HUMANISTYKA
I DOMINACJA
ODDOLNE DOŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNYCH ROZPOZNAŃ

HUMANISTYKA
I DOMINACJA
ODDOLNE DOŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNYCH ROZPOZNAŃ

Redakcja

Tomasz Rakowski, Anna Malewska-Szałygin

Autorzy
J. Barański, M. Brocki, R.E. Hryciuk, A. Karpowicz,
R. Kleśta-Nawrocki, E. Klekot, A. Kozik, J. Kowalewski,
M. Łuczewski, A. Malewska-Szałygin,
M. Radkowska-Walkowicz, M. Rakoczy, T. Rakowski,
R. Sierocki, M. Songin

Recenzent
dr hab. Grzegorz Godlewski, prof. UW
Korekta
Justyna Brylewska
Korekta techniczna
Justyna Brylewska
Projekt okładki i znaku graﬁcznego Colloquia Humaniorum
Piotr Korona

Publikacja doﬁnansowana przez
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

© Copyright by the Authors
Warszawa 2011
ISBN 978-83-913492-8-1
Wydawca
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego
Rozpowszechnianie
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa,
tel. +48 22 55 31 612, e-mail: etnologia@uw.edu.pl
Forum Humanistyczne
www.forhum.uni.torun.pl
e-mail: forhum@uni.torun.pl

Przygotowanie komputerowe
„FIRET” Iwona i Paweł Banasiakowie
Druk i oprawa
Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego
w Olsztynie

Spis treści

Tomasz Rakowski, Humanistyka i dominacja:
wprowadzenie

7

Cz pierwsza
Marta Songin, Z podporządkowanego punktu widzenia.
Roszczenia poznawcze klas podrzędnych

29

Marcin Brocki, Sposoby artykulacji potocznych
doświadczeń a porządek doświadczenia wymuszony
praktyką etnograﬁczną

47

Janusz Baraski, Antropologiczne tertium datur

59

Rafał Kleta-Nawrocki, Antropologiczne
praktykowanie teorii demokracji

85

Cz druga
Anna Malewska-Szałygin, Zmagania z „nieporadnymi”
dyskursami o polityce. O pożytkach płynących
z zastosowania metody etnograﬁcznych badań terenowych

127

Ewa Klekot, Etnograf wobec nikiformy. Szkic

139

Marta Rakoczy, Pismo a dominacja – o antynauce
Michela de Certeau

148

Agnieszka Karpowicz, Twórczość słowna: poza
i ponad literaturą. O (braku) dominacji we współczesnym
literaturoznawstwie

164

Cz trzecia
Jacek Kowalewski, Radosław Sierocki, „Zaczęli
po prostu ci ludzie, ci starzy, po prostu zaczęli historię”.
Lokalne i ponadlokalne spory o wiejski kamień

185

Agnieszka Kozik, „Mieszkańcy” Stoczni Gdańskiej

229

Renata E. Hryciuk, Madre prestada? Macierzyństwo jako
pole zmiany społecznej w pueblos originarios
miasta Meksyk

254

Michał Łuczewski, Bujak w Żmiącej – albo jak
zrozumieć galicyjskich chłopów

280

Magdalena Radkowska-Walkowicz, Blastusie
i syndrom. Rola języka naukowego w polskiej debacie
o in vitro

