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 (Laurel Richardson)

WSTĘP

Pomysł sięgnięcia do myśli Floriana Znanieckiego pojawił się nieoczekiwa
nie, w momencie, gdy już chciałam rozstać się z tematyką migracyjną. Książ
ka Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę2 zdawała się wyczerpywać to, 
co mogłam uzyskać z analizy porównawczej trzech wsi3. Po fazie empirycznej 
w sposób naturalny przyszedł czas na refleksję nad kondycją mojej macierzystej 
dyscypliny – antropologii – i pożytkami, jakie mogłyby odnieść badania wsi wła
śnie z przyjęcia perspektywy antropologicznej4. Intencje antropologizacji badań 
zdawały się zresztą współgrać z odrodzeniem zainteresowania kulturą ze strony 

1 Odwołuję się do pracy Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego Chłop polski w Europie 
i Ameryce (1976).

2 Zbiorowa książka Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę pod moją redakcją naukową, 
wydana w roku 1970 w IRWiR PAN, powstała na podstawie badań prowadzonych w 2006 roku 
w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 1 H0 1H0 006 29.

3 Porównawcza analiza materiału ilościowego i jakościowego z trzech wsi w różnych rejonach 
kraju (Podlasie, Podkarpacie, Opolszczyzna) zmierzała do odpowiedzi na pytania: co różni badane 
środowiska włączone w migracje? Co jest wspólne w migrowaniu ze wsi? Co łączy, a co odróżnia 
współczesne wzory migrowania z tymi opisywanymi w literaturze przełomu XIX i XX wieku?

4 Zawarłam je w tekście pt. „Antropologizacja badań wsi. Zaniechania, potrzeby , możliwości” 
zamieszczonym w książce Nowe inspiracje socjologii wsi pod redakcją naukową Hanny Podedwor
nej , SCHOLAR, Warszawa 2011: 17–31.
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badaczy świata społecznego. Wskazywały na to próby podejmowane przez samo 
środowisko etnologiczne w Polsce jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. O potrzebie podejścia antropologicznego w naukach społecz
nych wypowiadali się zarówno etnolodzy, jak i socjologowie, co dokumentowa
ła konferencja zorganizowana w Poznaniu przez Komitet Nauk Etnologicznych 
PAN i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu w dniach 26–27 maja 1994 roku5. Dwa argumenty 
zdawały się przesądzać o potrzebie nauczania antropologii kulturowej. Pierw
szy dotyczył zalet postaw otwartych, tolerancyjnych, wynikających z pluralizacji 
kultur i konieczności rozwijania podejścia, które ułatwia ich zrozumienie. Drugi 
wynikał z atutów promowania podejścia interdyscyplinarnego w badaniach nad 
człowiekiem, bo też – bez przesady rzec można – antropologia kulturowa tworzy 
obecnie najszerszą płaszczyznę takich badań (Brozi 1995: 132). Dyskurs nauko
wy, w którym kultura stanowiła istotny czynnik podejmowania decyzji społecz
nych, politycznych, ekonomicznych, pojawiał się od połowy XX wieku zarówno 
w myśli konserwatywnej, jak i liberalnej. Zwolenników pierwszej orientacji nie 
trzeba było przekonywać, że ‘kultura ma znaczenie’6, bowiem to w niej właśnie, 
bardziej niż w polityce, widzieli szanse na sukces konkretnych społeczności.  
Adherenci drugiej opcji skłonni byli – i nadal są – przypisywać kulturze znaczenie 
o tyle, o ile udaje się ją zmienić dzięki polityce. Tak czy inaczej faktem pozostaje, 
że ‘kwestie kulturowe są niewygodne’, tym bardziej, im więcej nastręczają pro
blemów poznawczych. Odwołanie do Znanieckiego jako twórcy podejścia kultu-
ralistycznego ma na celu zbliżenie się do kwestii, wprawdzie niełatwych w sensie 
poznawczym, za to inspirujących i wciąż aktualnych. Zalety takiego podejścia 
nabierają mocy szczególnie w analizach porównawczych – wewnętrznych i mię
dzynarodowych współczesnego świata (Kurczewska 1999: 306). Nie dziwi więc, 
że tematyka migracyjna, bez refleksji inspirowanej twórczością Znanieckiego, 
obejść się nie może.

Skorzystam z tych ustaleń klasyka, które korespondują z refleksją antropolo
giczną, odnoszą się do kultury jako kultu wartości (Tyszka 1999), kładą nacisk 
na założenia poprzedzające w pracy badawczej, a ponadto demaskują iluzję bez
stronnego badacza. Będę chciała zwrócić uwagę na znaczenie kontekstu w ana
lizie migracji ze wsi, także w interpretacji kontaktu kulturowego na przykładzie 
grup nowoosadników. Koncepcja współczynnika humanistycznego, systemu ak
sjonormatywnego, układu odosobnionego, wydobywają z myśli Znanieckiego to, 
co szczególnie doceniam we własnych badaniach wsi, a co Mistrz ukazywał jako 
znaczące na poziomie mikro- i mezoagregacji (Kurczewska 1999: 299).

5 Plonem wspomnianej konferencji jest książka pod redakcją Aleksandra Posern-Zielińskiego 
(1995).

6 Por. Harrison i Huntington (2003). 
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1. ANTROPOLOGICZNA SYGNATURA

Zwykło się mówić, że jest tyle antropologii, ilu antropologów, co jednak 
nie przeczy możliwości rozpoznania wspólnej sygnatury dyscypliny nieustan
nie zajętej zgłębianiem swojej samowiedzy. Przyjmuje się, że antropologia jest 
nauką par excellence europejską i jest w tym wiele racji, wziąwszy pod uwagę 
jej  genealogię powiązaną z historią Europy. Przypomnę, że to brytyjska antro
pologia społeczna lat 60. XIX wieku wyznaczała w tamtym czasie główne kie
runki zainteresowań tak zwanymi społecznościami egzotycznymi z krajów po
zaeuropejskich. Można zapytać retorycznie: kto, jeśli nie antropolog, okazywał 
się najlepiej przygotowany do opisu innych, obcych, nieznanych kultur? Idąc 
dalej, można poszerzyć tę kwestię o kompetencje badania kontaktu kulturowego, 
a więc wnikania w relacje, które zbliżały, ale i oddalały od siebie ludzi z racji 
inaczej uformowanych wzorów kulturowych. Jak wiadomo, kontakt kulturowy 
może mieć charakter jednostronny, dwustronny, ale i wielostronny i prowadzić 
do restrukturyzacji całych kultur lub tylko ich fragmentów. Współczesność wy
ostrzyła dodatkowo te kwestie wraz z łatwością przemieszczania się i coraz bar
dziej intensywną mobilnością. Bez względu na to, w jakiej roli ludzie podróżują 
– jako turyści, pielgrzymi, włóczędzy, w sprawach interesów, za pracą czy za 
chlebem – zawsze, choć w różnym stopniu, doświadczają odmienności. Skom
plikowany świat sieci przepływów, widziany przez badaczy jako ‘skreolizowa-
ny’, ‘hybrydalny’, ‘noma dyczny’ stawia przed antropologami wymóg stosowania 
wieloogniskowej perspektywy. Każdy etnolog / antropolog przywykł zresztą do 
łączenia co najmniej potrójnego zadania: musi on mianowicie poznać daną rzecz 
czy zdarzenie (fakt), poznać świadomość tej rzeczy czy zdarzenia, a więc ich 
refleksu w świadomości społecznej (jednostkowej) oraz mieć poczucie tego, że 
sam badacz ma jakiś udział w poznaniu (Kaniowska 1994: 65). Takie balansowa
nie pomiędzy obiektywizacją a subiektywizacją sądów, niejednoznaczność statu
su opisu próbującego zestrajać ‘spojrzenia z kilku stron’ (Kuligowski 2007: 89), 
nadto mieszanie języka potocznego i dyskursywnego w opisie – to wszystko sta
nowi o swoistości badań antropologicznych. Nie waham się przyznać im statusu 
pośredniego pomiędzy nauką a sztuką, bowiem czym, jeśli nie rodzajem sztuki, 
jest zdolność rekonstrukcji sposobów ekspresji badanych przez siebie ludzi, ich 
rozumienie.

