadmiar lub niska jakość) stosowane przez ko-

biety w starszym wieku (M: 81,8%; K: 70%), brak gustu i niestosowność

ubioru do okoliczności, wieku czy figury (M: 79,5%; K: 70%), a także zbyt-

nie podążanie za modą (M: 63,6%; K: 48,9%).

Wskazania moich ankietowanych są zbieżne z wynikami badań prze-

prowadzonych przez Aleksandrę Perchlę-Włosik z zespołem, które doty-

czyły zachowań konsumenckich i zainteresowania modą kobiet w różnym

wieku. „Wygodne pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatki” — jak Perchla-

-Włosik określa respondentki — uwzględniające wieloletnie doświadcza-

nie swojego ciała i zachodzące w nim zmiany, są zwolenniczkami takich

elementów garderoby, które pasują do ich figury i wieku, nie eksponują

ciała, a raczej tuszują jego niedoskonałości, stosownie do sylwetki i stylu.

Za jedno z najważniejszych kryteriów wyboru odzieży — w porównaniu

z młodszymi kobietami — uznają wygodę. Zdaniem badaczki „poszuku-

ją przede wszystkim komfortu w noszeniu produktów modowych — na

rzecz wygody są w stanie zrezygnować z modnych ubrań” (Perchla-Wło-

sik 2019, s. 143; por. Kall i in. 2018).

Respondenci zapytani o to, co nie podoba się im w sposobie ubierania

się dzisiejszego mężczyzny w starszym wieku (wykres 4), byli zgodni tyl-

ko co do jednej cechy — zaniedbywanie ubioru i jego niechlujny wygląd.

Kobietom częściej niż mężczyznom przeszkadza ubiór wyzywający, eks-

trawagancki (K: 57,8%; M: 54,6%) oraz wyeksponowanie ciała (K: 53,3%;

M: 36,4%). Zatem to, co tak bardzo podoba się seniorom, czyli ekspo-

nowanie ciała, bardzo nie podoba się seniorkom. Kobiety były też dużo

bardziej krytyczne wobec obszernego i luźnego stroju swoich rówieśni-

ków (K: 53,3%; M: 25%), wobec jego nijakości (K: 53,3%; M: 36,4%),

ciemnych kolorów (K: 48,9%; M: 40,9%) i co zaskakujące — wobec zbyt-

niego podążania starszych mężczyzn za modą (K: 51,1%; M: 36,4%).

To ciekawe, ogólnie rzecz biorąc badanym podoba się modne ubieranie

się ich rówieśników i rówieśnic, ale już zbytnie podążanie za modą bu-

dzi ich zastrzeżenia. Kobiety dają przyzwolenie seniorkom na podążanie

za modą, ale wobec takich samych zachowań seniorów są już bardziej kry-

tyczne. Identycznie jest w przypadku mężczyzn. Z badań wynika, że nie

przeszkadza im bardzo modne „noszenie się” ich rówieśników, ale mają

zastrzeżenia co do podobnych zachowań przedstawicielek płci przeciwnej.
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Wykre s 4

Co się Panu(i) nie podoba w tym, jak dzisiaj ubierają się mężczyźni-seniorzy? (w %)

15,9
13,3

56,8
46,7

40,9
48,9

36,4*
51,1

25,0***
53,3

36,4
53,3

36,4***
53,3
54,6*

57,8
68,2
70,0

84,1***
71,1

54,6
48,9

20 40 60 80 1000

wszystko mi się podoba

dresy

ciemne kolory ubrań

zbyt jaskrawe kolory ubrań

zbytnie podążanie za modą

obszerne, luźne ubrania

nijakość

wyeksponowane ciało np. umięśnione

ubrania wyzywające, ekstrawaganckie

niechlujstwo, zaniedbanie

brak gustu, niedostosowanie stroju
(do okoliczności, wieku, figury)

mężczyźni kobiety

*p<0,01 ***p<0,001

Źródło: badania własne.

Czy zbytnie podążanie za modą to zbyt odważne stylizacje? Jak na przy-

kład kampania bielizny Calvina Kleina z 73-letnią modelką Lauren Hutton

w roli głównej. Albo może podążanie za wezwaniem 84-letniej byłej mo-

delki Dorrie Jacobson, która nawołuje na swoim blogu: „noście co chcecie!

Nie ma niczego takiego, co nie przystoi kobiecie w pewnym wieku. Czasy

się zmieniły. Dojrzałe fashionistki nie mają zamiaru znikać ludziom z oczu

tylko dlatego, że skończyły 60 czy 70 lat. Nie chcą wkładać bezkształtnych

ubrań, by jak najlepiej wtopić się w tło”⁴.

Obserwując polską rzeczywistość, dostrzegamy przykłady kampanii

pro-age (w obszarze mody, kosmetyki czy kosmetologii) będące niejako

odpowiedzią na wezwanie Jacobson. Mamy też w Polsce blogerki Plus

Age (np. Krystyna Bałakier), które zaznajamiają osoby starsze z tajnikami

współczesnej mody i udowadniają, że inspiracje można czerpać w każdym

⁴ http://www.seniorstylebible.com
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wieku. Czy przytoczone przykłady są tym, co badani seniorzy uważają za

zbytnie podążanie za modą? Za zbyt daleko posunięte naśladownictwo

młodszych pokoleń? A może w ich opinii jest to przejaw zbyt odważne-

go pokazywania swej odrębności? Wydaje się, że wielu polskich seniorów

nie jest gotowych na rewolucję w zakresie ubioru, a tym samym mogliby

przyznać rację Simmlowi, który twierdził, że „moda komunikuje przyna-

leżność do «ludzi równych sobie», ale stanowi przymiot wyższych warstw

i stanów, które dzięki niej można odróżnić od stanów niższych. A zatem

to, co nowe, istotnie wyróżnia tych, którzy znajdują się na wyższej pozycji

w hierarchii społecznej” (zob. Perchla-Włosik 2019, s. 17). Choć kryty-

cy myśli Simmla zwracają uwagę na obserwowany dziś wielokierunkowy

przepływ mody w miejsce wertykalnego, trudno nie dostrzec, że seniorzy,

zwłaszcza ci starsi, mogą odczuwać „modową wyższość” ludzi młodych.

Na podstawie prowadzonych z nimi rozmów i obserwacji wnioskuję, że

młodsi seniorzy, czyli osoby dopiero wkraczające w wiek emerytalny, czę-

ściej zdecydują się na odważne stylizacje, uważając je za wartościowe, więc

godne naśladowania albo służące pokazaniu ich osobowości jeszcze nie

nadgryzionej zębem czasu. Jednak ci starsi, na przykład urodzeni w okre-

sie międzywojennym, oraz mężczyźni częściej niż kobiety bardziej niż za

modą podążają raczej za the age-ordering of clothes, bo w obszarze mody nie

czują się równi ludziom młodym. Świadczyć może o tym następujący ko-

mentarz jednego z mężczyzn:

Uważam, że i tak już się człowiek nie odmłodzi, bo wszystko jest na wizji. Co by

ktoś nie robił to i tak nie ukryje wieku. I modny strój, no ten taki kolorowy, jak to

dziś widać na ulicach, nic nie pomoże. A tylko człowiek zrobi z siebie pośmiewisko

[M, 81].

Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni są mniej krytyczni niż kobiety wobec

sposobu ubierania się męskich rówieśników. Nie podobają się im trzy rze-

czy: brak gustu, niedostosowanie stroju do okoliczności, wieku czy sylwet-

ki (M: 84,1%; K: 71,1%); zbyt jaskrawe kolory ubrań (M: 54,6%; K: 48,9%)

oraz noszenie dresów (M: 56,8%; K: 46,7%). „Garnitur — pisze Graży-

na Bokszańska (2004, s. 69) — symbolizuje tradycjonalizm, hierarchię,

konformizm i oczywiście pieniądze. Mężczyzna ubrany w taki garnitur

wysyła wyraźne sygnały o swojej pozycji i domaga się należnego dla niej

respektu”. Czy opinia ta może stanowić wytłumaczenie niechęci badanych

mężczyzn wobec noszenia dresów przez ich rówieśników? Wydaje się to

prawdopodobne. Fragment jednego z wywiadów potwierdza to wniosko-

wanie i zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt męskiego przywiązania do

tradycyjnych wzorców:
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Kiedyś nawet latem w długich spodniach się chodziło. Jak byłem młody to żaden fa-

cet nie nosił krótkich spodni. I dresy to rzadkość była. W niedzielę do kościoła też

idę w długich. Kiedyś sobie nie wyobrażałem, że do kościoła w jeansach można iść.

A teraz chodzą do kościoła w jeansach. Do kościoła to ja zawsze w garniturze, albo

w spodniach na kant. Osoby w moim wieku do kościoła to większość jednak ubierają

się w normalnych spodniach, choć zdarza się że przyjdzie w jeansach, ale to mniej.

Raczej w normalnych spodniach, materiałowych [M, 81].

Czyli nie tylko dresy nie pasują seniorowi, ale według narratora nawet

jeansy? Pozostali panowie byli mniej krytyczni i nie mieli nic przeciwko

noszeniu jeansów przez rówieśników.

Ja tam nie mam nic przeciwko jeansom. Jeansy, to jeansy, oby czyste i nieśmierdzące,

to jest już dla mnie super — stwierdził jeden z narratorów [M, 64].

Badane seniorki też były w tym zakresie bardziej nowoczesne, a może

i modne? Jedna z nich powiedziała:

Dawniej jeansów nie było to panowie nosili spodnie, ale w różnym kolorze. A teraz

są jeansy, i też są okej. I jak jeszcze te rurki mężczyzna założy, to już w ogóle fajnie

[K, 79].

GRANICE NAŚLADOWNICTWA I ODRĘBNOŚCI W ZAKRESIE UBIORU

Z KOBIECEJ I MĘSKIEJ PERSPEKTYWY

W literaturze przedmiotu odnajdziemy wiele publikacji, w których

czytamy o pozytywnych następstwach sposobu funkcjonowania seniorów

w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego i związanej z tym juwena-

lizacji kultury, co przybiera postać społeczeństwa „młodniejącego” (Twigg

2007, 2013; Konieczna-Woźniak 2012; Giddens 2009). Strategie odmła-

dzające pozwalają bowiem osobom starszym oswoić starość, przezwycię-

żyć codzienne troski związane z mniejszą sprawnością czy też wyrazić

tkwiącą w nich młodość i tym samym przybliżyć się do ludzi młodszych

(Kolibabska 2009, s. 62). Zadałam więc badanym pytania, które miały

pomóc w rozstrzygnięciu, czy treści zawarte w publikacjach to tylko teo-

ria, czy może praktyka? W jaki sposób funkcjonowanie w „młodniejącym”

społeczeństwie wpływa na sposób ubierania się seniorów oraz na ich po-

glądy w tym zakresie? Czy badani dostrzegają zmianę w wyglądzie osób

starszych? Jeśli tak, to jak ją oceniają?

Ankietowani pozytywnie wypowiadają się na temat odmładzania się

dzisiejszych seniorek i seniorów przez dobór odpowiedniego ubioru.

Wydaje się, że głosy kobiet i mężczyzn są w tym wypadku bardzo po-

dobne (wykres 5). Respondenci są też zgodni (ponad 90% wskazań w obu
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Wykre s 5

Ocena ubioru współczesnych seniorek i seniorów (w %)

88,6***
93,3

100,0***

96,7

90,9
93,3

20 40 60 80 1000

podoba mi się, że dzisiejsi seniorzy
(mężczyźni) odmładzają się poprzez dobór

odpowiedniego ubioru

podoba mi się, że dzisiejsze seniorki
odmładzają się poprzez dobór

odpowiedniego ubioru

dzisiejsze seniorki ubierają się lepiej niż ich
rówieśnice sprzed 30 lat

86,4*
77,8

dzisiejszy seniorzy (mężczyźni) ubierają się
lepiej niż ich rówieśnicy sprzed 30 lat

mężczyźni kobiety

*p<0,05 ***p<0,001

Źródło: badania własne.

grupach) co do tego, że dzisiejsze seniorki ubierają się lepiej niż ich ró-

wieśnice sprzed trzydziestu lat. Jeśli zaś chodzi o ocenę ubioru starszych

mężczyzn — w porównaniu do sytuacji sprzed trzech dekad — to bada-

ni seniorzy (86,4%) częściej niż seniorki (77,8%) dostrzegają pozytywną

zmianę. Wyniki ankiety znajdują też potwierdzenie w wypowiedziach roz-

mówców. Jedna z kobiet powiedziała:

Seniorzy ubierają się dziś zupełnie inaczej niż seniorzy 20–30 lat temu. Teraz jak

zauważyłam osoba starsza nawet do sklepu przychodzi bardzo elegancko ubrana. Bo

kiedyś kojarzyło się starszą osobę, taką babcię, która ma długą spódnicę, chustkę na

głowie i z laseczką chodziła. Teraz te stare osoby, czymają 70 lat, 80 czy 60-parę, jeśli

mają dobrą kondycję to chodzą podmalowane, atrakcyjne i dbają o siebie. A poprzed-

nio jak pamiętam, nasze ciotki czy babcie, to były faktycznie takie babcie [K, 69].

Oto wypowiedź innej narratorki:

Ubiór jak jest nieodpowiedni to bardzo postarza człowieka, a jeszcze jak ktoś jest

bardzo chudy to też postarza [K, 71].

Podobne wnioski płyną z badań Julii Twigg (2007, 2013) czy Kathleen

Slevin (2010). Seniorzy, z którymi rozmawiały badaczki, tłumaczyli swoje

zainteresowanie modą głównie tym, że chcą wiedzieć, jakie ubrania nosić,

aby nieco oszukać metrykę, ale nie traktują tej praktyki jako obciążenia.

Wyznali, że wygląd jest dla nich ważny i dlatego stanowi przedmiot ich
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nieustannej pracy, bo przecież w dzisiejszym świecie nikomu nie przy-

sługuje w tym zakresie taryfa ulgowa — wszyscy walczą o piękne ciało

(Slevin 2010). Z kolei Katarzyna Pawlikowska (2014) zauważa, że histo-

ryczno-ekonomiczne uwarunkowania, czyli czasy PRL-u, sprawiły, że tak

naprawdę wiele Polek i Polaków dopiero teraz rozpoczyna swoje obycie ze

światem mody. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku przyniosły dostęp do eu-

ropejskiej i światowej kultury, więc polskie społeczeństwo coraz bardziej

zaczyna ubierać się w sposób wyrażający osobowość. Dla wielu wygląd

jest przedmiotem zabawy, daje radość, służy podkreśleniu statusu spo-

łecznego. Tempo zmian zachodzących w Polsce dotyka ludzi w różnym

stopniu i wydaje się, że starsi są tego najlepszym przykładem, stanowiąc

heterogeniczną pod tym względem kategorię społeczną. Poglądy wygła-

szane przez moich rozmówców skłaniają do wniosku, że osoby w wieku

60–70 lat często podchodzą do mody w sposób wskazany przez Pawlikow-

ską — wykorzystują ją do wyrażenia własnej osobowości czy, w języku

Simmla, odrębności. Widać to na ulicach naszych miast.

Simmlowską koncepcję mody, a dokładniej jego spostrzeżenia dotyczą-

ce zależności międzymodą a płcią, chciałabymwykorzystać jako tło jeszcze

innego wątku, który pojawił się wmoich badaniach. Podczas jednego z wy-

wiadów usłyszałam:

Dużo się zmienia w ubiorze i wyglądzie seniorów, ale ja nie widziałem jeszcze w mie-

ście na przykład dziadka w niebieskich spodniach i czerwonych skarpetkach, chyba że

jakiś trzepnięty jest to ten… Jak się pojedzie na zachód to widać, ale w Polsce gdyby

takiwyszedł dziadek, to są dwie opcje—alboma pieniążki i mawszystko gdzieś, albo

ma coś pod kopułą nie tak. W Polsce jeszcze nie widziałem takiego dziadka [M, 75].

Wypowiedź seniora sugeruje, że starsi mężczyźni w mniejszym stop-

niu niż kobiety wykazują zainteresowanie modą. Czy zatem rzadziej wy-

korzystują ją do podkreślenia swej odrębności? Czy w kwestii wyglądu

i ubioru są bardziej zachowawczy? Odpowiedź na tak sformułowane py-

tania częściowo możemy uzyskać analizując rozkład uzyskanych danych

(wykres 6).

Tadeusz Czekalski w tomie Obyczaje w Polsce (2008, s. 364) tak cha-

rakteryzuje starość lat siedemdziesiątych: „Polski próg starości kojarzono

zwykle z wiekiem emerytalnym, czyli w większości wypadków z siódmą

dekadą życia. Presja obyczajowa wywierana na ludzi w podeszłym wieku,

szczególnie w rodzinach wiejskich i małomiasteczkowych, określała do-

puszczalny styl ubierania się i utrudniała zawieranie nowych związków”.

Autor niestety nie precyzuje, co oznacza ów dopuszczalny styl ubierania

się, ale można przypuszczać, że chodzi o skromność ubioru i jego dosto-
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Wykre s 6

Czy podoba się Panu(i) czy też nie, że obecnie można spotkać na ulicy… (w %)

2,3
6,7

0,0
8,9*

0,0
8,9***

2,3
10,0

5 10 150

mężczyzn w starszym wieku
z farbowanymi włosami

mężczyzn w starszym wieku z tauażem,
np. na ramieniu

kobiety starsze w krótkiej spódnicy (mini)

kobiety starsze z włosami ufarbowanymi
na „krzykliwy” kolor

kobiety starsze w bluzce
z głębokim dekoltem

mężczyzn w starszym wieku
z długimi włosami

0,0
13,3***

4,6
11,1

mężczyźni kobiety

*p<0,05 ***p<0,001

Źródło: badania własne.

Na wykresie przedstawiono wyłącznie odpowiedzi twierdzące.

sowanie do wieku. Gdy rozpatrujemy uzyskane dane, nasuwa się wniosek:

the age-ordering of clothes wciąż obowiązuje. Seniorzy dość wybiórczo przyj-

mują nowe normy i proponowany kult młodości jako sposób egzystencji

współczesnego człowieka (Rejakowa 2010, s. 16). Żadnemu z badanych

respondentów płci męskiej nie podoba się to, że na ulicy można dziś

spotkać starsze kobiety w bluzce z głębokim dekoltem (13,3% badanych

kobiet nie ma nic przeciwko takiemuwidokowi), seniorki w spódnicy mini

(8,9% respondentek popiera to) czy starszych mężczyzn z tatuażem (8,9%

seniorek nie ma nic przeciwko temu). Co prawda, część mężczyzn pozy-

tywnie zaopiniowała na przykład noszenie przez starszych panów długich

włosów (M: 4,6%; K: 11,1%) czy ich farbowanie (M: 2,3%; K: 6,7%), ale

zauważalna jest duża dysproporcja między stopniem poparcia takich prak-

tyk przez badane seniorki i seniorów.

Zaproponowana w 1965 roku przez angielską projektantkę Mary Qu-

ant spódniczka mini stała się symbolem istotnych zmian obyczajowych

i emancypacji kobiet, podobnie jak późniejsze głębokie dekolty Kaliny

Jędrusik — polskiej odpowiedniczki Marilyn Monroe. Przypomnijmy, że

w latach sześćdziesiątych pojawiła się też rola człowieka młodego—mod-

nego i zmiennego.Wydaje się, że opinie badanych kobiet są przejawem ich

większego niż umężczyzn przyzwolenia na naśladownictwo ludzimłodych
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przez osoby starsze w zakresie ubioru — choć przyznać należy, że ów po-

ziom przyzwolenia kobiet jest niski. Czy wskazania mężczyzn ujawniają

zakorzeniony w ich świadomości the age-ordering of clothes? Czy spódniczka

mini lub głębokie dekolty to ich zdaniem prawo młodości? A przecież —

o czym pisałam wyżej — mężczyznom podobało się wyeksponowane ciało

i seksowność kobiecego ubioru, a kobiety wypowiadały się na ten temat

zupełnie odwrotnie.

Jeśli zaś chodzi o tatuaże, to warto zaznaczyć, że czasach PRL-u ko-

jarzyły się one głównie ze światem przestępczym. Spotykało się je na

przedramieniu więźniów albo marynarzy. Być może stąd niechęć starszych

mężczyzn wobec takiego „znakowania” ciała przez rówieśników. Z kolei

długie włosy w „tamtych czasach” często były podsumowywane powiedze-

niem „długie włosy — rozum krótki”. Być może utkwiło ono w pamięci

seniorów i dlatego nie podoba im się taka fryzura. Podobnie jest z malo-

waniem włosów przez mężczyzn w podeszłym wieku. Tak wypowiedział

się na ten temat jeden z badanych seniorów:

Ja to jestem przeciw; uważam, że człowiek jest jaki jest, starzeje się i jest to proces

normalny; naturalny proces. I nie wyobrażam sobie, żebym ja na przykład farbował

sobie włosy. Kobiety to co innego nie, ale ja? Są nawet mężczyźni, którzy operacje

plastyczne sobie robią, ale sobie tego nie wyobrażam. Takim się urodziłem i taki chcę

umrzeć [M, 79].