294

Noty biograficzne

318

TOMASZ RAKOWSKI

Humanistyka i dominacja:
wprowadzenie

Punktem wyjścia niniejszej pracy jest spostrzeżenie, że nawet
najbardziej własne, najbardziej podmiotowe doświadczenia społeczne pozostają często prawie zupełnie bezgłośne. To wolne miejsce zapełniają natomiast, niemal natychmiast, zewnętrzne interpretacje, pochodzące na ogół z silnych centralnych ośrodków
humanistycznych, akademickich czy publicystycznych. Czy to jest
coś, z czym powinniśmy się godzić? Czy rozpoznania humanistów,
ludzi „uprawnionych do interpretacji”, mogą być czymś niepokojącym? Właśnie temu poświęcony jest niniejszy tom: zastanawiamy
się, do jakiego stopnia za oczywistość można przyjmować, iż
wytwarzane wewnątrz społeczeństw sensy doświadczeń włączane
są w obieg bardzo sprawnych dyskursów akademii, świata uniwersytetów, instytucji, publicystyki? Jakie formy wiedzy o doświadczeniach społecznych docierają w miejsca, gdzie realizowane są mniej
lub bardziej bezpośrednie polityki? Jaką drogą przebiegają obiegi
rozpoznań i interpretacji w świecie akademii czy w polu sztuki? Już
w pierwszym przybliżeniu widać, że o odbiór tego typu interpretacji w świecie szeroko pojętej humanistyki nietrudno: zwykle traﬁają
one dokładnie tam, skąd wyszły – do świata zaawansowanego
i skodyﬁkowanego języka interpretacyjnego.
Obieg taki wydaje się chwilami samowystarczalny, autarkiczny.
Bardzo sugestywna jest tu charakterystyka takiej sytuacji w polu
sztuki, która może być też pewną analogią dla pola humanistycznych interpretacji doświadczeń społecznych. Marcin Śliwa (2010)
w rozmowie z Arturem Żmijewskim, Igorem Stokﬁszewskim
i Pawłem Althamerem powiedział kiedyś, że jest to sytuacja, w której „sztuka się sama wyżywi”, czyli że środowisko sztuki współczesnej (artworld) nie potrzebuje tak naprawdę szerokiego grona
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odbiorców, tzw. zwykłych ludzi, którzy będą przychodzić i dla
których ten przekaz będzie ważny (trawestacja niegdysiejszego,
słynnego, pełnego impertynencji stwierdzenia, że „rząd się zawsze
sam wyżywi”). Język sztuki ma bowiem własne prawa i własną
ekskluzywną publiczność, całkowicie wystarczającą, nawet jeśli
sztuka jest interpretacją cudzych doświadczeń i nawet jeśli stara
się ona swoje granice otworzyć. Można by tę tezę, przejaskrawiając
nieco, rozszerzyć na instytucje, w których wytwarzana jest wiedza
humanistyczna i w jej obrębie interpretacje życia społecznego.
Interpretacje takie często mają podobnie własną publiczność i własnych odbiorców, charakteryzują się własnym trybem dyskusji,
który często niemal całkowicie wchłania wszelkie inne rozpoznania.
Mają własne obiegi teorii społecznej, co zwykle realnie kształtuje
sposoby myślenia o rozwoju, o demokracji, o potrzebach społecznych, o ideach społeczeństwa obywatelskiego, o wielu niezwykle
istotnych kwestiach.
Kiedy w latach 2004–2005 prowadziłem z grupą studentów
badania na Podlasiu północnym, w miejscami pustoszejących i nieco
podupadających wioskach, zobaczyłem z bliska, jak dostarczone
z zewnątrz interpretacje wypełniają lokalne idee rozwojowe i samorządowe, zderzając się jednocześnie z autonomicznymi, bardziej
oddolnymi sensami działania (Kamińska 2006; zob. też Kupidura,
Łuczewski, Kupidura 2011; Stępień 2011; Żukowski 2011). Idea rewitalizacji „tradycyjnej” wsi spleciona została tam z ideą rozwoju
proekologicznego: trzy wioski – Puchły, Soce, Trześcianka – objęte
zostały programem rewitalizacji i ochrony dziedzictwa krajobrazowo-kulturowego, natomiast w sąsiedniej Białowieży powstawał
plan poszerzenia parku narodowego, jako unikatowego i niemal
naturalnego kompleksu leśnego (gdzie kilkusetletnie drzewa żyją
i rozkładają się nietknięte ręką człowieka). W przypadku owych
trzech wiosek chodziło o zachowanie „właściwego” podlaskiego
krajobrazu, o zajęcie się ptactwem łąkowym i zarazem architekturą
drewnianą. Niosące idee rozwoju proekologicznego towarzystwo
przyjaciół ptaków wraz z władzami samorządowymi stworzyło
program Krainy Otwartych Okiennic, w którym zadbano o to, aby
miejscowi ludzie, mieszkańcy tych wiosek, zajmowali się wykaszaniem łąk, tworząc przyjazne ptakom środowisko, aby w końcu
odrestaurowali swe zabytkowe, drewniane, podlaskie chałupy.
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Przeznaczono zatem odpowiednie ﬁnanse na renowacje zdobień
snycerskich, narożników, fasad, a nade wszystko rozkładanych,
malowanych w tradycyjne wzory, drewnianych okiennic. Niektórzy
postanowili jednak skorzystać z tych środków (po odmalowaniu
część z nich pozostała do wykorzystania) jeszcze w inny sposób: do
malowanych okiennic dokupili piękne okna, dobre i niezawodne –
a to oznacza: wykonane z tworzywa sztucznego (okna „plastykowe”) – i natychmiast je zamontowali.
Podobnie w przypadku próby poszerzenia parku narodowego
okazało się, że te zewnętrzne działania rozumiane są na miejscu
w nieco inny sposób. Rozmowy prowadzone pomiędzy ludźmi
mieszkającymi na obrzeżach puszczy, w większości zajmujących się
wciąż rolnictwem, wskazywały jednak na to, iż nie tyle nastał dla
nich czas objęcia ochroną cennego fragmentu przyrody, ile czas
„zamknięcia lasu”, a więc zamknięcia przestrzeni, w której funkcjonowali i z której korzystali od zawsze. Nie chodziło im jednak tylko
o kwestie zupełnie pragmatyczne, że nie będzie można ściągać
drzewa z lasu, zbierać borówek i grzybów, ale przede wszystkim o to,
że las stanie się terenem dzikim, bezużytecznym. Szczególnie gnijące
pnie drzew wzbudzały poczucie marnotrastwa. „O las – konstatowano – trzeba dbać”, trzeba go „czyścić”, a o pozostawionym drzewie
mówiono: „To się zmarnuje, to robaki zjedzą” (Kamińska, Bąk 2005).
Nie tylko więc znalazł się tam świat społeczny, w którym nie rozpoznawano do końca idei ekorozwoju regionu (w konﬂikcie brało
udział kilka grup, wszystkie zajmowały inne, nieraz zupełnie przeciwstawne, stanowiska), widzimy tu środowisko, które wydobywa
zupełnie inne sensy z przetwarzania otoczenia, „wytwarzania krajobrazu”, sięgające nie tyle do pewnej utrwalonej wizji otoczenia, ile
do pewnej praktycznej, rolniczej aktywności.
Zarówno w przypadku tych trzech wiosek, jak i w kwestii poszerzenia parku narodowego ujawnia się zatem pewien rodzaj oddolnego nurtu myślenia/działania, który podminowuje zewnętrzne
dyskursy i idee lokalnego rozwoju. W miejscach tych spotykamy się
jakby z odmienną logiką: to, co użyteczne, co potrzebne, wpisuje się
jednocześnie w pewną wartość estetyczną czy nawet ontologiczną.
W tym sensie wymiana okien w drewnianych chałupach na plastikowe, w dodatku do pięknie dekorowanych malowanych okiennic,
nie była zatem w tej logice działania niczym szczególnie niestosow-
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nym1. Co więcej, była odruchem łączenia różnych jakości, dopasowywania tworzywa i modelu rzeczy/urządzenia jak funkcjonalnej,
współgrającej całości, może nawet rodzajem pewnej oddolnej, wręcz
odruchowej kreatywności. Podobnie las, który istniał dla mieszkańców pogranicza puszczy jako coś w rodzaju pola uprawnego i którego status musiał być nieustannie podtrzymywany poprzez korzystanie, „dbanie” i „czyszczenie”, wiązał się z pewnym odruchem
myślenia i działania na swój sposób.
Te różnice w rozumieniu pojęć i budowania sposobów działania
są tu jednak tylko punktami wyjścia: wskazują na nieraz bardzo
złożone różnice w akumulowaniu doświadczeń, wiedzy i idei
powstających w różnych światach społecznych. Problem ten sięga
jednak znacznie szerzej – do różnych praktyk i różnych sposobów
uwspólniania wiedzy i zarazem do pewnej polityki działania społecznego. W tego typu układach to właśnie zewnętrzne modele
zaczynają wyznaczać przede wszystkim sposoby transformowania
i budowania społeczeństw: pojawiają się modele rozwoju, działania
proekologicznego, ochrony krajobrazu kulturowego czy obywatelskości/demokratyczności, które nabierają charakteru bezdyskusyjnej
wartości. Stosują je instytucje pomocowe, programy i fundusze UE,
i w końcu podobnie organizacje pozarządowe – wszystkie w swoich
dokumentach umieszczają standardy i wartości, do jakich powinni
się odwoływać aplikujący, jak chociażby zgodność z „Milenijnymi
Celami Rozwojowymi” (kryterium jednego z konkursów MSZ dla
naukowców w roku 2007). Danuta Kuroń (2009) wskazuje, że w ten
sposób cele, które mają zostać osiągnięte podczas realizacji programów społecznych, są często a priori wbudowane w dokumenty
instytucji grantodawczej; już chociażby na poziomie „generatora
wniosków”, korzystamy bowiem z pakietu obowiązujących pojęć
określających cele projektu, typ uczestnika projektu, typ grupy
docelowej, wskaźniki rezultatów czy sposób oceniania jakości.
W każdym przypadku sprawa jest o tyle poważna, że jak pokazuje
Kuroń, powstaje tu pewna perspektywa, która wchodzi w życie wraz
1