Kiedy sięgam do myśli Floriana Znanieckiego i próbuję opatrzyć je aktuali-
zującym komentarzem, postępuję dokładnie tak jak antropolog i chociaż nie pro
wadzę rozmowy na żywo, to przecież „zestrajam” różne spojrzenia, opatrując 
tekst nowym głosem. Oddając sprawiedliwość, należałoby dodać, że taki zabieg 
należy też do istoty pracy teoretycznej socjologa (Szacki 1991: 53). Pisze o tym 
Jerzy Szacki, chwaląc powrót do klasyków z następujących racji: po pierwsze 
takie podejście odrzuca ‘hiperfaktualizm’ i związane z nim nabożne podejście 
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do tak zwanych ‘nagich faktów’. Po drugie umożliwia odkrycie znaczenia ‘zało
żeń poprzedzających’, na co zwracali uwagę badacze ukazujący rolę rozma
itych schematów, modeli, pojęć i kategorii, a nawet przesądów. Swoista rehabi
litacja „wiedzy wstępnej” ukazuje jednocześnie porażkę ustanowienia prawdy 
naukowej za pomocą jakiejś ‘czysto obiektywnej procedury formalnej’ (Szacki  
1991: 61). 

Na tle powyższych uwag nie może dziwić, że stworzony przez Floriana Zna
nieckiego kierunek zwany kulturalizmem dobrze przylega do antropologicznej 
sygnatury zarówno w jej dawnej, jak i współczesnej wersji. Potwierdza to – od
notowaną przez Jerzego Szackiego – kolejną zmianę w poglądach na naukę, 
widoczną w nadwątleniu, jeśli nie załamaniu, mocnej wersji demarkacjonizmu, 
w tym przypadku oddzielającego socjologię współczesną od dawniejszej. Chcę 
zatem spojrzeć na Znanieckiego nie z odległej perspektywy historycznej, a więc 
nie skupiać się na samym dziele Chłop polski w Europie i Ameryce, lecz pokusić 
się o aktualizujące wykorzystanie wczesnych pomysłów jednego ze współauto
rów wspomnianego dzieła. To właśnie Florian Znaniecki, a nie William Thomas7 
znajdzie się w centrum zainteresowań przede wszystkim z racji Noty metodolo-
gicznej. Chociaż nie sposób odmówić obu autorom wspólnego zaangażowania 
w prawdziwie przełomowe dokonanie, wielokrotnie opisywane i komentowane, 
to jednak autorski wkład Znanieckiego, już tylko za sprawą Noty metodologicz-
nej, czyni ze mnie dłużnika jego pomysłów. Nie jestem w tej sprawie wyjąt
kiem. Koncepcje autora książki Humanizm a poznanie – niegdyś marginalizo
wane – dziś, jak przyznaje Zygmunt Bauman, stają się centralne (Bauman 1999: 
102). Wymieniając wiekopomne zasługi klasyka w zbiorowej pracy pod redakcją 
Elżbiety Hałas (1999), nie waha się też odsłonić swoich obaw co do miesza
nych odczuć, jakie może dziś wywołać „opakowanie słowne” tekstów klasyka. 
Przyznam, że mój odbiór myśli Znanieckiego – być może z racji owej sygnatury 
antropologicznej – nie pokrywa się z zastrzeżeniem, iż w jego pisarstwie ‘forma 
zdaje się być w konflikcie z treścią’ (Bauman 1999: 109). Nie trafia mi do przeko
nania argument Baumana, że operowanie w stosunku do społeczeństwa kategorią 
systemu ‘wydaje się dziś o wiele mniej obiecujące poznawczo’ niż w czasie, gdy 
Znaniecki o tym pisał (Bauman 1999: 109). Na kontrargumenty przyjdzie czas 
później. 

7 Warto wskazać, że Nota metodologiczna do dzieła napisanego wspólnie z Williamem Tho
masem zdradza niewytłumaczalne rozejście się Znanieckiego ze swoimi założeniami socjologii 
humanistycznej, gdy pisze o metodzie socjologii wzorowanej na naukach przyrodniczych. Jerzy 
Szacki zadaje w związku z tym ważne pytanie: czy Znaniecki zmienił zasadniczo poglądy i – prze
kształcając się z filozofa w socjologa – przeszedł na pozycje, które poprzednio zwalczał? (Szacki 
1991: 162).
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2. FLORIAN ZNANIECKI – ZWIASTUN I PREKURSOR

Chciałabym teraz, trochę z lotu ptaka, spojrzeć na tę intelektualną atmosferę, 
jaka istotnie pozwala uznać Znanieckiego za niezasłużoną ofiarę luk pamięci, 
szczególnie na tle niewspółmiernie liczniejszych cytowań innych socjologów 
– niewątpliwie dłużników Mistrza. Bauman podkreśla, że idee Znanieckiego 
‘wrosły organicznie w socjologię dnia dzisiejszego’, a jego samego nie waha się 
nazwać Zwiastunem, Prekursorem, który ‘wybiegał myślą poza swój czas’ (Bau
man 1999: 105). Joanna Kurczewska mówi wprost o ‘niedocenionym klasyku 
współczesności’ (Kurczewska 1999: 320). Jan Szczepański, w przywołaniu Zyg
munta Dulczewskiego, pisze o ‘nowych znaczeniach społecznych’, jakich dzieło 
Thomasa i Znanieckiego nabrało z biegiem czasu, zachowując ‘nadal idee żywe 
i twórcze’ (Dulczewski 1999: 344 i następne). Piąte z kolei, nowe i skrócone 
wydanie Chłopa polskiego w USA w r. 1984 pod redakcją Eli Zaretsky zawiera 
we wstępie uzasadnienie, iż jest to dzieło ‘pionierskie w ukazywaniu doświad-
czenia subiektywnego imigrantów polskich i innych grup mniejszości etnicznych’ 
(Dulczewski 1999: 436). Lewis A. Coser mówi o ‘osiągnięciu monumentalnym, 
najwcześniejszym słupie granicznym amerykańskich badań socjologicznych’ 
(Dulczewski 1999: 350). Elżbieta Hałas podkreśla prekursorskie koncepcje 
Znanieckiego dla interakcjonizmu symbolicznego, co znalazło potwierdzenie 
w słynnym Appraisal Herberta Blumera8 Jednocześnie afirmuje kulturalistycz
ne podejście Znanieckiego – myśliciela, rozwijane przez niego konsekwentnie, 
dzięki czemu ukazuje ono ‘dzisiaj w pełni swą aktualność’ (Hałas 1999: 172). 
Dowodem żywotności pomysłów są inspiracje, do jakich przyznają się współ
cześni badacze migracji, bo też migracja stanowi punkt wyjścia w długiej karie-
rze Floriana Znanieckiego jako socjologa (Cappai 1999: 369; Zubrzycki 1956; 
Smolicz, Secombe 1990).