Inny komentarz, też z ust mężczyzny:

Mi się tatuaże nie podobają. I z długimi włosami to też nie. Jak komuś to potrzebne,

to niech sobie robi albo nosi kucyki. Ja tego nie lubię [M, 66].

Opinie badanych są zatem bardzo zróżnicowane, a czasem nawet

sprzeczne. Zagraniczna literatura przedmiotu również obrazuje bardzo

różne stanowiska ludzi starych wobec analizowanych tu treści (np. Bar-

nard 1996; Hurd Clarke 2001, 2018; Rhode 2010; Catrinel, Flick 2016). Za

FredemDavisem (1989, s. 338) można przyjąć, że ambiwalencja badanych

w stosunku do mody i sposobu ubierania się wynika ze sprzeczności obec-

nych w kulturze współczesnej, w której normy i wartości ulegają zmianie

w taki sposób, że wartości zinternalizowane podczas socjalizacji nie po-

krywają się z nowymi wzorcami. Doświadczają tego zwłaszcza seniorzy.

Człowiek dąży do równowagi między socjalizacją a indywidualizacją, co

w odniesieniu do koncepcji Simmla przekłada się na poszukiwanie rów-

nowagi między odróżnianiem się i upodabnianiem w ubiorze, czyli do po-

godzenia zewnętrznych oczekiwań, jednostkowych dążeń oraz koncepcji

siebie. Bogna Dowgiałło (2015, s. 225–230) na podstawie badań przepro-

wadzonych wśród osób kupujących odzież w lumpeksach „Second Life”



176 EMILIA KRAMKOWSKA

stwierdziła, że pogodzenie odróżnienia z upodobnieniem może dokonać

się między innymi dzięki zachowaniu ciągłej dynamiki ubraniowych wy-

borów. Opisywane tu badania mogą sugerować, że stopniowo zachodzi

wśród seniorów proces poszukiwania samego siebie zarówno za sprawą

podobieństwa do innych, jak i odrębności od nich. Wydaje się jednak, że

przebiega on łatwiej i sprawniej wśród młodszych seniorów i kobiet ro-

zumiejących, że „zupełny brak podobieństwa rodzi uczucie wyobcowania,

ale odróżnienie jest konieczne, by podobieństwu nadać sens” (Dowgiałło

2015, s. 226).

ZAKOŃCZENIE

Kluczowe w koncepcji mody Georga Simmla idee naśladownictwa i od-

rębności trafnie oddają jej istotę, zwłaszcza gdy analizujemy ubiór czło-

wieka. Dzięki doskonałej intuicji Simmla jego spostrzeżenia nie tracą ak-

tualności. Wykorzystałam je jako punkt odniesienia w analizie opinii osób

starszych na temat ubioru ich rówieśników.

Simmel uważał, że naśladownictwo jest zachowaniem częstszym

wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Połączenie tej myśli z założeniem Pete-

ra Braunsteina i Michaela Doyle (2002, s. 24), że „bycie modnym oznacza

byciemłodym” oraz z tendencjami charakterystycznymi dla społeczeństwa

„młodniejącego” (Giddens 2009) sprawia, iż wydaje się, że Simmlowska

koncepcja pasuje do sytuacji starszych kobiet. Badane seniorki częściej

niż mężczyźni opowiadały się za modnym ubiorem rówieśników i rówie-

śnic oraz bardziej niż mężczyznom podobały się im żywe kolory ubrań

w miejsce stonowanych. Kobiety też częściej niż mężczyźni wskazywały,

że seniorki mogą nosić spódnice mini albo bluzki z głębokim dekoltem.

Preferencje seniorek dla tego typu stylizacji można zinterpretować jako ich

zgodę na naśladowanie sposobu ubierania się młodszych pokoleń i na po-

wolną zmianę dotychczasowego the age-ordering of clothes. Opinie badanych

mężczyzn częściej sugerowały ich przywiązanie do dotychczas obowiązu-

jącego porządku ubioru.

Obok idei naśladownictwa istotna jest też idea odrębności, która sta-

nowi — zdaniem Simmla — element składowy mody służący kobietom do

zaakcentowania swej wyjątkowości głównie wtedy, gdy w innych obsza-

rach nie znajdą możliwości zaspokojenia. Simmel (2007b, s. 13) stwierdził

nawet: „moda stanowi dla kobiet w pewnym sensie element zastępczy

pozycji w danym zawodzie”. Starsze kobiety etap aktywności zawodowej

mają już za sobą, więc skoro w tej przestrzeni nie znajdują zaspokojenia, to

może posłuży im do tego oryginalność ubioru? Z przeprowadzonych prze-
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ze mnie badań wynika, że owszem, taka strategia może się sprawdzić, ale

na obecnym etapie rozpoznania zagadnienia jestem skłonna uznać, że nie-

wiele seniorek będzie ją praktykować. Badani zalecali rozsądne podążanie

za tym, co jest „na czasie”. Z wypowiedzi narratorów — zarówno męż-

czyzn, jak i kobiet — wynika, że zbyt odważne, modne stylizacje osobom

starszym nie pasują i mogą narazić je na śmieszność. Umiarkowane naśla-

downictwo młodszych pokoleń zdaniem badanych jest bardziej wskazane

niż używanie mody jako narzędzia służącego pokazaniu swej odrębności.

Takie poglądy częściej głosili starsi seniorzy niż ci dopiero wkraczający

w ostatni etap życia. Obok płci ważny był zatem wiek badanych. Młodsi

seniorzy i seniorki mają, jak się wydaje, więcej odwagi, by przełamywać

the age-ordering of clothes.

Maguelonne Toussaint-Samat (2011, s. 310) napisała: „Materialny

kształt ubiorów wynika z możliwości technicznych, jednak jest on także

tworem ludzkiego intelektu — przesłaniem estetycznym, osobistym i kul-

turowym”. Wydaje się, że intelekt ludzki zmierza w stronę upodmioto-

wienia seniorów i odrzucenia tradycyjnej kultury ich marginalizacji. W jej

miejsce proponuje uczynienie ich równoprawnymi członkami społeczeń-

stwa, kreującymi swój wizerunek, w tym swój ubiór, według własnych

upodobań. Funkcjonowanie w „młodniejącym” społeczeństwie daje oso-

bom starszym wiele możliwości w tym zakresie. Można sądzić, że badani

przez Julię Twigg brytyjscy seniorzy w większym stopniu niż ci mieszkają-

cy w Polsce z możliwości tych korzystają. Jednak już wstępne rozpoznanie

tematu sugeruje, że i u nas powoli to się zmienia.

Przedstawione badania traktuję jako badania pilotażowe.Wedługmojej

najlepszej wiedzy w polskiej literaturze socjologicznej i gerontologicznej

brakuje opracowań poświęconych tematowi mody czy ubioru seniorów.

Zainspirowana literaturą zagraniczną postanowiłam rozpocząć diagnozo-

wanie tego zagadnienia wśród osób starszych, z którymi miałam kontakt

w ramach prowadzonych przeze mnie warsztatów. Wiem, że moi badani

to szczególna grupa. Są to osoby, które z myślą o sobie i własnym rozwo-

ju chcą zagospodarować czas na emeryturze, więc poszukują aktywności,

któremogłyby im to zapewnić. Przypuszczam zatem, że seniorzy wycofani,

może seniorzy mieszkający na wsi, mogliby inaczej odpowiadać na pytania

z ankiety czy wywiadu. Ważną cechą moich respondentów była otwartość,

chęć wzięcia udziału w badaniu i rzetelne do tego podejście. Dzięki temu

przeprowadzony pilotaż uważam za udany i pomocny w planowaniu dal-

szych badań jakościowych o zasięgu ogólnopolskim. Planuję przeprowa-

dzenie wywiadów indywidualnych z seniorami w różnych kategoriach wie-

kowych, kobietami i mężczyznami, a także z mieszkańcami miasta i wsi.
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Planuję również zorganizowanie zogniskowanych wywiadów grupowych

z dwiema grupami seniorów, to znaczy z angażującymi się w różne działa-

nia społeczne oraz z niezaangażowanymi. Podczas wywiadów grupowych

chciałabym wykorzystać materiały wizualne, takie jak blogi prowadzone

przez starszychwiekiem infuenserów, którzy ukazują, jak stylem i ubiorem

bawią się osoby starsze (np. Accidental Icon, Advanced Style). Obserwacja

reakcji seniorów na prezentowane im zdjęcia czy filmy oraz poznanie ich

opinii na temat tego, co widzą, może stanowić interesujące rozpoznanie

niszowego zagadnienia, jakim jest znaczenie mody dla seniorów.
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SIMMEL’S CONCEPT OF FASHION AND THE CLOTHING OF

CONTEMPORARY SENIORS:

A RESEARCH APPROACH

Emilia Kramkowska

(University of Bialystok)

Abs t r a c t

The purpose of this article is to draw attention to the undiscussed and yet very

interesting issue of fashion and the clothing of senior citizens. The issue is ana-

lyzed here in relation to Georg Simmel’s concept of fashion and specifically his idea

of imitation and distinctiveness inscribed in the fashion system. Simmel seems to

indicate that the social order determined by fashion is more often respected by

women than by men. Therefore, the issue of fashion and clothing is discussed in

relation to the gender of the individual. Age is also important. In her own research

among people aged 60 and over (a diagnostic survey and interviews), the author of

the article sought answers to the following questions: what do seniors think about

the clothing of today’s older people? Do they think they dress fashionably—in the

sense of following the spirit of modern times, which promotes youth? What de-

termines the way seniors dress in contemporary Poland? The respondents were

aware of a change in how seniors dress today and view the change positively. The

fashion behavior of seniors is more often approved by women than by men and by

younger seniors rather than older ones.

key words: clothing, fashion, gender, senior citizens; Georg Simmel

słowa kluczowe: ubiór, moda, płeć, osoby starsze, Georg Simmel
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Jest to wyjątkowa książka. Zawiera pewną wizję historiozoficzną —

a takich, obejmujących całe dzieje Polski, od lat zawodowa historiogra-

fia polska nie stworzyła. Można się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje.

Najpewniej przyczyny są różne, poczynając od sposobu kształcenia histo-

ryków oraz kryteriów uznawania prac przedstawianych dla uzyskania wyż-

szych stopni naukowych. W jednym i drugim wypadku kładzie się większy

nacisk na pozytywistyczne przedstawienie faktów. Inną przyczyną może

być reakcja na wciąż trwające odrzucenia wizji komunistycznych — choć

idea, jakoby komuniści przedstawiali nową wizję, wymagałaby wielu ko-

mentarzy. Mnie przynajmniej nikt nie przekona, że wielotomowa Historia

Polski IH PAN, latami przygotowywana, skądinąd niedokończona i w nie-

których miejscach trudno akceptowalna, reprezentowała koherentną wy-

kładnię. Z czasem zresztą komunistyczna wizja coraz bardziej upodabniała

się do tradycyjnej historii narodowej, nawet jeśli wciąż zabarwionej inną

farbą, stopniowo rozwadnianą. Przyczyną braku rzeczonychwizji może być

też poczucie historyków, że trzeba bardzo wiele treści historycznych napi-

sać na nowo, oraz przygniecenie badaczy dziejów najnowszych przez masy

niedawno udostępnionego papieru.
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* Adam Leszczyński, Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania,
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Wśród pozycji nowych pewna wizja jest oczywiście zawarta w ogrom-

nej pracy Andrzeja Nowaka Dzieje Polski. Nie została ona jednak jeszcze

dokończona. Adam Leszczyński podkreśla, iż zarysowuje obraz bardzo

odmienny od niej. Podczas gdy Nowaka interesują ziemia, ludzie, język,

kultura, państwo, patriotyzm, wiara, kształtowanie tożsamości zbiorowej

przez katolicyzm, także konflikty z wrogami po stronie wschodniej i za-

chodniej, to Leszczyńskiego interesuje 90% narodu (jak podkreślił w ty-

tule: „lud”).

Odwaga, jakiej wymaga podjęcie się realizacji takiego zamiaru, jest

pierwszą okolicznością skłaniającą do pozytywnego zwrócenia uwagi na

omawianą książkę. Prawda, że w jej zakończeniu autor tak skrytykował

polską historiografię, z której oczywiście mnóstwo zaczerpnął — ale trak-

tując jej dzieła praktycznie jako zbiory informacji… Prawda, że wymienił

tyle nowych tendencji historiograficznych na świecie… że recenzent czu-

je się onieśmielony, wręcz zawstydzony nieznajomością ich oraz książek,

w których się wyraziły — ale, skoro podjął się recenzowania, to spróbuje

jednak wskazać dalsze cechy książki Leszczyńskiego, pozytywne po prostu

z jego punktu widzenia.

Książkę dobrze się czyta — co nie jest najczęstszą zaletą prac zawodo-

wych historyków. W tekście widać doświadczenie autora jako historyka,

który badał konkretne ruchy i odruchy społeczne („Solidarność” 1980–

–1981!). Widać też jednak doświadczenie dziennikarza, który umie pisać

oraz wie, że robi się to dla czytelnika. Dzieło czyta się jak reportaż. Bardzo

cenna jest stosowana przez autora technika przybliżania się do kazusów,

czasem nawet drastycznych (kary stosowane w dziejach!). Pokazywany

przypadek jest wprawdzie jednym i przykładowym w konkretnej sprawie,

ale pozwala przyjrzeć się zagadnieniu jak pod mikroskopem, a na dodatek

plastycznie. Autor często odwołuje się do słów i świadectw uczestników

wydarzeń, na przykład do suplik chłopskich. Pozwala wejrzeć w emocje

ludzi. Często powołuje polemiki toczone w różnych epokach. Lubi ko-

rzystać z opisów obcych podróżników, czasem ostro formułujących swe

poglądy. Georg Forster, botanik i etnolog, który przybył do Wilna na za-

proszenie KEN (długo tam nie wytrzymał), pisał o „milionach zwierząt

pociągowych w postaci ludzkiej” (s. 249). Warto w tym kontekście no-

tabene przypomnieć, że Stanisław August też patrzał na Polskę oczyma

człowieka z Zachodu i podobnie widział smętny obraz.

Autor oczywiście wie, że postrzeganie rzeczywistości przez podróżnika

nie jest fotografią (która też zresztą jest bardziej subiektywna, niż nam się

wydaje). Cenne jest częste sygnalizowanie przez niego mocnych i słabych

stron wykorzystywanych źródeł oraz możliwości różnych ich interpretacji
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— nawet jeśli, jak wiedzą historycy, każde źródło jest źródłem do czegoś

(pytanie tylko do czego). Ważne jest przypomnienie, że często w dziejach

to elity tworzyły obfitsze źródła. Choćby w odniesieniu do czasów PRL

wogromnym stopniumusimy opierać się namateriałach proweniencji par-

tyjno-państwowej, czyli źródłach stworzonych pod wpływem elit władzy,

a przynajmniej przez nie naznaczonych. Autor szczególnie lubi natomiast

źródła „bliskie trawy” (by nawiązać do angielskiego określenia). Inaczej

mówiąc, źródła pokazujące z bliska realia życia i wynikające z nich sytuacje.

Są to na przykład raczej supliki do władz czy listy ludzi z czasów PRL, a nie

raport ministra. Także spojrzenie na to, powiedzmy, co się działo podczas

rewolucji 1905 roku z punktu widzenia jakiegoś dyrektora fabryki z jednej

strony, a działacza robotniczego z drugiej.

Ciekawe jest zwrócenie przez Leszczyńskiego uwagi na uwarunkowa-

nia samych historyków w ich działaniach poznawczych przez czasy, w któ-

rych żyją. Autor rozważa w tym kontekście na przykład drogi myślenia

Lelewela, zwolennika niepodległości i demokraty, czy Franciszka Bujaka

krytykę przeceniania wagi kolonizacji na prawie niemieckim. Nie mam

wątpliwości, że jakiś przyszły historyk historiografii zrelatywizuje nasze

myśli o dziejach do czasów, w których żyjemy (powodzenia, Kolego!).

O Karolu Modzelewskim od dawna chodziły w środowisku dowcipy o tym,

jak to jego myślenie o państwie Piastów było naznaczone przez myślenie

o PRL.

*

Jak było wspomniane, książka obejmuje całość dziejów Polski. Autor

jest człowiekiem odważnym. Wiadomo o tym nie od dziś. Gdy praco-

wał nad swoją pracą doktorską, zbierając materiały o lokalnych wyrazach

konfliktów z czasów pierwszej „Solidarności”, czego echa zresztą widać

w książce, to miejscowi chuligani omal nie zdefasonowali mu nosa. Po-

tem zjeździł pół świata, zwłaszcza Afrykę i Amerykę Południową, czego

rezultatem były bardzo ciekawe książki. Chwalę różnorodność jego zain-

teresowań, nie tak częstą w wypadku historyków, tradycyjnie ceniących

przede wszystkim specjalizację i siedzenie nad dokumentami. Tym razem

autor musiał wykazać się jednak odwagą innego typu—wobec środowiska

zawodowych historyków, wśród których mało kto pozwala sobie na wyj-

ście poza zakres własnej specjalizacji. Wiadomo, że w takiej książce każdy

specjalista od dowolnego okresu, a co gorsza specjalista od każdej szczegó-

łowej sprawy zgłosi zastrzeżenia do sposobu przedstawienia tego, na czym

on akurat się zna. Prawda, że do każdgo zagadnienia w ogóle, a w tym do
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każdego poruszonego przez autora, można znaleźć dalsze źródła i opraco-

wania. Skutek takiego podejścia do wykonywania zawodu jest jednak taki,

że najbardziej poczytną historię Polski napisał Norman Davies, Walijczyk

— przy pełnym szacunku i uznaniu dla niego. Otóż książka Leszczyńskie-

go też obejmuje całe dzieje Polski i też daje się czytać. To nie tyle wykład,

ile opowieść.

Książka szczęśliwie nie jest historią kraju przypominającą worek (mą-

drzej mówiąc: będącą kompendium), do którego wrzuca się masę faktów.

Autor skupia się na jednym polu i organizuje wykład wokół wybranej osi.

Są to — jak wspomniałem — dzieje warstw ludowych, czyli ogromnej

większości ludzi żyjących na danym terenie i w mniejszym lub więk-

szym stopniu (w jakim to zresztą całe pytanie!) tworzących naród. Jest

to książka z zakresu mało teraz popularnej historii społecznej. Autor zy-

ska uznanie lub nie — ale moje uznanie ma choćby dlatego, że przedstawił

zagadnienia rzadko poruszane; obecnie dominuje wszak przyglądanie się

przede wszystkim narodowi szlacheckiemu. Oczywiście Leszczyński nie

był w stanie — bo nikt nie byłby— całkowicie wypreparować jednego nur-

tu czy ciągu zagadnień. Mówiąc na przykład o tym, że słabość państwa była

korzystna dla szlachty z uwagi na eksploatację (tak!) chłopów, Leszczyń-

ski musi też mówić i mówi o instytucji państwa (s. 168: „Polski system

opresji pozostawał cudem społecznej samoorganizacji. Państwo wycofało

się z relacji pomiędzy szlachcicem a poddanym i próbowało do niej po-

wrócić ponownie w ostatnich latach Rzeczypospolitej. Przez dwa stulecia

z okładem na dobrą sprawę go jednak nie było”).

*

Autor prezentuje ów ludowy naród, mówi o jego pracy, położeniu, wa-

runkach bytowania, marnym losie wsi i poniżającym traktowaniu chłopów

jeszcze w okresie międzywojennym, o zachowaniach, buntach— najpierw

w formie na przykład ucieczek z folwarków, a z czasem w formie rozwoju

ruchu socjalistycznego, narodowego czy chłopskiego, także o buntach na

wsi w okresie międzywojennym, a potem o sprzeciwie wobec kolektywi-

zacji. Pokazuje, że dawniej chłopi nie mieli żadnego interesu w tym, ażeby

dobrze pracować. Przedstawia warunki pracy w fabrykach w okresie wcze-

snej industrializacji i rodzące się konflikty. Ktoś mógłby podejrzewać, że

Leszczyński wyciąga wnioski ze zdań zManifestu komunistycznego: „Historia

wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych.

