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NIEZB$DNE WYJA#NIENIA

Tytu%owa zbie&no'( w czasie dotyczy publikacji w tym samym 1981 roku
dwu ksi)&ek o identycznym tytule Socjologia kultury, wydanych w Polsce i Sta-
nach Zjednoczonych, autorstwa Antoniny K%oskowskiej (1981) i Raymonda
Williamsa (1981a). Ta okoliczno'( niektórym z czytelników mo&e wyda( si*
nieco naci)gana, gdy& wspomniana ksi)&ka Williamsa ukaza%a si* wcze'niej,
cho( w tym samym roku, w innym angielskim wydawnictwie pod tytu%em
Culture (1981b), co wydawca z Nowego Jorku lojalnie zaznaczy% i o czym przy-
pomina nam co druga strona ameryka+skiej edycji z dyskretn) adnotacj) u góry
„Culture”. Warto tak&e zauwa&y(, &e je'li ju& w bibliografii tekstów Williamsa
w rozmaitych opracowaniach pojawia si* interesuj)ca nas tutaj publikacja, to
najcz*'ciej jest ona przywo%ywana w angielskim wydaniu w%a'nie jako Culture.
Ale ta równoleg%o'( wydania ksi)&ek o identycznym tytule przywo%uje, jak si*
wydaje, inne podobie+stwa, przede wszystkim te o charakterze biograficznym,
cho( do nich si* nie ogranicza.

Nie wchodz)c w detale &yciowych zdarze+ ka&dej z osób mo&emy rozpocz)(
od zbli&onych dat urodzenia czy wskaza( na zak%ócenie uniwersyteckiej eduka-
cji z powodu wybuchu drugiej wojny 'wiatowej oraz fakt uko+czenia studiów
dopiero po jej zako+czeniu, aby zasygnalizowa(, &e podobie+stwa rzeczywi'cie
daj) si* zauwa&y(. Istniej) oczywi'cie tak&e ró&nice — cho(by te zwi)zane z uni-
wersyteck) karier), któr) K%oskowska rozpocz*%a ju& jako studentka. Mimo
podobie+stw nale&y jednak wspomnie( o jednej istotnej ró&nicy, która deter-
minowa%a te dwie biografie — chodzi o &ycie w dwóch odmiennych systemach
politycznych, co sprawi%o, &e Williams móg% postulowa( i „walczy(” o swoi'cie
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poj*ty socjalizm jako przysz%) form* &ycia ludzi, gdy tymczasem K%oskowska
z konieczno'ci musia%a realnie prze&ywa( praktyczn) stron* tej formacji poli-
tycznej, przy czym wiele mo&e wyja'ni(, jak to okre'la%o jej drog* naukow),
gdy kto' dopowie, &e prze&ywa%a wersj* socjalizmu „skrzywion)” i zapewne
ró&n) od idei Williamsa. Faktem jest bowiem, &e to ona wp%ywa%a na jej do-
puszczalne zainteresowania, mo&liwo'ci awansu, determinowa%a uczestnictwo
w 'wiatowej wymianie my'li i wspólnocie uczonych. Poniewa& w biograficz-
nych notach po'wi*conych Williamsowi cz*sto wspomina si* jego pochodzenie
spo%eczne, mo&emy doda(, &e to jeszcze jedna ró&nica mi*dzy nim (pochodze-
nie robotnicze) a polsk) autork) (pochodzenie inteligenckie). Ale ta ró&nica
mo&e interesowa( jedynie tych, których nieodmiennie poci)ga badanie zwi)z-
ków mi*dzy dzie%em a biografi) autora. Alan O’Connor ju& we wprowadzeniu
do swojej ksi)&ki o Williamsie ostrzega przed takim podej'ciem, gdy& sam jej
bohater by% mu przeciwny: „Williams pisa% dobre, krótkie wprowadzenia do
takich postaci jak George Orwell. Lecz &adna z tych ksi)&ek nie jest biografi)”
(O’Connor 2005, s. VIII).

Wydaje si* &e jest jeszcze jeden powód, obok wskazanej wy&ej blisko'ci
w czasie i pewnych biograficznych podobie+stw obu historii &ycia, by poku-
si( si* o wst*pne przedstawienie ró&nic i zbie&no'ci wyst*puj)cych w dwóch
interesuj)cych nas ksi)&kach. W miar* oczywiste jest, &e Williams nie zna%
i w%a'ciwie nie móg% zna( ksi)&ek autorki pisz)cej w innym j*zyku, nawet
je'li pomin)( wspomniane ideologiczne przyczyny tego zamkni*cia w swo-
istym obszarze politycznym. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wykona(
ruch w przeciwnym kierunku. Warto zatem prze'ledzi( i odnotowa(, jak to
by%o w przypadku polskiej autorki. W wa&nej i kluczowej dla dyskusji o kul-
turze masowej ksi)&ce Antonina K%oskowska pi*ciokrotnie odwo%uje si* do
ksi)&ki Williamsa, ale w%a'ciwie za ka&dym razem nie jest to si*gni*cie do
jakich' fundamentalnych tez autora, raczej skorzystanie z ró&nych ilustracyj-
nych przyk%adów przytaczanych w dyskusji o kulturze masowej w Anglii. Cza-
sem byli to autorzy, wobec których Williams zajmowa% postaw* krytyczn).
Te wszystkie przyk%ady zaczerpni*te s) z ksi)&ki Williamsa Culture and Soci-
ety z roku 1960. Pó-niej Williams znika z zestawu lektur polskiej uczonej, co
mo&na z jednej strony t%umaczy( coraz bardziej widoczn) zmian) jej zaintere-
sowa+, których kierunek najwyra-niej okre'la pierwsza cz*'( przywo%ywanej
tu ksi)&ki, co systematycznie prowadzi do wyra-nego dookre'lania pola so-
cjologii kultury, a tak&e zapewne tym, &e publikacje Williamsa w tym czasie
coraz cz*'ciej by%y po'wi*cone problematyce literatury oraz dramatu i tym
samym funkcjonowa%y w innym obiegu, w tym w zaznaczaj)cych si* coraz wy-
ra-niej studiach kulturowych. To prawda, &e zainteresowania Williamsa zawsze
jednak skupione by%y wokó% problemów kultury i niespecjalnie dziwi fakt, &e
w ko+cu pojawi%a si* ksi)&ka zatytu%owana Culture. Jak napisa% cytowany ju&
O’Connor (2005, s. VII): „Williams jest najbardziej zwi)zany z koncepcj) kul-
tury”.
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To w%a'nie koncepcja kultury od pocz)tków antropologii, co oczywiste, na-
le&a%a do g%ównych poj*( tej dyscypliny. Socjologia z czasem, cho( trwa%o to
d%ugo, próbowa%a dopracowa( si* w%asnych uj*(. Ci)gle jednak podstawowym
problemem jest brak takiej definicji (Kant Bharadwaj 2007, s. 130), która mo-
g%aby by( wspólna dla przedstawicieli obu dyscyplin. Dlatego nieoczekiwa-
nie dostrzegamy jeszcze jeden powód, by próbowa( poszuka(, czy co' jeszcze
kryje si* za niespodziewan) zbie&no'ci) w czasie publikacji opatrzonych iden-
tycznym tytu%em, tym bardziej &e zasadnicze i projektuj)ce kszta%t tytu%owej
subdyscypliny ksi)&ki pojawiaj) si* rzadko (zob. np. bibliografi* w: Kant Bha-
radwaj 2007, s. 609–612). Kluczowe znaczenie dla nak%adaj)cych si* w czasie
publikacji K%oskowskiej i Williamsa ma zatem rozumienie kultury.