W podobnej logice „piękne” i „strojne”, jak pokazywał Jacek Olędzki
(1971) w klasycznej pracy o wiejskich estetykach u Kurpiów, są na przykład
drzewa użyteczne – niewielkie, karłowate, ale owocowe: śliwy, grusze,
jabłonie.
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z całą swoją mocą, wyznaczając sposób myślenia o rozwoju, animacji kultury, demokracji czy partycypacji obywatelskiej, doprowadzając do ujednolicenia intencji działań i wykluczając działania autonomicznych organizacji społecznych.
Pojawiają się w ten sposób nieuniknione zawłaszczenia, powstają
pojęcia, które w praktyce zaczynają charakteryzować „właściwe”,
„modelowe” transformacje współczesnych społeczeństw. W dylematach rozwoju społeczeństw globalnego „Południa”, w światach
bardziej peryferyjnych, dotkniętych problemami ubóstwa, w krajach
rozwijających się widać to najostrzej – w działaniach na rzecz ich
rozwoju pojawiają się często, np. w dokumentach Banku Światowego
(zob. Ferguson 1994), obrazy niewydolności i anachroniczności
lokalnych organizacji społecznych, ich niedojrzałości, niekompetencji, niemal nieobecności lokalnych polityk, zróżnicowań grupowych,
strategii samorządowych. James Ferguson (1994) wskazuje tu na
„mechanizm anty-polityczny” dyskursów rozwojowych, podczas gdy
Mark Hobart (1993) pisze wprost, iż w tego typu działaniach pomocowych wciąż pojawia się tendencja do postrzegania społeczności
lokalnych, peryferyjnych jako pozbawionych własnych mechanizmów modernizacyjnych. W innym wariancie lokalne związki
zależności, stosunki gospodarcze i struktury społeczne uznaje się
w tego typu dyskursie za rodzaj „kulturowej bariery”, pewien opór,
na jaki napotykają realizowane projekty pomocowe (Mosse 2005).
Podobnie wzorotwórcze znaczenie mogą zyskiwać budowa i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego – będą to najczęściej akcje
budujące zdolność do samodzielnego działania, bez impulsów ze
strony państwa czy władzy, i związane z tym nabywanie pewnej
samoświadomości, np. dotyczącej celów i potrzeb wspólnoty. Jak się
okazuje, może to być jednak znów pewna idea, która nabiera charakteru miary właściwego rozwoju społecznego, a która wywodzi się
z europejskiej i amerykańskiej historii społecznej, z narodzin i dominacji kultury mieszczańskiej, a następnie kultury klas średnich.
Niesie w ten sposób ze sobą pewną uniwersalizację postaw czy form
życia społecznego i stąd znosi różnice wszelkiego rodzaju: społeczne,
kulturowe, historyczne, słowem – różnice doświadczeń. Takie pojmowanie obywatelskości wzbudza duże zastrzeżenia autorów studiów postkolonialnych, m.in. Dipesha Chakrabarty’ego. Widać
bowiem wyraźnie, że w ten sposób rodzime społeczeństwa Europy
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Środkowo-Wschodniej przyjmują w ostatnich dekadach ów model
jako jedyną drogę i same, poprzez obowiązujące dyskursy nauki
społecznej, stawiają się na pozycji „wiecznie zapóźnionych, nie
zdających z klasy do klasy, krnąbrnych uczniów” (Zarycki 2008: 59).
Model ten zatem, sposób myślenia o organizacji społecznej, który
choć sam ewoluuje (np. od wyobrażenia obywatelskości budującej
państwowość do społeczeństwa budowanego w opozycji do państwa, i vice versa), może zakrywać zatem w dużym stopniu owe
bardziej wewnętrzne i bardziej oddolne praktyki wytwarzania społeczeństwa obywatelskiego czy lokalnych form obywatelskości (zob.
Howell, Pearce 2002; Hann, Dunn 1996).
Odsłaniane są w ten sposób mechanizmy, w których ów wzorotwórczy, na ogół centralny, obieg idei społecznych, zakorzeniony
w instytucjach, zdaje się nie uznawać obecności doświadczeń oddolnych, a jeśli już je rozpoznaje, to przyjmuje w formie rozpuszczonej,
podporządkowanej. Pojawia się więc sytuacja, w której oddolne
dyskursy i praktyki społeczne pozostają albo bezgłośne, albo rozpoznawane są jako nieadekwatne i niepoprawne. Jednocześnie zarysowuje się grupa głosów dominujących kulturowo, tworzonych zwykle
przez elity intelektualne, funkcjonujące w kilku przecinających się
polach (sztuka, nauki społeczne, publicystyka, debata publiczna,
polityka) i wytwarzających wiedzę zyskującą rangę wiedzy uprawomocnionej, budujących np. obowiązujące standardy rozpoznawania
i określania problemów społecznych. To rozbicie na różne światy
społeczne i kulturowe (praktyk, dyskursów i doświadczeń) grup
dominujących i grup zależnych (podporządkowanych), na głosy
centrum i peryferii, na obiegi „inteligenckie” i „nieinteligenckie”,
„ludowe” („robotnicze”), „nowoczesne” i „tubylcze”, na obiegi sztuki
„wysokiej” i „aspirującej”– jest ramą, która organizuje niniejszy tom.
W poszczególnych tekstach znajdziemy: analizy doświadczeń
zmiany społecznej budowanej z trudem przez kobiety z klas niższych
w mieście Meksyk (Renata Hryciuk), analizy głosów uprawnionych
i głosów słabych/bezgłośnych pojawiających się w kontekście realizacji projektu Europejskiego Centrum Solidarności (Agnieszka
Kozik), porównanie socjologicznego i etnograﬁcznego trybu badania
dyskursów oddolnych i wypowiedzi „nieporadnie werbalizujących
doświadczenie”, z wskazaniem na przewagi tego ostatniego (Anna
Malewska-Szałygin), opisy zawiłego splotu lokalnych i centralnych