Wolny i niewolnik, patrycjusz i plebejusz, pan feudalny i chłop poddany,

majster cechowy i czeladnik, krótko mówiąc, ciemiężyciele i ciemiężeni
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pozostawali w stałym do siebie przeciwieństwie, prowadzili nieustanną,

to ukrytą, to jawną walkę — walkę, która za każdym razem kończyła

się rewolucyjnym przekształceniem całego społeczeństwa lub też wspól-

ną zagładą walczących klas”¹. Co gorsza, czytelnik mógłby podejrzewać

podobieństwo wywodu Leszczyńskiego do podręcznika historii Gryzeldy

Missalowej i Janiny Schoenbrenner, z którego jeszcze sam uczyłem się

w najmłodszych klasach². Nic bardziej mylnego — i to nawet jeśli po-

minąć okoliczność, że książka dwóch autorek była po prostu z dowolnej

liczby względów złą książką, Leszczyńskiego zaś jest dobrą.Ważniejsze, że

Leszczyński nie traktuje wizji marksowskiej jako jedynie dopuszczalnej.

Przecież najgorsze w stalinizmie i sporo później było nie tyle kierowanie

się części historyków wizją marksistowską lub marksistowską przetra-

wioną przez Biuro Polityczne KC PZPR w akurat aktualnym składzie, ile

dążenie do jej monopolu. Leszczyński nie zakłada jakiejś domniemanej,

rzekomo uniwersalnej logiki historii, w myśl której, dajmy na to, tkactwo

indyjskie miało się przerodzić w miejscowy Manchester (tylko dlaczego

tego nie robiło?). Leszczyński pokazuje pewien nurt dziejów, który istniał

obok innych i był bardzo ważny — ale wie, że inne też istniały. Nie ab-

solutyzując powstania Kostki Napierskiego i nie budując mu pomnika —

a celebracje z 1951 roku chyba jeszcze sam pamiętam — uważa, że na-

leży jednak pamiętać, iż ono miało miejsce i rozważyć, jakich głębszych

zjawisk było przejawem. Oczywiście, podejście Leszczyńskiego pociąga za

sobą zmiany w referowaniu całości historii — nawet w periodyzacji, której

ważnymi cezurami stają się uwłaszczenie chłopów czy na przykład powo-

jenna reforma rolna, niezależnie od jej cech i oceny. Leszczyński nie jest

jednak dogmatykiem, nie widzi dziejów schematycznie, patrzy, jak było,

i pokazuje to. To rezultat badań i refleksji, a nie apriorycznych założeń.

W szczególności autor ani trochę nie idealizuje „ludu”, w tym bun-

tującego się ludu. Pisze przykład, że w rewolucji 1905 roku przemoc

kryminalna przeplatała się z polityczną, zaś „[r]ewolucja była okrutnym

i krwawym spektaklem, a partie robotnicze stosowały często terror wy-

mierzony bezpośrednio w majstrów, inżynierów czy właścicieli” (s. 421).

Pokazuje spory między nurtami ruchu robotniczego, nie kwalifikując żad-

nego a priori jako „zdrajców”. Leszczyński nie zakłada, że walki ludowe

miały dziejową logikę i prowadziły do założonego przez areligijnego Stwór-

cę (sic!) celu. Rozdziałowi o PRL dał zresztą oryginalny, ciekawy tytuł:

„Wyzysk w imię Partii” — notabene partii, która nazywała się robotniczą

¹ Karol Marks, Dzieła wybrane, Książka, t. 1, Warszawa–Łódź 1947, s. 169.
² Gryzelda Missalowa, Janina Schoenbrenner, Historia Polski, PZWS, Warszawa 1951.
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i zawsze pisana była dużą literą. Widzi pewne korzyści socjalne, jakie dała

ludziom PRL, ale diagnozuje: „Obywatel faktycznie został sprowadzony

do roli trybika w machinie produkcji, która teoretycznie miała mu służyć.

Produktywizacja, a nie wzrost dobrobytu, przyświecała polityce społecz-

nej” (s. 484).

*

Bardzo ciekawe są punkty wyjścia, jakie daje książka dla sięgnięcia do

różnych zagadnień dziejowych — i to tym ciekawsze, że autor przypatru-

je się wybranym zjawiskom na zdumiewająco szerokim tle. Do rozważań

o genezie nierówności ludzi wprowadza filozofię św. Augustyna, a poddań-

stwo chłopów zestawia z nowożytnym niewolnictwem — co jest ważne

z punktu widzenia wielkiego zagadnienia pracy zniewolonej. Nie znaczy

to, ażeby utożsamiał niewolnictwo i pańszczyznę. Pyta też o różnice mię-

dzy funkcjonowaniem chłopów w Polsce i niewolników na karaibskich

plantacjach. Mówi o sprzedawaniu wsi razem z chłopami, ale widzi, że na

wschodzie Europy sprzedawanie poddanych bez ziemi zdarzało się rzad-

ko, zaś targów, gdzie wystawiano by chłopów — na podobieństwo targów

niewolniczych — nie było. Niemniej jednak powołuje Petera Kolchina,

który porównując amerykańskie niewolnictwo z rosyjskim poddaństwem,

pisał, że „poddaństwo w Rosji nabrało cech podziału rasowego — roz-

różnienie pomiędzy szlachcicem a chłopem było postrzegane jako coś tak

wrodzonego i naturalnego, jak pomiędzy białym a czarnym w Stanach

Zjednoczonych” (s. 111). Informuje, że dla Wacława Potockiego wiązanie

się szlachcianki z chłopem było „psuciem rasy” — a potomstwo z ta-

kiego związku Potocki „dosłownie i serio” porównywał do „skundlenia

ras psów” (s. 125). Leszczyński zaznacza, że jeszcze na przełomie XIX

i XX wieku mówiono o „murzyńskości” polskich stosunków społecznych.

Dla rozważań nad hierarchią społeczną ciekawy jest, występujący w dzie-

jach Polski także później, wielki dystans między grupami „wyższymi”

i „niższymi”. Jan Ludwik Popławski pisał wręcz o „dwóch cywilizacjach”

(„Głos” 1886), o wytworzeniu się „dwóch odrębnych ras” — pańskiej

i ludowej (s. 195, 196). Prawda, że sformułowania tego typu mogą być

bardziej sposobem wyrażania opinii przez odwołanie się do symbolu niż

porównaniem akurat powoływanych elementów. Gdy Józef Chałasiński

w 1946 r. pisał: „Inteligencja polska to był rodzaj arystokratycznej ambasa-

dy zachodnio-europejskiej kultury na dzikich polach chłopskiej, murzyń-

skiej Polski” (s. 378), to najpewniej myślał bardziej o inteligencji, której

nie lubił, niż o Czarnoskórych.
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Ważny jest materiał nagromadzony w kwestii określenia, kto jest na-

rodem i kogo współcześni uważali za naród — nawet jeśli nasuwa się

pytanie czy, bądź kiedy, owi współcześni rozumowali w takich kategoriach.

Ciekawie przedstawiona została postać Kościuszki. Dowodzone przezeń

powstanie „ustanowiło zarazem — pisze Leszczyński — początek realne-

go życia nowoczesnej koncepcji narodu polskiego, którego «lud» — wło-

ścianie i mieszczanie — mieli być główną częścią” (s. 283). Oczywiście

można pytać, czy Kościuszko pozostawał w swoim podejściu pod wpły-

wem doświadczenia amerykańskiego, czy — czego sam bym nie wykluczał

— prostej konieczności, a przynajmniej obu tych czynników.

Fantastycznie ciekawe jest zazębianie się lub niezazębianie motywów

narodowych i społecznych w ruchach ludowych. W lepiej mi znanej pro-

blematyce obszarów kolonialnych i ekonomicznie zależnych te motywy

nieraz nakładały się w pełni. Tu natomiast Napoleon, czy zaborcy, rozwią-

zali kwestię poddaństwa chłopów. Chłopi zachowywali dystans w stosun-

ku do powstań narodowych.Wbrew powszechnej dziś opinii nie garnęli się

do obrony kraju w 1920 roku. Leszczyński powołuje zdanie historyka, Sta-

nisława TadeuszaWrony, z lat trzydziestych XXwieku, iż „[p]amięć rugów

i kar cielesnych […] okazała się silniejsza od mirażu jedności narodowej”

(s. 340). Oczywiście sprawa bywała skomplikowana, co autor pokazuje czy

to w wypadku buntu łódzkiego 1892 roku, czy rewolucji 1905 roku. Wą-

tek wyzysku przez obcych nieraz pojawiał się też w myśleniu o Żydach.

Wielkie pole do myślenia o związkach motywów protestu społecznego

oraz emancypacji narodowej dały strajki 1980 roku i ruch „Solidarności”

(s. 526: „Ruch był interpretowany już jako powstanie niepodległościowe

oraz protest o podłożu socjalnym; był, co wcale nie wyjątkowe w polskiej

historii, jednym i drugim”).

Takich „punktów zaczepienia” do rozlicznych rozważań jest w książce

wiele.

*

Autor interesuje się nie tyle faktami, ile zjawiskami, a w konsekwen-

cji nieraz dokonuje zestawień diachronicznych. Patrzy na takie zestawie-

nia czasem dokonywane przez samych bohaterów wydarzeń (s. 492: „Za

Niemców było lepiej”; s. 493: „Będziemy pracowali jak za cara”). Sam też

dokonuje takich odwołań do różnych epok. Oczywiście, każdy historyk

powie, że przejawy danego zjawiska miały zawsze koloryt swoich czasów,

a w ogóle nie było dwóch przejawów identycznych. Historyk może wręcz

postawić pytanie, czy aby na pewno mówimy jeszcze o tym samym zjawi-
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sku, ze względu na owe różnice, a także odmienny kontekst. Autor niewąt-

pliwie widzi historyczność zjawisk. Sygnalizuje specyfikę zjawiska rodziny

w dawnych czasach i odmienne usytuowanie w niej starszych jej członków,

gdy ważna była przede wszystkim zdolność do pracy. Pisze, że zawarcie

małżeństwa pozostawało w praktyce „efektem tyleż miłości, co rodzin-

nej i osobistej kalkulacji ekonomicznej” (s. 189). Nawet etyka seksualna

„w dużej mierze podporządkowana była ekonomicznemu pragmatyzmo-

wi” (s. 187). Te obserwacje są ciekawe notabene w świetle dzisiejszych

deklamacji o wadze rodziny w polskiej kulturze. Skądinąd są też intere-

sujące w świetle często pojawiającego się przekonania, jakoby protestanci

byli bardziej pracowici niż katolicy.

Mówiąc o poddaństwie Leszczyński widzi na przykład, że przez znacz-

ną część historii większość ludzkości nie była „wolna” (w sensie wyboru

zawodu, miejsca pracy, pracodawcy); podkreśla, że Polska nie była tu wy-

jątkiem. Na dodatek „wolność” nieraz oznaczała brak możliwości przeży-

cia, skutkując większym ryzykiem głodu. Ratunkiem mogło być właśnie

oddanie się w poddaństwo. „Idea «wolnej pracy» zyskiwała popularność

na Zachodzie dopiero od XVIII w.” (s. 66). Autor sygnalizuje, że dążenie

do maksymalizacji korzyści z gospodarowania nie musiało znajdować wy-

razu w dążeniu do maksymalizacji przychodu pieniężnego. Racjonalność

ekonomiczna mogła być różnie rozumiana. System mógł być nastawiony

nie na dążenie do zwiększenia produktu społecznego, ale na przechwy-

cenie większej jego części przez dominujących. Folwark pańszczyźniany

był z jednej strony właśnie pańszczyźniany, co znaczy nie-kapitalistyczny,

a z drugiej uczestniczył w dalekosiężnym rynku (jak plantacje trzciny cu-

krowej i bawełny w Amerykach). Wszystko to, nawiasem mówiąc, uderza

w marksowską teorię formacji.

Niezależnie od okoliczności, że autor — jak mówię — widzi historycz-

ność zjawisk oraz ich form, odwołuje się do zestawień diachronicznych.

Mogę go w tym wesprzeć uwagą, że skupianie się na występowaniu zjawi-

ska tylko w jednej epoce i w jednych okolicznościach skutkuje tylko czę-

ściowym jego poznaniem. Dla analizy koncepcji pochodzenia „gorszych”

ludzi od Chama ważne jest zarówno to, że występuje ona w odniesieniu do

niewolników za Oceanem i do marnie sytuujących się białych w Europie,

jak i wielowiekowość jej trwania. To samo można powiedzieć o pomysłach

odmiennego pochodzenia etnicznego (mniejsza o to, co to słowo właści-

wie znaczy) różnych grup społecznych. Sięgnięcie do porównań diachro-

nicznych jest, moim zdaniem, fundamentalne dla socjologii historycznej,

a zatem mam wręcz osobiste powody (piszę o uczniu!), by się cieszyć, że

autor idzie w takim kierunku. Bardzo ciekawe są na przykład jego obser-
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wacje, jak to rzekomo wszechstronnie nowa PRL stosowała rozwiązania

już znane. „Doktryna twierdziła — pisze Leszczyński — że robotnik jest

współgospodarzem zakładu. Zawierała jednak ideologiczny wytrych: ro-

botnik stawał się częścią proletariatu wówczas, kiedy był «uświadomiony»

i «dojrzały», co oznaczało w praktyce — posłuszny władzy. W efekcie po-

zwalało to na często brutalne (i nie odbiegające pod wieloma względami

[…] od realiów przedwojennych) traktowanie robotnika jako pracownika

najemnego” (s. 481). Wojskowy Korpus Górniczy (1949–1959) był „spad-

kobiercą Korpusu Górniczego z czasów Królestwa Polskiego”, czyli „in-

stytucją pracy przymusowej zorganizowaną na wzór wojskowy” (s. 487).

Sankcje karne przewidziane w ustawie „O zabezpieczeniu socjalistycznej

dyscypliny pracy” (1950) były „stałym elementem relacji pracy w pierw-

szej połowie XIX w.” (s. 488). Strajki w PRL władze uważały za bezzasad-

ne, bowiem rzekomo sprzeczne z rzekomą istotą rzekomo robotniczego

państwa. Dodajmy od siebie, że prawie do końca nie chciały używać słowa

„strajk”, a w ostateczności mówiły o „przerwach w pracy” — co myśmy

trawestowali na określenie „leninowska przerwa w pracy”. Niemniej jed-

nak trwanie pewnej rzeczywistości wyrażało się nie tylko w występowaniu

strajków zarówno przed, jak i po wojnie, ale w represjach, które — jak

twierdzi autor — za PRL nie ustępowały przedwojennym (s. 492: „Za-

mordowanie przez szturmujące wojsko i ZOMO 9 strajkujących górników

w kopalni «Wujek» 16 grudnia 1981 r. w czasie stanu wojennego nie było

jednak w tej perspektywie zbrodniczym odstępstwem od normy — było

kolejnym elementem długiego łańcucha przemocy”). Czasem nawiązanie

do dawniejszych czasów służy autorowi do oceny wagi zjawiska. W kon-

tekście rozwiązania spółdzielni produkcyjnych po powrocie Gomułki do

władzy odnotowuje: „Był to jeden z nielicznych sukcesów oporu chłop-

skiego w polskiej historii” (s. 511).

*

Sposobem podejścia bliskim porównaniom diachronicznym jest pa-

trzenie na rozpatrywane sprawy w perspektywie długiego trwania. Lesz-

czyński pisze na przykład à propos Rzeczypospolitej szlacheckiej: „Dzie-

dzictwo systemu społecznego, który zbudowała, trwa w różnych posta-

ciach w Polsce do dzisiaj — chociaż upłynęło już dobrze ponad 200 lat od

jej upadku. […] Jeszcze w pierwszej połowie XX w. dziedzictwo poddań-

stwa odgrywało kluczową rolę w polskiej polityce i życiu społecznym. Re-

formę rolną obiecywano chłopom w momencie zagrożenia istnienia pań-

stwa polskiego w 1920 r. oraz w czasie niemieckiej okupacji — traktując ją
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jako polityczną kartę przetargową, która miała skłonić chłopstwo do po-

parcia stronnictw składających te obietnice. Lękiem przed przywróceniem

pańszczyzny próbowano wpływać na chłopów polskich jeszcze w okre-

sie międzywojennym. Same relacje społeczne na wsi utrzymały zresztą

jeszcze w dwudziestoleciu — mimo formalnego zniesienia powinności

— półfeudalny charakter. Dziedzictwo poddaństwa może być także żywe

w społeczeństwie polskim do dziś, na wiele bardziej subtelnych sposobów,

zatopione i spetryfikowane w jego hierarchiach władzy i prestiżu, w uprzy-

wilejowanej pozycji inteligencji i jej relacji z ludem. «Totem inteligencki»,

jak nazwało to u progu XXI w. dwóch socjologów, Rafał Smoczyński i To-

masz Zarycki, często bardzo przypomina herb szlachecki” (s. 232–233).

Generalnie można zadać pytanie: na jakich polach i w jakim stopniu PRL

była odmianą, a w jakim kontynuacją dawniejszych dziejów.

Fundamentalnym z punktu widzenia autora zjawiskiem długiego trwa-

nia w dziejach była kontrola każdorazowej elity nad nadwyżką produkcyjną

od czasu, gdy zaczęła się ona pojawiać w przedpotopowych czasach. Lesz-

czyński oczywiście nie neguje trudności szacowania nadwyżki i sposobów

jej podziału w kolejnych epokach.

Innym takim zjawiskiem było trwanie dominacji elity nad ludem

(s. 201, o elitach ziemiańskich: „Nadużycia władzy swojej warstwy nad lu-

dem mogli krytykować i potępiać, ale polityczne wnioski próbowali z nich

wyciągać dopiero pod presją lub w obliczu zagrożenia — próbując kupo-

wać poparcie obietnicami, które szły niezbyt daleko (jak w czasach Sejmu

Wielkiego) albo z których później się wycofywano, jak z obietnic reformy

rolnej w II Rzeczypospolitej, złożonych w obliczu inwazji armii bolszewic-

kiej, a później opóźnianych i w większości niezrealizowanych. Poddany

miał słuchać, a Bóg sankcjonował władzę”). Bicie robotników rolnych za-

czynało zanikać dopiero w okresie międzywojennym — choć formalnie

było już wtedy nielegalne.

Podobnie długotrwała była specyficzna rola inteligencji oraz jej rozdar-

cie w kontakcie z ludem — pomiędzy służeniem mu a przewodzeniem.

Entuzjazm na tle współpracy inteligencji z ludem w strajkach 1980 r.

i w pierwszej „Solidarności”, także nieufność robotników wobec jej przed-

stawicieli mają długą historię jako zjawisko. (s. 525: „W czasie strajku

w stoczni gdańskiej w sierpniu 1980 r. — który dał początek «Solidar-

ności» — istniały dobrze udokumentowane nieufność i dystans pomiędzy

robotnikami a inteligenckimi doradcami związku. Nieufność ta zaskakiwa-

ła niekiedy z przykrością inteligentów, ale znów — co dla czytelników tej

książki nie może być zaskoczeniem — ugruntowały ją pokolenia dystansu

społecznego. Nie ma też nic szczególnego w tym, że elita nie dostrzega-
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ła swojego społecznego przywileju, traktowała go bowiem jako naturalny,

oczywisty i w obliczu presji komunistycznej władzy — nieistotny. Elity

szlacheckie również były, jak pamiętamy, zawsze zaskakiwane i zawsze

rozczarowane tym, że lud w momentach kryzysu im nie ufa i nie darzy

spontanicznym oddaniem”).

W odnotowanym przez autora podobieństwie opisów sytuacji na przy-

kład w Nowej Hucie u jej początków, a w szczególności hoteli robotni-

czych, z opisami czasów wczesnej industrializacji (osiedli robotniczych,

slumsów). W długiej perspektywie można widzieć też trwanie inteligenc-

kiej tradycji sytuowania się powyżej mas, wręcz potrzeby ich oświecania.

Z kolei o postulatach strajkowych 1980 roku autor mówi: „Ich emancypa-

cyjny charakter nie dotyczył w pierwszym rzędzie kierowniczej roli PZPR,

chociaż naturalnie w nią godził. «S» była powrotem do ludowego marze-

nia o emancypacji i podmiotowości” (s. 526). Z książki widać, że postulaty,

może związane z nimi działania, były także realizacją bardzo długotrwałe-

go marzenia o bliskości i braterstwie ludzi.

Z punktu widzenia autora charakter długiego trwania miały również

niejedne zjawiska odmiennej natury. Mit wywodzący podstawowy podział

społeczny w Polsce z najazdu trwał jeszcze w XIX wieku, a według autora

jeszcze Kazimierz Dobrowolski w latach dwudziestych XX wieku mó-

wił o różnicy antropologicznej chłopa i szlachcica. Choćby w tej sprawie

można oczywiście pokazać, że takie myślenie ma jeszcze większą trwa-

łość. W końcu mity hitlerowskie nie narodziły się w ówczesnej Europie

na kamieniu — w tym mit Niemca jako wysokiego, szczupłego blondyna

o niebieskich oczach (czego akurat Hitler nie mógł być egzemplifikacją!).