Wprowadzające założenie sformułowane przez Znanieckiego, iż życie spo
łeczne jest wiecznie zmienne i płynne z tej racji, iż jest konstytuowane przez 
czynności ludzkie, szczególnie dobrze koresponduje z wyobrażeniami świata 
ponowoczesnych form społecznych, wszechobecnych przepływów, sieciowości. 
Cofając się do początków refleksji nad kulturą, gdy odnosiła się ona do świata 
względnie uporządkowanego w kategorie kultur plemiennych, prostych, chłop
skich, egzotycznych, by na tym poprzestać, łatwo mi odszukać w myśli Znaniec
kiego inspiracje, które nie straciły swej mocy także współcześnie. Mamy dziś 
wprawdzie przed oczami świat „skreolizowany”, hybrydalny, płynny, nomadycz
ny, ulotny, zawsze raczej „chybotliwy” aniżeli trwały, jednak tym bardziej istotne 
stają się dla ludzi próby pozyskania w nim swojego miejsca. 

8 Bardziej szczegółowo ocenę Blumera przedstawia Zygmunt Dulczewski (1999: 337–341). 
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Dokonania twórcy socjologii humanistycznej przypominają o wartościach, 
o tym, że ‘rzeczywistość kulturowa dana jest badaczom ze współczynnikiem 
 humanistycznym’. Oznacza to, że refleksja socjologiczna winna uwzględnić zna
czenia, jakie jednostki przywiązują do swoich działań. Warte podkreślenia jest to, 
że współczynnik humanistyczny odnosił się zarówno do jednostki, jak i do grupy. 
To istotna uwaga, która miała i ma nadal swoje przełożenie w badaniach migracji 
jako zjawisk grupowych. Gabriele Cappai tak to tłumaczy: ‘Oznacza to dwie rze-
czy: że życie grupy musi być badane w odniesieniu do wspólnego doświadczenia 
jej członków i że rekonstrukcja tego doświadczenia musi się rozpoczynać od samej 
grupy’ (Cappai 1999: 376). 

Zastanówmy się, jakie byłyby konsekwencje ominięcia takiej perspektywy 
badania świata ludzkiego? Pozostałaby – dowodzi Znaniecki – ‘masa nie powią-
zanych ze sobą przyrodniczych przedmiotów i procesów’, pozbawiona jakiegokol
wiek podobieństwa do systemu kulturowego. Jeśli, czego nie sposób zakwestio
nować, rzeczywistość kulturowa istnieje jako korelat działań ludzkich i zawsze jest 
to czyjaś rzeczywistość, inaczej świat cudzych świadomości, a w konsekwencji 
nie świat rzeczy, lecz świat wartości, to w tych deklaracjach mocno wybrzmiewa 
program antynaturalistyczny i antypozytywistyczny. Ryszard Cichocki – podej
mując się charakterystyki głównych cech filozoficznego stanowiska Znanieckie
go – zwraca uwagę na te jego cele, które zmierzały do skonstruowania nowej 
koncepcji rzeczywistości, aby tym samym włączyć w program badań naukowych 
pomijany świat kultury (Cichocki 1995: 11). Sfera wartości, a nie faktów stawała 
się domeną filozofii9. Przypomnieć wypada, że przekonanie, iż cała nasza rzeczy-
wistość jest na wskroś przesiąknięta kulturą implikowało stanowisko relatywizmu 
kulturowego i historycznego. To ‘treść wartości i jej znaczenie w obrębie pew-
nego systemu – cytuje Znanieckiego – są zawsze zrelatywizowane do podmiotu, 
grupy społecznej, epoki historycznej […]; wartości są bytami trasnaktualnymi’ 
(Cichocki 1995: 31). Co by to miało znaczyć? Otóż to, że świat kultury trwa bez 
względu na to, czy ktokolwiek to sobie uświadamia czy też nie. Dlatego też war
tości kultury są zdolne do odnowy, reaktualizacji , nieoczekiwanych powrotów, 
jak dawno zapomniane symbole, a nie rzeczy, do których nie da się ich zredu
kować. Nie znaczy to wszakże, że wartości są pierwotne względem systemów 
przedmiotowych. Jest dokładnie odwrotnie, to bycie w systemie nadaje warto
ściom znaczenie, a więc określa dopuszczalne sposoby powiązań z innymi war
tościami (Cichocki 1995: 52). Zauważmy, że dopiero bardzo radykalny program 
Brunona Latoura, wprowadzający inne niż dotychczas stosowane w socjologii 

9 Niewątpliwie nowatorstwo Znanieckiego przeszło w fazę ostrej i dramatycznej konfrontacji 
z założeniami socjologii pozytywistycznej, kiedy zdarzyło mu się przyrównać metodę socjologii do 
tej stosowanej w naukach przyrodniczych, a równocześnie odrzucać naturalizm ontologiczny jako 
niemożliwy dla pojęcia aktów twórczych (Cichocki 1995: 92). 
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sposoby wykorzystania pomysłów na procedury uwspólniania, powiązania, spla-
tania na nowo, także w analizie migracji, byłyby, moim zdaniem, przyjęty przez 
Znanieckiego z należytą uwagą. Oczywiście nie byłby to akceptacja bezdysku
syjna, zwłaszcza w świetle niefrasobliwości Latoura wobec traktowania ludzi jak 
przedmioty (Latour 2010: 371). Większą przychylność klasyka – mojego bohate
ra – mogło by zyskać przekonanie Latoura, iż ‘im lepszym się jest w określaniu 
tego, co społeczne «po staremu», tym gorzej idzie określanie tego «po nowemu»’  
(Latour 2010: 339).

