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Wprowadzenie

We współczesnym dyskursie naukowym refleksyjność stanowi jedną 
z głównych narracji. W naukach społecznych wiąże się ją z nastaniem rzekomo 
całkowicie odmiennej formacji, czy też kondycji społecznej, zwanej późną 
nowoczesnością1. Sytuacja ta, określana także płynną nowoczesnością2 czy też 
społeczeństwem ryzyka3, charakteryzować się ma m.in. rozbiciem dawnych, 
charakterystycznych dla wczesnej fazy nowoczesności, struktur społecznych 
(np. klasowych). Teoretycy późnej nowoczesności twierdzą, że jednostka nie 
jest już ograniczona przez owe zewnętrzne struktury, a zmuszona dokonywać 
nieustannych, krótko- i długoterminowych wyborów (od działań codziennych 
aż po kwestie wyboru partnera, pracy czy stylu życia). Na tym zasadza się 
refleksyjność jednostkowa, inaczej mówiąc urefleksyjnienie tego, co do tej 
pory miało charakter rutynowy, zorganizowany zgodnie z nieświadomie przyj-
mowanymi nakazami tradycji. Anthony Giddens podkreśla, że cała tożsamość 
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1 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka 
w porządku społecznym nowoczesności, PWN, Warszawa 2009; A. Giddens, Konsekwencje 
nowoczesności, WUJ, Kraków 2008.

2 Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wyd. Sic!, Warszawa 2007.
3 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze ku innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2002.
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jednostki staje się w społeczeństwie posttradycyjnym przedsięwzięciem reflek-
syjnym4, zaś Alain Touraine przypisuje współczesnemu człowiekowi znaczną 
podmiotowość sprawczą – włączanie się w ruchy społeczne, działalność pu-
bliczną, a tym samym potencję przekształcania struktur świata społecznego, 
często wbrew tradycji, instytucjom czy normom moralnym, którym może 
zdecydowanie się przeciwstawić5. W ujęciach bardziej radykalnych, zwłaszcza 
neoklasycznej – dominującej dziś – ekonomii, jednostka traktowana jest jako 
podmiot w pełni świadomy i racjonalny (homo oeconomicus). Uważa się, że 
podejmuje ona spójne decyzje, będące konsekwencją zamierzonych wyborów. 
Takie ujęcie, jak i całą tak zorientowaną w wyżej zarysowanym sensie per-
spektywę, zaczyna przenosić się do innych dyscyplin, czego przykładem jest 
„bezrefleksyjne” wejście pojęcia refleksyjności do dyskursu nauk prawnych. 
Trzeba bowiem zauważyć, że wspólną cechą ujęć, które akcentują wszech-
obecność refleksyjności, jest ich abstrakcyjny, czysto teoretyczny charakter. 
Kiedy zwrócimy się ku podejściom osadzonym w empirii, rzecz przedstawia się 
odmiennie. Okazuje się bowiem, że zarówno założenie o działaniach podmiotu 
jako ze swej istoty refleksyjnego, jak i pretensje naukowców w tym względzie, 
są błędne. Aby to zrozumieć, rozważyć należy refleksyjność prawa z punktu 
widzenia socjologii krytycznej, zaproponowanej przez francuskiego badacza 
Pierre’a Bourdieu, który z jednej strony kwestionuje rzekomą refleksyjność 
działań zwykłych aktorów społecznych, jak i wyjaśnia społeczne warunki, 
jakie muszą nastąpić, aby mogła zaistnieć realna refleksyjność intelektualistów, 
a więc także badaczy zajmujących się rozważaniami nad prawem.

1. Działania podmiotów – zmysł praktyczny

W swojej teorii praktyk społecznych Bourdieu proponuje wprowadzenie 
pojęcia zmysłu praktycznego (habitusu) dla wyjaśnienia schematów myślenia 
i działania człowieka w świecie. Podkreśla, że choć jednostki są autorami 
własnych działań, to jednocześnie pozostają ograniczone przez „[...] określone 
możliwości i nie-możliwości narzucone przez strukturę, w której się znajdują, 

4 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa 2002. 
5 A. Touraine, Rola podmiotu w społeczeństwie nowoczesnym, [w:] A. Jasińska-Kania, 

L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, 
Scholar, Warszawa 2006, s. 769–789.
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i przez pozycje, które w tej strukturze zajmują”6. W socjologicznym sporze 
między strukturalizmem Claude’a Levy-Straussa7 a fenomenologią Jeana Paula 
Sartre’a8, Bourdieu sytuuje się więc pomiędzy, tworząc spójną koncepcję, łą-
czącą strukturę społeczną (pole, w którym działa jednostka) z zakorzenionymi 
w ciele jednostek dyspozycjami (habitusem). Rozważmy to stanowisko.