Humanistyka i dominacja: wprowadzenie

13

interpretacji odnowienia i wyeksponowania obelisku ku czci
Bismarcka w mazurskiej wsi Nakomiady (Jacek Kowalewski, Radosław Sierocki) czy analizy sposobów korzystania przez aktorów
społecznych z dyskursów nauk biologicznych (Magdalena Radkowska-Walkowicz).
Ta perspektywa nakierowana na odzyskiwanie oddolnych
doświadczeń i artykulacji własnych zdekolonizowanych pragnień
i aspiracji sprowadza jednak tym samym poważne zagrożenia, niweczące niemal wszystkie wcześniejsze zamiary. Można powiedzieć,
że ta walka o odzyskanie głosu doświadczeń oddolnych wikła się
bowiem wciąż we własne założenia. Po pierwsze, sam podział na
obiegi dominujące (kolonizujące) i zdominowane (skolonizowane)
jest dla niektórych mocno problematyczny, jako że linie podziału
i napięć pomiędzy dyskursami czy interpretacjami są bardziej
pogmatwane i wzajemnie mogą z siebie czerpać i wynikać. Podział
pomiędzy elitami i nieelitami jest trudny do przeprowadzenia w sposób jednoznaczny i arbitralny, a jego ustanowienie może przynieść
błędy metodologiczne i poznawcze, na co zwracają uwagę w swoim
studium splotu dyskursów tożsamościowych w Nakomiadach Jacek
Kowalewski i Radek Sierocki. Dość podobnie w sytuacji antropologicznych badań praktykowania demokracji Rafał Kleśta-Nawrocki
pokazuje, że z początku mamy tu perspektywę budowy i dystrybucji
dominujących mainstreamowych form demokracji w kierunku
peryferii, po czym zostaje ona skonfrontowana z oddolnymi alternatywnymi formami praktyk demokratycznych i pewną samoorganizującą się sferą podejmowania decyzji w światach lokalnych.
Jednocześnie wskazuje jednak, że sam antropologiczny opis owych
demokracji zorientowany przeciwko dominującemu wzorcowi może
na tyle esencjalizować i utrwalać dominującą liberalną formę demokracji, że paradoksalnie potwierdzać będzie hierarchię praktyk
demokratycznych od „bardziej” do „mniej” właściwych. Jest to więc
zawikłana sytuacja, w której takie wyraziste podziały zacierają dynamikę i wzajemne zawęźlenia treści dominujących i podporządkowanych, tym bardziej że w relacji tej przewaga i podporządkowanie
mogą stać się wytworem obu stron, zgodnie z teoriami władzy
kapilarnej Michela Foucault czy koncepcjami podporządkowania
i oporu Antoniego Gramsciego: „Zwróćmy uwagę – pisze Tomasz
Zarycki – że w skrajnych przypadkach podporządkowany partner
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interakcji, w naszym przypadku peryferie, dzięki zwrotnemu charakterowi podporządkowania jest w stanie osiągnąć efekt, w którym
ośrodek dominujący de facto realizuje właśnie jego interesy” (2009a:
91). Choć więc ogólną mapą tego zbioru są oddolne doświadczenia
w perspektywie zewnętrznych rozpoznań i analiza głosów, które
pozostają ciche, wytłumione, to jednocześnie jest to analiza procesu,
który pozostaje znacznie bardziej skomplikowany niż prosty podział:
dominacja – podporządkowanie.
Problematyka ta wdziera się oczywiście w samo jądro teorii
postkolonialnej, ponawiając słynne pytanie Gayatri Chakravorty
Spivak: „Czy podporządkowani mają głos?”. Z jednej strony mamy
tu bowiem sytuację, kiedy powstają interpretacje życia społecznego,
które w instytucjach rządowych czy pozarządowych wyznaczają
kierunki myślenia i w niejawny sposób wprowadzają obowiązujące
deﬁnicje „właściwego” życia społecznego, politycznego czy kulturalnego. To mechanizm, który Leela Gandhi (2008: 50) przywołuje za
pomocą słów Michela Foucault o systemach wiedzy dominującej: to
„podwójne stłumienie: w kategoriach tych, których wyklucza z tego
procesu [np. prawa do interpretacji – przyp. T.R. ) oraz w kategoriach modelu i standardu, jaki nakłada na tych, którzy tę wiedzę
otrzymują”. Pojawia się w ten sposób perspektywa kolonizacji podmiotów społecznych posługujących się własnymi głosami czy nawet
sytuacja, w której same te podmioty, na własną rękę, zaczynają
podporządkowywać swoje głosy dyskursom centrum; pojawia się
więc wysiłek „odzyskiwania” własnych głosów, własnych historii –
wysiłek „dekolonizacji umysłów” (sformułowanie Ngugi wa Thion’go,
za: Domańska 2008: 159). Zwrot ten, co istotne, dokonuje się jednak
też poprzez przyznanie głosom oddolnym wartości w sensie
poznawczym; pojawia się tu nawet przekonanie, że grupy te właśnie
ze względu na swą podrzędność zyskują zdolność do niezafałszowanej interpretacji życia społecznego. „Mówiąc wprost – to słowa
György’a Lukácsa przywołane przez Martę Songin w niniejszym
tomie – nie mają oni nic do stracenia, uznając prawdę”.
Z drugiej strony wewnątrz samej teorii postkolonialnej możemy
znaleźć wiele zarzutów: są one stawiane wobec pojawiających się
esencjalizujących zamykających opisów ludzi klas podrzędnych,
zwykle przedstawianych jako słabych, biernych i bezgłośnych. George