3. ZAŁOŻENIA POPRZEDZAJĄCE

Powróćmy do wspomnianych wcześniej założeń poprzedzających, które 
– jak mi się wydaje – obecne w pracy badawczej antropologa, choć nie w peł
ni uświadamiane, znajdują swój początek w sferze wartości10. Filozofowie nauki 
deklarują wprawdzie konieczność neutralności aksjologicznej, przypominając, iż 
musi być ona wolna od wartościowania, ale równocześnie, co zauważa Katarzy
na Kaniowska, powołując się na Klemensa Szaniawskiego, nie mogą zamykać 
oczu na paradoksalność tkwiącą w sformułowaniu ‘metoda uprawiania nauki’ 
(Kaniowska 2010: 27). Rzeczywiście ‘wybory sposobu badania czy metod po-
znania są – z  czego musimy zdawać sobie sprawę – uwarunkowane uprzednimi 
w stosunku do nich sądami’ (Kaniowska 2010: 28). Odwrót od bieguna myślenia 
scjentystycznego, doceniana w antropologii postawa rozumiejąca człowieka jako 
„ja” aksjologiczne, pozwala wyjść w stronę żyjących całości11, tym samym od
szukać inspirujące nawiązania do myśli Znanieckiego, o czym dalej. Zwrot ‘pięk-
na słabość etnograficznego myślenia’ ma swojego autora, ale krąży już w obiegu 
jako trafne określenie tego, z czym ma do czynienia każdy antropolog. ‘Ciągłość, 
przechodzenie, zawieranie się, inność tego samego… oto bieda etnograficznego 
myślenia przyklejonego do życia  (podkr. M.W.) doświadczającego rzeczy-
wistości. Piękna słabość’ (Szpilka 2008: 43). Nie bez powodu, w nawiązaniu 
do omówionej wcześniej sygnatury, uważa się antropologię za dyscyplinę skon
centrowaną na interpretacji. Obejmuje ona relację badacz – badany docenioną 
zwłaszcza przez nową antropologię. Dla podjętego wątku istotne będzie wskaza
nie na to, iż ‘zarówno badacze, jak i ludzie „na miejscu” żyją w swych odrębnych, 
społecznych światach pragnień i interesów’ (Rakowski 2010: 193).

10 Katarzyna Kaniowska tak to ujmuje: niby więc dobrze wiadomo, że wartościowania w po-
znaniu nie sposób uniknąć. Jednak nie zawsze jesteśmy świadomi tego powiązania. W moim prze-
konaniu, w wielu badaniach i analizach antropologicznych brakuje takiej świadomości (Kaniowska 
2010: 14).

11 Antropolog wie, że całości te znaczą, a dotarcie do ich rozumienia różni się od zwykłych 
generalizacji, jakich się dokonuje przy tworzeniu zbiorów jako całości statystycznych.
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Zwrócę teraz uwagę na te uwikłania badaczy, które wiążą się z ukrytymi 
przedsądami, jakie nasunęły mi się przy interpretowaniu zjawisk migracyjnych. 
Z uznaniem dla wyczucia kulturowej kompetencji czytam słowa Izabelli Bukraby- 
-Rylskiej, iż ‘szacowanie strat i zysków wymaga… uprzedniej zgody co do punktu 
widzenia, jaki się obiera…’ (Bukraba-Rylska 2010: 292). Interweniujący wpływ 
przyjętych założeń, osadzonych według Znanieckiego w systemie aksjonorma
tywnym, wymaga najpierw rozpoznania owego – nie zawsze jawnego – punktu 
widzenia. Co możemy bowiem powiedzieć o efektach migracji, jeśli nie zrelaty
wizujemy ich do właściwego kontekstu? Zauważmy, co podkreśla wspomniana 
autorka, że dla badaczy zjawisk migracyjnych przed II wojną światową było nie
mal oczywistością, iż ‘emigracja zarobkowa był to masowy wyzysk sił żywotnych 
polskiej młodzieży wiejskiej na korzyść produkcji obcych krajów bez trwałych 
korzyści dla Polski (Grabski 2004: 228, cyt. za Bukraba-Rylska 2010: 291). Jak
że odmiennie wygląda ocena zamieszczona w książeczce wydanej w roku 2008 
pod redakcją Pawła Kaczmarczyka i Marka Okólskiego. Możemy z niej dowie
dzieć się, że ‘spektakularna co do skali i dynamiki migracja z Polski daje szansę, 
by przeprowadzić reformę polskiego rynku pracy’ (Kaczmarczyk, Okólski 2008: 
121), że skłania do ‘ścisłej kontroli napływów’. W zestawie rekomendacji zna
lazł się też zapis o ‘modelu wielokulturowej polityki migracyjnej’ uzasadniony 
przekonaniem, iż ‘różnorodność kulturowa jest warunkiem i daje impuls do in-
nowacyjności, rozwoju, kreatywności’ (Kaczmarczyk, Okólski 2008: 124)12. Co 
ważne dla zobrazowania różnicy w ocenie migracji w porównaniu z okresem 
przedwojennym, autorzy współcześni otwarcie twierdzą, iż ‘państwo nie powinno 
się obawiać polityki otwartego rynku pracy’ (Kaczmarczyk, Okólski 2008: 132). 
Przyjęte założenia wstępne, odnośnie koncepcji państwa, relatywizują oceny mi
gracji. Teraz skróćmy perspektywę czasową i przyjrzyjmy się, jak ocena zjawiska 
migracji przedstawia się u różnych autorów odmiennie interpretujących zebrany 
materiał wspólnego badania13. 

Afirmujące stanowisko Barbary Perepeczko koncentruje się na pozytywnych 
stronach migracji ze wsi, podkreślając satysfakcjonujące strony uzyskiwanych za
robków, warunków , organizacji i atmosfery pracy za granicą. Wartością są w opi
nii badaczki także ‘wrażenia, przeżycia i doświadczenia o charakterze edukacyj

12 Pomimo – na ogół nie wzbudzającego zastrzeżeń – docenienia różnorodności kulturowej 
jako źródła bogactwa kultury, która wymaga, by jej wartości były kwestionowane, inaczej bowiem 
zwyczajnie zwiędną, uschną, umrą, nie wszędzie i nie zawsze owa różnorodność jest impulsem 
innowacyjności, rozwoju i kreatywności. Wątpliwości budzić może rekomendacja wskazująca 
na potrzebę podejścia synkretycznego, hybrydalnego zwłaszcza uzasadniona rzekomym brakiem 
wcześ niejszych własnych doświadczeń i  koniecznością szukania rozwiązań w starych krajach imi
gracyjnych. 