Do zjawisk długiego trwania można zaliczyć zarówno kultywowanie ob-

razu, jakoby to Niemcy cywilizowali wschód, jak i sprzeciwianie się mu.

Także — powiedzmy — „uderzające podobieństwo” (s. 455) wizji najaz-

du bolszewickiego do szlacheckich opisów buntów i powstań chłopskich

z XVIII i XIX wieku.

Wyraźnie chatakter długiego trwania miały (mają?) przedstawione

przez autora różne mity o Żydach (mord rytualny, profanacja hostii, nad-

pobudliwość seksualna, chytrość, bogactwo). Idea, że Żydzi pasożytowali

na chrześcijańskim ludzie, który na dodatek rozpijali, pojawia się jesz-

cze współcześnie, równolegle do zapominania o tym, komu przekazywali

opłatę za dzierżawę karczmy. Widzenie Żyda jako groźnego obcego, tak-

że pogromy oraz ich mechanizm trwały przez wieki. Oskarżenia Żydów

o mordy rytualne pojawiały się chyba we wszystkich pogromach i zacząt-

kach pogromówwPolsce po drugiej wojnie (procesy czarownic szczęśliwie

skończyły się wcześniej). Pogromy, akurat nie Żydów, ale Romów, miały



192 MARCIN KULA

miejsce bardzo niedawno (Oświęcim i Konin 1981, Mława 1991). Jeszcze

innym przykładem długiego trwania mogą być obawy przez skażeniem na-

szego myślenia miazmatami płynącymi z Zachodu. Jeżeli ktoś może widzi

takie myślenie dziś, to niech wie, że to nie jest współczesny wynalazek.

Nawet formy oporu bywały podobne w różnych epokach — i to nie tyl-

ko powstrzymanie się od pracy, co oczywiste. Autor pisze o suplikach do

władz jako formie reakcji chłopów na negatywną dla nich sytuację w daw-

nej Rzeczypospolitej. Sam natomiast uczestniczył swego czasu w badaniu

zwracania się ludzi do władz PRLw formie przypominającej supliki. To po-

dobieństwo (trwałość formy) zresztą odnotowuje. Emigracja — też forma

buntu — z ziem polskich była (jest) zjawiskiem długiego trwania (s. 531:

„Społeczna rola masowej emigracji pozostała również bardzo podobna

od końca XIX w. aż po czasy najnowsze. W istocie postawy emigrantów

i reemigrantów wobec własnego kraju są uderzająco podobne dzisiaj jak

i w XIX w.”).

Oczywiście nieraz można zastanawiać się, czy długie trwanie nie wyni-

ka bardziej z natury ludzkiej niż z systemów społecznych. Gdy autor pisze

(najpewniej zasadnie): „Kreatywność fabrykantów w oszczędzaniu na wy-

płatach dorównywała twórczemu podejściu szlachty do obciążeń pańsz-

czyźnianych dwa wieki wcześniej” (s. 353–354), to można domniemywać,

iż trwała była pewna forma umiejscowienia pracownika wobec posiada-

cza (stosunki zarazem patriarchalne i eksploatatorskie). Jednak nasuwa

się też obserwacja, że przy tak ogólnym sformułowaniu ogromna liczba

zjawisk ma cechy długiego trwania — z odżywianiem się czy, powiedz-

my, faktem ubierania się włącznie. Inna sprawa, że również w ich ramach

niektóre szczegółowe sprawy mogą wracać w różnych czasach ze zwra-

cającą uwagę powtarzalnością. Tak było i jest na przykłd z kwestią uboju

rytualnego w Polsce. Z kolei kolektywizacja rolnictwa w ZSRR żywo re-

alizowała sygnalizowaną już wyżej opinię autora o znacznie dawniejszej

historii, a mianowicie tę, że system mógł być nastawiony nie na dążenie

do zwiększenia produktu społecznego, ale na przechwycenie większej je-

go części przez dominujących. Przecież w wyniku kolektywizacji całkowita

produkcja rolna zmalała, ale wzrosła ta jej część, którą można było prze-

znaczyć na cele służebne wobec industrializacji.

*

Niektóre z tych najogólniejszych obserwacji długiego trwania są wy-

jątkowo pesymistyczne, nawet jeśli autor wykrztusza z siebie trochę opty-

mizmu na koniec wywodu:
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„Książka ta mówi o ciągłości społecznych mechanizmów panowania i opo-

ru w Polsce oraz o ważnym mechanizmie emancypacji.

Ciągłość ta była—mimowszystkich politycznych i społecznych zawirowań

— zadziwiająca mimo przewrotów, zaborów, powstań, okupacji i rewolucji.

Struktury społeczne są jednak trwalsze od osób. Dziedzictwo opresyjnych

instytucji społecznych — takich jak pańszczyzna — wpływa na relacje wła-

dzy przez kolejne stulecia. Badania ekonomistów wydają się np. potwier-

dzać, że kraje o strukturze gospodarczej podobnej do Polski w przeszłości

— gospodarcze monokultury eksportowe, w których wąskie elity panują

nad pracującą przymusowo siłą roboczą — nawet wiele stuleci po zniesie-

niu systemu niewoli mają niższy poziom rozwoju gospodarczego i większy

poziom nierówności społecznych. Istnieje na ten temat bogata literatura.

Szersza perspektywa historyczna w tej książce pozwala chociażby dostrzec,

że mechanizm opisany przez Davida Osta (i innych) wobec «Solidarności»

nie jest wcale w historii Polski nowy. Po 1918 r. zwycięska elita, wywodzą-

ca się pierwotnie z radykalnego ruchu socjalistycznego, również nie zre-

alizowała większości składanych warstwom ludowym obietnic. Stworzyli

państwo postrzegane często przez ludzi spoza warstwy rządzącej urzędni-

czo-wojskowej inteligencji jako opresyjne i wrogie. O ile zbudowanie Polski

«szklanych domów»w kraju od stuleci ubogim i wyniszczonym przez wojnę

po prostu nie byłomożliwe, o tyle lista niespełnionych obietnic w dwudzie-

stoleciu obejmowała także sprawy będące całkowicie w zasięgu możliwości

II RP — takie jak egzekwowanie uchwalonych praw o długości dnia pracy,

urlopach czy zakazie pracy dzieci, nie wspominając o reformie rolnej. Fakt,

że w 1991 r. to rządy wywodzące się z «Solidarności» uchwaliły restryk-

cyjne prawo do strajku — zabraniając m.in. strajków solidarnościowych —

wcale nie jest na tym tle niespodzianką.

Dynamikę życia politycznego w Polsce w czasach nowoczesnych — czy to

niepodległej, czy jedynie częściowo niezależnej, czy pod zaborami— cecho-

wała cykliczność, której losy «S» stanowią tylko przykład (jeden z wielu).

Cykl rozpoczynał się wówczas, kiedy wchodząca na scenę polityczną elita

zaczynała zabiegać o poparcie warstw ludowych— składając im emancypa-

cyjne obietnice. Mogła walkę o władzę przegrać (jak w 1794, 1830, 1846,

1848, 1863 czy 1905 r.) albo wygrać (jak w 1918 czy 1989 r.). Przeciw-

nik był zawsze wewnętrzny, w postaci osadzonych w aktualnym porządku

elit (szlacheckich w 1794 r. czy komunistycznych w 1989 r.), ale także

często zewnętrzny, w postaci np. administracji państw zaborczych. Obiet-

nica składana warstwom ludowym była zawsze w swoim rdzeniu obietnicą

emancypacji: wolności osobistej, zniesienia pańszczyzny, uwłaszczenia, re-

formy rolnej, czy wreszcie samorządu robotniczego, lepszych zarobków czy

szybszego przydziału mieszkań. Po ewentualnej wygranej zwycięska elita

porzucała większość dawnych obietnic i zajmowała się konsumowaniem

rent wynikających z udziału we władzy. Los dawnych socjalistów, którzy

znaleźli się na szczytach władzy w II RP, jest pod tym względem znamien-
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ny. Fakt, że III RP nie spełniła emancypacyjnych obietnic elit formujących

«Solidarność», nie jest więc wyjątkiem. Przeciwnie: stanowił w naszych

dziejach historyczną normę.

Emancypacyjne ostrze miał — co warto wypowiedzieć wprost — także na-

cjonalizm (jako obietnica, nie praktyka władzy). U progu XX w. zarówno

nacjonaliści, jak i socjaliści proponowali budowę nowego, demokratycz-

nego ładu i szerszej — obejmującej także lud, a nie tylko elity dawnego

społeczeństwa szlacheckiego — wspólnoty politycznej. Nacjonaliści po-

strzegali tę wspólnotę jako ograniczoną do etnicznych mieszkańców ziem

polskich, mówiących po polsku i przynajmniej akceptujących kulturalną

dominację katolicyzmu (a najlepiej także będących katolikami). Wskazani

przez liderów ruchu nacjonalistycznego i jego prasę wrogowie wewnętrzni,

Żydzi, oraz zewnętrzni — zaborcy i okupanci — stanowili wygodne oraz,

jak się okazało, bardzo skuteczne narzędzie mobilizacji.

Warstwy ludowe wcale nie były przy tym nieme. Lud zgłaszał swoje postu-

laty wielokrotnie— czy to w tzw. suplice torczyńskiej, w korespondencjach

nadsyłanych ze wsi do prasy ludowej na przełomie XIX i XX w., wreszcie

w postulatach zgłaszanych przez robotników czy w PRL, czy w okresie «So-

lidarności». Zwykle nie były one realizowane, a w każdym razie nie od razu.

Mimo tej cyklicznej dynamiki ludowe dzieje Polski są jednak historią eman-

cypacji, wydartej i wywalczonej. Utopijne marzenie w jednym cyklu poli-

tycznym stawało się postulatemwnastępnym, a zazwyczaj—mimo nawra-

cających fal społecznej reakcji — zwycięstwem w jednym z kolejnych cykli.

W sumie więc ludowa historia Polski —mimo ogromu cierpień, nieszczęść

i niesprawiedliwości, których opisy zapełniają karty tej książki — niesie

budujące przesłanie. Przypomnijmy punkt startu tego procesu: w XVIII w.

Rzeczpospolita była bardzo ubogim, peryferyjnym krajem rządzonym przez

wąską, liczącą kilka procent populacji elitę, która eksportowała wytworzo-

ne w systemie niewolniczej pracy produkty rolne na Zachód, wzbogacając

po drodze długi łańcuszek zagranicznych pośredników. Emancypacjamogła

postępować wolniej niż w krajach światowego centrum i być w porównaniu

do nich spóźniona, niemniej jednak była faktem.

Uważny czytelnik dostrzeże w opowiedzianej właśnie historii Polski oczy-

wiście znacznie więcej elementów ciągłości, które łączą dzieje epok często

odległych ze współczesnością. Dotyczy to zarówno kwestii wielkich, jak

i drobnych” (s. 528–530).

Sam wyczuwam w przytoczonych sformułowaniach jakby marzenie

o raju, którego nie można stworzyć. Może trochę ironicznie kojarzy mi

się historyjka opowiadana swego czasu w ZSRR. Na zebranie robotni-

ków przyszedł mianowicie propagandysta, który zakończył przemówienie

zdaniem: „Komunizm widać już na horyzoncie”. Pewien robotnik zrozu-

miał wszystko poza słowem „horyzont”. Będąc świadomym robotnikiem,

sięgnął do „Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej” i dowiedział się, że jest
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to „linia, która oddziela niebo od ziemi, oddalająca się w miarę jak się

do niej zbliżamy”. By zmniejszyć ironiczny „wydźwięk” (ulubione słowo

propagandy komunistycznej) powołanej dykteryjki, dodam, że nawet je-

śli przedstawiony wywód jest dyskusyjny, to przynajmniej jest nad czym

dyskutować.

*

Drugim elementem realizacji podejścia socjologii historycznej jest od-

woływanie się autora do porównań z różnych terenów. Fundamentalne

znaczenie dla analizy zjawiska ma okoliczność, czy było ono jednostkowe,

czy też występowało także w innych krajach lub na innych ziemiach. Była

już mowa o dokonywanych porównaniach między pańszczyzną a niewol-

nictwem w Amerykach. Wspomniany wyżej handel wsiami wraz z chło-

pami autor rozpatruje patrząc też na Rosję i wschodnie Niemcy. Mit sar-

mackiego pochodzenia szlachty ma swoje odpowiedniki czy to we Francji,

czy w innych krajach. Jakoś trzeba było wytłumaczyć i uzasadnić odręb-

ność swojej grupy, legitymizować przywileje, a potem, gdy realna pozycja

szlachty zaczęła się pogarszać, znaleźć w czymś kompensację. W kwestii

otwartości/zamkniętości stanu szlacheckiego autor porównuje liczbę no-

bilitacji w Polsce i we Francji (wynik na korzyść Francji). Zwraca uwagę,

że „[w]chodzenie nieszlachty do stanu szlacheckiego, czasem legalne, ale

częściej nielegalne, pozostawało zbiorową szlachecką obsesją, przybiera-

jącą niekiedy postać chorobową” (s. 243). Wskazuje też — tym razem na

korzyść Polski — wyjątkowość samorządu Żydów w XVI wieku (co nie

zmieniało faktu zakazu uczęszczania tychże do łaźni miejskich w tymże

wieku). Porównuje rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego z rozwojem

Czech i Węgier, także prawo pracy w różnych krajach w epokach, gdy już

można było mówić o takiej instytucji. Pyta, ile płacono za wynajęcie izby

w Warszawie, Berlinie czy Londynie.

Autor mówi, że socjalizm napłynął do fabryk Królestwa wraz z robot-

nikami z Niemiec; sam dodam, że do Brazylii też napłynął wraz z mi-

grantami, choć tam raczej z Włoch. Leszczyński rozważa podobieństwo

polskiej obecności na ziemiach wschodnich RP z sytuacją kolonialną, także

konkretnie na przykład z francuską Algierią. Podpisuję się obiema ręka-

mi pod takimi porównaniami. Kłopot z nimi jest tylko taki, że zawsze

można sięgnąć w nich dalej. Mnie na przykład ciekawiłoby bardzo zesta-

wienie narodzin zróżnicowania na szlachtę i chłopstwo z wykształceniem

się kast w Indiach. Myślę, że te procesy nie były fundamentalnie róż-

ne. Sam porównywałem swego czasu brazylijską, niewolniczą plantację
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cukrową i polski pańszczyźniany folwark zbożowy. Nawet formy oporu

pracujących były podobne w obu systemach — tu ucieczka na „dzikie po-

la”, tam zaś — niewolników do interioru. Podrzędność chłopów w Polsce

byłoby warto zestawić ze znacznie lepszym miejscem chłopów w Szwecji

— co skądinąd nie przeniosło tego kraju do świata potencjalnie rozwinię-

tego (te przenosiny nastąpiły późno). Specyficzną rolę inteligencji w Polsce

i w ogóle w Europie Wschodniej można by z pożytkiem porównać z rolą

tej grupy w Ameryce Łacińskiej. Autor określa II RP jako „państwo inteli-

gencji urzędniczej i wojskowej” (s. 474). Nie czym innym były Argentyna

czy Brazylia za Perona i Vargasa. Prawda, że autor czasem idzie nawet da-

lej, choćby za swoimi przewodnikami. Powołuje zdanie wspomnianego już

wyżej botanika i etnologa Georga Forstera, który jako młody człowiek brał

udział w wyprawie Jamesa Cooka, a z czasem przyjechał do Wilna. For-

ster pisał, że w „mieszaninie sarmackiej” z „francuskim wyrafinowaniem”

przeplata się „nowozelandzka dzikość” (s. 249).

*

Czasem nie da się oddzielić porównań w czasie od porównań w prze-

strzeni. Jedne i drugie charakteryzują zjawisko (s. 63: „Powstanie księ-

stwa Mieszka wypada więc uznać za realizację klasycznego scenariusza

opisywanego m.in. na przykładzie wczesnych państw afrykańskich. Jego

zalążkiem są wódz i jego drużyna. To jądro formuje się wówczas, kiedy

na danym terytorium pojawiają się zasoby, które można kontrolować i po

które opłaca się sięgnąć”). Omawiając postawy życiowe dawnych polskich

chłopów, autor powołuje badania nad postawami dwudziestowiecznych

chłopów w Azji Południowo-Wschodniej, widząc u jednych i drugich lo-

gicznie tłumaczące się zjawisko postaw chłopskich, w wypadku których

celem jest zmniejszanie ryzyka w niepewnych — czyli częstych — sytu-

acjach.

W niektórych wypadkach długie trwanie tych samych spraw i to na

różnych terenach robi wrażenie. Autor pisze o niszczeniu chłopskich pól

przez polujących w Polsce nowożytnej, a sprawa swobód poruszania się

myśliwych była przecież dosłownie niedawnym tematem sporóww Polsce,

była też problememwe Francji w epoce rewolucji 1789. Pisząc o wysiłkach

w kierunku kolektywizacji rolnictwa w Polsce po wojnie, autor nie może

nie nawiązać i uniknąć porównań do ZSRR. Takie porównania — zarazem

w czasie i przestrzeni — można kontynuować.

*
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Autor podkreśla specyfikę polskiej drogi — okoliczność, że Rzeczpo-

spolita była „federacją mikropaństewek szlacheckich, w których to zie-

mianin sprawował władzę” (s. 169) — podczas gdy na Zachodzie, choć

też nie na przykład na Półwyspie Iberyjskim, droga była inna. (s. 177–

–178: „Dezintegracja władzy królewskiej, spadek produktywności, utrwa-

lenie się pozycji magnackiej elity — pozostają o tyle znamienne, że szły

wbrew zmianom społecznym następującym na Zachodzie od średniowie-

cza. Rzeczpospolita jeszcze w połowie XVIII w. pozostawała w ekono-

micznej i technologicznej stagnacji. Była agrarnym społeczeństwem, które

zostało całkowicie zdominowane przez wąską elitę, konsumującą rosną-

cą część malejącego produktu (dodajmy — zazwyczaj na importowane

produkty). Tymczasem na Zachodzie przynajmniej od XII w. powstawała

sieć handlu pomiędzy ośrodkami miejskimi, zorientowanymi na rynkową

produkcję, z kwitnącym handlem międzynarodowym. Od XVI w. absolu-

tystyczne rządy wzięły pod obcas szlachtę i magnatów, budując stabilne,

biurokratyczne rządy, sprzyjające akumulacji kapitału”).

Zgadzam się z autorem. Jest to zresztą okoliczność, którą warto przy-

pominać, gdy się słyszy w kółko o otwieraniu światu drogi do demokracji

przez demokrację szlachecką. Zapytajmy tylko jeszcze, skąd ta odmienność

— zwłaszcza jeśli wraz z autorem odrzucamy (a odrzucamy!) jakieś „pro-

tocharaktery protonarodowe”. Czy tu „po prostu” szlachta wzięła króla za

łeb, a tam król wziął ją? Czy nie trzeba szukać głębszych wyjaśnień niż

w wypadku skutków bójki chłopaków?