Marcus (1995) pisze wręcz o konieczności zrezygnowania z tradycji
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budowania spojrzenia z wnętrza „klas podporządkowanych” i pokazuje, że konieczne jest raczej uchwycenie procesów dominacji
i podporządkowania w tych miejscach, w których one się toczą, na
poziomie makro i mikro, czyli zarazem na zewnątrz i wewnątrz
kultur. Talpade Mohanty zarzuca natomiast studiom postkolonialnym wytwarzanie gotowego szablonu „nacechowanego płciowo
podmiotu podrzędnego” – „kobiety natywnej” czy „kobiety Trzeciego Świata”, „ignorantki, biednej, niewykształconej, tradycjonalistki, kury domowej, nastawionej na rodzinę”. Tak rozumiany podmiot, którego głos ma zostać „odzyskany”, zamiast wyzwolenia
zostaje więc ponownie skolonizowany i wykorzystany (zostaje
poddany „podwójnej kolonizacji”), jego opis służy przede wszystkim
obiegowi centralnemu (Gandhi 2008: 81). Pomiot podporządkowany
zostaje zatem w tym ujęciu podporządkowany po raz wtóry, a przynajmniej bardziej zaspokaja, jako ﬁgura, potrzeby centrum niż
realnych, mających własne dążenia i potrzeby ludzi. „Aktywne na
gruncie nauk społecznych feministki – pisze nawet, mocno krytycznie, Leela Gandhi – budują narrację »podwójnej kolonizacji«,
głównie po to, by politycznej niedojrzałości kobiet Trzeciego Świata
przeciwstawić postępowy etos zachodniego feminizmu” (ibidem).
Z mojego punktu widzenia – badacza kultury – nie zmienia to
jednak faktu, że wciąż do rozpoznania pozostaje charakter procesu,
który zamyka, wycisza i usuwa w pole cienia aktywności peryferyjne. Niezwykle istotne jest tu więc rozpoznanie samego typu
wiedzy, która jest w stanie w sposób niezauważony dokonywać
owych zawłaszczeń i która powstaje w polach czy środowiskach
interpretujących elit, a więc na gruncie zinstytucjonalizowanej
humanistyki (i dalej – w dyskursie publicystycznym czy w realizowanych politykach kulturalnych, społecznych czy historycznych).
Warto w tym miejscu, za Pierre’em Bourdieu, wskazać na pewien
szczególny status tej wiedzy – na samą historię społeczną tych
interpretacji i specyﬁczne wyposażenie intelektualisty. Otóż jego
rozpoznania – rozpoznania cudzego życia społecznego – przede
wszystkim stawiane są w wyobraźni, w zaciszu gabinetu, w sali
seminaryjnej. To zatem przede wszystkim – przekonuje Bourdieu
– doświadczenie „tych, którzy są wytworem skole, swobodnego
dysponowania czasem” (Bourdieu, Wacquant 2001: 68), w pewnym
oderwaniu od pełnego napięć, przymusów, zwolnień i przyspieszeń
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życia codziennego. A zatem ów akademik, który spokojnie studiuje
utrwalone materiały, nawet gdy konfrontuje się z elementami
doświadczenia społecznego – to zawsze widzi je przed sobą „w bezpiecznej odległości”; czytany wydruk można przecież w końcu
zawsze zakryć, zasłonić, owinąć się ciepłym pledem i spokojnie, po
przerwie, wrócić na nowo do interpretacji. A zatem pojawia się tu
sytuacja szczególna, choć powszechnie znana i przyjmowana za
oczywistą – jest ona zupełnie inna od interpretowania „w działaniu”,
od sensu i logiki powstającej poprzez zaangażowanie się w niecierpiące zwłoki zadania rozumienia, „radzenia sobie”, „sprostania
warunkom życia”. „Antropolog tworzący schemat genealogiczny –
pokazuje Bourdieu – ma stosunek do zjawiska »pokrewieństwa«,
stosunek całkiem inny, niż ma go ojciec rodziny kabylskiej, przed
którym stoi pilny i ważny problem do rozwiązania” (Bourdieu,
Wacquant 2001: 50). To w tym sensie pojawia się coś, co nazywa
„skrzywieniem teoretycznym” albo „skrzywieniem intelektualistycznym”. Polega ono „na zaniedbaniu wpisania w budowaną teorię
świata społecznego faktu, że jest ona […] wytworem »spojrzenia
kontemplującego«” (ibidem). A to właśnie „spojrzenie kontemplujące” niesie ze sobą ową przemożną siłę interpretacji; w pewnym
sensie to historia całych wieków trwania uniwersytetów, w których
murach następowała koncentracja bardzo specyﬁcznej myśli –
myśli, którą kształtowała skupiona lektura tekstu (lectio), rekapitulacja głównych tez, jego krytyka i publiczna dyskusja (le Goﬀ 1966).
Leela Gandhi pokazuje, że jednym z korzeni kolonialnych dominacji kulturowych jest pewien szczególny moment narodzin akademika (homo academicus Pierre’a Bourdieu): to renesansowy humanizm pozwalający zostać „człowiekiem pełnym”, znawcą sztuk
literackich, a następnie, po Kancie i Oświeceniu, „człowiekiem
dojrzałym”, „człowiekiem dorosłym”. Humanizm renesansowy wyłonił kategorię umanisty, adepta sztuk wyzwolonych, akademika,
pedagoga, który przeciwstawiony został „zawistnym klasom pracującym”, a więc grupie ludzi podejmujących problemy doraźne,
meccanicos. Później jeszcze, poprzez rozwijające się w Europie
studia humanitatis, model ten rozprzestrzenia się coraz szerzej, na