13 Podstawę stanowią badania prowadzone pod moim kierunkiem w roku 2006 w trzech wsiach 
w różnych rejonach Polski (Opolszczyzna, Podlasie, Podkarpacie).
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nym’. Jej zdaniem ‘zagraniczne migracje zarobkowe hartują charaktery i stają się 
radykalną terapią kompleksów mniejszej wartości mieszkańców wsi’ (Perepeczko 
2010: 293). W konkluzji stwierdza, że ‘migranci wiejscy, krążąc pomiędzy kra
jem rodzinnym i docelowym, stają się «wiązkami przewodzącymi» procesu glo
balizacji, są aktorami zmiany’ (Perepeczko 2007: 162). Z podobnych przesłanek 
wychodzi Katarzyna Górniak, dokonując analizy artykułów dotyczących migracji 
w prasie lokalnej. Jej zdaniem – w domyśle niesłusznie – prasa lokalna postrzega 
migracje zagraniczne jako «zło konieczne»… ostateczność... wymuszoną przez 
warunki zewnętrzne, a równocześnie korzyści wynikające z pobytu za granicą 
nie równoważą w żadnej mierze strat i kosztów, które za sobą pociągają’. Autor
ka, co ważne dla myśli przewodniej tego tekstu, zwraca uwagę, że prasa lokalna 
umieszcza migracje w ‘orbicie niezwykle ważnych problemów społecznych’, tym 
samym w nieco szerszym kontekście i dłuższej perspektywie czasowej (Górniak 
2007: 80). Prasa lokalna zajmuje miejsce ‘zdecydowanych przeciwników migra
cji i akcentuje negatywne aspekty, nie dając w ten sposób przyzwolenia na realne 
występowanie tego zjawiska… migracja pokazywana jest jako społeczna dolegli
wość, jako zaburzenie, które wymaga interwencji i naprawy’ (Górniak 2007: 80). 
Krytyczną opinię o prasie lokalnej, która opowiada się za kulturowym status quo, 
autorka opatruje stanowiskiem Zygmunta Baumana, który, wychodząc z zupełnie 
innych przesłanek, opowiada się za wolnością wyboru. W konkluzji mamy więc 
stanowisko następujące: ‘prasa lokalna pozbawia jednostki wyboru na dwóch po
ziomach: z jednej strony, poprzez przywiązanie jej do miejsca pochodzenia i po
przez zakwestionowanie jej możliwości do samodzielnego kształtowania swojej 
biografii, a z drugiej, poprzez ograniczenie zaspokajania realistycznych potrzeb 
i celów życiowych…’ (Górniak 2007: 8).

4. ODNIESIENIE DO KONTEKSTU

Obstając przy iluzji bezstronnego badacza14 poszerzę swoją argumentację 
o drugi człon relacji badacz – badany, a więc wskażę istotność relatywizowania 
pozyskanej w terenie wiedzy do kontekstu. Ponadstuletnia tradycja badań migra
cji ugruntowała przekonanie, że ich wyniki nie mogą sobie rościć prawa do gene
ralizacji. Należy je traktować jako uogólnienia zrelatywizowane do konkretnego 
środowiska. Pomocne w wytyczeniu tropów ujęcia zorientowanego na kontekst 
w badaniach migracji (Wieruszewska 1997) okazało się, w moim przypadku, po
jęcie ‘układu odosobnionego’ autorstwa Floriana Znanieckiego. Co ważne, układ 

14 „Brak bezstronności” w wyłożonym wcześniej sensie dotyczy właściwie wszystkich badań. 
Gary Alan Fine wskazuje, że wprawdzie etykieta braku bezstronności rzeczywiście dotyczy wszyst
kich badań, ale przypisujemy ją tylko badaniom wykonywanym na zlecenie (Fine 2010: 104).
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odosobniony nie oznaczał izolacji, autarkii, zamknięcia, co mogłaby sugerować 
intuicja językowa. Dla Znanieckiego układ odosobniony wskazywał na ‘powią-
zania wewnętrzne silniejsze niż zewnętrzne’ (Szacki 1991: 157). ‘Żaden system 
– pisał Znaniecki w 1934 roku – nie determinuje całkowicie i wyłącznie natury 
wszystkich swych elementów’. W innym miejscu zaznaczał: ‘każdy system składa 
się z ograniczonej liczby elementów powiązanych ze sobą bliżej niż z jakimikol-
wiek przedmiotami, które nie należą do systemu, a każdy z nich posiada określoną 
strukturę wewnętrzną, która izoluje go pod pewnymi względami od wpływów ze-
wnętrznych’ (cyt. za Cappai 1999: 371). Odsuwając jako nieuprawnione ewentu
alne zastrzeżenia o determinizm, izolację, wypada raz jeszcze z całą mocą pod
kreślić sformułowanie klasyka pod pewnymi względami, uwalniające tym samym 
sedno jego myśli z etykietowania zbyt upraszczającego. Wyniki wyprowadzone 
z tego właśnie założenia znalazły potwierdzenie w różnicach regionalnych, zaob
serwowanych w trakcie badań migracji.

Trzy wsie zlokalizowane w różnych regionach kraju różniły się pod wzglę
dem składowych części kapitału: ludzkiego, kulturowego, społecznego. Lokalne 
habitusy, które były filtrem dla specyficznych rozkładów odpowiedzi, rzutowały 
również na odmienne oceny migracji. Z perspektywy korzyści i strat, jakie w oce
nie badanych przynosi migracja, różnice regionalne nakładały się na takie wy
miary układów odosobnionych, jak rodzina, wieś, kraj (Wieruszewska 2007: 258 
i następne). Warto odwołać się w tym miejscu do tego, co zawiera współczesna 
teoria systemów odnośnie do autonomii systemu oraz jego relacji z otoczeniem. 
Znaniecki wyjaśnia to działanie istnieniem szczególnego kodu – mówiąc jego 
słowami – systemu aksjonormatywnego, który decyduje o tym, jak powiązania 
zewnętrzne są wypracowywane, a potem wprowadzane do systemu. Mówi, że 
każdy system ‘zawiera pewne standardy aksjologiczne, które uczestnicy systemu 
mają stosować we wzajemnej ocenie i ocenie systemu jako całości, jak również 
pewne normy, którymi mają się kierować w swych działaniach’ (Znaniecki 1943: 
225, cyt. za Cappai 1999: 374). Dotarcie do owych norm i standardów może się 
dokonać poprzez badanie podmiotów, które stanowią część systemu. Podmioty, 
czyli ludzie działający, rozstrzygają na podstawie swoich doświadczeń, indywi
dualnych i grupowych, własnych zainteresowań, wspólnych zamiarów i przedsię
wzięć, jakie standardy zastosować. Takie założenie docenia indukcję w badaniu, 
tym samym znajduje rozwinięcie w podejściu antropologicznym, które wprowa
dziło w tematykę pożytków z czytania klasyków. 

Badania socjologiczne, które wykorzystują indukcję zakładają, jak pisze 
 Gabriele Cappai, istnienie systemów, lecz ich określeniu służy wcześniejsze ba
danie postaw i działań jednostek i grup (Cappai 1999: 377). To, co grupa wyraża 
jako grupa właśnie w postaci wartości i norm oraz postaw, odnosi się do porządku 
aksjonormatywnego jako tła wspólnych doświadczeń. Komentatorzy pism Zna
nieckiego słusznie zwracają uwagę na powiązania zachodzące w interakcjach 
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społecznych pomiędzy ‘obiektywnymi wartościami a odnoszącymi się do nich su-
biektywnymi postawami’ (Dulczewski 1999: 332). 

Formuła metodologiczna wartość – postawa okazała swą doniosłość w in
terpretacji materiałów autobiograficznych, stając się wzorem w badaniach imi
grantów polskich oraz innych grup mniejszości etnicznych nie wyłącznie w oma
wianym pionierskim dziele Thomasa i Znanieckiego. Jerzy Smolicz i Margaret 
Secombe, dostrzegając dialektyczny związek postaw indywidualnych z grupowy
mi wartościami kultury, dopełniają tę myśl następującym komentarzem: ‘osobisty 
świat jednostki nie jest tylko jej wewnętrznym wyizolowanym światem, lecz repre-
zentuje również świat znaczeń i wartości środowiska społecznego, zwłaszcza tych 
grup, z którymi jest związany głównymi relacjami grupowymi’ (Smolicz, Secombe 
1999: 386).