*

Chyba zbyteczne podkreślać, że przedstawiona książka jest daleka od

„polityki historycznej” dziś realizowanej w Polsce. Celem autora nie jest

ani krytyka dziejów narodu, ani bałwochwalstwo. Nie pasuje do niej ani

określenie „pedagogika wstydu” (poseł Jarosław Kaczyński, 2016), do któ-

rej część czytelników zapewne ją zaliczy, ani nie jest realizacją wezwania

do przedstawiania „naszej wielkiej, wspaniałej historii” (premier Mateusz

Morawiecki, 2018) — czego część czytelników zapewne by chciała. Jest

ciekawą analizą. Nawet przypomnienie, że we wczesnym średniowieczu

ziemie słowiańskie, w tym polskie, eksportowały niewolników (w tym do

świata arabskiego!)… że wręcz eksportowały młodych kastratów do hare-

mów i służby pałacowej, nie jest w tej książce traktowane ani jako powód

do dumy, ani jako powód do wstydu.
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LESZCZYŃSKI VENTURED A HISTORIOGRAPHICAL SYNTHESIS:

PRO-PEOPLE, ANTI-ELITE, AND FAR FROM “HISTORICAL POLICY”

Marcin Kula

(Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw)

Abs t r a c t

Adam Leszczyński’s book Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitolo-

gia panowania (2020) [APeople’s History of Poland: A Story of Exploitation andResistance

—the Mythology of Ruling] contains a historiosophical vision and covers the entire

history of Poland in a manner that has not been seen in academic Polish histori-

ography for years. Leszczyński focuses on analyzing the history of the popular

classes. He describes this peasant nation and its work, status, and living condi-

tions, along with the poor state of the countryside; he writes of the humiliating

treatment of the peasants in the interwar period, and about popular behavior and

revolts, first, for example, in the form of flight from the manor, then in the devel-

opment of socialist, national, or peasant movements, and later as revolts in rural

areas in the interwar period and opposition to collectivization in the People’s Re-

public of Poland. Leszczyński shows that in the past the peasants had no interest in

working well. He presents the working conditions in factories in the early period of

industrialization and the emerging conflicts. The author of the essay considers that

the facts and phenomena in the history of the peasants presented by Leszczyński

may be a good starting and reference point for analyses of very different matters in

historiography and in contemporary research. He appreciates Leszczyński’s wide-

-ranging, anti-elite, and pro-people synthesis.

key words: peasants, workers, rural areas, factory, nobility, intelligentsia, labor re-

lations, history of Poland

słowa kluczowe: chłopi, robotnicy, wieś, fabryka, szlachta, inteligencja, stosunki pra-

cy, historia Polski



doi: 10.35757/KiS.2020.64.4.9

POLSKA AKADEMIA NAUK ISSN 0023-5172
2300-195xKOMITET SOCJOLOGI I

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH

2020, nr 4

E S E J E R E C E N Z Y J N E

CEZARY OBRACHT-PRONDZYŃSKI

Uniwersytet Gdański

LUDOWAHISTORIA POLSKI — KSIĄŻKA WAŻNA

I ZASŁUGUJĄCA NA KRYTYCZNĄ LEKTURĘ*

O książce tej pisano w prasie codziennej, mówiono wmediach elektro-

nicznych, autora odpytywano w tygodnikach opinii, ale też w poważnych

miesięcznikach i kwartalnikach. Nie jest to sytuacja nazbyt częsta, aby

książka naukowa, nawet historyczna, przyciągała uwagę i wywoływała taki

rezonans. Świadczy to o tym, że mamy do czynienia z przedsięwzięciem

wyjątkowym i zarazem ważnym — nie tylko poznawczo, lecz także ze

względów społecznych.

Adam Leszczyński podjął się zadania wyjątkowo ambitnego— opowie-

dzenia tysiąca lat historii Polski, ale z pewnej, określonej, jego zdaniem

nazbyt rzadko przyjmowanej, perspektywy „ludu”, czyli tych „90 proc.,

które nie miało władzy”.

Książka ma klasyczną konstrukcję z jednym wyjątkiem (o czym dalej).

Nie ma w niej typowego wstępu, ale o tym, czego monografia dotyczy, au-

tor pisze w rozdziale pierwszym. Precyzuje, że interesują go trzy kluczowe

sprawy. Po pierwsze, mechanizm wyzysku w Polsce, czyli to — jak pisze

w innym miejscu — jaki wysiłek podejmowały elity w celu „zdobycia jak

największego udziału w podziale wypracowanego społecznego produktu”
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(s. 167). Po drugie, jakie uzasadnienia elity formułowały dla swojego pa-

nowania, wyzysku i utrwalania niewoli chłopów. I wreszcie, po trzecie, jak

przedstawia się historia oporu warstw ludowych wobec władzy i fundowa-

nego przez nią porządku społecznego, który tworzył warunki do wyzysku

i jego usprawiedliwienia.

Jeszcze inaczej można powiedzieć, że główną tezą książki — a pojawia

się ona wielokrotnie na jej łamach— jest twierdzenie, iż podstawowe zna-

czenie dla historii Polski miały relacje między zniewolonymi, ale emancy-

pującymi się warstwami ludowymi a elitami, które w procesie dziejowym

ulegały zmianom, jednak trwałym i stałym elementem była ich koncentra-

cja na wyzysku ludu, jego bezwzględne podporządkowanie, niekiedy zaś

także lęk przed nim (zwłaszcza przed jego brutalnym i niekontrolowanym

wybuchem). Przy czym zadziwiająco trwałe i przekraczające bariery stuleci

były mechanizmy instytucjonalne i ideologiczne tejże dominacji, komuni-

kacyjne strategie i figury retoryczne, jakich używano do jej uzasadnienia,

stereotypowe obrazowanie ludu (jego deprecjonowanie), a także cele, ja-

kie elitom przyświecały. Z drugiej strony, w procesie historycznym zostały

wypracowane przez lud mechanizmy oporu, które także wykazywały za-

dziwiającą trwałość, pomimo wszystkich zmieniających się uwarunkowań

i kontekstów.

Dla wydobycia i opisania tych trwałych składowych naszych dziejów

konieczny był nie tylko warsztat historyczny. Leszczyński sobie z tym zna-

komicie poradził, prezentując najlepsze cechy socjologii historycznej. Co

więcej — ta książka jest nie tylko przykładem dobrze uprawianej, a dzisiaj

rzadkiej, historii społecznej, lecz zarazem: historii idei i wyobrażeń spo-

łecznych, antropologii historycznej, historii prawa i państwa oraz doktryn

politycznych, w jakimś stopniu również historycznych analiz gendero-

wych, życia codziennego czy też historii mentalnej. Autor sięga także do ar-

cheologii, mitoznawstwa czy do studiów porównawczych, zwłaszcza tam,

gdzie dotyka problemu niewolnictwa. Jest to zatem studium historyczne,

ale zarazem interdyscyplinarne w najlepszym tego słowa znaczeniu.

W rozdziale wstępnym „Dwa narody. Mity o panowaniu i niewoli”

Leszczyński od razu zaznacza, że „jest przeciwnikiem poglądu, który gło-

si, że historyk musi używać języka wypranego z emocji” (s. 14). I trzyma

się tego cały czas konsekwentnie, nie unikając jednoznacznych ocen kiero-

wanych pod adresem elity, ale niekiedy także chłopów czy później robot-

ników. Jednocześnie podkreśla: „Autor tej książki zawsze stoi po stronie

słabszych i stara się im oddać głos” (s. 15). Tę zasadę również stosuje

konsekwentnie, a wszystko to razem sprawia, że książka jest „gorąca”:

polemiczna, niekiedy oskarżycielska, nie szczędzi czytelnikom trudnych
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opisów, choć bez epatowania okrucieństwem. Czyta się ją dobrze od sa-

mego początku, gdy warszawski historyk sięga po głęboko zakorzenione

w kulturze szlacheckiej, a następnie przejęte przez historiografię tezy (mi-

ty) o podboju i odrębnym pochodzeniu szlachty i chłopstwa, a następnie

przedstawia ich konsekwencje, przede wszystkim w stereotypowych wy-

obrażeniach o różnicach między „dwoma narodami” i koniecznych rela-

cjachmiędzy nimi (jedni muszą dominować, drudzy się podporządkować).

Podkreśla, że idee i wyobrażenia te były bardzo trwałe, przez stulecia słu-

żyły do legitymizowania oraz rozszerzania władztwa szlachty nad chłop-

stwem, a w końcu stały się „redutą” obrony zdobytych przywilejów. Ale

w jakiejś mierze po różnych „transfiguracjach” nadal odzywają się we

współczesnych sporach o swojskość–obcość, dawność–nowość, tradycję–

–innowację itd.

Po tym wstępnym, wprowadzającym rozdziale następuje sześć kolej-

nych uporządkowanych chronologicznie, choć ich punkty graniczne są

odmienne od utartych w historiografii. W rozdziale 2 — „Początki (do

XV w.)” — autor mówi o procesie tworzenia państwa, bez sentymentu

traktując istotę wczesnośredniowiecznej władzy, opierającej się na zaso-

bach ekonomicznych pochodzących z niewolnictwa, odwołującej się do

przemocy oraz skupionej na „zagarnianiu” nadwyżki wytwarzanej przez

poddanych i akumulowaniu niezbędnych zasobów, aby utrzymać rozwi-

jającą się strukturę państwową. A proces ten, co Leszczyński podkreśla

odwołując się do innych przykładów (tu także widać przywołaną już me-

todę porównawczą), zawsze jest brutalny, wymaga bowiem ogromnych

zasobów. Tych zaś na ziemiach polskich zawsze było zbyt mało i to też stała

cecha naszych dziejów. Zresztą na kartach tej książki często pojawiają się

stwierdzenia, które — odwołując się do konkretnych procesów, zachodzą-

cych w Polsce — ujawniają ich bardziej uniwersalną cechę. Oto w tym roz-

dziale autor stwierdza: „Wzrost poziomu życia mas był zawsze chwilowy,

a ogromna większość ludzkości nieustannie żyła na granicy głodu” (s. 62).

Trwało to przez setki lat i miało kluczowe znaczenie dla społecznych rela-

cji, będąc jednocześnie regułą niemal uniwersalną. Dla chłopstwa najistot-

niejszą była więc „etyka przetrwania”, co oznaczało cenienie sobie bezpie-

czeństwa, stabilizacji, unikanie ryzyka itp. (s. 68). Z tego powodu wolność

była kategorią niejasną, często ambiwalentną: „Z punktu widzenia rolnika

z czasów przedprzemysłowych — żyjącego, przypomnijmy, bardzo blisko

granicy biologicznego przetrwania — większy zakres osobistej wolności

wiązał się zawsze z większym ryzykiem głodu” (s. 67). Dlatego silna patro-

nacka władza, a niekiedy nawet niewolnictwo, z perspektywy możliwości

przetrwania wcale nie musiała być zawsze najgorszym rozwiązaniem.
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Kolejny rozdział— „Melioratione terre (do 1520 r.)”— traktuje o okre-

sie znaczącego rozwoju, związanego między innymi z kolonizacją na pra-

wie niemieckim. Leszczyński po raz kolejny ją „odczarowuje”, pokazując

jej głęboki sens ekonomiczny, społeczny, prawny, technologiczny — jed-

nym słowem cywilizacyjny. To czas „złotej jesieni polskiego średniowie-

cza”, używając określenia Henryka Samsonowicza (choć Leszczyński tej

akurat pracy nie przywołuje), kiedy rosła autonomia chłopów i ich bogac-

two. Nie był to jednak okres długi. Bo już wtedy zaczęło się nadawanie

przywilejów szlachcie i zaczął się tworzyć pańszczyźniany system „ucisku

i wyzysku”. W pełni rozwinął się on w następnych stuleciach, o czym trak-

tuje rozdział pod wymownym tytułem: „Przykręcanie śruby. 1520–1768”.

To najobszerniejsza część książki, w której Leszczyński detalicznie opi-

suje wzrost i upadek Rzeczypospolitej, a także leżące u podłoża tegoż

umacniające się brutalne panowanie szlachty nad coraz bardziej zniewolo-

nym i ubożejącym chłopstwem. Wielokrotnie w tej i następnych częściach

książki pojawia się teza, iż fundamentem tego panowania nie było prawo

czy nawet zysk, ale przemoc, w tym także najdosłowniej pojmowania prze-

moc fizyczna, aż do odbierania życia włącznie. Autor nie tylko przywołuje

niekiedy wstrząsające przykłady konkretnych zdarzeń (w tym przemocy

seksualnej), ale też cytuje obszernie literaturę piękną, kazania czy modne

poradniki, w których taką przemoc sankcjonowano i usprawiedliwiano.

Jak pisze Leszczyński, panowało wówczas przekonanie, że: „Pewność kary

ze strony właściciela ma wyrabiać nawyk posłuszeństwa” (s. 129). A w in-

nym miejscu dopowiada: „Przemoc doświadczana ze strony właścicieli

dóbr była stała i systematyczna” (s. 203).

Chłopi oczywiście się bronili, stąd opisy zbiegostwa czy krwawo tłu-

mionych buntów. Ale również wykupywania się od pańszczyzny.

Dodatkowym kontekstem była rola państwa, czemu zresztą Leszczyń-

ski poświęca sporo miejsca w różnych fragmentach pracy. W tym rozdziale

stwierdza wprost: „Polski system opresji pozostawał cudem społecznej

samoorganizacji. Państwo wycofało się z relacji pomiędzy szlachcicem

a poddanym i próbowało do niej powrócić ponownie w ostatnich latach

Rzeczypospolitej. Przez dwa stulecia z okładem na dobrą sprawę go jed-

nak nie było: pojawiało się, nieudolne i z opóźnieniem, głównie w obliczu

wielkiego buntu” (s. 168).

W tym miejscu można zapytać: co w tych analizach jest nowego?

W istocie niewiele, w stosunku do zasobu faktograficznego, który zasad-

niczo jest przecież od dawna znany. Autor sięga do ciekawych źródeł,

na przykład suplik chłopskich, ale sam przyznaje, że przynajmniej część

z nich była już wykorzystywana. Dlatego też należy stwierdzić, że za-
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daniem twórcy tej monografii nie było ustalanie nowych faktów, ale ich

ponowna interpretacja i inne porządkowanie. To pozwala na formułowa-

nie szeregu wniosków i konkluzji, takich właśnie jak te o regresie państwa,

jego słabości i niemocy, co sprawiało, że przestawało być ono regulatorem

stosunków społecznych, to zaś prowadziło do prywatyzacji przemocy, jej

uznaniowości i nieprzewidywalności. Z punktu widzenia chłopstwa, zada-

niem Leszczyńskiego, ochronęmogła dawać jedynie gromada i rodzina, ale

też tylko w ograniczonym zakresie. Ponadto autor stwierdza, w czym wi-

dać warsztat socjologa, że i szlachta, i chłopi w ramach ówczesnego syste-

mu społeczno-ekonomicznego i politycznego zachowywali się racjonalnie.

Pierwsi dążyli domaksymalizacji władzy i zysku. Drudzy wszelkimi sposo-

bami próbowali się przed tym bronić, minimalizując własne koszty. Stale

jednak znajdowali się pod presją niedostatku: „zarówno poziom kontro-

li społecznej, jak i struktury rodziny podlegały bezlitosnym wymaganiom

życia w świecie niewielkich zasobów” (s. 187). Z kolei szlachta opierała

się, jak tylko mogła, przed jakimikolwiek ustępstwami wobec chłopstwa.

Leszczyński stwierdza w tym miejscu — rozciągając tę tezę w zasadzie na

postępowanie elit we wszystkich epokach — że członkowie tej warstwy

mogli nawet krytykować „nadużycia władzy nad ludem”, ale „polityczne

wnioski próbowali z nich wyciągać dopiero pod presją lub w obliczu za-

grożenia — próbując kupować poparcie obietnicami, które nie szły zbyt

daleko […] albo z których później się wycofywano […]” (s. 201).

Jest wielce charakterystyczne, że w pracy Leszczyńskiego nie znajduje-

my osobnych rozważań poświęconych przyczynomupadku Rzeczypospoli-

tej szlacheckiej. Co więcej — rozdział czwarty autor kończy, a następny za-

czyna nie na dacie 1772, ale 1768 (odwołując się do koliszczyzny). Specjal-

nej uwagi nie poświęca także dwóm następnym rozbiorom. Tym sposobem

sygnalizuje, że z punktu widzenia procesów społecznych i ekonomicznych,

a zwłaszcza relacji między klasami społecznymi, wydarzenia polityczne

związane z rozbiorami nie miały znaczenia podstawowego. Dlatego na-

wet datę 1768 należy tutaj traktować raczej umownie, a cała chronologia

we fragmentach dotyczących okresu nowożytnego jest mocno „rozmyta”.

Autor w swoim wykładzie następstwa czasowego bynajmniej ściśle się nie

trzyma (wydaje się, że z korzyścią dla problemowego wykładu).

W rozdziale pt. „Koniec niewoli 1768–1864” Leszczyński skupia się

na sytuacji warstw ludowych w ostatnich latach przedrozbiorowych, od-

wołując się przy tym do opisów podróżniczych i relacji obcokrajowców.

Obszernie pisze o oświeceniowych projektach reform, traktowanych wów-

czas jako niezwykle radykalne, ale w istocie nie odnoszących się do klu-

czowej kwestii poddaństwa. Jego odczytanie oświeceniowych dyskusji jest
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bardzo krytyczne, a przy tym kilkakrotnie autor podkreśla siłę i popular-

ność konserwatywnego oporu i niechęć szlachty do jakichkolwiek zmian

(„Zwolennicy zmian byli, jak zawsze, w mniejszości”, s. 298). Podsumo-

wuje zatem, że wolność, na jaką stać było najbardziej radykalnych oświe-

ceniowych reformatorów, nie oznaczała bynajmniej udziału chłopów we

władzy. „Nie oznaczała także zniesienia powinności i wyjęcia poddanych

spod władzy właściciela. Ziemia miała nadal należeć do szlachty, a poddani

mieli wypełniać na jej rzecz powinności w zamian za prawo jej użytkowa-

nia” (s. 272). Był to więc z perspektyw chłopskiej bardzo umiarkowany

i mało atrakcyjny program: „wolność bez własności była dla wielu z nich

iluzją” (s. 278). Sytuacja taka miała się powtarzać kilkakrotnie — od po-

wstania kościuszkowskiego po styczniowe, z fatalnym skutkiem dla dążeń

niepodległościowych: „wszelkie ustępstwa elit na rzecz ludu czyniono je-

dynie pod presją, w obliczu wielkiego zagrożenia, często próbując w ten

sposób zachęcić go do walki z nieprzyjacielem” (s. 286). Jak autor poka-

zuje — w zasadzie bez efektu.

W tym rozdziale znalazło się także omówienie reform józefińskich

w Galicji, sytuacji chłopstwa w czasach Księstwa Warszawskiego i w Kró-

lestwie Polskim. Dokładnie przedstawiono również okoliczności i prze-

bieg rabacji, a następnie kontekst — kluczowych według autora — reform

uwłaszczeniowych w 1864 roku. Jest również mowa o trudnym i powol-

nym uprzemysławianiu Królestwa Polskiego, rodzącej się klasie robotni-

czej, sytuacji Żydów, o przekształceniach w łonie szlachty/ziemiaństwa

oraz jego roli w podtrzymywaniu i wzmacnianiu stosunków społecznych

naznaczonych wyzyskiem i przemocą. W tym też kontekście Leszczyń-

ski raz jeszcze pokazuje, że to nie jest książka pisana z emocjonalnym

dystansem. Pisze mianowicie tak: „Interesujące, że cała sfera relacji spo-

łecznych na wsi uległa właściwie wymazaniu w pamięci społecznej Polski

po 1989 r., a w państwowej polityce historycznej, a także w literaturze na-

ukowej, w której pojawiała się sporadycznie — od lat 80. XX w. zawodowi

historycy polscy zajmują się nią niesłychanie rzadko” (s. 321). W zasadzie

można powiedzieć, że oto autor — wytykając te zaniedbania — stwierdza:

właśnie po to, aby tę sytuację zmienić, napisałem tę książkę. Do tego, czy

taka teza jest uprawniona, wypadnie jeszcze powrócić na koniec.

Tytuł następnego rozdziału w zasadzie tłumaczy zawartość: „Kapita-

lizm na peryferiach 1864–1944”. Mowa tu o uprzemysłowieniu, rodzących

się masowych ruchach politycznych i narastających konfliktach (głównie

między socjalistami i endekami), emigracji zamorskiej, odzyskaniu nie-

podległości i niespełnionych nadziejach, zwłaszcza związanych z zabloko-

waną reformą rolną. Obraz II Rzeczypospolitej jest bardzo krytyczny, ale
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inny być nie może, skoro autor skupił się na czynnikach ekonomicznych,

poziomie życia niższych warstw społecznych, uprzywilejowaniu inteligen-

cji i warstwy urzędniczej (a ja dodałbym jeszcze: wojska i całego aparatu

przymusu) itd. W odniesieniu do drugiej wojny światowej główny punkt

ciężkości narracji dotyczy relacji z ludnością żydowską. Leszczyński już

wcześniej stwierdzał: „Antysemityzm zawładnął wyobraźnią dużej części

polskiego ludu. Okupacja niemiecka zmieniła to niewiele (o ile w ogóle)”

(s. 444).

Ostatni rozdział dotyczy okresu powojennego, a mowa w nim mię-

dzy innymi o reformie rolnej — jej założeniach i skutkach, kolektywizacji

i oporze wobec niej, uprzemysłowieniu, strajkach i przemocy stosowanej

przez władzę w stosunku do pracowników, marnej jakości życia, ale też

awansie społecznym i urbanizacji, a w końcu o „Solidarności” i jej dzie-

dzictwie.