RAYMONDA WILLIAMSA ANTROPOLOGICZNE ZROZUMIENIE KULTURY

O zwi)zanych z definiowaniem kultury k%opotach antropologów i socjolo-
gów ju& wspominano. Aby zda( sobie spraw*, jaka sytuacja zaistnia%a w tym
zakresie, i chyba istnieje nadal, warto zacytowa( cz*sto zreszt) przywo%ywane
przez badaczy s%owa Raymonda Williamsa, który okre'li% kultur* jako „jedno
z dwóch lub trzech najbardziej skomplikowanych s%ów w j*zyku angielskim”
(Williams 1983, s. 87). On tak&e przez lata próbowa% upora( si* z rozumieniem
tego poj*cia. Jak ocenia Chris Jenks (1999, s. 123–124), wk%ad Williamsa do
studiów kulturowych i socjologii kultury jest ogromny: „ewolucj* jego pogl)-
dów najlepiej odzwierciedlaj) Culture and Society, The Long Revolution, Keywords
i Culture”. Wyliczenie to odpowiada chronologii pojawiania si* poszczególnych
publikacji, ale czasem przywo%uje si* jeszcze jeden tekst wa&ny dla studiów
kulturowych oraz rozwoju zainteresowa+ i bada+ w ich obr*bie. Chodzi o tekst
z roku 1958 pt. Culture Is Ordinary. Jak ujmuje to w s%owach komentarza Jenks
(1999, s. 127), tytu%owe sformu%owanie oznacza, &e kultura nie jest niczym
szczególnym, jest po prostu cz*'ci) codziennego &ycia. Ju& w tym sformu%owa-
niu kultura jest wi*c zdefiniowana na sposób antropologiczny, cho( oczywi'cie
chodzi o odniesienie tej definicji zarówno do spo%ecze+stw tradycyjnych, jak
i nowoczesnych. Bez uproszcze+ mo&na powiedzie(, &e obejmuje ona tre'ci,
które pojawiaj) si* zarówno w potocznych uj*ciach kultury, jak i w wielu na-
ukowych definicjach, które to rozró&nienie wykorzystywa%a czasem Antonina
K%oskowska, na przyk%ad na kartach Socjologii kultury. Ale ta zaledwie zasygna-
lizowana koncepcja zwyczajno'ci kultury mo&e wskazywa( na co' wi*cej, &e
mimo wspomnianej ewolucji my'li Williamsa pozostaniemy w gruncie rzeczy
w tym samym obszarze. Pierwotne okre'lenie mo&e okaza( si* kluczowe dla
dalszego kszta%tu my'li.

W pierwszej z przywo%ywanych przez Jenksa ksi)&ek Williamsa, Culture and
Society 1780–1950, uj*cie kultury pojawia si* w kontek'cie czterech innych
s%ów, których definicji podj)% si* autor na potrzeby tej publikacji. Obok kul-
tury mamy zatem tak&e przemys%, demokracj*, klas* i sztuk*. Jak zaznacza
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Williams, rozwój poj*cia kultury jest by( mo&e najbardziej zaskakuj)cy. S%owo
„kultura” znaczy%o: po pierwsze, g%ównie stan albo usposobienie umys%u, po
drugie, stan intelektualnego rozwoju spo%ecze+stwa jako ca%o'ci, po trzecie,
wszystkie sztuki, po czwarte — znaczenie pojawiaj)ce si* jako najpó-niejsze —
„ca%o'( sposobu &ycia materialnego, intelektualnego i duchowego” (Williams
1961a, s. 16).

W The Long Revolution Williams wymienia trzy zasadnicze kategorie zjawisk
kultury obecne w definicji kultury. Pierwsz) stanowi co' idealnego, idea% —
tutaj kultura oznacza stan lub proces zwi)zany z ludzk) doskona%o'ci), osi)-
gni*cie absolutnych albo uniwersalnych warto'ci. W tym przypadku w analizie
kulturowej chodzi o odkrycie oraz opis w &yciu i dzie%ach tych warto'ci, które
uk%adaj) si* w porz)dek ponadczasowy albo stanowi) trwa%e odniesienie dla
uniwersalnej kondycji ludzkiej.

W przypadku drugiej kategorii chodzi o dokumentaln) rejestracj* — trwa-
j)ce teksty i praktyki kultury, tym samym kultura jest efektem intelektualnej
i imaginacyjnej pracy, dzi*ki której my'li ludzkie i rozmaite do'wiadczenia
s) utrwalane. Analiza kulturowa w przypadku tej kategorii kultury mo&e biec
ró&nymi drogami — od zbli&onej do tej prowadzonej w przypadku pierwszej
wyró&nionej kategorii kultury, by odkry( to, co najlepsze, a& po potraktowanie
kultury jako historycznego dokumentu.

I wreszcie trzecia kategoria zjawisk zawartych w definicji kultury to zjawi-
ska spo%eczne — kultura jest tu opisem szczególnego sposobu &ycia. To takie
podej'cie, zdaniem Johna Storeya (2009), jest kluczowe dla ufundowania kul-
turalizmu. Wprowadza zarazem trzy nowe sposoby my'lenia o kulturze, po
pierwsze, stanowisko antropologiczne, na gruncie którego kultur* postrzega
si* jako szczególny sposób &ycia, po drugie, sugesti*, &e kultura wyra&a pewne
znaczenia i warto'ci, a wreszcie, po trzecie, przekonanie, &e podj*cie kulturowej
analizy wiedzie do uchwycenia znacze+ i warto'ci implikowanych i wyra&anych
w szczególnym sposobie &ycia, w konkretnej kulturze.

Wymienione wy&ej elementy zawarte w spo%ecznej definicji kultury: kultura
jako szczególny sposób &ycia, kultura jako ekspresja szczególnego sposobu &ycia
i kulturowa analiza jako metoda rekonstytucji szczególnego sposobu &ycia,
sk%adaj) si* na zasadnicz) perspektyw* i podstawowe procedury kulturalizmu
(Storey 2009, s. 45).