kolonialny świat, wytwarzając społecznie usankcjonowaną wiarę
w to, że jedynie „umysły cywilizowane”, istoty czytające, dyskutujące,
obcujące ze sztukami mogą „prowadzić wielkie dzieło, do którego
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zostały powołane: pielęgnować, oświecać i uszlachetniać rasę
ludzką” (C.M. Wieland, za: Gandhi 2008: 37).
W kontekście polskiej współczesności to napięcie odnajdziemy
w relacjach grupy zwanej „inteligencją” i tworzonej przez nią wiedzy.
Prowadzone są zatem debaty, czy wciąż istnieje taka grupa i czy ma
ona rzeczywiście prawo interpretować życie społeczne i wyznaczać
to, co w nim „pożądane”, i to, co „niekorzystne” (np. debata w „Rzeczpospolitej” w latach 2000–2001). Choć zatem historia intelektualistów i inteligencji (wytwórców idei i ich publiczności, jak się na ogół
przyjmuje, zob. Mikułowski-Pomorski 2002) jako pewnych określonych podmiotowych grup społecznych jest przedmiotem wielu
zaawansowanych studiów (Bauman 1998; Dzieje inteligencji…;
Mencwel 2009; Zarycki 2008), to właśnie tutaj szczególnie wyraziście pojawia się problem relacji tego typu myślenia do odmiennych,
odległych czy nierozpoznanych rzeczywistości społecznych. Historię narodzin inteligencji łączy się na ogół z losami ludzi dobrze
wykształconych, przygotowanych do działania społecznego/politycznego, którzy poprzez to, że funkcjonowali w państwie administrowanym przez zaborcę, okupanta czy rząd Polski Ludowej, wciąż
borykali się z brakiem możliwości realizowania politycznych,
administracyjnych czy społecznych idei; to wtedy właśnie, według
wielu badaczy, powstawało przekonanie o historycznej misji tej
grupy, utrwalania „właściwych” idei i wartości społecznych, a następnie przenoszenia ich na grunt klas „niższych”. Zadaniem inteligencji
i intelektualistów (zob. The Mythmakers…) było wówczas tworzenie
wiedzy, która miała „zmieniać, doskonalić, rozwijać” oraz bronić
społeczeństwo przed „lichością, tandetą, trzeciorzędnością”
(Bogucka, za: Mikułowski-Pomorski 2002; zob. też pracę Michała
Łuczewskiego w niniejszym tomie, poświęconą Franciszkowi Bujakowi). Tworzy się wizja „obywatelskich obowiązków Polaka,
a zwłaszcza Polaka wykształconego i zdolnego do funkcji przywódczych bądź opiniotwórczych”, idei wzmocnionej doświadczeniami
tworzenia kultury oporu i konspiracyjnego budowania społeczeństwa (zob. Cywiński 2000). Dla wielu autorów publicystów (Krzemiński 2001; Majcherek 2000) znajduje to właśnie później, w dobie
transformacji lat 90. XX wieku, swą kontynuację w próbach realizacji idei „inteligenckich” jako wzorotwórczych i, co z góry zakładano,
oczekiwanych przez pozostałe warstwy społeczne. Pojawiają się
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jednak też wtedy, właśnie w latach transformacji, kolejne rozpoznania wskazujące na niewspółmierności idei w różnych warstwach
i środowiskach społecznych, a nawet hipotezy o wyłanianiu się
nowych, specyﬁcznie inteligenckich sensów historii. Szczególnie
w przypadku historii ruchu społecznego „Solidarność” interpretacje
takie, niekiedy kontrowersyjne, czasem wzajemnie przeciwstawne,
możemy znaleźć w wielu pracach odwołujących się do różnych
typów źródeł i sposobów ich rozumienia (Krzemiński 2010; Ost
2007; Świderski 1996).
Ta perspektywa głosu „słabego”, „oddolnego”, „podporządkowanego”, który zagłuszany jest przez ujęcia „centralne”, „dominujące”,
staje się więc już tutaj ujęciem, w którym procesy kolonizacji i dekolonizacji nie tylko przebiegają między państwami, mocarstwami,
regionami – kulturami narodowymi czy etnicznymi – ale przede
wszystkim pomiędzy światami wytwarzanymi społecznie, w połączonych polach napięć społecznych, ekonomicznych i politycznych;
to wewnątrz nich wydobywają się różnice kulturowe i cała złożona
architektura podziałów, dominacji i oporu (Gupta, Ferguson 2006).
Można więc wskazywać nie tylko na widoczne i jawne społecznie
różnice etniczne, kulturowe, narodowe, ale przede wszystkim na
różnice, które są często niewidoczne, niejawne2, związane przede
wszystkim z nierównościami społecznymi, z różnicami w edukacji
i wykonywanej pracy – to niemal odmienne światy kulturowe, tworzące polską „wieloplemienność” (Godlewski 2002: 59) czy polską
„wielokulturę” (Śliwa 2010). „Can the subaltern speak?”– powraca
więc wciąż to zasadnicze pytanie, przy czym od razu pojawia się
wiele szerszych uwikłań, a wraz z nimi merytoryczna krytyka owej
perspektywy poszukiwania „wewnętrznego głosu”. Podobnie sama
teoria postkolonialna zderza się z dyskursem o postkolonialnych
elitach intelektualnych – humanistach, akademikach, historykach.
Z jednej strony autorzy tacy jak Arif Dirlik i Aijaz Ahmad wskazują
na sytuację izolacji krytyków i nadmiaru intelektualnej reﬂeksji
u „postkolonialnych intelektualistów” w stosunku do sytuacji dra2