W sumie te siedem rozdziałów to grubo ponad 500 stron. Trudno

byłoby wszystkie kluczowe wątki choćby wymienić, a co dopiero krytycz-

nie omówić! Rekapitulacja podstawowych ustaleń w syntetyczny sposób

została przedstawiona w zakończeniu, a Leszczyński jeszcze raz podkre-

śla w nim, że „książka ta mówi o ciągłości społecznych mechanizmów

panowania i oporu w Polsce oraz o ważnym mechanizmie emancypacji”

(s. 528). Tych „wskaźników ciągłości” jest całkiem sporo: oparcie stosun-

ków społecznych na przemocy i wyzysku, opór przeciwko temu i dążenie

do emancypacji i upodmiotowienia (niekiedy na drodze protestów, czy też

rewolty, przy czym radykalizm w Polsce był zawsze mniejszy niż na Za-

chodzie), strukturalna i funkcjonalna dysfunkcja państwa, trwale niższy

poziom życia niż w krajach zachodnich, nieustanne zabiegi elit o utrzy-

manie swoich przywilejów i przewagi, także przy wykorzystaniu negatyw-

nego „obrazowania” warstw ludowych (przy czym stereotypy okazywały

się niezwykle trwałe i przekraczały granice kolejnych epok). Stałym ele-

mentem jest również to: „Obietnica składana warstwom ludowym była

zawsze w swoim rdzeniu obietnicą emancypacji: wolności osobistej, znie-

sienia pańszczyzny, uwłaszczenia, reformy rolnej czy wreszcie samorządu

robotniczego, lepszych zarobków czy szybszego przydziału mieszkań. Po

ewentualnej wygranej zwycięska elita porzucała większość dawnych obiet-

nic i zajmowała się konsumowaniem korzyści wynikających z udziału we

władzy”. Zaraz potem Leszczyński dodaje: „Fakt, że III RP nie spełniła

emancypacyjnych obietnic elit formujących «Solidarność», nie jest więc

wyjątkiem. Przeciwnie: stanowił w naszych dziejach historyczną normę”

(s. 529). W tym sensie można powiedzieć, że zdaniem autora głów-

nym i najbardziej trwałym, powtarzalnym elementem dziejów Polski była
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„zdrada elit”. Niezbyt to optymistyczne stwierdzenie, a w dodatku autor

w ostatnim zdaniu zakończenia pisze: „Polska zaś zmienia się przez stu-

lecia w znacznie mniejszym stopniu, niż się Polakom wydaje” (s. 532).

Można westchnąć — no masz!

Na początku stwierdziłem, że książka ta ma klasyczną strukturę z jed-

nym wyjątkiem. Jest nim część ostatnia pt. „Jak trzeba napisać ludową

historię Polski? Esej o metodzie”. Umieszczenie go w książce z jednej

strony bardzo dobrze świadczy o Leszczyńskim, bo pokazał tutaj swoją

„samoświadomość” teoretyczno-metodologiczną. Ale z drugiej to zabieg

zaskakujący, bo taki tekst chyba jednak powinien być na samym począt-

ku, tak aby czytelnik wiedział, jakie są założenia teoretyczne książki i cele

autora, a następnie w czasie lektury mógł ocenić, czy zostały spełnione.

Zdaniem autora polska historiografia wybitnie sobie nie radzi ze zło-

żonymi aspektami społecznymi naszych dziejów. W zasadzie uznaje on, iż

pojawiły się trzy główne style pisarskie i analityczne, przechodzące różne

transformacje i niekiedy pozostające w złożonych relacjach ze sobą. Pierw-

szy to styl konserwatywno-pozytywistyczno-idiograficzny, który z czasem

przekształcił się w silny nurt nacjonalistyczny (ciągle dominujący). Drugi

to marksizm, który jednak został naznaczony stalinowskimi wypaczenia-

mi i w zasadzie trwalej się w praktyce pisarskiej nie zakorzenił. I wreszcie

trzeci — to postmodernistyczne „nowinki”, wykorzystywane zresztą chęt-

nie przez nurt pierwszy do uzasadnienia własnych politycznych uroszczeń.

Wszystko to sprawia, że dawniej i dziś nie brakuje w polskiej historiografii

uproszczeń oraz politycznych i ideologicznych uwikłań. W dodatku prze-

łom roku 1989 nie pchnął nas na nowe tory metodologiczne i teoretyczne,

nastąpił raczej — na fali reakcji na PRL — wyraźny regres. Sprawił on, że

historia „nie tylko chłopstwa, lecz także całych warstw niższych kurczy się

do jednego czy dwóch rozdziałów w podręcznikach i przekrojowych pra-

cach o historii Rzeczypospolitej” (s. 542). To inny wariant „zdrady elity”,

ale w gruncie rzeczy mechanizm jest ten sam: akademiccy historycy (i inni

badacze) stracili zainteresowanie ludem, pozostawiając go na marginesie

narodowych dziejów oraz swoich zainteresowań.

Powrót do badań dziewięćdziesięciu procent ludności mieszkającej na

ziemiach polskich Leszczyński uznaje za niezbędny zarówno z punktu wi-

dzenia poznawczego, jak i etycznego (choć wprost tego tak nie formułuje).

Celem jest też — z przywołaniem Foucaulta — „odsłanianie dyskursu do-

minacji” (s. 551), a następnie jego przełamywanie (czyli podejmowanie

sporu z historiografią nacjonalistyczną). Nie da się przy tym robić tego

w modelu scjentystycznym czy marksistowskim (Hayden White), bo one

już się wyczerpały. Trzeba również pisarstwo historyczne traktować jako
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„pole walki ideologicznej z różnymi formami ucisku” (s. 557). To dlate-

go już na początku książki Leszczyński deklarował, że zawsze staje po

stronnie uciskanych, co pokazuje, że ten typ narracji jest mu bliski, ale

bynajmniej nie zamierza występować w roli terapeuty narodowych (czy

nawet ludowych) bólów (jest wręcz przeciwnie), choć oskarżycielski ton

pojawia się często (w czym blisko mu do przywołanego także Howarda

Zinna).

Skoro zatem już Leszczyński przywołał różne inspiracje teoretyczne,

należy zapytać, jak zdefiniował swój własny model? Otóż stwierdza: „Lu-

dowa historia Polski musi stawiać interesy i potrzeby ludzi podporząd-

kowanych na pierwszym miejscu i stanowić całkowitą reinterpretację na-

rodowej historii z ich perspektywy” (s. 570). Sprawa jest zatem jasna,

a zamiar niezwykle ambitny — trzeba tę historię napisać zupełnie inaczej.

I tego zadania Leszczyński się podjął. Z efektem dobrym, co nie oznacza,

że nie zasługującym na krytyczną ocenę.

Pora zatem na zadanie pytania: czego w tej książce nie ma i zastanowić

się, dlaczego tak się stało oraz jakiego tego są skutki? Być może, patrząc na

objętość monografii i wysiłek syntetyzujący autora, trudno jest mu czynić

zarzut z tego, że o czymś nie napisał. Jednak Leszczyński nie wyjaśnia

w książce przesłanek i powodów takiej a nie innej selekcji faktów, wątków

i problemów. Co musi dziwić i zastanawiać, skoro w części teoretycznej

podkreśla, w ślad za przywołanymi mistrzami, iż selekcja nigdy nie jest

neutralna i coś ujawnia, a coś skrywa.

Rejestr braków jest, niestety, długi, a wymienię kilka przykładowych

problemów nie po to, aby oczekiwać, że autor przygotuje drugie, wieloto-

mowe wydanie, wszystkie je uwzględniające. Ale po to, aby zasygnalizo-

wać, że historia ludowa Polski jest ciągle in statu nascendi.

Przede wszystkim brakuje tutaj stosunków wyznaniowych i roli reli-

gii/kościołów w życiu warstw ludowych. Nie oznacza to, że nie ma na

kartach książki duchownych (także takich, którzy używali przemocy i nad-

używali władzy wobec ludu) czy że nie pojawiają się przykłady religijnego

sankcjonowania wyzysku i niewoli. Rzecz dotyczy bardziej fundamental-

nych kwestii znaczenia religii jako systemu regulatywnego w życiu spo-

łecznym, jako świata wartości, ale też ważnego (i trwałego!) czynnika

instytucjonalnego.

Po drugie, kiedy się pisze o dziewięćdziesięciu procentach mieszkań-

ców ziem polskich, to nie można ich traktować jako „monolitu” (choć

Zinn tak właśnie robił). Tymczasem pokazywania wewnętrznego zróż-

nicowania warstw ludowych, a choćby tylko chłopstwa, jest tutaj mało!

W odniesieniu do czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej mowa głównie
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o dobrach szlacheckich. Mniej o tym, co było w królewszczyznach (choć

cenne jest kilkakrotne podkreślanie innej w nich sytuacji prawnej chło-

pów). O wiele bardziej incydentalnie o dobrach kościelnych (a one też

były zróżnicowane!). Omiejskich właściwie nic. W dodatku wieś chłopska

była także bardzo zróżnicowana strukturalnie. Zdarza się, że Leszczyński

podkreśla, iż „[r]óżnice interesów i statusu na wsi utrudniały zbiorowe

działania” (s. 154), ale bardzo skromnie się na ten temat wypowiada za-

równo w odniesieniu do czasów nowożytnych, jak zwłaszcza do okresu

narodzin kapitalizmu (a przecież uwłaszczenie bardzo silnie te zróżnico-

wania pogłębiło).

Po trzecie, zupełnie zaskakujące jest bardzo pobieżne potraktowanie

drugiej wojny światowej. Owszem, jest tu mowa o tym, że wieś się bogaci-

ła, zwłaszcza w czasie gdy wywożono i eksterminowano Żydów, z których

majątków skrzętnie korzystano. Ale przecież naprawdę nie da się do tego

sprowadzić doświadczenia i skutków wojny na wsi polskiej! W dodatku

sytuacja w różnych częściach ziem okupowanych była bardzo odmienna.

Podobnie, po czwarte, niezrozumiałe z perspektywy sytuacji ekono-

micznej i społecznej warstw ludowych jest całkowite przemilczenie po-

wojennych migracji na ziemie zachodnie i północne.

Rejestr pominięć jest znacznie dłuższy. Jest jednak jedna kwestia, któ-

rej należy koniecznie poświęcić więcej uwagi. Otóż w ostatniej części

książki Leszczyński słusznie stwierdza: „Nacjonalizm — im bardziej nie-

świadomy, tym bardziej szkodliwy — plus anachroniczne przyczynkar-

stwo, wynikające z działania Szatana Indukcji; te dwie choroby gnębią pol-

ską historiografię do dzisiaj” (562). Koniecznie dodać trzeba jednak także

chorobę trzecią, której egzemplifikacją jest również recenzowana praca,

a mianowicie: centralizm. Co ciekawe, autor w innym miejscu stwier-

dza, że lud należy „traktować możliwie szeroko: jako «dolne 90 proc.»

zamieszkujące dawne granice państwa polsko-litewskiego, a później —

odrodzonego państwa polskiego. Jest to więc bohater niesłychanie zróż-

nicowany i etnicznie niejednorodny, przy czym specyfice wielu regionów

— np. Śląska — autor poświęcił tu z braku miejsca znacznie mniej uwagi,

niżby sobie życzył” (s. 568). Niestety, ten właśnie postulat został bodaj

w najmniejszym stopniu zrealizowany. I należy wręcz zadać pytanie: czy

problemem jest „brakmiejsca” w książce, czy raczej brakmiejsca dla „grup

peryferyjnych” w historii Polski, sprowadzanej — zwłaszcza w odniesie-

niu do XIX i XX wieku— do terytorium byłego Królestwa Kongresowego?

Szkoda, że na końcu książki, obok indeksu osobowego, nie umieszczono

geograficznego! Myślę, że ujawniłby on tę przykrą prawdę o niemal peł-

nym utożsamieniu dziejów Polski, szczególnie najnowszych, z dziejami
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„politycznego i narodowego centrum”. Sprawia to, że o ile jeszcze o Ga-

licji cokolwiek można tu przeczytać, o tyle niemal całkowicie pominięto

ziemie zachodnie — umownie: zaboru pruskiego i Śląska, nie mówiąc już

na przykład o Mazurach.

Kilka faktów, aby to zegzemplifikować. Oto na końcu jest ogromna

bibliografia licząca setki pozycji — tekstów źródłowych, klasyki polskiej

historiografii, prac najnowszych, ale też dzieł z innych dyscyplin. Należy

się wielki szacunek i uznanie dla autora, że wykonał tak benedyktyńską

pracę.

Niestety, jest to literatura pod względem terytorialnego rozkładu wię-

cej niż wybiórcza i selektywna. Jeszcze o Wielkopolsce czy Śląsku coś tu

znajdziemy, ale też nader skromnie. Ale ja tę książkę czytałem z „perspek-

tywy pomorskiej”. W związku z tym mogę stwierdzić, że w bibliografii nie

ma żadnych pozycji odnoszących się do tego regionu, nawet takich, które

dotyczą wprost życia warstw ludowych czy środowiska wiejskiego. Każe to

podjąć refleksję nad obiegiem i recepcją dorobku naukowego regionalnych

historyków i badaczy z innych dyscyplin (np. etnologów czy socjologów).

Czy należy przyjąć, że jest on pomijany jako „peryferyjny”? Ale przecież

historiografia dotycząca na przykład Królestwa Polskiego też jest regional-

na, a Leszczyński korzysta z niej nader chętnie. Zatem nie w tym problem.

Może więc przesądza fakt, że zważywszy na potencjał demograficzny

peryferie (np. Pomorze Nadwiślańskie) dotyczą stosunkowo niewielkich

społeczności? Jednak czy to nie dziwne, że kiedyś były one długo namargi-

nesie zainteresowań polskich działaczy niepodległościowych, a teraz nadal

są na marginesie prac historycznych? I czy to w porządku, że z jednej

strony książka skupia się na przywracaniu wiedzy o dziewięćdziesięciu

procentach ludności, jednocześnie z niej wykluczając tych, którzy są „na

peryferiach”?

I jeszcze jedna kwestia — otóż Leszczyński stawia mocną tezę, że

polska historiografia po 1989 roku „odłożyła na bok” badania ludu, wsi,

niższych warstw społecznych. Należy więc stwierdzić: a, to zależy gdzie!?

Gdyby bowiem warszawski historyk zadał sobie trud, aby zapoznać się

z pracami badaczy zajmujących się terenami północnymi i zachodnimi, to

łatwo znalazłby cały szereg opracowań dotyczących kluczowych kwestii

z punktu widzenia wiedzy o warstwach ludowych i ich losie. Nie pierw-

szy to przypadek, gdy mocno formułowane tezy dałoby się postawić pod

znakiem zapytania, gdyby tylko poszerzyć terytorialny kontekst analiz.

O tym, że kontekst ten ma znaczenie, świadczyć może fakt, iż w całej

książce nazwa Pomorze pada cztery razy, zawsze w odniesieniu do nie-

co innego terenu i niestety zwykle niedokładnie (jeśli jest poza cytatem).
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Prusy Królewskie — ani razu. Tak samo Prusy Zachodnie. Nie jest to tylko

efekt skupienia się na historii epoki rozbiorów na Królestwie Polskim. We

wcześniejszych rozdziałach dość obszernie przywoływany jest na przykład

Śląsk (także dlatego, że są bogate źródła z tego terenu). O Pomorzu nato-

miast głucho. Okazuje się, że można napisać o kolonizacji niemieckiej nie

przywołując zakonu krzyżackiego! A jak się już on raz pojawia to…: „Wraz

z wygraną wojną z zakonem krzyżackim o Prusy Książęce (1454–1466)

królowie polscy zyskali prowincję zurbanizowaną i bogatą, z miastami

o silnej pozycji ekonomicznej” (s. 99). Ale jak i kiedy doszło do tejże urba-

nizacji i wzbogacenia — o tym nie ma ani słowa. W dodatku widać, że

autor nawet gdy już przywołuje pomorski kontekst, toma poważne proble-

my z poprawnym wnioskowaniem. Wojna bowiem nie była o żadne Prusy

Książęce, bo te powstały w 1525 roku po sekularyzacji państwa krzyżac-

kiego i były lennem Rzeczypospolitej. Była konfliktem z państwem zakon-

nym, które w jej wyniku zostało podzielone, a część włączona w 1466 roku

do Korony stała się autonomiczną prowincją Prusy Królewskie. O której tu

mowy nie ma, a w której stosunki ekonomiczne i społeczne były odmien-

ne niż na pozostałych ziemiaach polskich (m.in. z tytułu wcześniejszego

władztwa zakonnego). W całej książce nie pada pojęcie prawa chełmiń-

skiego, które miało zasadnicze znaczenie dla specyficznej kultury prawnej

tego terenu, a także dla stosunków własnościowych i sytuacji na wsi rów-

nież w następnych stuleciach. W innym miejscu mowa o Gdańsku jako

potężnej faktorii bogacącej się na handlu zbożem (s. 221–223). Ale o po-

zostałychmiastach pruskich nic, w tym także o ich znaczeniu politycznym.

Ani o tym, że odgrywały one również istotną rolę ekonomiczną związaną

nie tylko z handlem, lecz także z posiadaniem własności ziemskiej. Można

przy tym zapytać: czy niezależny, wolny i bogaty gospodarz z Żuław to jest

część „ludowej historii Polski”?

Inny przykład potknięcia to stwierdzenie, że handlowano poddany-

mi „na szwedzkim Pomorzu (czyli dzisiejszym Pomorzu Zachodnim)”

(s. 160). No cóż, czytelnik musi się domyślić, kiedy to Pomorze było

szwedzkie i może nawet nabrać wyobrażenia, że na przykład Koszalin lub

Słupsk (a to przecież jest nasze Pomorze Zachodnie) należały do Skandyna-

wów, co oczywiście prawdą nie jest. Jedynie bowiem z dzisiejszego Pomorza

będącego w granicach Polski Szczecin i wyspyWolin oraz Uznam były w rę-

kach Szwedów (miasto od 1648 do 1721). Na tej samej stronie (i potem

jeszcze na s. 235) mowa o handlu ludźmi w Prusach Wschodnich, tyle że

takiej prowincji w tym czasie nie było (to późniejsza nomenklatura).

Rzecz jednak nie tylko w tego typumerytorycznych potknięciach.Waż-

niejsze jest to, że mamy tu do czynienia z kompletnym pominięciem części
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historii ziem polskich. I zostało to zrobione, jak trzeba zakładać, w spo-

sób zamierzony. Jest bowiem na przykład o tym, jak Austriacy przejmowali

późniejszą Galicję po rozbiorach. Ale nie przywołuje się włączenia Pomo-

rza Gdańskiego do Prus, wykonanegowówczas katastru fryderycjańskiego,

ani choćby najbardziej lakonicznie nie omawia się polityki pruskiej reali-

zowanej nad Bałtykiem już od 1772 roku. A czy zaszkodziłoby podkreślić,

że mieszkańców tego regionu ominęły: Sejm Wielki, Konstytucja 3 Ma-

ja, Komisja Edukacji Narodowej, stanisławowskie oświecenie, powstanie

kościuszkowskie… Jakie to musiało mieć znaczenie i dla szlachty, i dla

chłopstwa?

Znowu jednak — nie idzie o to, aby się dopominać o należne miejsce

w syntezie. Już się przyzwyczailiśmy, że w „historiach Polski” albo jesteśmy

traktowani marginalnie, albo wręcz nie ma nas wcale. Sprawa jest istotna

z punktu widzenia całej konstrukcji książki i tez, które legły u jej podstawy.

Otóż musi pojawić się kluczowe pytanie: czy pominięcie całej za-

chodniej i północnej Polski — szczególnie Wielkopolski i Pomorza —

nie ułatwiło autorowi zadania, polegającego na przedstawieniu mocno

uproszczonego modelu trwale antagonistycznych relacji między „ludem”

a elitami? Czy nie sprzyjało stwierdzeniu, że: „Dziedzictwo systemu spo-

łecznego, który zbudowała [Rzeczypospolita szlachecka], trwa w różnych

postaciachw Polsce do dzisiaj— chociaż upłynęło już dobrze ponad 200 lat

od jego upadku” (s. 232)? Leszczyński wielokrotnie podkreśla, że jesz-

cze w pierwszej połowie XX wieku dziedzictwo poddaństwa ogrywało

kluczową rolę w polityce i życiu społecznym, a nawet, że „dziedzictwo

poddaństwa może być także żywe w społeczeństwie polskim do dziś, na

wiele bardziej subtelnych sposobów, zatopione i spetryfikowane w jego

hierarchiach władzy i prestiżu” (s. 233). Otóż można postawić tutaj wiel-

ki znak zapytania— czy aby na pewno dotyczy to wszystkich ziem polskich

i całego społeczeństwa polskiego?