Williams by% przekonany, &e &adnego z tych sposobów analizy kultury nie
mo&na pomin)(, co wi*cej, przedmiotem naszych docieka+ powinny by( rela-
cje mi*dzy nimi. W ten sposób teoria kultury zajmuje si* badaniem „zwi)zków
mi*dzy elementami w ca%o'ci sposobów &ycia”. Ale analiza kultury tylko do
tych operacji si* nie ogranicza. Williams stwierdza: „Nawet w najbardziej ogól-
nej definicji wyró&ni( nale&y trzy wymiary kultury. Mamy kultur* prze&ywan)
danego miejsca i czasu, do której pe%ny dost*p maj) jedynie ludzie &yj)cy je-
dynie w tym czasie i miejscu. Mamy kultur* zarejestrowan), ka&dego rodzaju,
od sztuki do faktów najbardziej codziennych, kultur pewnego okresu. Mamy
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tak&e, jako czynnik %)cz)cy kultur* prze&ywan) i kultury ró&nych okresów, kul-
tur* wybiórczej tradycji” (Williams 1961b, s. 49). „Dla Williamsa — jak stwier-
dza zatem Chris Baker (2005, s. 70) — celem badania kultury jest zg%*bianie
i analiza kultury rejestrowanej danego czasu i miejsca”.

W kolejnej ksi)&ce Keywords, traktowanej czasem przez badaczy jako ro-
dzaj miniencyklopedii, stanowisko Williamsa ewoluuje. Jak twierdz) Andrew
Milner i Jeff Browitt (2002, s. 2), „w grze” pozostaj) teraz trzy, z pomini*ciem
pierwszej, mo&liwo'ci uj*cia kultury przedstawione w Culture and Society. Mamy
wi*c trzy definicje. W pierwszym przypadku kultura odnosi si* do zasadniczych
procesów intelektualnego, duchowego i estetycznego rozwoju. Kiedy wi*c na
przyk%ad mamy na uwadze kulturalny rozwój zachodniej Europy, odnosimy
si* do intelektualnych, duchowych i estetycznych czynników, studiujemy wi*c
wielkich filozofów, artystów i poetów — stwierdzi% John Storey (2009, s. 2).
Druga z definicji mówi o kulturze wskazuj)c na szczególny sposób &ycia ludzi
jakiej' grupy czy okresu. Tym razem id)c za przyk%adem angielskiego kultu-
roznawcy powiemy, &e w przypadku rozwoju zachodniej Europy nie bierzemy
pod uwag* intelektualnego czy estetycznego rozwoju, ale umiej*tno'( czytania
i pisania, 'wi*ta, sport, religijne odpusty czy festiwale. W trzecim przypadku,
wed%ug Williamsa, s%owo „kultura” odnosi si* do tekstów i praktyki, których
zasadnicz) funkcj) jest znaczy( (signify), a wi*c produkowa( albo przynajmniej
stwarza( okazj* do produkcji znacze+. Wed%ug Storeya (2009, s. 2): „kultura
w tej trzeciej definicji jest synonimem tego, co strukturali'ci i poststruktura-
li'ci nazywaj) praktykami sygnifikacji albo praktykami znacz)cymi. U&ywaj)c
tej definicji powinni'my my'le( o przyk%adach, takich jak poezja, powie'(, ba-
let, opera i sztuki pi*kne”. Ale te& — zaraz dodaje ten kulturoznawca (Storey
2009, s. 2) — traktowanie kultury jako znacz)cych praktyk pozwala nam mó-
wi( o operze mydlanej, muzyce pop czy komiksach, czyli o mo&liwo'ci bada+
kultury popularnej.

Czwarta z ksi)&ek wymienionych przez Jenksa to Culture, czyli The Sociology
of Culture. Milner i Browitt (2002, s. 2–3) nazywaj) j) podr*cznikiem socjolo-
gicznym. Wed%ug nich, Williams powraca do pierwszej mo&liwo'ci wyra&onej
w Culture and Society, %)cz)c je z u&yciem drugim oraz trzecim, i okre'la takie
rozumienie jako zasadnicze (general). Zostaje ono przeciwstawione rozumieniu
czwartemu, które ma bardziej specyficzne antropologicznie znaczenie.

„Mo&emy wyró&ni( szereg znacze+ — pisa% Williams (1981a, s. 11) —
(1) rozwini*ty stan umys%u — jak w znaczeniu «osoba kultury», «kulturalna
osoba» — przez (2) procesy tego rozwoju — takie jak «kulturowe zaintere-
sowania», «kulturowe aktywno'ci» — do (3) 'rodków tych procesów — jak
w kulturze jako sztukach albo ludzkich intelektualnych dzie%ach. W naszych
czasach trzecie znaczenie jest najbardziej powszechne, g%ówne, cho( wszyst-
kie razem s) obecne. Wspó%istnieje ono, cz*sto nie%atwo, z antropologicznym
i rozwini*tym socjologicznym u&yciem wskazuj)cym na «ca%o'( sposobu &ycia»
ró&nych ludzi albo innych grup spo%ecznych”.
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W poszczególnych ksi)&kach Williams pragnie pozna( i opracowa( poj*cie
kultury, ale zmienia si* ono i badacz jest tego 'wiadom. W ksi)&ce Marksizm
i literatura pisa%: „Znamienna jest wi*c z%o&ono'( koncepcji kultury. Sta%a si*
ona nazw) dla «wewn*trznego» procesu sprowadzonego do domniemanych
poczyna+ w &yciu intelektualnym i w sztukach. Sta%a si* tak&e nazw) ogól-
nych procesów sprowadzanych do ich przypuszczalnych kombinacji we wszyst-
kich dziedzinach &ycia. Odgrywa%o to decyduj)c) rol* w tworzeniu pierwszego
znaczenia poj*cia sztuki w studiach humanistycznych. Mia%o równie& donio-
s%e znaczenie w definiowaniu drugiego znaczenia poj*( nauk spo%ecznych czy
nauk humanistycznych. Ka&da koncepcja jest w stanie przeczy( wszelkim in-
nym u&yciom koncepcji mimo próby ich pogodzenia” (Williams 1989, s. 29).
W tej wielo'ci prób zwi)zanych z poj*ciem kultury ci)gle odnajdujemy w de-
finicjach elementy, które wyra-nie zaznaczy%y si* we wspomnianym wcze'niej
eseju Culture Is Ordinary. Autor Culture and Society stwierdza% tam: „pos%ugu-
jemy si* s%owem «kultura» w tych dwóch znaczeniach: ca%o'ci sposobu &ycia —
znacze+ potocznych, oraz sztuki i nauki — szczególnych procesów odkrywa-
nia i wysi%ku twórczego. Niektórzy autorzy rezerwuj) to s%owo dla pierwszego
lub drugiego z tych sensów, ja obstaj* przy obydwu i podkre'lam wag* ich
po%)czenia” (Williams 1958; cyt. za: Baker 2005, s. 67).