Zmysł praktyczny to wytworzone w socjalizacji trwałe struktury poznawcze 
oraz schematy działania. Innymi słowy są to obiektywne społeczne dyspozycje, 
które uwewnętrzniają się (internalizują) w jednostce. Podpowiadają jej jak 
widzieć sytuację, a następnie wyznaczają odpowiednią do owego postrzegania 
reakcję. Ich przejawem może być zarówno sposób posługiwania się językiem, 
styl życia, gust, jak i dokonywane wybory matrymonialne itp. Zmysł praktycz-
ny działa jak rama ukierunkowująca działanie9, niemal automatycznie określa, 
jak się zachować. Wskazuje również przestrzeń możliwości – podpowiada, 
co jest „właściwą rzeczą do zrobienia” w konkretnej sytuacji, a także co jest 
dla danego podmiotu możliwe i dostępne (co „można” a czego „nie można 
pomyśleć”, co „jest dla mnie” i „nie jest dla mnie”10). Bardzo szybko staje się 
więc „pierwszą i ostatnią rzeczywistością”11. Co najważniejsze, mimo iż struk-
tury habitusu są nabyte, stanowią nieświadomy, subiektywny aspekt struktury 
społecznej. Jednostki zazwyczaj postrzegają je jako własne, gdyż zakorzeniają 
się w nawykach cielesnych12. Ludzkie ciało przyswaja bowiem arbitralne 
społeczne właściwości i właśnie ten fenomen jest przyczyną złudzenia, że to, 
co zostało nabyte, jest wrodzone13.

Tym samym, podmioty społeczne, wyposażone w struktury habitusu, pod-
porządkowują się tym strukturom i działają niejako poniżej progu świadomości. 
Prowadzić to musi do odrzucenia wizji człowieka jako homo oeconomicus, jak 
również do rezygnacji z wiążącego się z tą wizją szeregu założeń o kalkulacyj-
ności i racjonalności jego działań z jednej strony, jak i czystego automatyzmu 
(mechanicyzmu) z drugiej.

  6 P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, PWN, Warszawa 2009, s. 86.
  7 C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Aletheia, Warszawa 2011.
  8 J.-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, Zielona Sowa, Kraków 2007.  
  9 T. Warczok, Konstruktywny zwrot filozofii i socjologii w projekcie teoretycznym Pierre’a 

Bourdieu, Przegląd filozoficzny 2013/3(88), s. 46.
10 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, WUJ, Kraków 2008, passim.
11 Idem, Rozum praktyczny. O teorii działania, WUJ, Kraków 2009, s. 22.
12 Idem, Social Space and Symbolic Power, Sociological Theory 1989/7, s. 17.
13 Idem, Medytacje pascaliańskie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s.193–194.
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Dla rozważań nad refleksyjnością kluczowe znaczenie ma fakt, że nabyty 
przez podmiot system percepcji i preferencji jest zrelatywizowany do zajmo-
wanego w przestrzeni społecznej miejsca. Innymi słowy, jednostka przynależąc 
do świata społecznego widzi go z określonego punktu, który – jak zostało 
wyjaśnione – jest przez nią nierozpoznany. Co więcej, podmioty działające 
w danym uniwersum społecznym (np. w świecie artystycznym, prawnym) 
i zajmujące zbliżone pozycje, wykształcają podobne schematy mentalne 
i praktyki działania – przez co wzajemnie rozumieją się i tworzą względnie 
spójną klasę społeczną14. W ten sposób bez żadnego wyróżnionego dyrygenta 
dokonuje się szczególna, jak ją określa Bourdieu, orkiestracja habitusów15, 
która otwiera przestrzeń porozumienia między podmiotami znajdującymi się 
w tym samym położeniu. Za przykład posłużyć może termin „grupa”, który 
inaczej odczyta matematyk, a inaczej artysta czy socjolog, gdyż każdy z nich 
zrozumie go zgodnie z logiką pola do którego przynależy. Właśnie dzięki 
wspólnocie podzielanych założeń, możliwe staje się również porozumienie 
między prawnikami – wspólna edukacja i podobne doświadczenie budują 
w nich bowiem podobne struktury postrzegania (interpretacji, oceny) i działa-
nia. Pole formułuje też szczególne zasady, choćby tę w polu sztuki, mówiącą 
o tym, że „dzieła sztuki należy kontemplować estetycznie – a nie religijnie 
lub erotycznie itp.”16. Podobna zasada obowiązuje w polu prawnym – „teksty 
prawne należy czytać w sposób prawniczy”, czyli mając ku temu dyspozy-
cje – przede wszystkim odbyte studia kierunkowe17. Jednakże, jak dowodzi 