Na granice wewnętrzne/niejawne jako pierwszorzędną realność
współczesnej wielokulturowości wskazywał Grzegorz Godlewski w swoim
wystąpieniu w ramach kongresu animatorów kultury „Shorcut Europe
2011”.
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matycznych nierówności społecznych, doświadczeń biedy i przymusu ekonomicznego obecnego w ich krajach (Gandhi 2008: 56).
Z drugiej strony jednak sama Leela Gandhi (2008: 61–62) pokazuje,
że ów podział na myślenie krytyczne (zaawansowane teorie korzeniami tkwiące np. w literaturoznawstwie) i realne działania społeczne
jest tylko pozorny i niepotrzebnie mylący – zaciera bowiem realny
splot myślenia, spekulacji i zdarzeń dyskursywnych z życiem
codziennym czy ekonomicznymi dążeniami.
Myślenie zorientowane na odzyskanie oddolnych odmiennych
głosów i doświadczeń społecznych wikła się w ten sposób chwilami
w nieusuwalne sprzeczności. Te próby zdekonstruowania nawarstwiających się zależności ekonomicznych, kulturowych czy literackich przebudowują jednak, mimo wszystko, perspektywę badawczą,
a w końcu i same założenia socjologicznych czy antropologicznych
badań. To, co się wyłania dzięki tym zabiegom, może być jednak
czymś jak najbardziej realnym i potrzebnym. Andrzej Mencwel
(2009) w swojej pracy poświęconej lewicowej zaangażowanej myśli
społecznej wskazuje, że realne emancypujące działanie społeczne
i kulturalne nie oznacza bezustannej pracy krytycznej, w której
„dowieść komuś, że tkwi w sprzecznościach, starcza za interpretację”. Stąd widać wyraźnie, że uwikłania poznawcze teorii klas skolonizowanych i podporządkowanych mogą niekiedy stawiać badaczy
w sytuacji, w której jak pisał Mencwel (2009: 119), ziaren prawdy
społecznej „nie wydobywa się mozolnie z otoczki fałszu, lecz na
otoczce tej skupia całą uwagę, skrywa więc ono to ziarno coraz
ściślej, aż prawda znika i schodzi z oczu zupełnie”. Najbardziej
istotne jest więc to, aby w pracy badawczej owe oddolne doświadczenia „nie schodziły z oczu”. Poszukujemy więc nowych perspektyw
badań kultury, badań antropologicznych, badań literackich, gdzie to
pośrednie, dekolonizujące drogi („antropologiczne tertium datur”)
zaczynają wskazywać wreszcie nowe możliwości – tak jak to zapoczątkowała myśl antropologiczna, tak jak rozwijała swoją perspektywę na przykład brytyjska szkoła studiów kulturowych, począwszy
od Spojrzenia na kulturę robotniczą w Anglii Richarda Hoggarta
(1976), poprzez prace Raymonda Williamsa, Stuarta Halla i ich
kolejnych spadkobierców, z Paulem Willisem na czele. Tego typu
działania badawcze pozwalają bowiem na rozpoznawanie niewidocznych z początku, niejawnych, ale niezwykle istotnych procesów
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społecznych3. Szczególnie wyraziste jest stanowisko Paula Willisa
(2005): w jego ujęciu człowiek w świecie społecznym nie tylko
bowiem toczy swe zwykłe życie, ale w presji społecznych napięć
stwarza siebie: to życie społeczne polega więc też na twórczym
komentowaniu swej pozycji, tyle że często w innym, nierozpoznanym języku. Nie jest to często żaden gotowy pakiet sądów ani nie są
to też na ogół żadne wyspekulowane „stanowiska”. Podmioty społeczne, jak pokazuje Willis, nie są zazwyczaj „uczonymi socjologami”
i nie organizują „grup seminaryjnych”. Sądy i znaczenia, które tworzą,
to raczej działania i aktywności, które często (podobnie jak u Bourdieu) pozostają ucieleśnione, pełne oddolnych odruchowych intencji i nie tylko nie znajdują wyrazu w języku, ale często „są w taki
sposób zorganizowane, by się językowi sprzeciwić”. Jest to deﬁnicja
niezwykła: z jednej strony umiejscawia podmioty wewnątrz realnej
społecznej struktury, wewnątrz codziennych nacisków, codziennego
życia. Z drugiej strony widzi jednocześnie każdą grupę społeczną,
nawet najbardziej pozbawioną przywilejów, jako zachowującą dostęp
(już nieco inaczej niż u Bourdieu) do własnego oddolnego „repertuaru kulturowego”.
Pojawia się w ten sposób, za Willisem, owo nieustanne poszukiwanie drogi dostępu do oddolnej spontanicznej rzeczywistości
kulturowej, z wskazaniem na jej cechy zmienności, na potencjały
twórcze, na aktywności społeczne. W naszym tomie poświęcone
tym możliwościom są szczegółowe metodologiczne studia: Janusza
Barańskiego o antropologicznej drodze pośredniej, Agnieszki Karpowicz o zabiegach odzyskujących energię metodologii literaturoznawczych, Marcina Brockiego o strukturze wiedzy pozyskującej
głosy innych, Marty Rakoczy o inspiracjach płynących z antynauki
de Certeau, Ewy Klekot poświęcone złożone próbom umiejscawianiu
nikiformy w językach humanistyki. Są to analizy, które nie tylko
dostrzegają możliwość, ale wręcz skupiają się na przekonaniu, że
humanistyka może być uprawiana właśnie na rzecz innych; że
3