Mo&na oczywi'cie zastanawia( si*, czy w przypadku ca%o'ci sposobu &ycia
mo&emy mówi( jedynie o znaczeniach potocznych, „zwyczajnych” próbach py-
tania o sens/znaczenie takiego a nie innego zachowania, czy te& za%o&y(, &e
w tym obszarze mo&emy mie( do czynienia z pytaniami „fundamentalnymi”,
z o&ywczymi i prawdziwie twórczymi próbami nadania znaczenia codzienno-
'ci. Podobnie nale&a%o by si* zastanowi(, co robi( z fragmentem mówi)cym
o sztuce i nauce i przypisaniu im „szczególnych procesów odkrywania i wy-
si%ku twórczego”. W tym przypadku pytanie o to, w jakim j*zyku te procesy
opisa( i jak uchwyci( ich znaczenia, te& jest nie do pomini*cia. To, &e Williams
podkre'la „wag* ich po%)czenia”, nie daje nam w gruncie rzeczy odpowiedzi na
pytanie, jak przej'( od antropologicznego uj*cia, podkre'laj)cego codzienno'(
znacze+, do uj*( socjologicznych, na przyk%ad wtedy gdy ograniczamy je do ba-
dania sztuki i nauki (ale ró&nych od socjologii sztuki, socjologii nauki itp.), po
prostu jako obszarów rozkwitu ducha ludzkiego. Taki sposób dzia%ania artysty
i naukowca ma nabra( statusu „zwyczajno'ci”, nawet je'li ze swej „natury”
dzia%ania te poza ow) zwyczajno'( maj) wykracza(. W dodatku, jak wynika
z bada+, nie warto nurtu „antropologicznego” skazywa( jedynie na szukanie
codziennych znacze+. Jego mo&liwo'ci poznawcze s) znacznie wi*ksze, w od-
niesieniu zarówno do kultury popularnej, jak i do tak zwanej kultury wy&szej.
Nie ma te& powodów, by traktowa( kultur* wy&sz) jako sfer* poczyna+ wyj)t-
kowych, a tym samym z za%o&enia „odcina(” j) od zwyk%ych ludzi, przyjmowa(,
&e jest skierowana do osób „kulturalnych”, ci zwykli osobnicy za' powinni po-
zosta( poza jej wp%ywem. Dla nich s) „opery mydlane” czy komiksy. Dzie%a
b*d)ce wynikiem dzia%a+ intelektualnych i artystycznych s) skierowane do
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wszystkich, którzy maj) ochot* z nimi si* zetkn)(. Jest oczywiste, &e to twór-
czo'( zró&nicowana i &e mo&liwa jest w tym obszarze jaka' hierarchia, która
w &aden sposób nie upowa&nia badacza do wyrzucania poza sfer* zaintereso-
wania takich a nie innych manifestacji. Mo&liwa demokratyzacja w obszarze
kultury w &aden sposób nie przekre'la mo&liwo'ci istnienia hierarchii.

Z kolei w obr*bie tego, co sk%ada si* na ca%o'( sposobu &ycia, zasadnie by-
%oby dokona( rozdzia%u mi*dzy ró&nymi sferami &ycia i w jaki' wyra-ny sposób
okre'li(, czym ró&ni) si* od kultury. Zw%aszcza je'li kulturze nadamy tak&e
symboliczny charakter. To za' powoli prowadzi nas ponownie do pytania o to,
jakie sfery kultury czynimy przedmiotem socjologicznego, a nie tradycyjnie
rozumianego antropologicznego badania. Badania socjologicznego, w którym
kultura nie „rozpu'ci si*” w tym, co spo%eczne. Williams k%ad% bardzo wy-
ra-ny nacisk na to, co spo%eczne. Jak napisa% O’Connor, nie jest zaskoczeniem,
&e jest to opisanie momentu w historii, miejsca oraz zestawu idei, w którym
k%adzie si* wi*kszy nacisk na to, co spo%eczne, ni& na to, co indywidualne.
Ale to nie znaczy, &e Williams nie troszczy% si* o jednostk*. Jest to funda-
mentalna idea w naukach spo%ecznych i studiach kulturowych, &e my wszyscy
jeste'my g%*boko spo%eczni. Opisanie tej równowagi mi*dzy indywidualnym
a spo%ecznym czasem jest trudne. O’Connor jest jednak przekonany, &e dzie%o
Williamsa tworzy takie podstawy. To, co indywidualne, wyra-niej mo&e ujaw-
nia( si* w „strukturze odczuwania”, cho( i ona zdominowana jest przez to,
co pochodzi z przesz%o'ci, nale&y do tradycji, jest spo%eczne (Filmer 2003).
Ze wzgl*du na rang* dorobku Williamsa w obszarze studiów kulturowych nie
ulega w)tpliwo'ci, &e jest on postaci) istotn) w tak zwanym zwrocie kultu-
rowym w socjologii: „Zwrot kulturowy oznacza zatem, &e «kultura» znalaz%a
si* na dominuj)cej pozycji, zarazem jako zasadniczy obiekt akademickich za-
interesowa+, jak i zmienna wyja'niaj)ca na swoich w%asnych prawach” (Kant
Bharadwaj 2007, s. 134).

ANTONINA K!OSKOWSKA I SOCJOLOGICZNE UJ$CIE KULTURY

Podobnie jak w przypadku Raymonda Williamsa, tak&e o aktywno'ci na-
ukowej autorki Socjologii kultury mo&na powiedzie(, &e jest skupiona wokó%
problemów kultury (Boksza+ski 2007, s. 7–8). Ale powiedzie( tak to z per-
spektywy naszych potrzeb stwierdzi( co', co mo&e jedynie otwiera( rozwa&a-
nia. Problemem dla nas bowiem jest nie samo zainteresowanie problematyk)
kultury, lecz poszukiwanie takiego rozumienia kultury, które b*dzie w%a'ciwe
dla okre'lonej subdyscypliny — w%a'nie socjologii kultury. Jak s%usznie dalej
we wst*pie do ksi)&ki K%oskowskiej zauwa&a Zbigniew Boksza+ski, pocz)t-
kowo w pracach po'wi*conych zwi)zkom kultury i osobowo'ci, w publikacjach
z zakresu historii kultury, narodowej identyfikacji stereotypów, autorka ta, po-
dobnie jak inni badacze, pos%uguje si* uj*ciem kultury wypracowanym w ob-
r*bie antropologii kultury i sama porusza si* w polu, które nazywa socjologi)
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kulturalistyczn), uprawian) zreszt) przez jej nauczycieli i mistrzów. Podejmu-
j)c coraz cz*'ciej studia zwi)zane z kultur) masow) K%oskowska u'wiadomi%a
sobie, &e niezb*dne jest nie tylko okre'lenie pola bada+ socjologii kultury,
ale przede wszystkim wypracowanie samej socjologicznej definicji kultury. Ju&
znacznie pó-niej, w Socjologii kultury, stwierdzi%a wyra-nie: „Wyodr*bnienie so-
cjologii kultury jako osobnej subdyscypliny uzasadnione by( musi okre'leniem
jej zada+ poznawczych w sposób odró&niaj)cy je od celów antropologii kul-
tury i «kulturalistycznej» socjologii ogólnej o nastawieniu humanistycznym.
Uzasadnienia takiego dostarcza potrzeba poszukiwania zwi)zków i zale&no'ci
pomi*dzy w*ziej okre'lonymi kategoriami kultury globalnej, stanowi)cymi re-
zultat rozcz%onkowania tej wielkiej ca%o'ci, a przy tym dostatecznie szerokimi,
aby ich wydzielenie oparte by%o na kryteriach dostatecznie wyra-nych i wza-
jem zró&nicowanych i aby poznanie ich zwi)zków wzajemnych o'wietli( mog%o
wa&ne i znacz)ce spo%eczne prawid%owo'ci” (K%oskowska 1981, s. 102).