W tym kontekście musi się nasunąć pytanie: jak można opisać dzieje

ludu polskiego, całkowicie ignorując skutki reform pruskich, w tym szcze-

gólnie agrarnych (choć one objęły wszystkie sfery życia)? Autor co prawda

wspomina o nich, ale wyłącznie w kontekście powstania listopadowego,

kiedy to dyskutowano, czy zrobić jakieś reformy czy nie. Leszczyński pisze,

że ta wstrzemięźliwość powstańców jest zdumiewająca, skoro tuż za grani-

cą mieli „skuteczny przykład rozwiązania problemu”. Następnie w jednym

akapicie wymienia kolejne akty prawne dotyczące zmian na wsi (bynaj-

mniej nie wszystkie). I to tyle!

A przecież to, że zostały one przeprowadzone dwa pokolenia wcześniej

niż w zaborze rosyjskim oraz to jaki miały przebieg i charakter, w zdecy-
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dowany sposób wpłynęło na ukształtowanie się stosunków społecznych

i ekonomicznych w zachodniej Polsce. W konsekwencji zaś oddziaływało

na wykształcenie się określonego wzorca mentalnego typowego dla tych

regionów. Skoro zaś autor tak ciekawie wykorzystywał metodę egzempli-

fikacji problemu poprzez cytat, to i ja się do tego dostosuję, przywołując

fragment tekstu Józefa Łęgowskiego (1852–1930) — inteligenta o rodo-

wodzie wiejskim, pochodzącego z ziemi malborskiej. Otóż podkreślał on,

że po uwłaszczeniu powstała nowa struktura społeczna wsi, w której klu-

czową rolę odgrywali gburzy. Ich gospodarstwa znajdowały się często poza

wsiami: „Odosobnienie się gburów, gdzie każdy z nich jest panem swego

otoczenia, wyrobiło w nich dużo poczucia własnej godności i wyższości

nad prostemi wyrobnikami. Przez ostatnich każe się gbur tytułować pa-

nem; jest też zwyczaj na Malborskiem, że dzieci gburskie odzywają się do

swych rodziców «panie ojcze» lub «pani matko», nigdy inaczej”¹. Z drugiej

jednak strony: „jest dużo pomiędzy niemi, którzy wynieśli się znacznie

poza gmin, kształcą dzieci, sami do książki i gazet pilnie zaglądają, a w pra-

cach nad dobrem ogólnem chętnie uczestniczą. Ma to osobliwie w tych

okolicachmiejsce, gdzie światły obywatel ziemski wewszystkich sprawach

publicznych bierze udział osobisty i występując jako par inter pares budzi

chętne naśladownictwo i uszanowanie a ogół podnosi”². Cytując te wypo-

wiedzi należy pamiętać, że Łęgowski pisał to dla odbiorcy z innych ziem

polskich, którzy nie znali stosunków pomorskich. Jeszcze wyraźniej wi-

dać to tam, gdzie opisuje postawę wyrobników, czyli najuboższej kategorii

mieszkańców wsi:

„Charakter wyrobników, najemników, swojaków, czyli w ogóle najniższej

klasy ludu malborskiego wielce się różni od charakteru ludu polskiego

w innych dzielnicach. […]

Jeżeli kto z Królestwa lub Galicji zwiedza malborskie, uderzy go butna po-

stawa chłopa; używane tam powszechnie kłanianie się do kolan zupełnie tu

nieznane; chłop zdejmie czapkę, swego dziedzica zresztą i w rękę pocałuje,

ale stoi w postawie sztywnej, a mina jego i mowa nie zna nic z owej pokory

i potulności chłopa polskiego z innych okolic.

Psychologa ta postawa mile jedynie dotknąć powinna, bo wszędzie, gdzie

człowiek łasi się bez poczucia własnej godności, serce jego jest pełne ob-

łudy i tajonej nienawiści. Niestety, ogólny charakter chłopa polskiego tej

prawdy jest wyraźnem potwierdzeniem; na pochwałę atoli chłopa mal-

borskiego wyrazić muszę, że owej obłudy, podstępu i chytrości, owego

¹ J. Łęgowski, Urządzenia społeczne, zwyczaje i gwara na Malborskiem, „Wisła”, t. 3, 1889,

s. 721.
² Tamże.
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podwójnego oblicza Janusa, odmiennego wobec pana i innego, gdy pan nie

widzi, malborski chłop nie ma”³.

Dzisiejszego czytelnika może irytować ton protekcjonalny, typowy dla

ówczesnej inteligencji (nawet jeśli miała ona ludowe pochodzenie). Ale

przecież Łęgowski, znający doskonale realia pomorskie i wielkopolskie,

wyraźnie podkreśla aspiracje życiowe rolników, ich społeczne zaangażo-

wanie, współpracę z (nielicznym na tym terenie) polskim ziemiaństwem,

a szczególnie odmienną postawę pomorskiego ludu. Bynajmniej nie ozna-

cza to, że nie było tutaj konfliktów klasowych, a tym bardziej że brakowało

tu biedy! Mimo wszystko stosunki między klasami przybierały inny cha-

rakter, także dlatego, że przemożny wpływ wywierała konkurencja z sil-

niejszą pod każdym względem i uprzywilejowaną ludnością niemiecką.

Jeszcze raz jednak podkreślę, że nie idzie tutaj wyłącznie o fakt —

przykrego— pominięcia znacznej części ziem polskich i żyjącego tam spo-

łeczeństwa. Oto z książki Leszczyńskiego wynika, iż w zasadzie w naszej

historii mieliśmy do czynienia z dwoma kluczowymi modelami zachowań

zbiorowych. Pierwszy — silnie zinternalizowany, prawomocny i żywot-

ny oraz atrakcyjny do dzisiaj — to model, który da się określić mianem

szlachecko-ziemiańsko-elitarnego. Miał on dwa warianty: romantyczno-

-powstańczo-niepodległościowy i stale z nim walczący konserwatywno-

-tradycjonalistyczny. Drugi model to właśnie ludowy, a w jego ramach tak-

że widoczne były dwie strategie. Pierwszą jest tytułowy opór, przybierający

różne formy: protestu, buntu, strajku, aż do rebelii i rzezi włącznie. Drugą

było „kombinowanie”, przechytrzenie, sabotaż, korupcja, kumoterstwo,

nepotyzm, a kiedy inaczej już się nie dało, to zbiegostwo czy emigracja.

Od XIX wieku w każdym z nich obecne były silne wątki nacjonalistyczne.

Zgodnie z tym, co Leszczyński przedstawił w rozdziale wstępnym oraz

w eseju końcowym, jego sympatia skupia się na tym drugim modelu,

a pierwszemu — czyli zachowaniom elit i działaniom wszystkich tych,

którzy pozostali w nurcie „etosu postszlacheckiego” — nie szczędzi on

krytyki. To czytelny wybór ideowy, który należy przyjąć do wiadomości.

Z pełną świadomością, iż autor składa tutaj w istocie ważną deklarację

ideową, proponując: zastąpmy albo chociaż zrównoważmy model roman-

tyczno-powstańczy modelem „ludowo-oporowym”.

Być może właśnie zarysowaniu tej tak wyraźnej opozycji dwóch skraj-

nych stanowisk służyło pominięcie doświadczenia zachodniej Polski? Ono

bowiem z tego dualnego układu się wyłamuje. Albo raczej — uzupełnia go

³ Tamże, s. 722–723.
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o wariant trzeci, który można określić jako model pragmatyczno-rozwo-

jowy.

Dotykamy tutaj najistotniejszej, moim zdaniem, słabości tej książki.

Jest nią brak docenienia zdolności do samoorganizacji warstw ludowych

oraz kooperacji z innymi grupami społecznymi. Znikają gdzieś — nie wia-

domo dlaczego — autonomia, sprawczość i polityczność mas ludowych.

Które oczywiście musiały je sobie wywalczyć, niekiedy wręcz wydrzeć.

Ale jednak tego dokonywały. Jeśli podkreśla się emancypację klas ludo-

wych, to nie można pomijać tego, jak do tego doszło. I że dochodziło do

tego na różne sposoby, zwłaszcza jeśli mówimy o sytuacji w wiekach XIX

i XX. W tym sensie „Solidarność” też nie wzięła się znikąd. Bardzo czę-

sto można spotkać się ze stwierdzeniem, iż była ona kolejnymwcieleniem,

„odegraniem”modelu powstańczego, jak lubią mówić niepodległościowcy

z tradycji romantyczno-szlachecko-inteligenckiej. Inni twierdzą, że reali-

zowała ona raczej model „ludowo-oporowo-buntowniczy”, i ku takiemu

pomysłowi zdaje się skłaniać Leszczyński, podobnie jak inni badacze coraz

modniejszych dziejów warstw ludowych. Ale równie dobrze można posta-

wić tezę, że była ona kontynuacją tradycji samoorganizacji, samorządności,

realizmu, powściągania „nadmiernych oczekiwań”, ale też podkreślania

podmiotowości, konieczności tworzenia struktur i skupienia na konkret-

nych postulatach. A więc jednym słowem — tego, co dokładnie wyrastało

z tradycji społecznikowskiej i organicznikowskiej.

Otóż zastanawiająco mało jest w książce Leszczyńskiego przykładów

takich właśnie samoorganizacyjnych działań. Są tutaj niekiedy drobiazgo-

wo opisywane inicjatywy magnacko-szlachecko-ziemiańskie (np. Tyzen-

hausa) i ich porażki. Ale przecież aż chciałoby się zapytać: w takim razie

dlaczego nie poddano analizie przykładów bardzo skutecznych projektów

realizowanych czasami przez pokolenia i bardzo trwałych form ludowej

kooperacji, wsparcia, oddolnej samoorganizacji?

Może stało się tak dlatego, że autor bardzo jednoznacznie pisze, iż

lud miejski i wiejski przed pierwszą wojną światową był „przedmiotem

rozlicznych przedsięwzięć edukacyjnych: publicznych wykładów, odczy-

tów i kursów; wydawanych z myślą o nim wydawnictw — prasy, ulotek

i książek. Za każdym kryła się propozycja polityczna”. I dalej: „wszystko to

zapewniało inteligentom je tworzącym polityczną bazę dla ich stronnictw”

(s. 409). Z pewnością często tak było. Ale równie pewne jest to, że nie za-

wsze i na pewno nie wszędzie. Środowiska ludowe były w tym czasie —

przynajmniej w zaborze pruskim — dobrze zorganizowane, posiadały ca-

łe szeregi bardzo dobrze wykształconych liderów o ludowym rodowodzie

i silnych związkach ze swoją lokalną społecznością, zmobilizowanych i au-
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tonomicznych. Z pewnością bardzo wielu z nich byłoby się mocno obraziło

na takie „przedmiotowe” ujęcie ze strony skupionego na ludzie historyka!

Zresztą — jakże mało tutaj wybitnych postaci — liderów ludowych. Ow-

szem, kilka razy pojawia się Witos. I to w zasadzie wszystko. Nie trzeba

dodawać, że z kręgów wielkopolskich, pomorskich czy śląskich nie ma tu-

taj nikogo!

Tylko raz autor przywołuje pracę organiczną, ale w negatywnym kon-

tekście odnoszenia się do niej twórców „Głosu”. Ale przecież nie o to

idzie, aby opisywać pozytywizm warszawski — publicystyczno-gazeto-

wo-kawiarniany, mało skuteczny i przegadany inteligencki projekt. Ale

aby pokazać starszy o dziesięciolecia, a przede wszystkim realny i prag-

matyczny program tworzenia konkretnych przedsięwzięć, realizowanych

najpierw Wielkopolsce, a potem także na Pomorzu. Wygląda też na to, że

wszelkie formy solidaryzmu są zdaniem Leszczyńskiego albo podejrzane,

albo mało istotne. Pewnie dlatego, że łamią zasady i schemat walki, oporu

i wyzysku. Ale przecież w działaniach organicznikowskich nie brakowa-

ło napięć politycznych i ideowych oraz konfliktów klasowych. A przecież

nie tylko z pobudek deklarowanej paternalistycznej troski podejmowano

wspólne, praktyczne działania, nastawione na ochronę praw tych, którzy

byli na dnie drabiny społecznej. I były to działania skuteczne, dość przywo-

łać Zjednoczenie Zawodowe Polskie — największą organizację związkową

na ziemiach polskich.

Nie idzie mi przy tym o to, aby w jakiś specjalny sposób dowartościo-

wywać działania realizowane w zachodniej Polsce, choć prawda jest taka,

że ich konsekwentne pomijanie skutkuje również wyborami w realnym ży-

ciu publicznym. Wzorując się na Leszczyńskim mógłbym powiedzieć, że

nie dbając o wiedzę o tych tradycjach, skazujemy się wyłącznie na balanso-

wanie między „resztką” tradycji szlachecko-romantycznej a pozostałością

„ludowo-oporowej” (w silnym kontekście nacjonalistycznym).

Tymczasem strategie oporu, walki, emancypacji i samoorganizacji były

różne. Obszernie i słusznie Leszczyński pisze o rabacji i o tym, co do niej

doprowadziło oraz jakie miała konsekwencje. Ale powstanie w 1846 roku

miało być trójzaborowe. O innych nieudanych inicjatywach z tego okresu

niczego nie znajdziemy, a choćby wyprawa na Starogard Floriana Ceynowy

pokazałaby bardzo niechętną postawę chłopów kaszubskich i kociewskich

wobec tego typu działań. Ale jak to możliwe, że w całej książce, gdzie

tak dużo jest o latach 1846–1848, nie ma nic o Wiośnie Ludów? Nie ma

nic o tym, co się działo w Wielkopolsce, ale też jaki przyniosło to efekt

w postaci Ligii Polskiej, pierwszej masowej, legalnie działającej organizacji

polskiej. Nic o tym, jak doszło do przebudzenia życia polskiego w Pru-
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sach Zachodnich, w których Liga miała zdecydowanie ludowy charakter.

Owszem, działała krótko, ale przeszły przez nią pierwsze zastępy ludo-

wych działaczy. To od tego czasu zasadą stała się aktywność obywatelska,

korzystanie na tyle na ile możliwe z reguł prawnych, polityczna mobiliza-

cja, stałe poszerzanie demokratycznego przywództwa, czemu niewątpliwie

sprzyjało ludowe pochodzenie miejscowej inteligencji, co ją znacząco róż-

niło od tej z zaboru rosyjskiego.

Wszystko to sprawiało, że odmiennie kształtowały się tutaj stosunki

społeczne, ale też inny był etos służby publicznej. W pewnym momencie

Leszczyński przywołuje opinię JanaMolendy, że t „poparcie dla odzyskania

niepodległości stało się popularne wśród chłopów na ziemiach Wielko-

polski i Pomorza w końcu XIX w.” (s. 408). Ale czytelnik z książki nie

dowie się, czy tak było faktycznie ani dlaczego, kiedy i jak do tego doszło.

W innym miejscu Leszczyński pisze, że chłopi nie chcieli iść do powstań,

a niekiedy wręcz pomagali je likwidować. Ale dlaczego tu nie ma powsta-

nia wielkopolskiego i jego ludowego charakteru? Dlaczego brak powstań

śląskich? Dlaczego niczego nie ma o udziale ludowych warstw z zachod-

niej Polski w walce z bolszewikami?

Te pytania oznaczają, że ludowa historia Polski jest jeszcze do napisa-

nia. Niezależnie jednak od krytycznych uwag chcę podkreślić, że książka

Leszczyńskiego jest jedną z ważniejszych i odważniejszych w naszej hi-

storiografii ostatnich lat. Zmusza do dyskusji, refleksji, ale też inspiruje,

a niektórych czytelników z pewnością także prowokuje. Jest — przy ca-

łej swojej objętościowej monumentalności — łatwa w odbiorze, także za

sprawą dziennikarskiego pióra autora. Nie traci przy tym walorów po-

znawczych. Myślę, że będzie ważnym punktem odniesienia dla następnych

badaczy, nie tylko zresztą historyków.

A PEOPLE’S HISTORY OF POLAND—ON AN IMPORTANT BOOK,

WITH APPRECIATION AND DOUBT

Cezary Obracht-Prondzyński

(University of Gdansk)

Abs t r a c t

This essay concerns Adam Leszczyński’s book Ludowa historia Polski. Historia

wyzysku i oporu. Mitologia panowania [A People’s History of Poland: A Story of Exploita-

tion and Resistance—theMythology of Ruling] (2020) and presents Leszczyński’s main

theses concerning the mechanism of the centuries-long exploitation of the popular

classes by the nobility and later elites, the ideological justification of their domin-
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ation, and the violence that accompanied it. The essay highlights how Leszczyński

constructed his narrative, his theoretical and methodological premises, and his

clearly declared ideological and ethical attitude. At the same time, however, the es-

say emphasizes that the book is highly selective in several aspects, as can primarily

be seen in its omission of the history of the western and northern parts of Poland

and concentration on the social and economic processes unfolding in the territory

of the Russian partition. This focus had an impact on Leszczyński’s findings and

conclusions, which the author of the essay questions.
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doktorskiej już wcześniej doceniła Rada Wydziału Filozoficzno-Historycz-

nego Uniwersytetu Łódzkiego, która — zgodnie z wnioskiem komisji dok-

torskiej — przyjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy oraz rekomendacji jej

do druku.

Książka Kamila Pietrowiaka wpisuje się w niezwykle aktualną, a za-

razem wymagającą nowego spojrzenia problematykę niepełnosprawności

oraz społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Autor nie

tylko podejmuje tak ważny społecznie problem, jakim jest obecność osób

niepełnosprawnych w różnych obszarach życia codziennego, ale też stara

się spojrzeć na ów problem z niezwykle interesującej perspektywy badaw-

czej. Swoją książkę poświęca Pietrowiak doświadczeniom, działaniom i ży-

ciowym strategiom osób niewidomych od urodzenia lub wczesnego dzie-

ciństwa, a także ich społecznym i kulturowym uwarunkowaniom. Rozwa-

żania autora koncentrują się na specyfice funkcjonowania przedstawicieli

tej grupy, przebiegu ich socjalizacji i edukacji, a także trudnościach i moż-

liwościach w zakresie mobilności, pracy czy relacji międzyludzkich. Jest to

zatem obszerne studium,w którymPietrowiak udziela odpowiedzi na pyta-

nia dotyczące tego, w jaki sposób i w jakim stopniu poznawcze ograniczenia

osób niewidomych, a także powszechne wyobrażenia na temat ślepoty,

kształtują ich codzienne interakcje i emocje, metody radzenia sobie z życio-

wymi wyzwaniami oraz poczucie własnej (nie)normalności i sprawczości.

Monografia składa się z czterech zasadniczych części podzielonych na

rozdziały i podrozdziały. W części pierwszej, zatytułowanej „Proces ba-

dawczy — uczestnicy, metody, zagadnienia etyczne” autor przybliża prze-

bieg badań terenowych, kryteria doboru grupy badawczej, ogólną charak-

terystykę uczestników, stosowane metody oraz okoliczności gromadze-

nia danych, przyjęte założenia etyczne oraz ich praktyczne konsekwencje.

Niewątpliwym atutem tej części monografii jest fakt, iż Pietrowiak nie

ogranicza się do ogólnych stwierdzeń, wyliczeń czy deklaracji, ale przy-

wołuje konkretne wydarzenia, wątpliwości i problemy, które pojawiały się

podczas pracy terenowej i bezpośrednio wpłynęły na jej przebieg. W ten

sposób pokazuje swój warsztat badacza i analityka, nie stroniąc przy tym

od krytycznego spojrzenia nawłasną pracę.Ważnym składnikiem tej części

jest również szczegółowe omówienie założeń przyjętej metody badawczej,

a więc etnografii opartej na współpracy. Przy tej okazji autor prezentuje

praktyczne środki realizacji badań opartych na wskazanej metodzie, a tak-

że — jak sam wskazuje — możliwości i ograniczenia tak zorientowanej

praktyki badawczej.

Jednak dopiero trzy kolejne części książki wydają się kluczowe dla całe-

go wywodu, autor prezentuje w nich bowiem wyniki swoich badań. Każda
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ze wskazanych części została poświęcona jednej z trzech zasadniczych ka-

tegorii, jakie wyłoniły się w trakcie prowadzonych analiz. Są to kolejno:

(nie)normalność, (nie)widzialność i (nie)pełnosprawność.