5. BADANIA NAD NOWOOSADNIKAMI

Przypomnijmy teraz zasługę Znanieckiego dotyczącą koncepcji współczynni-
ka humanistycznego, dzięki której sformułował on podwaliny socjologii huma-
nistycznej, tę mianowicie, iż ‘rzeczywistość kulturowa istnieje jako korelat dzia-
łań ludzkich’. Fascynacja tą myślą nadal trwa, chociaż nie zawsze wyraźnie są 
podkreślane bezpośrednie źródłowe do niej nawiązania. Odnajduję je na przy
kład w tematyce nowoosadników na wsi (Laskowska – Otwinowska 2008). Nowi 
osadnicy, niezależnie jak są postrzegani, a więc jako obcy, obcy z wyboru, nasi 
obcy, swoi obcy, inni obcy, są – podobnie jak imigranci – przybyszami . Dla zo
brazowania ich sytuacji w nowym środowisku użyteczne okazały się wymienione 
wcześniej koncepcje Znanieckiego. 

Wieś, która nadal realizuje zasady systemu aksjonormatywnego widoczne 
w praktykowanych wzorach grupowego życia rolników we wsi pod Lubarto
wem, potwierdza tym samym rolę wsi jako szczególnego systemu – nie tyle za
mkniętego czy izolowanego, ile właśnie odosobnionego. Dla ludzi wyrosłych 
w takim środowisku wzory życia grupowego są doświadczane jako ‘pierwot-
ne pole […]  aktualnych i potencjalnych działań, a jedynie wtórnie jako obiekt 
 myślenia’ (Schütz 2008: 214) .To one tworzą podstawę communitas, ów pierw
szy krąg doświadczenia oczywistości, jaka poddana bywa próbie dopiero w kon
takcie z obcymi – nowoosadnikami. Funkcjonowanie zbieżnego – w środowisku 
wsi, zwłaszcza tego z którego emigrowali do Europy i Ameryki polscy chłopi 
– schematu interpretacji oraz ekspresji, ułatwiało zastosowanie gotowych recept 
zrozumiałych same przez się, co sprzyjało integracji wewnątrzwiejskiej, wew-
nątrzrodzinnej pomimo oddalenia spowodowanego migracją. To samo daje też 
obecnie poczucie bezpieczeństwa, zwiększa zaufanie, podtrzymuje więź i grun
tuje tożsamość. 
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To pozwala nieco sceptycznie odnieść się do tego rodzaju oczywistości, które 
funkcjonują w ustaleniach socjologii „ponowoczesnych form społecznych” a okre
ślane są jako złudzenia o ‘koniecznym związku wspólnoty z określonym  typem   
organizacji społecznej o określonej „gęstości” społecznej’ (Kempny 2006: 7). Nie 
negując potrzeby stworzenia w socjologii, ale i w antropologii nowego słownika, 
bardziej adekwatnego do tłumaczenia świata globalizacji, chcę uniknąć błędu 
zaprzepaszczenia tych cennych dokonań humanistyki, które zachowują – moim 
zdaniem – swoją użyteczność. Ich rozważne, ref leksyjne przywołanie może 
zmniejszyć, jeśli nie całkiem oddalić zarzut nieadekwatności pojęć, które przypo
minają biblijną scenę nalewania starego wina do nowych bukłaków z łatwym do 
przewidzenia skutkiem. Widzę więc sens płynący z posługiwania się pojęciami 
z kulturowego wokabularza etnologii, pojęciami takimi jak: kontakt kulturowy, 
asymilacja, adaptacja, akulturacja, dyfuzja. Wszystkie one podkreślają wagę kul
turowego zaplecza: wartości, norm, tego, co Florian Znaniecki nazwał systemem 
aksjonormatywnym.

Na pytanie, dlaczego tak pociąga mnie myśl Znanieckiego, mogłabym odpo
wiedzieć słowami, które Krzysztof Arbiszewski umieścił we wstępie do książki 
Brunona Latoura jako wprowadzenie do teorii aktora – sieci. Opisując swoistą 
etnografię laboratorium, Latour, pozbywając się teoretycznego żargonu i narzuca
nia na badanych z góry przyjętych kategorii, podkreśla to, co ja odnajduję u Zna
nieckiego. Jest to, jak pisze tłumacz książki Splatając na nowo to, co społeczne, 
pogłębienie ‘wrażliwości na to, w jaki sposób otaczający świat ujmują ci, którzy 
są przedmiotem badań’ (Arbiszewski 2010: VII).

Dostrzeżenie ukrytych potencjałów tworzących wspólny świat, ale też uwraż
liwienie na trudność splatania zbiorowości budowanych z wielu nowych członków 
(Latour 2010: 376), to problem o pierwszorzędnym znaczeniu w świecie global
nych przepływów. Tutaj znów z pomocą przychodzi Florian Znaniecki z jego od
wołaniem do wartości i systemu aksjonormatywnego. Zdumiewające, że podobne 
intuicje pobrzmiewają też u Latoura, gdy pisze, iż ‘same powiązania nie wystar-
czą, że muszą one zostać jeszcze poukładane (compose) po to, by przygotować 
(design) jeden wspólny świat’ (Latour 2010: 376). 

Mówiąc ‘jeden wspólny świat’ dotykamy następującej kwestii: Pozostając 
w kręgu migracji, możemy zastanawiać się nad tym wszystkim, co dotyczy spo
tykających się kultur, czy też kształtowania się dynamicznej, interaktywnej oso-
bowości. Zauważamy, że w dzisiejszym świecie pluralizmu i wielokulturowości 
taki typ osobowości sam w sobie stanowi wartość obiektywną. Dla przykładu 
liczny napływ imigrantów niemówiących językiem angielskim do Australii po 
drugiej wojnie światowej skłonił rząd tego kraju do przyjęcia i zaakceptowania 
wielokulturowości jako zasady dla szczegółowych rozwiązań lansowanych w tak 
zwanym Raporcie Galbally‘ego (Committee of Review of Migrant Services and 
Programmes – Komisja Przeglądowa Służb i Programów Migracyjnych (Smolicz, 
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Secombe 1999: 390). Podkreślanie zalet wielokulturowości jako raczej zróżni
cowania wzbogacającego aniżeli podziału dyskryminującego, zarazem położenie 
akcentu na procesy interakcji, a nie izolacji zmierzało w sumie do uwzględnienia 
i aprobaty odmienności kulturowych i etnicznych w ramach tego, co jako płasz
czyzna porozumienia prowadziło do współistnienia na prawach wzajemnego do
pełniania, a nie współzawodnictwa15.

6. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE KULTUROWE

Procesy globalnej unifikacji kulturowej owocują kontrprocesami, kontrten-
dencjami. Dla przykładu odmienne wektory charakteryzują współobecność ho
mogenizacji i heterogenizacji, dekontekstualizacji i rekontekstualizacji, dalej 
deterytorializacji i reterytorializacji, domestyfikacji i kospomopolityzacji, uni
fikacji i dywersyfikacji, wreszcie lokalności i globalności oraz tożsamości ver-
sus zagubienia, utraty korzeni. To tłumaczy potrzebę organizacji różnorodności 
i uzasadnia powody, dla których kultura współczesna może być opisywana jako 
system interakcji wartości, symboli oraz różnorodnych wizji świata. (Korporo
wicz 1999: 238). W tym upatruję zalety filozofii kultury jako dyscypliny, podob
nie jak antropologia, dotykającej egzystencjalnych pytań człowieka bez względu 
na czas, w którym przyszło mu żyć. To także otwiera przed refleksją nad kulturą 
nowe horyzonty myśli, które właśnie w filozofii młodego Znanieckiego odna
lazły swoje trwałe fundamenty. Nie bez powodu wskazuje się, że współczesna 
świadomość metodologiczna cechuje się postawą dosyć paradoksalną, polegają
cą na stronieniu od jednoznacznych rozstrzygnięć i godzeniu rozmaitych tenden
cji. W tej przestrzeni niejednoznaczności, przechodniości zawierania się mieści 
się refleksja nad kulturą, rozpoznana wcześniej przez Znanieckiego w koncepcji 
wartości.

Trzeba mieć na uwadze, że dodatnio waloryzowana – w idiomie współcze
snym – właśnie ze względu na owe niejednoznaczne tendencje kulturowe tak 
zwana osobowość dialogiczna, otwarta na międzykulturowe spotkania, nasta
wiona na negocjacje, nie wyczerpuje faktycznie puli realnych zachowań. Jest 
wiele empirycznych świadectw, potwierdzających, że ‘formy socjalizacji wielo-
kulturowej prowadzą do różnych form dezintegracji’ (Korporowicz 1999: 243), 
konfliktów, rodzą postawy obronne, niekiedy agresywne lub ucieczkowe. Kata
rzyna Kułakowska w tekście pod znamiennym tytułem Oblicza buntu. Praktyki 
i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej stawia za autorem omawianej przez 
siebie konferencji, B. Grubichem, pytanie: czy Znaniecki byłby dziś antygloba-

15 Podobne intencje zauważalne były też w innych krajach świata w nawiązaniu do wcześniej
szych rozwiązań, jakie znane są pod postacią metafory melting pot.
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listą? (Kułakowska 2010: 225). Wiele przesłanek jego filozofii może sugerować, 
że tak. Był krytykiem materializmu, pragnął całościowej zmiany systemu, bliskie 
mu były idee solidarności międzyludzkiej , dodam, że marzył o ludziach mądrych 
a pięknych. 

W tej samej optyce mieszczą się dzisiaj tak zwane kultury oporu z właściwą im 
filozofią odmowy uczestnictwa w tym, czego się nie akceptuje (Krajewski 2010: 
42). Przybierają one rozmaite formy, posługują się wieloma rożnymi strategiami, 
w tym zmieniającymi kody symboliczne aż po ich zawłaszczenie, wszystko po 
to, aby wyrazić opór, niezgodę, protest, bojkot, bunt (Rewers 2010: 5). Zauważ
my jednak, że w świecie hybrydalnej rzeczywistości czasów późnej nowoczesno
ści, w której, jak mówi Ewa Rewers, cytując tytuł książki Marshalla Bermana 
Wszystko co stałe rozpływa się w powietrzu, niełatwo jest ludziom znaleźć punk 
ty  oparcia , także dla rozmaitych działań wywrotowych, czy – stosując jej ter
minologię – subwersyjnych praktyk (Rewers 2010: 7). Uczestnicy strategii oporu 
kontestujący rzeczywistość, której nie afirmują, jednocześnie powracają więc do 
związków i afiliacji znanych z przeszłości, chociaż robią to dyskretnie, bez gło
śnych manifestacji. Wynajdują tradycję, umieszczają ją w nowych kontekstach, 
starają się tchnąć nowe życie w wybrane przez siebie enklawy codzienności. 

Piotr Gliński zauważa, że sposobem radzenia sobie w sytuacjach kul turowe 
go przymusu jest tworzenie enklaw kulturowo-aksjologicznych (Gliński, 2010: 
58). Do najbardziej powszechnych we współczesnej Polsce zalicza e n k l a w y 
u c i e c z k o w e, a wśród nich te związane z ’nową lokalnością, wiejskimi spo
łecznościami alternatywnymi’. Co dla podejmowanego tematu ważne, Gliński 
włącza w krąg enklaw ucieczkowych także te, które są związane z emigracją za
robkową po maju 2004 roku. Nie czas i miejsce, aby rozwijać typologię enklaw 
przedstawioną w tekście pod tytułem Podział kulturowy: fragmentaryzacja czy 
rozpad?, warto natomiast dostrzec, szczególnie ze względu na podejmowaną na 
nowo myśl Znanieckiego, że współczesne enklawy kształtują się na podstawie 
s y s t e m u  a k s j o n o r m a t y w n e g o . Ich forma ucieczkowa może się wyra
żać w buncie przeciw ‘wylewaniu się amoralnej materii na obszar całej współ-
czesnej kultury i stosunków społecznych’ (Gliński 2010: 69), ale też, odwrotnie, 
mogą one, wykorzystując amoralną aksjologię, skupiać się w rzeczywistości za
kulisowej (Gliński 2010: 68).

Przejawy kulturowego oporu zdają się prowadzić do uruchomienia nowych 
procesów więziotwórczych na tle zagrożeń entropią. Dostrzega się je coraz wy
raźniej także w perspektywie indywidualistycznego samoupodmiotowienia, auto-
nomicznego odklejania się lub nieustannego orientowania się na różnice (Droz
dowski 2010: 30). Nie wolno tracić z oczu tej drugiej strony, jakby zaprzeczającej 
intencjom dialogu w pluralistycznych społeczeństwach. Równocześnie daje się 
obserwować, też w ramach działań oporu, rozmaite formy aktywności, także 
zinstytucjonalizowanej, których celem jest obrona ludzi wykluczonych, zmargi
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nalizowanych. Do takich działań można zaliczyć ruch obrony nielegalnych imi
grantów. Przykładem obywatelskiego sprzeciwu jest tak zwana Sieć Edukacji bez 
Granic (RESF: Re’seau Education Sans Frontie’res), która wspiera procedurę le
galizacji zwłaszcza tych imigrantów, których dzieci rozpoczęły naukę w szkołach 
francuskich (Kułakowska 2010: 226).