To konieczne wyodr*bnianie pola socjologii kultury i definicji kultury roz-
poczyna si* w Kulturze masowej, opublikowanej po raz pierwszy w roku 1964.
W cytowanej wy&ej Socjologii kultury badaczka z ca%) moc) podkre'la, dlaczego
takie rozró&nienie jest konieczne: „Gdyby socjologia kultury mia%a si* odnosi(
do kultury globalnie poj*tej, musia%aby stanowi( nadbudow* wszystkich innych
specjalnych dzia%ów socjologii, do czego sobie pretensji nie ro'ci, lub musia-
%aby pozosta( socjologi) po prostu, ogóln) teori) socjologiczn)” (K%oskowska
1981, s. 35). Wcze'niej w przedmowie do Kultury masowej nieco nawet zaciera,
jak si* wydaje, wyra-ne ju&, acz powolne zrywanie z tradycj) antropologicz-
nego uj*cia kultury, pisze bowiem: „proponowana przy tym ogólna koncepcja
kultury opiera si* w najwi*kszej mierze na uj*ciach w%a'ciwych antropologii
kulturalnej. W cz*'ciach nast*pnych poj*cie kultury wyst*puje w rozumieniu
w*&szym, bli&szym potocznemu u&yciu tego s%owa. Poza ust*pami referuj)cymi
pogl)dy innych autorów jest ono jednak traktowane jako pochodne od sformu-
%owanego w cz*'ci pierwszej ogólnego antropologicznego uj*cia” (K%oskowska
1983, s. 7).

Nie%atwo by%oby policzy(, jak cz*sto od chwili pojawienia si* w sprzeda&y
Kultury masowej zawarta w niej definicja kultury, zwana antropologiczn) albo
szerok), by%a cytowana i stanowi%a punkt wyj'cia ró&nych analiz. Ale w Kulturze
masowej definicja ta nie jest celem samym w sobie, czy te& zadaniem podstawo-
wym, jest punktem wyj'cia dla okre'lenia kultury, które ma by( odpowiednie
dla analizy funkcjonowania kultury masowej. To, co mia%o by( okre'leniem w*&-
szym, bli&szym potocznemu, a jednocze'nie pochodnym od ogólnego antropo-
logicznego uj*cia, staje si* pocz)tkiem drogi, która prowadzi do rozmaitych
precyzacji, wzbogace+ czy modyfikacji, tak&e ju& po opublikowaniu Socjologii
kultury. Wyznaczaj)c zatem pole zainteresowa+ socjologii i zadania badawcze
w sferze kultury masowej Antonina K%oskowska tak zdefiniowa%a charakter tej
kultury: „Znaczna wi*kszo'( zjawisk zaliczanych do kultury masowej mie'ci
si* w kategorii kultury symbolicznej, realizacyjnej” (K%oskowska 1983, s. 92).
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Autorka zdawa%a sobie przy tym dobrze spraw* z napi*(, jakie przynosi takie
uj*cie kultury, sk)din)d niezb*dne, pisa%a bowiem: „To stwierdzenie przyczynia
si* do o'wietlenia charakteru g%ównych dziedzin kultury masowej i pozwala
w sposób adekwatny okre'li( motywy oporów w stosunku do pewnych prze-
jawów i w%a'ciwo'ci tej kultury. Trudno'( polega jednak na tym, &e niektóre
zjawiska masowej kultury nie mieszcz) si* w kategorii symbolicznych reali-
zacyjnych zachowa+, lecz wkraczaj) np. w dziedzin* kultury symbolicznej in-
strumentalnej, jak informacja masowa i masowo popularyzowana wiedza, lub
dziedzin* kultury bezpo'redniej realizacyjnej, jak sport i ró&ne rodzaje rucho-
wych czynno'ci zabawowych” (K%oskowska 1983, s. 92).

W tym celu, mówi)c w du&ym skrócie, musia%a autorka zdecydowa( si* na
przyj*cie okre'lonej p%aszczyzny rozwa&a+ i zaakceptowa( wszystkie zwi)zane
z tym konsekwencje. Takim uzasadnionym gestem teoretycznym by%o si*gni*-
cie do ustale+ Ralpha Lintona i odwo%anie si* w analizie do koncepcji zachowa-
nia z wykorzystaniem istniej)cego w ich obr*bie podstawowego zró&nicowania.
Chodzi oczywi'cie o wyró&nienie czynno'ci bezpo'rednich i symbolicznych.
W Kulturze masowej czytamy: „Zachowania okre'lone jako symboliczne stano-
wi) klas* zachowa+ specyficzn) dla spo%ecznego wspó%&ycia ludzi i szczególnie
wa&n) dla rozwoju kultury” (K%oskowska 1983, s. 81).

Pozwala to wyró&ni( dwa dzia%y w obr*bie kultury: kultur* zachowa+ sym-
bolicznych i kultur* zachowa+ bezpo'rednich, czy nawet krócej: kultur* symbo-
liczn) i kultur* bezpo'redni). Dla takiego kszta%tu socjologicznej teorii kultury
Antoniny K%oskowskiej istotne znaczenie mia%y ustalenia Alfreda Kroebera.
Teraz, kiedy chodzi o wydzielenie dwóch typów czynno'ci czy kultury, akcent
pada jedynie na 'wiat warto'ci — kultur* warto'ci i kultur* rzeczywisto'ci (zob.
K%oskowska 1983, s. 84). K%oskowska d)&y, by jak zawsze w miar* subtelnie
rozró&ni( dla czytelnika i potrzeb teorii te dwa rodzaje czynno'ci. Dzi*ki temu
w zako+czeniu pierwszego rozdzia%u Kultury masowej mog%a raz jeszcze stwier-
dzi(: „kultura masowa zamyka si* w zasadzie w ramach kultury symbolicznej
realizacyjnej” (K%oskowska 1983, s. 93).

Nie sposób nie zauwa&y(, &e to w przysz%ym analitycznym wyja'nieniu
czy rozbudowaniu teoretycznym trzech ostatnich s%ów zawiera si* w%a'ci-
wie wszystko, co b*dzie przedmiotem studiów przez nast*pne lata i co %)czy
si* z si*gni*ciem do tradycji semiotycznej oraz przej*ciem zaproponowanego
przez mistrza (Stanis%aw Ossowski) poj*cia autoteliczno'ci. Czego jak dot)d
nie ma, czego brakuje, by tak w uproszczeniu rzec, to wprowadzenia spo-
%ecze+stwa, które — jak si* pó-niej oka&e — jest przecie& jedn) z kategorii
obecnych w analizie Kroebera, ale przez K%oskowsk) bez wskazania powo-
dów zostaje pomini*te. W Kulturze masowej s) to jedynie rozró&nienia mi*dzy
faktami kulturalnymi i faktami spo%ecznymi, ale w istocie nie dotycz) one in-
teresuj)cych nas kwestii. W rozdziale pierwszym Socjologii kultury K%oskowska
stwierdza: „Jest oczywiste, &e wszystkie zjawiska kultury odnosz) si* do cz%o-
wieka jako uczestnika stosunków spo%ecznych i wszystkie w jakim' zakresie
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s) wspólne zbiorowo'ciom, grupom lub kategoriom spo%ecznym” (K%oskowska
1981, s. 35).