W części zatytułowanej „(Nie)normalność — socjalizacja, tożsamość

i wspólnota osób niewidomych” znajdujemy autorską refleksję nad tym,

jaki wpływ na wczesne etapy życia oraz dalszy społeczny rozwój uczest-

ników badań ma fakt przypisania im roli osób „nienormalnych”, a więc

niespełniających przyjętych norm i standardów w zakresie zdrowia, zdol-

ności poznawczych czy sprawności. Badacz koncentruje się na opisaniu

oraz analizie najważniejszych jego zdaniem czynników, które kształtują in-

dywidualną i grupową tożsamość osób niewidomych. Rekonstruuje prze-

bieg kariery życiowej przedstawicieli badanej kategorii osób, począwszy

od wczesnego dzieciństwa, poprzez lata nauki, po dorosłość i funkcjono-

wanie w ramach tworzonych przez nich związków. Wyraźnie zarysowuje

się tutaj podział na trzy etapy, któremu została podporządkowana struk-

tura tej części pracy. Z tego względu na plan pierwszy wysuwają się do-

świadczenia badanych osób z okresu ich dzieciństwa, pamiętanego jako

czas wypełniony silnymi emocjami, ale także nadmiernym zainteresowa-

niem i litością ze strony otoczenia oraz nadziejami na odzyskanie wzroku,

pragnieniami powrotu do „normalnego” życia, aż po pogodzenie się i zaak-

ceptowanie zaistniałej sytuacji. Wyraźnie zaznacza się w tym miejscu rola

rodziny w całym procesie „wchodzenia w rolę” niepełnosprawnego. Co

warte podkreślenia, autor z pieczołowitością oddał też zmagania, dylematy

i wątpliwości członków owych rodzin, rekonstruując w ten sposób szero-

ki kontekst przemian tożsamościowych osób niepełnosprawnych. Istotne

miejsce zajmują tu także doświadczenia większości rozmówców z ich po-

bytu w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. To właśnie opis

oraz analiza relacji personelu tego rodzaju ośrodków z badanymi osobami

w okresie ich edukacji odnosi się do drugiego etapu kariery tożsamościo-

wej. Personel ośrodka — jak trafnie zauważa Pietrowiak — w znacznym

stopniu decydował o przebiegu socjalizacji uczniów, kreując ich potrzeby,

stwarzając im określone możliwości czy stawiając przeszkody i ograni-

czenia. Trzecim etapem kształtowania się tożsamości osób badanych jest

okres dorosłości i towarzszącemu dylematy oraz problemy.W tym kontek-

ście Pietrowiak wiele uwagi poświęca związkom uczuciowym, zwłaszcza

gdy dotyczą one relacji między osobami niewidzącymi i niedowidzącymi,

kontrowersjom związanym z posiadaniem dzieci przez niewidome mał-

żeństwa, a także lękom przed odrzuceniem ze strony widzących partnerów

oraz roli organizacji pozarządowych w budowaniu wspólnoty osób niewi-

dzących.
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Wyjaśnieniu badanych zjawisk i procesów służą przyjęte przez Pie-

trowiaka sposoby rozumienia podstawowych kwestii, pojęć i kategorii

związanych — jak sam to ujmuje — „z procesem ludzkiego odnajdywa-

nia i urządzania się w świecie”. Badacz posługując się pojęciami takimi

jak: kultura, socjalizacja, środowisko, język, habitus, odwołuje się do teorii

Petera Bergera i Thomasa Luckmanna (2010), Pierre’a Bourdieu (2006),

czy Tima Ingolda (2003, 2006). Omawiając zaś znaczenie czynności hie-

rarchizacji, stereotypizacji i stygmatyzacji inspiracje czerpie z rozważań

Mary Douglas (2007) oraz Ervinga Goffmana (2005, 2006, 2008, 2012).

Co ważne, wskazani autorzy i ich teorie nie tylko są istotne w kontekście

pierwszej części, ale także systematycznie rozwijane i precyzowane w toku

dalszych rozważań.

Koleja część książki, zatytułowana „(Nie)widzialność — osoby niewi-

dome wobec norm, wartości i reguł kultury wizualnej” — została poświę-

cona przedstawieniu wpływu ślepoty na wybrane wymiary życia uczestni-

ków badań, w tym między innymi na ich rozumienie zjawisk wizualnych,

stosowane środki komunikacji, przebieg codziennych interakcji czy spo-

soby zarządzania własnym ciałem oraz wizerunkiem. Autor prezentuje

tutaj potoczne oraz naukowe założenia dotyczące ślepoty, które wynika-

ją bezpośrednio z wartości i funkcji przypisanych poznaniu wizualnemu.

Sporo miejsca poświęca wyjaśnieniu tego, w jaki sposób badane osoby

wyobrażają sobie możliwości poznawcze „widzących” oraz poszczególne

elementy widzialności, a więc barwy, perspektywę, wygląd ludzi i obiek-

tów. Punktem wyjścia do rozważań na temat tak zarysowanych „praktyk

wizualnych” osób niewidomych Pietrowiak uczynił odwołania do dzieł

Williama Mitchella (2013), Nicholasa Mirzoeffa (1999, 2016) oraz Ha-

la Fostera (1988). Czerpiąc inspirację z ich prac, skoncentrował się na

znaczeniu zmysłu wzroku dla rozwoju oraz funkcjonowania człowieka

— zarówno na poziomie gatunkowym, grupowym, jak i jednostkowym

— a także na jego dominującej roli w hierarchii percepcji wypracowa-

nej w cywilizacji zachodniej. W tej części znalazły się także zagadnie-

nia odnoszące się do analizy procesu, w toku którego uczestnicy badań

stopniowo odkrywają prawidłowości zachodzące w obrębie widzialnego

świata, przyswajają pojęcia i zwroty językowe odnoszące się bezpośred-

nio do poznania wizualnego, a także stykają się z różnego rodzaju obra-

zami i przedstawieniami, które stanowią podstawowe nośniki informa-

cji i emocji. Autor przedstawia również sposoby i okoliczności, w jakich

osoby niepełnosprawne wcielają podstawowe „wizualne obowiązki” od-

noszące się do sfery wizerunku, ekspresji czy komunikacji pozawerbalnej,

jak zarządzają widzialnością własnego „piętna”, a także jakie podejmują



POZA GRANICAMI WZROKU 223

działania w celu budowania własnej tożsamości, atrakcyjności czy seksu-

alności.

W czwartej, a zarazem ostatniej części książki, „(Nie)pełnosprawność

— wymiary sprawczości i niezależności osób niewidomych”, zostają uka-

zane materialne, społeczne oraz instytucjonalne możliwości i ogranicze-

nia uczestników badań, które mają istotny wpływ na stopień oraz zakres

ich sprawności, samodzielności i zaradności. W związku z tym Pietro-

wiak omawia podstawowe elementy publicznego systemu wsparcia osób

niepełnosprawnych w Polsce, a także ich faktyczny wpływ na życiowe

decyzje i taktyki bohaterów jego rozprawy. Następnie opisuje przebieg

procesu rehabilitacji poszczególnych rozmówców, w założeniu mającego

na celu zwiększenie zakresu ich sprawczości. Jak zauważa, proces ten jest

kontrolowany i oceniany przez przedstawicieli odpowiednich instytucji,

w tym pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych. Istotnym wąt-

kiem w problematyce samodzielności i sprawności osób niewidomych są

również kwestie związane z ich zatrudnieniem, czyli specyfika możliwości

zawodowych, dostępne oferty pracy, publiczne formy wsparcia czy mo-

tywacje niepełnosprawnych pracowników oraz ich pracodawców. Badacz

koncentruje się również na umiejętnościach i ograniczeniach osób niewi-

domych w dziedzinie samodzielnej mobilności i orientacji przestrzennej.

W tym kontekście zwraca uwagę na liczne trudności wynikające z bra-

ku lub głębokiego uszkodzenia zmysłu wzroku i przechodzi do konkret-

nych narzędzi i sposobów samodzielnego radzenia sobie w pozadomowej

przestrzeni — podstawowych zdolności orientacyjnych, technik posługi-

wania się białą laską, współpracy z psami asystującymi. Na zakończenie

Pietrowiak porusza kwestie korzystania z pomocy widzących przewodni-

ków i asystentów, a także związane z tym emocje, potrzeby i dylematy

zgłaszane przez uczestników badań. Wspomnieć również należy o bogac-

twie odwołań do literatury przedmiotu, z jaką mamy do czynienia w tej

części książki. Swoje inspiracje teoretyczne autor czerpie między innymi

z prac Margaret Archer (2013a, 2013b), Herberta Blumera (2007) czy Al-

freda Schütza (1984, 2008), a także Anthony’ego Giddensa (2003, 2004),

poszukując w nich poparcia dla swoich analiz dotyczących zasadniczych

uwarunkowań działania ludzkiego, w tym indywidualnej sprawczości. Nie

poprzestaje jednak na tym i sięga również do teorii wyjaśniających zjawi-

sko upośledzenia oraz niepełnosprawności (ślepoty) zarówno w wymiarze

fizycznym, społecznym, jak i kulturowym.

W podsumowaniu autor przedstawia w sposób kompleksowy, szczegó-

łowy i przejrzysty wnioski z badań, wyjaśniając mechanizmy oraz procesy

badanego zjawiska. Warto podkreślić, że w zakończaniu nie stroni od au-



224 JAKUB NIEDBALSKI

tokrytyki i ukazania ewentualnych luk w swojej pracy, przez co nie tylko

zyskuje ona na wiarygodności, ale także staje się doskonałą bazą dla dal-

szych badań w eksplorowanym obszarze niepełnosprawności.

Książka Kamila Pietrowiakama kilka niewątpliwych zalet, które wyróż-

niają ją na tle polskich badań naukowych dotyczących niepełnosprawności

wzrokowej.

Po pierwsze, została oparta na sześcioletnich badaniach etnograficz-

nych z udziałem osób niewidzących. Autor zastosował różnego rodzaju

metody jakościowe — w tym między innymi wywiady narracyjne, obser-

wację uczestniczącą i nieuczestniczącą— które pozwoliły mu na uzyskanie

bogatych i różnorodnych danych na temat opisywanej grupy. Podstawowy-

mi uczestnikami badań były 22 osoby niewidzące, z którymi autor odbył

ok. 450 spotkań. Oprócz tego przeprowadził on wiele rozmów i obserwacji

w ogólnie rozumianym środowisku osób niewidomych, na które składają

się także osoby niedowidzące, widzący członkowie rodzin i znajomi, przed-

stawiciele instytucji i organizacji wspierających osoby niepełnosprawne.

Zebrane w ten sposób informacje, wypowiedzi i obserwacje zostały czy-

telnie przedstawione i uporządkowane. Co niezwykle istotne, autor nie

traktował tych danych w sposób przedmiotowy — nie próbował za ich po-

mocą potwierdzić lub sfalsyfikować obranych z góry teorii na temat ślepoty

lub niepełnosprawności. Proces badawczy polegał na stopniowym „wyła-

nianiu się” kolejnych wątków i zagadnień, a także regularnym zestawianiu

materiału empirycznego z dociekaniami wybranych tyflopedagogów, an-

tropologów, socjologów i filozofów.W ten sposób otrzymujemy wiarygod-

ną i wyważoną opowieść o życiu osób niewidzących, która nie sprowadza

się ani do „suchego” opisu przedmiotu i podmiotów badań, ani do po-

chopnych generalizacji i teorii budowanych w oderwaniu od codziennych

doświadczeń bohaterów rozprawy.

Po drugie, innowacyjne jest zastosowane przez Pietrowiaka podejście

badawcze, które stanowi realizację postulatów etnografii opartej na współ-

pracy (collaborative ethnography). Zgodnie z nimi uczestnicy badań powinni

zostać włączeni, a przynajmniej zaproszeni do aktywnego udziału w całym

procesie badawczym— od ustalania pytań badawczych, poprzez weryfika-

cję kolejnych wniosków, aż po ocenę ostatecznego raportu z badań. Kamil

Pietrowiak zastosował te rozwiązania na każdym etapie realizowania swo-

jej pracy oraz włączył do książki komentarze uczestników badań, które

odnoszą się bezpośrednio do jej poszczególnych części. W moim przeko-

naniu oprócz walorów poznawczych czy metodologicznych taki zabieg ma

wyraźną wartość etyczną i integracyjną. Faktyczne oddanie głosu osobom

niepełnosprawnym jest wyrazem sprzeciwu autora wobec sytuacji — nie-
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rzadkiej w badaniach na temat tej grupy — w której są one stawiane w roli

„przedmiotów” badań czy „królików doświadczalnych” (cytat z wypowie-

dzi jednego z bohaterów książki).

Po trzecie, za wartościową uznaję otwartość autora wobec tematy-

ki ślepoty i niepełnosprawności. Kamil Pietrowiak nie rozpoczynał ba-

dań z gotowymi tezami czy oczekiwaniami, lecz stopniowo zagłębiał się

w wybraną problematykę, korzystając przy tym z wielu dostępnych źródeł

wiedzy naukowej i popularnonaukowej. W związku z tym otrzymujemy

pracę prawdziwie interdyscyplinarną, czerpiącą z dokonań tyflopedago-

gów i tyflopsychologów, badaczy z kręgu disability studies, antropologów,

socjologów i filozofów. Jednocześnie — co warto podkreślić — autor nie

odnosi się bezrefleksyjnie i bezkrytycznie do omawianych teorii i badań,

lecz konfrontuje je z zebranym materiałem empirycznym. W tym sensie

książka z jednej strony zawiera rzetelne odniesienia do badań polskich

przedstawicieli pedagogiki specjalnej — w tymmiędzy innymi Marii Grze-

gorzewskiej (1964, 1968), Tadeusza Majewskiego (1973, 1983, 1996),

Zofii Palak (2000) i Hanny Żuraw (2008); z drugiej natomiast ukazuje ko-

rzyści płynące z poszerzania perspektywy badań nad niepełnosprawnością,

które z powodzeniem mogą inspirować się dokonaniami innych dyscyplin

humanistycznych i społecznych.

Po czwarte wreszcie, autor porusza wiele zagadnień dotyczących funk-

cjonowania osób niewidzących w systemie edukacji specjalnej i pomo-

cy społecznej. Kamil Pietrowiak szczegółowo opisuje strategie, praktyki

i emocje uczestników badań związane z długoletnim pobytem w szkolno-

-wychowawczych ośrodkach specjalnych, poszukiwaniem pracy czy proce-

sem rehabilitacji, w tym nauką orientacji przestrzennej. Te wyniki badań

z pewnością zainteresują przedstawicieli instytucji i organizacji związa-

nych z edukacją i rehabilitacją osób niewidomych, w tym przede wszyst-

kim wychowawców w ośrodkach specjalnych, asystentów zawodowych

oraz instruktorów orientacji przestrzennej. Dodatkowo autor omawia wie-

le problematycznych, a często również bolesnych i budzących poczucie

niesprawiedliwości kwestii, które — jak sądzę — wymagają odpowiednie-

go przepracowania w szeroko pojętym środowisku osób niewidomych.

Monografia Kamila Pietrowiaka wyróżnia się wysokim poziomem me-

rytorycznym oraz oryginalnością ujęcia przedmiotu badań. Jest to praca

wyjątkowa na gruncie polskich badań nad niepełnosprawnością. Stano-

wi niezwykle użyteczne kompendium wiedzy, łącząc badawczą otwartość,

rzetelność i uczciwość. Przekraczaa utarte podziały między dyscyplinami.

Napisana przystępnym językiem, nie zawiera jednak łatwych odpowiedzi

i sentymentalnych deklaracji. Jako taka z pewnością zainteresuje zarówno
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pedagogów specjalnych, tyflopedagogów, antropologów i socjologów —

w tym studentów tych kierunków — jak i czytelników pozaakademickich.
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BEYOND THE BOUNDS OF SIGHT:

REMARKS ON KAMIL PIETROWIAK’S BOOK ŚWIAT PO OMACKU

Jakub Niedbalski

(University of Lodz)

Abs t r a c t

The aim of the essay is to discuss Kamil Pietrowiak’s work Świat po omacku.

Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności (2019) [TheWorld by Feel: An Eth-

nographic Study of (Not) Seeing and (Dis)Ability]. In his book, Pietrowiak introduces

and explains the cognitive limitations of blind people and social perceptions of

blindness itself, which shape everyday life for people in this group. Pietrowiak’s

analyses and reflections are based on the results of ethnographic research (col-

laborative ethnography) conducted among the blind, their family members and

friends, and the employees of institutions and organizations working on their be-

half. The author of the essay believes that Pietrowiak’s approach is innovative and

that he has made a valuable contribution to the subject, especially in consideration

of the general level of scholarly and popular knowledge of disabilities.

key words: disability, blind people, collaborative ethnography

słowa kluczowe: niepełnosprawność, osoby niewidome, etnografia oparta na współ-

pracy
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antyelitarną, daleką od „polityki historycznej” • Cezary Obracht-Prondzyński,
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• Jakub Niedbalski, Poza granicami wzroku. Uwagi na temat książki Kamila

Pietrowiaka Świat po omacku

• • •

• • •

Włodzimierz Wesołowski. Uczony, organizator, pedagog (25 listopada 1929 – 21
listopada 2020) (Kazimierz M. Słomczyński i Krystyna Janicka) • Bohdan

Jałowiecki (26 lutego 1934 – 9 grudnia 2020) (Tomasz Nawrocki)

Maciej Kryszczuk, Kamil Szymański, Informacja jako arché — czyli zarys kon-
cepcji dataizmu Yuvala Noaha Harariego • Tomasz Zarycki, Tomasz Warczok,
Czterdziestolatek po czterdziestu latach. Obraz lat siedemdziesiątych XX wieku
czy inteligencki głos w sporze o przyszły kształt polskiego pola władzy? • Marcin
Choczyński, Figuracja disco polo: ilustracja muzyczna polskiej transformacji •
Krzysztof Malicki, Między kanonem a archiwum — o systematyzacji i klasyfikacji
miejsc pamięci • Julita Czernecka, Znaki miłości — praktyki tworzenia związku
intymnego • Michał Dąbrowski, Czy miłość romantyczna jest emocją? • Emilia
Kramkowska, Simmlowska koncepcja mody a ubiór współczesnych seniorek i senio-

rów. Podejście badawcze

W NUMERZE:

W XXI wieku tzw. życie 3.0 zmierza nieuchronnie w kierunku superinteligencji,
korzystającej z algorytmów karmionych big data. Habitat typowego ziemianina
staje się „wielkim zbiorem” danych, które można zarchiwizować, przetworzyć,
odczytać, przeanalizować ponownie oraz skutecznie wykorzystać do osiągnięcia
zamierzonych celów (ponad połowa ludzi na świecie ma dziś dostęp do interne-
tu). Informacjonalizacja jest wygodnym terminem, podkreślającym informacyjną
wagę przemian cywilizacyjnych. […] Człowiek został zredukowany do puli genów,
to jest informacji genetycznych, które nie różnią się jakościowo w żaden sposób
od informacji kodowanych przez naturę. Oddaje on także świadomie pole postępo-
wi, pozwalającemu na konstruowanie coraz bardziej zaawansowanych algorytmów,
zdolnych do użytkowego przetwarzania corazwiększej liczby danych. Na tych zało-
żeniach ufundowana jest koncepcja dataizmu Harariego — wszystko jest policzalną
informacją, niezależnie od tego, czy mówimy o człowieku, odległej planecie czy
głowonogach. Jednocześnie to technika, a konkretnie algorytmy i komputery są
w stanie przetwarzać dane w ilościach, których nie jest w stanie przetworzyć ża-
den pojedynczy mózg. Oto dataistyczna definicja kultury: uporządkowany celowo
zbiór informacji. […] Jeśli kultura zostaje zredukowana do zbioru informacji, to
ich rozumne objaśnienie staje się możliwe dzięki ich wykorzystaniu na masową
skalę. […] Scenariusz odebrania pracy przez roboty i algorytmy jest stale obecny
w popkulturze, prasie popularnonaukowej, a przy okazjiwiększych osiągnięć z po-
la naukowo-technicznego przenika do debaty publicznej jako news. Co do tego, czy
i jak sytuacja się rozwinie, nie ma jednak powszechnej zgody.

Maciej Kryszczuk, Kamil Szymański, Informacja jako arché — czyli zarys
koncepcji dataizmu Yuvala NoahaHarariego

Miłość nadal wymyka się próbom dotarcia do jej sedna, mimo iż współcześnie
dysponujemy zaawansowanymi technologiami i technikami badawczymi. To, co
uchwytne, to kulturowo uwarunkowane zachowaniawpływające na ekspresję i do-
świadczanie miłości, przejawiające się w określonych znakach, symbolice i rytu-
ałach. […] Zatem to, czemu możemy się przyglądać okiem badacza, to codzienne
aktywności i działania, które budują relacje międzyludzkie — codzienne praktyki,
takie jak gesty, zwyczaje, wypowiadane słowa, sentencje, które są dla pary „zna-
kami miłości”. Warto zatem docierać do sensów nadawanych im przez jednostki
w bieżącym „tu i teraz”, a także do ich znaczenia semiotycznego, często nieuświa-
domionego, które zakorzenione jest w kulturze, co ma określone uwarunkowania
historyczne.

Julita Czernecka, Znakimiłości — praktyki tworzenia związku intymnego
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