W polskiej humanistyce takie badania – poszukiwania badawczej
wyobraźni inspirowanej „strukturami odczuwania” Raymonda Williamsa
i poszukiwania dopiero się wyłaniających i trudnych do uchwycenia zjawisk
kultury – podejmowane są aktualnie przez badaczy nowych mediów wśród
młodych (zob. Halawa 2010).
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oddolne doświadczenia społeczne – choć niezwykle trudne do
uchwycenia i zbudowane w innym języku (albo poza nim) – wymagają uznania. W jakimś sensie to być może nawet powrót do radykalizacji zadania nauki społecznej, którym jest wyjście poza
zamknięty, autarkiczny obieg dyskursów, rozpoznań i modeli. Być
może to nawet pójście za głosem „ewangelisty” Michaela Burawoya4,
który poprzez tworzenie oddolnych „organicznych” socjologii obywatelskich stara się na nowo uznawać doświadczenia grup „słabszych”, nie po to, „aby je kontrolować, ale aby zwiększyć ich potencjał
do samookreślenia” (Burawoy 2011a: 204). Stara się on przejść ponad
dawnymi radykalnymi utopiami do nauki „realnych utopii”, aby
przekroczyć wreszcie dawną wiedzę krytyczną, w której jak pisze,
„frazę zastępowaliśmy frazą, robiąc rewolucję za pomocą słów”,
a publicznością były nie tyle „podmioty historycznej zmiany – pracownicy, rolnicy, przedstawiciele mniejszości – ale wąskie grono
intelektualistów, w większości odciętych od świata, który chcieli
reprezentować” (Burawoy 2011a: 193).
Rozpoznawanie i wzmacnianie głosów powstających wewnątrz
społeczeństw niewątpliwie okazuje się zawiłym zadaniem, pełnym
pułapek. Piszemy o procesach kolonizacji/dekolonizacji kulturowej,
ale to zadanie odzyskiwania perspektywy oddolnej jest zarazem
niezwykle potrzebne, jak i niezwykle trudne. Czymś, co zmienia tu
jednak kształt krytyki takiego podejścia, jest może fakt, że nie stanowi, przynajmniej dla mnie, głównego problemu to, że „lokalni” czy
„zdominowani” aktorzy nie mają głosu w przestrzeni publicznej. Ani
też to, że nie mają języka lokującego ich w obiegu kultury centrum,
że przez ten dyskurs są „wyrzucani” na peryferia. Ani nawet to, że
reprezentują niżej ceniony obieg kultury ludzi zawodu, ludzi mechaników, w przeciwieństwie do wysoko cenionej kultury humanistów,
„ludzi pełnych”. Najistotniejszym problemem jest dla mnie taki stan
rzeczy, w którym obiegi centralne są w stanie wytworzyć wśród ludzi
„lokalnych” („natywnych”), w tym wśród nas samych, sytuację,
w której najistotniejsze nieraz doświadczenia i działania zaczynają

4

Michael Burawoy został tak m.in. utytułowany przez Michała
Łuczewskiego w trakcie wywiadu pt. Socjologia anioła, zamieszczonego
następnie na łamach „Stanu Rzeczy” (Burawoy 2011b).
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być przez nich samych rozpoznawane jako nieistotne i pozbawione
wartości. Chodzi zatem o to, aby na tyle odchylać dominujące centralne dyskursy, aby owa podmiotowa ekspresja, pewna „mowa
wewnętrzna”, zwrócona zarówno ku innym, jak i ku nam samym,
nabierała swego zbawiennego rozpędu.
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