Takie „powi)zanie” mi*dzy kultur) a spo%ecze+stwem ma swoje teoretyczne
implikacje: „W%a'nie ze wzgl*du na uwik%anie ogó%u zjawisk spo%ecznych w pro-
blematyk* kultury, przy globalnym rozumieniu tego poj*cia, nie mo&na czy-
ni( antropologicznej koncepcji kultury podstaw) wyodr*bnienia socjologii jako
wyspecjalizowanej subdyscypliny, równorz*dnej z wymienionymi na pocz)tku
tego rozdzia%u dziedzinami socjologii, takimi jak socjologia pracy i przemys%u,
wsi i miast, warstw i klas spo%ecznych” (K%oskowska 1981, s. 35).

Najpro'ciej mówi)c, K%oskowska stara%a si* w swoich rozwa&aniach wyja-
'ni(, dlaczego socjologia kultury musi odej'( od globalnego uj*cia, by mia%a
szans* zaistnienia, nawet je'li dla potrzeb wyra-nego wyodr*bnienia owego
w*&szego zakresu kultury trzeba czasem si*ga( do globalnego poj*cia kultury
(K%oskowska 1981, s. 37).

Dlatego nawet na %amach Socjologii kultury K%oskowska stara si* przypo-
mnie(, jak brzmi w jej uj*ciu antropologiczne okre'lenie kultury. Widzimy, &e
w gr* w chodz) w%a'ciwie dzia%ania i ich wytwory, poniewa& jest to obszar
do'( rozbudowany, pojemny, nale&y wyodr*bni( zjawiska podobne w charak-
terze, s%u&y temu okre'lenie kategorii kultury: „Przez kategorie kultury b*d)
tu rozumiane wielkie, podstawowe dzia%y tej kultury wyodr*bnione w uj*ciu
synchronicznym, a ró&ni)ce si* charakterem sk%adaj)cych si* na nie elementów
w sposób uzasadniaj)cy z metodologicznych i teoretycznych wzgl*dów ich od-
r*bne badanie” (K%oskowska 1981, s. 106). Zdaniem K%oskowskiej, nie ulega
w)tpliwo'ci, &e kategorie proponowane przez badacza powinny by( wyra-nie
oddzielone, tak&e wyczerpuj)ce, czemu maj) s%u&y( ostre kryteria podzia%u.
Dla pewno'ci polska badaczka dodaje: „Kategorie powinny przy tym obejmo-
wa( zjawiska wzgl*dnie jednorodne i charakteryzuj)ce si* cechami istotnymi
uzasadniaj)cymi ich wyodr*bnienie” (K%oskowska 1981, s. 107).

Dla dalszych wywodów zawartych w Socjologii kultury kluczowe znaczenie
ma „powrót” do ustale+ poczynionych w Kulturze masowej, pe%niejsze wyko-
rzystanie propozycji Kroebera, je'li chodzi o mo&liwe trzy kategorie kultury,
obok znanej nam ju& kultury rzeczywisto'ci i kultury warto'ci, przywo%ana zo-
staje kultura spo%eczna. Aby dobrze ugruntowa( swoje stanowisko, K%oskowska
rzetelnie rozwa&a ka&d) z przyjmowanych kategorii, nadaj)c jej w%asn) inter-
pretacj*. W przypadku kultury rzeczywisto'ci chodzi o „dzia%ania, narz*dzia
i wytwory zwi)zane z produkcj), dystrybucj), us%ugami i konsumpcj) dóbr,
z czynno'ciami ochronnymi i obronnymi zabezpieczaj)cymi we w%a'ciwy cz%o-
wiekowi sposób gatunek i jednostk*” (K%oskowska 1981, s. 110). Autorka
zaznacza, &e nie mo&na traktowa( tej cz*'ci kultury jako hierarchicznie ni&szej
i podporz)dkowanej pozosta%ym. Kolejna kategoria to kultura spo%eczna, której
nazwa pojawia si* w wielu innych mo&liwych klasyfikacjach. Pami*taj)c o tym,
&e zjawiska kulturalne zawsze maj) charakter spo%eczny, t* ostatni) klas* zja-
wisk nale&y traktowa( jako kategori* swoi'cie spo%eczn): „Najogólniej mówi)c
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charakteryzuje si* ona tym, &e podmiotem i przedmiotem kulturalnie okre'lo-
nych dzia%a+ s) tutaj sami ludzie, &e reguluj)cy wp%yw kultury odnosi si* w tym
wypadku nie do &adnych innych substancji lub warto'ci, lecz do stosunków, ról
i uk%adów ludzi w ich wzajemnych powi)zaniach” (K%oskowska 1981, s. 111).

Autorka Socjologii kultury wyra-nie dostrzega znaczenie tej kategorii dla
uprawiania socjologii kultury — dostarcza ona bowiem zasadniczego i podsta-
wowego repertuaru zmiennych niezale&nych, istotnych dla empirycznych prób
w dziedzinie socjologii kultury. I chocia& wyodr*bnienie tej kategorii kultury
jest przedmiotem ci)g%ego sporu, to stwarza to zaledwie przeczucie k%opo-
tów, które pojawiaj) si*, gdy: „kultura rozumiana jest […] jako 'wiat zjawisk
transcendentnych i autotelicznych, to znaczy stanowi)cych cel sam w sobie”
(K%oskowska 1981, s. 112).

Dlatego w%a'nie: „Ta trzecia kategoria zjawisk kulturalnych wymaga nadania
jej nazwy, która nie powodowa%aby teoretycznych nieporozumie+, oraz szcze-
gólnie dok%adnego okre'lenia, gdy& ona w%a'nie ma by( przedmiotem bada+
i analiz w%a'ciwych socjologii kultury, zawiera bowiem repertuar zmiennych za-
le&nych tych bada+” (K%oskowska 1981, s. 115). Po tym okre'leniu powinno'ci,
jakie stoj) przed t) trzeci) kategori) kultury, K%oskowska (1981, s. 116) wst*p-
nie stwierdza, czym w istocie jest trzecia z tych kategorii: „Ka&da z wyodr*bnio-
nych kategorii kultury sk%ada si* ze zjawisk o swoistym charakterze i funkcjach.
Kategoria trzecia okre'lona zostanie terminem «kultury symbolicznej». Sk%ada-
j)ce si* na ni) zjawiska to znaki i warto'ci. Znaki i warto'ci s) przedmiotami
lub aktami ludzkiego zachowania, stanowi)cymi korelaty postaw i znacze+”.