Myślenie o wspólnym świecie kojarzy się z kategorią kosmopolityzmu. Warto 
w związku z tym zapoznać się z opinią córki Znanieckiego – Heleny Znaniecki-
Łopaty, która sylwetkę swojego ojca kreśli na tle kosmopolitycznej społeczności 
uczonych (Znaniecki-Łopata 1999: 249 i następne). Po pierwsze odwołuje się do 
osobistych deklaracji ojca, który określił swoje pochodzenie jako niezwykle kosmo-
polityczne. Po drugie przywołuje jego credo dotyczące prawdziwego braterstwa 
wszystkich pracowników naukowych, co znajdowało wyraz w przekonaniu o wza
jemnym sobą zainteresowaniu, poważnej krytyce, ale też uznaniu, pochwałach, 
wspieraniu i wzajemnym podtrzymywaniu się w poszukiwaniach badawczych 
niezależnie od różnic klasowych, rasowych czy religijnych (Znaniecki-Łopata 
1999: 250). Pozostając przy kwestii kosmopolityzmu, pozwolę sobie przytoczyć 
pogląd Kwame Anthony’ego Appiah profesora filozofii na Uniwersytecie Prince
ton, autora książeczki na temat nowożytnego kosmopolityzmu. Appiah twierdzi, 
że koegzystencja […] zależy od zdolności wyrażania zgody na praktyk i  (podkre
ślenie M.W.) przy jednoczesnym braku zgody co do ich uzasadnień (Appiah 2008: 
10). To z kolei umniejsza wagę kulturowego zaplecza: wartości, norm, postaw, 
a więc tego, co Florian Znaniecki określił jako system aksjonormatywny. 

Kto więc ma rację – klasyk polskiej socjologii czy wspomniany badacz wie
lokulturowości, odżegnujący się od tak zwanej „czystości kulturowej”? Czy 
trafia nam do przekonania twierdzenie współczesnego kosmopolity: ‘żeby mieć 
dom, nie potrzebujemy, nigdy nie potrzebowaliśmy, ustabilizowanej wspólnoty, 
homo genicznego systemu wartości’? (Appiah 2008: 138). Warto przyjrzeć się tej 
konstatacji i nie traktować jej jak prawdy oczywistej, bowiem dom nie wszę
dzie znaczy to samo16. Zauważmy, jak na tle wcześniejszej konstatacji Kwame 
Anthony’ego Appiah, który dyskredytuje potrzebę wspólnoty, proroczo i trafnie 
brzmią słowa Floriana Znanieckiego: ‘żyjąc wyłącznie dla teraźniejszości, brutal-
nie pewni siebie w swej niewiedzy, ceniąc jedynie korzyści widzialne i bezpośred-
nie, nowi panowie świata, jak fellachowie egipscy, używać będą głazów z daw-
nych świątyń do budowania mieszkań dla siebie’ (Znaniecki 1921: 55) Dodam, 
takich mieszkań i domów, o jakich pisze Appiah – syn Angielki i Ghanijczyka, 
wychowany w Ghanie, absolwent Clark College w Cambridge: zadeklarowany 

16 Jak zauważa Jadwiga Staniszkis, w języku chińskim słowo „dom” wyraża się przez połą-
czenie dwóch pojęć („dach” i „prosiak”). Chodzi o wydobycie relacji „opieki”. Budynek („dom” 
w naszym rozumieniu) może stać dalej, ale gdy owa relacja znika, dla Chińczyka przestaje być 
domem. Dodam od siebie, że nie tylko dla Chińczyka. 
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orędownik kosmopolityzmu. Zastanawiam się, jak ów profesor filozofii, urodzony 
w Afryce, mieszkający w Stanach, nadto przekonany do misji szerzenia cywili
zacji kosmopolitycznej w świecie, piszący, że kosmopolityzm w równym stopniu 
wiąże się z inteligencją i ciekawością, co zaangażowaniem (Appiah 2008: 196), 
może – pozostając przy metaforze domu – nie brać pod uwagę, tego, co z jednej 
strony wyartykułował Znaniecki, a co dopowiedziała Staniszkis, przypominając 
kulturowo uwarunkowane znaczenie domu, a więc wcale nie uniwersalne. W tym 
miejscu, nie zgadzając się z argumentacją Appiah i jego godnym lepszej sprawy 
dyskredytowaniem prób działań zmierzających do zachowania odrębności kul
turowych, warto dodać, że zobowiązania etyczne kosmopolityzmu, polegające, 
jak chciał Robert Sibley, na dążeniu ‘ze wszystkich sił… do rozciągnięcia na-
szych konkretnych rzeczywistości tak, aby objęły kilku odległych, uogólnionych 
«innych», którzy, jak nam się mówi, są naszymi sąsiadami w świecie (Sibley 2000, 
cyt. za Appiah 2008: 183), wymagają – moim zdaniem – socjalizacji we wspólno
cie i doświadczenia grupowych wartości.

Wcześniej rozważane oceny migracji, w powiązaniu z zapleczem wyjścio
wych założeń, można by raz jeszcze przywołać po tym, co ukazał Leszek Korpo
rowicz, w tendencjach i kontrtendencjach kultury współczesnej. Główny bohater 
tego eseju – Florian Znaniecki – zanim, całkiem przypadkowo, spotkał się z Wil
liamem Thomasem, pełnił funkcję dyrektora Biura Towarzystwa Opieki nad Wy
chodźcami. Zadaniem tej instytucji, reprezentowanej przez dyrektora, było niesie
nie pomocy i porad w sprawie wyboru optymalnych kierunków i miejsc migracji, 
a także ochrony przed nieuczciwymi agentami. W rezultacie sprowadzało się to 
do woli zatrzymania w Polsce najlepszych ludzi i ułatwianie wyjazdu pozostałym. 
W taki właśnie sposób widział rolę i zadania swojego młodego współpracownika 
William Thomas.

Z dzisiejszej perspektywy lekcje, których udziela nam Znaniecki, przydadzą 
się tym badaczom transformacji postsocjalistycznej, którzy odnajdą w nich – jak 
pisze Joanna Kurczewska – gotowe koncepcje narodu, cywilizacji, kultury, inte
ligencji, autorytetów (Kurczewska 2009: 294). Okazują się, co starałam się una
ocznić na podstawie własnych i nie tylko własnych badań, pożyteczne dla oglądu 
migracji w perspektywie wielodyscyplinowej i przy uwzględnieniu podejścia an
tropologicznego. Odnajduję zbieżność pomiędzy pomysłami filozoficznymi i so
cjologicznymi klasyka w wymiarach: kontaktu kulturowego, wartości – postaw, 
układów odosobnionych, systemów aksjonormatywnych a tym, co od zawsze 
było cechą antropologicznej sygnatury. 

Z drugiej strony nie można pomijać tego, że Znaniecki pozostanie nadal nie
zauważony przez tych badaczy, którym nie odpowiada podejście kulturalistyczne, 
bez względu na to, czy w ich mniemaniu nie bardzo pasuje ono do preferowanych 
analiz mocnych podmiotów politycznych i ekonomicznych (Kurczewska 2009: 
295), czy twardych uwarunkowań materialno-ekonomiczno-demograficznych. 
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Tak czy inaczej przestrzegałabym przed lekceważeniem jego dorobku, nawet jeśli 
budzi on u niektórych mieszane uczucia. Zawsze pozostaje nam czytanie Znaniec
kiego tak, jak starałam się przedstawić jego dokonania w tym tekście, a więc jako 
tropienie i tłumaczenie jego myśli na język dzisiejszej humanistyki.
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