14 P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, 
Warszawa 2006. 

 Termin „klasa” nie jest tu stosowany w znaczeniu przyjętym w naukach społecznych (np. 
w sensie marksowskim). Chodzi raczej o wyodrębnienie pewnej kategorii społecznej, np. 
klasyfikacja według płci, zawodu, narodowości itp. Zatem klasa u Bourdieu tworzy się nie 
tylko materialnie (jak u Marksa), ale też symbolicznie, co oznacza, że tworzą ją i warunki 
materialne (np. rozmieszczenie poszczególnych kapitałów), i sposoby jej postrzegania (np. 
gust, styl życia). Zob. P. Bourdieu, Symbolic Capital and Social Classes, Journal of Classical 
Sociology 2013/13, s. 292–302. Zatem, klasa dla Bourdieu istnieje o tyle, o ile istnieją agenci 
wystarczająco silni do reprodukowania stałych, charakterystycznych struktur dyspozycji, 
które grupa w pełni rozpoznaje. Zob. idem, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, 
Scholar, Warszawa 2005, passim.

15 Idem, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, Wyd. 
Marek Drewniecki, Kęty 2007, s. 193.

16 Idem, Medytacje..., s. 84–85.
17 Interesujące jest to, że zasada ta znajduje powszechne społeczne uznanie. Uważa się, że laik 

(osoba spoza pola prawnego) nie może właściwie interpretować (i rozumieć) przepisów 
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francuski socjolog, podmiot przynależący do danego pola nie potrafi w pełni 
zobiektywizować swego spojrzenia18. Stąd dopiero odczytanie tekstu (również 
prawnego) z punktu widzenia innego uniwersum, umożliwia jego alternatywne 
i uzupełniające zrozumienie – rozpoznanie głębszych jego warstw, nieświa-
domie przyjętych doktryn, czy ukrytych ideologii.

Więcej stanie się jasne, gdy umiejscowimy przekonania pojedynczego 
podmiotu w przestrzeni społecznej – w polu prawnym, które działa jak wspo-
mniany wyżej „system współrzędnych”19 i w którym ogniskują się przekonania 
i wierzenia prawników jako relatywnie spójnej grupy społecznej. Podobne 
obserwacje w badaniach dotyczących pola ekonomicznego poczynił Frederic 
Lebaron, udowadniając, że osoby zarządzające bankami centralnymi łączy 
podobny sposób myślenia i wiara w te same teorie ekonomiczne20.

2. Pole – ograniczenia strukturalne

W koncepcji Bourdieu przestrzeń społeczna składa się z odrębnych, 
względnie autonomicznych mikrokosmosów, zwanych polami, które wspól-
nie, w swych dominujących częściach, tworzą uniwersum szczególne, zwane 
metapolem władzy21. Pole prawne, obok pola sztuki, pola religijnego, ekono-
micznego czy politycznego, jest więc jednym z takich mikroświatów. Jest ono 
względnie niezależne od innych pól społecznych – wytwarza własne reguły, 
które w nim obowiązują, a także określa stawki, o które toczy się gra. Każde 
bowiem pole, także i pole prawne, jest miejscem symbolicznej rywalizacji 

prawa. Sytuacja ta, jedynie z pozoru oczywista, pokazuje ukrytą władzę prawników – zmo-
nopolizowanie przez nich obszaru życia społecznego i uczynienie wyłącznie siebie depozy-
tariuszami kompetencji prawnej. Bourdieu ukazuje ten historyczny proces autonomizowania 
się pola prawnego i monopolizowania uprawnień przez prawników w swojej ojczyźnie. 
Zob. idem, From the King’s House to the Reason of State: A Model of the Genesis of the 
Bureaucratic Field, Constellation 2004/1/1, s. 16–36.

18 Może tego dokonać dopiero po spełnieniu pewnych warunków, przede wszystkim rekon-
strukcji przestrzeni społecznej, w której działa i rozpoznaniu zajmowanego w niej miejsca 
(por. przyp. 29, poniżej).