K%oskowska wyra-nie zaznacza, &e ta kategoria kultury nie jest wy&sza od
pozosta%ych i nie jest te& uznawana za jedyn) posta( kultury. Jednocze'nie
wprowadza do propozycji Kroebera pewn) modyfikacj* terminologiczn) — pro-
ponuje, by mówi( o kulturze bytu, kulturze spo%ecznej (socjetalnej) i kulturze
symbolicznej. Po takim sformu%owaniu stanowiska kolejne strony i rozdzia%y
ksi)&ki skupione s) na rozbudowanej analizie kultury symbolicznej, cho( z pola
zainteresowania nie wyklucza si* sfery kultury bytu, a jednocze'nie podkre'la
si*, &e szczególnie z%o&ony jest zwi)zek kultury symbolicznej z kultur) spo-
%eczn). Jednak nie o sam) z%o&ono'( zapewne tutaj jedynie chodzi. W pewnym
momencie w odniesieniu do tej kwestii — zwi)zku kultury spo%ecznej z kul-
tur) symboliczn) — autorka stwierdza: „ten zwi)zek stanowi istot* socjologii
kultury” (K%oskowska 1981, s. 128).

Jednak charakterystyka tego, jak przebiega okre'lanie samego poj*cia kul-
tury i zada+ socjologii kultury by%aby niepe%na, gdyby'my przemilczeli to, jak
istotne znaczenie dla tych rozwa&a+ ma zwrócenie uwagi na warto'ci autote-
liczne. W sferze kultury bytu i kultury socjalnej procesy semiozy maj) charakter
instrumentalny. Najbardziej interesuj) jednak K%oskowsk) te obszary semiozy
w obr*bie zachowa+ ludzkich, w których owa instrumentalna forma nie tylko
znika, ale wr*cz zostaje zast)piona przez inn): „Formu%owanie znacze+ staje
si* w tej sferze celem samym w sobie, a przynajmniej taki charakter przy-
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biera w aspekcie motywów ludzkiego dzia%ania i w bezpo'rednim jego prze-
biegu. Dzia%ania semiotyczne maj)ce posta( takich autotelicznych warto'ci s)
nazywane zjawiskami symbolicznymi w przyj*tym tu znaczeniu. Kultura sym-
boliczna zostaje wi*c okre'lona przez kryterium semiotyczne i aksjologiczne
%)cznie” (K%oskowska 1981, s. 174).

Mimo cz*stego cytowania oryginalnych sformu%owa+ autorki pomini*te zo-
sta%y zarówno subtelno'ci analizy, jak i z%o&ono'( my'li prowadz)ca do takich
a nie innych teoretycznych rozstrzygni*( i propozycji. Ale „trzymanie si*” bli-
sko sformu%owa+ autorki pozwoli%o pokaza(, jak) posta( przyj*%a definicja kul-
tury najpierw powsta%a z konieczno'ci przygotowania si* do rzetelnej analizy
kultury masowej, prowadzonej z socjologicznej perspektywy, a nast*pnie przez
lata modyfikowana, by znale-( si* w centrum socjologicznej refleksji o kultu-
rze. Kiedy pod koniec lat siedemdziesi)tych Richard Peterson omawia% ró&ne
stanowiska zwi)zane z rozumieniem kultury, to doszed% do wniosku, &e &adna
z rozwa&anych przez niego perspektyw nie dostarczy%a przekonuj)cych argu-
mentów na temat zwi)zków mi*dzy kultur) a spo%ecze+stwem (Peterson 1979,
s. 137–166).

Tak&e w ha'le zawartym w socjologicznym podr*czniku o charakterze prze-
gl)dowym, nakierowanym na dzieje tej dyscypliny w XXI wieku i og%oszonym
wiele lat pó-niej, czytamy: „Socjologiczne zadanie dla badania kultury w XIX w.
pozostanie takie samo, jakie by%o z dawien dawna: jak po%)czy( kultur* i struk-
tur* spo%eczn) i jak bada( sposób oddzia%ywania jednej na drug) oraz zwi)zki
ludzkie i kondycj* cz%owieka, zarówno lokalnie, jak i w krajobrazie globalnym”
(Kant Bharadwaj 2007, s. 142).

WYKRACZAJ.C POZA PRZYPADKOW. ZBIE"NO#/ W CZASIE

W miar* szerokie przedstawienie my'li Raymonda Williamsa i Antoniny
K%oskowskiej pokazuje dostatecznie wyra-nie ró&nice stanowisk, je'li chodzi
o samo uj*cie kultury i mo&liwe drogi uprawiania socjologii kultury. Niewiele
upraszczaj)c mo&na powiedzie(, &e przestrzeni), w której mo&na zauwa&y(
te ró&nice, jest w%a'nie relacja mi*dzy kultur) i spo%ecze+stwem, co zapewne
nie przez przypadek przywo%uje ju& tytu% jednej z pierwszych wa&nych ksi)&ek
Williamsa. Zosta%o to tak&e jasno podkre'lone w poprzednim paragrafie, nie
tylko w kontek'cie samych rozwa&a+ Antoniny K%oskowskiej, ale tak&e w en-
cyklopedycznej sugestii, co do kierunku refleksji z zakresu socjologii kultury
w XXI wieku. W ksi)&ce Marksizm i literatura, w cz*'ci bezpo'rednio po'wi*-
conej socjologii kultury Williams (1989, s. 224) pisa%: „Liczne metody socjo-
logiczne zosta%y ograniczone lub zniekszta%cone przez zredukowane lub redu-
kuj)ce poj*cie spo%ecze+stwa i tego, co spo%eczne. Wida( to wyra-nie na przy-
k%adzie socjologii kultury”. Kiedy jednak mowa o spo%ecze+stwie, to Williams
najcz*'ciej si*ga do swoich w%asnych, cho( dalekich od ortodoksji, propozycji
marksizmu, co nie znaczy, &e to wystarcza, by dokona( zadowalaj)cej analizy
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pozwalaj)cej uj)( kultur* i spo%ecze+stwo we wzajemnych oddzia%ywaniach.
Jak sam twierdzi, socjologia kultury powinna po%o&y( nacisk na to, „co zawsze
jest ca%o'ci) i spójnym, materialnym procesem spo%ecznym” (Williams 1989,
s. 232). Podkre'la to ewentualn) rol* materialnych determinant, ale nie jest
rozwi)zaniem z%o&onego problemu.

Jednak nie to, co skrywa si* za rozumieniem spo%ecze+stwa, mo&e dzieli(
i do pewnego stopnia zapewne ró&nicuje oba stanowiska. Kluczowe znaczenie
ma rozumienie kultury. Williams zawsze sytuuje si* w obr*bie antropologicz-
nego uj*cia kultury. Wydaje si*, &e znacz)c) uwag* czyni Stefan "ó%kiewski
(1989, s. 359) w pos%owiu do Marksizmu i literatury, kiedy pisze: „Dobrze przy
tym, &e rozumie kultur* szeroko, antropologicznie, nie ogranicza si* do kultury
symbolicznej”. Chodzi tutaj, jak si* wydaje, nie tylko o wskazanie w%a'ciwego
Williamsowi pola zainteresowani kultur), lecz w cytowanym zdaniu jest tak&e
ukryta dyskretna aluzja do stanowiska Antoniny K%oskowskiej. „Antropolo-
giczna definicja kultury nie dostarcza jednak podstaw do wyodr*bnienia kultury
od spo%ecze+stwa” (K%oskowska 1981, s. 101–102) — mog%aby ona zatem po-
wtórzy(, ustosunkowuj)c si* do tak wyra&onego uj*cia Williamsa. Jej zdaniem,
antropologiczne uj*cie kultury mo&e by( zastosowane do opisu mniejszych
wewn*trznych ca%o'ci, wspó%czesnych pa+stwowych spo%ecze+stw, pozwalaj)c
na ich pog%*bione uj*cie. Z tego punktu widzenia jeszcze bardziej zrozumia%a
staje si* pozycja, jak) dokonania Williamsa maj) w obr*bie studiów kulturo-
wych, cho( czytelnika mo&e nieco zaskakiwa( napi*cie, jakie istnieje mi*dzy
my'l) o modernistycznym kszta%cie a postmodernistycznym duchem przeni-
kaj)cym studia kulturowe. W przypadku Antoniny K%oskowskiej przek%ada si*
to na pytanie o &ywotno'( jej my'li i inspiruj)c) rol* w obr*bie obecnych ba-
da+ kultury. To zagadnienie staje si* szczególnie wa&ne, gdy uwzgl*dnimy to
wszystko, co sta%o si* w semiotyce w ci)gu ostatnich trzydziestu lat od wyda-
nia Socjologii kultury, i gdy wiemy, jak dzi', &e ró&nice mi*dzy strukturalizmem
a poststrukturalizmem nie s) tak ostre jak pocz)tkowo mog%o si* wydawa(,
semiotyka za' nadal nie tylko jest mo&liwa, ale pozostaje zarazem w blisko'ci
z naukami spo%ecznymi i rozwa&a pragmatyczne aspekty znaku (Posner 2011).
Czasem zapomina si*, &e owa kultura symboliczna, o której pisa%a K%oskowska,
nie ogranicza si* do obszaru praktyk autotelicznych. To zapewne przypadek,
ale by( mo&e powinien on mie( swoje konsekwencje. Warto bowiem pami*ta(,
&e ostatni rozdzia%, w%a'ciwie zako+czenie Socjologii kultury, K%oskowska po-
'wi*ci%a funkcjonowaniu kultury symbolicznej poza zasad) autoteliczno'ci. To
tutaj mo&na znale-( wiele logicznych przej'( i po%)cze+ mi*dzy socjologi) kul-
tury a mo&liwymi studiami kulturowymi z unikni*ciem zwyk%ych naiwno'ci.
Oczywi'cie chodzi o socjologi* kultury, która operuje w%asnym socjologicznym
uj*ciem kultury. Tak jak w przypadku strukturalizmu i poststrukturalizmu,
okaza( si* mo&e, &e w odniesieniu do modernizmu i postmodernizmu ró&nice
nie tylko nie s) nie do przekroczenia, ale &e mamy solidne podstawy, by to
uczyni(.



50 KAZIMIERZ KOWALEWICZ

BIBLIOGRAFIA

Baker Chris, 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, t%um. Agata Sadza, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiello+skiego, Kraków.

Boksza+ski Zbigniew, 2007, O socjologii kultury Antoniny K"oskowskiej. Przedmowa do trze-
ciego wydania, w: Antonina K%oskowska, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.

Filmer Paul, 2003, Structures of Feeling and Socio-cultural Formations: The Significance and
Experience to Raymond Williams’s Sociology of Culture, „British Journal of Sociology”,
t. 54, s. 199–219.

Jenks Chris, 1999, Kultura, t%um. Wojciech J. Burszta, Zysk i S-ka, Pozna+.
Kant Bharadwaj Lakshmi, 2007, The Sociology of Culture, w: 21st Century Sociology. Reference

Book, t. 1, Clifton D. Bryant, Dennis L. Peck (red.), Sage Publications, London–New
Delhi.

K%oskowska Antonina, 1981, Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
K%oskowska Antonina, 1983, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa (I wyd.

1964).
Milner Andrew, Browitt Jeff, 2002, Contemporary Cultural Theory: An Introduction, Rout-

ledge, London.
O’Connor Alan, 2005, Raymond Williams, Rowman and Littlefield Publishers, New York–

–Oxford.
Peterson Richard A., 1979, Revitalizing the Culture Concept, „Annual Review of Anthro-

pology”, t. 5, s. 137–166.
Posner Roland, 2011, Post-modernism, Post-structuralism, Post-semiotics? Sign Theory at the

fin de siècle, „Semiotica”, t. 183, s. 9–30.
Storey John, 2009, Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, Pearson–Longman,

London–Milan.
Williams Raymond,1958, Culture Is Ordinary, w: Norman Mackenzie (red.), Conviction,

Macgibson and Kee, London.
Williams Raymond, 1961a, Culture and Society 1780–1950, Penguin Books, London.
Williams Raymond, 1961b, The Long Revolution, Columbia Uniwersity Press, Chatto and

Windus, New York–London.
Williams Raymond,1981a, The Sociology of Culture, Schocken, New York.
Williams Raymond, 1981b, Culture, Fontana, Glasgow.
Williams Raymond, 1983, Keywords, Fontana, London.
Williams Raymond, 1989, Marksizm i literatura, t%um. Antoni Chojnacki, Edward Ka-

sperski, PWN, Warszawa.
"ó%kiewski Stefan, 1989, Pos"owie, w: Raymond Williams, Marksizm i literatura, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa.

K!OSKOWSKA AND WILLIAMS OR ON A CERTAIN CONVERGENCE IN TIME

S u m m a r y

The phenomenon of publication, in the same year, of two books having identical
titles, is enough to study the theory presented therein. Both books feature the notion
of culture, which was broadly elaborated by both authors: Antonina K%oskowska and
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Raymond Williams already in their earlier analyses. It turns out, however, that no
matter the title of a book interesting to us, culture is tackled differently in both of them.
Williams seems to keep using anthropological definition of culture, while K%oskowska
suggests sociological approach. A reflection on culture by the English academic has
shaped the character of British cultural studies and their subsequent follow-ups around
the world. A question arises, to what extent the sociological approach by K%oskowska
may give impetus to cultural research in Poland, especially when symbolic culture
appears beyond the principle of autotelism.

K e y w o r d s / s % o w a k l u c z o w e

autotelism / autoteliczno'(; culture / kultura; culture of existence / kultura bytu; social
culture / kultura spo%eczna; symbolic culture / kultura symboliczna; sociology of culture
/ socjologia kultury; cultural studies / studia kulturowe
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