19 Idem, Rozum praktyczny..., s. 45.
20 F. Lebaron, The Space Economic Neutrality: Types of Legitimacy and Trajectories of Central 

Bank Managers, International Journal of Comparative Sociology 2000/37/2, s. 215.
21 P. Bourdieu, The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power, Stanford University 

Press, California 1996, cz. IV. 
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o dominację i uznanie. Przybiera ona postać współzawodnictwa o najcenniej-
szy w tym uniwersum zasób (w teorii Bourdieu – „kapitał”22) umożliwiający 
uzyskanie dominującej pozycji. Uniwersum prawne stanowi więc przestrzeń 
społeczną, w której toczy się walka między podmiotami o posiadanie prawo-
mocnej (nabytej w formalnym i praktycznym procesie edukacyjnym) i uznanej 
kompetencji wyrażania prawa i jego interpretacji (kapitał prawny)23. Podmioty 
prawne działające w polu prawnym rozpoznają, o co toczy się gra (np. zostanie 
sędzią, profesorem prawa) i włączają się w nią. Bourdieu określa to zjawisko 
mianem illusio (z łac. ludus – gra, zabawa) i tłumaczy je jako ‘zaangażowanie 
w grę’. Gra jest w pełni zrozumiała jedynie dla podmiotów danego mikroświata, 
a sam fakt uczestnictwa w niej jest dowodem istnienia illusio. Jego wynikiem 
jest przyjęcie (często nieświadomie) doksy danego pola, będącej zespołem 
ukrytych założeń, konstytuujących konkretną przestrzeń społeczną. Doksa to 
wytworzone w strukturach pola sposoby myślenia i działania, których się nie 
kwestionuje, gdyż po wejściu w jego obieg, stały się niepodważalne. Zatem 
jednostki, uczestniczące w danym uniwersum, przyjmują je bezrefleksyjnie 
– jako pewne „podstawy wiary”, oczywistość, której się nie poddaje w wątpli-
wość. W polu prawnym doksę stanowią na przykład założenia o racjonalności 
podmiotów działających, zarówno ustawodawcy, organów stosujących prawo, 
jak i podmiotów, które prawo ustanowione naruszają. Do doksy zaliczyć 
można również indywidualizm metodologiczny (pomijający w analizie dzia-
łania jednostek strukturę społeczną, w której te jednostki działają24) czy też 
niemożność podważenia uniwersalnego i bezinteresownego charakteru prawa. 
Wreszcie także szczególną relację władzy z czasem – niewypowiedzianą wiarę 
w konieczność długiego procesu zdobywania uprawnień (np. studia, aplika-
cja), osiągnięcia określonego wieku dla zajęcia określonego stanowiska (np. 
sędziego NSA po uzyskaniu 35 lat). 

22 W swoich pracach Bourdieu konsekwentnie odcina się od wąskiego, marksistowskiego ujęcia 
kapitału. Określa nim wyłącznie kapitał ekonomiczny, podkreślając konieczność wyróżnienia 
w przestrzeni społecznej również kapitału kulturowego (np. dobre maniery, tytuł naukowy, 
płótno malarskie) i kapitału społecznego (np. znajomości, towarzyskie koneksje). Zob. idem, 
The Forms of Capital, [w:] J.C. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for 
Sociology of Education, Education, Greenwood Press, New York 1986, s. 241–258.

23 Idem, The Force of Law. Toward the Juridical Field, The Hastings Law Journal 1987/38, 
passim.

24 Socjologia od swego początku zmaga się z iluzją indywidualizmu, co wyraził �mile Dur-
kheim w słynnym już stwierdzeniu, iż to, co społeczne należy wyjaśniać przez społeczne. 
É. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa 2007.
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Z tego powodu jednostki znajdujące się w uniwersum podejmują grę, znając 
nie tylko specyficzne dla danego pola korzyści płynące ze zdobycia cennych 
zasobów, ale również wiedząc, raczej tacite niż explicite, jakie środki mogą do 
owych korzyści doprowadzić, a także które z nich są dozwolone. Na podstawie 
przekonania o podzieleniu wspólnej doksy, podmioty uniwersum prawnego 
mogą również przewidywać poziom wiedzy i zasobów innych uczestników, 
ich działania i reakcje. Co ważne, „[...] przystąpienie do gry przebiega niewi-
docznie, stopniowo, [stąd] uzyskanie specyficznego habitusu jest w gruncie 
rzeczy nieuchwytne [...]. [W]łączanie w pole nie polega bynajmniej na świa-
domym i rozważnym zaangażowaniu ani na dobrowolnej umowie. Pierwotne 
zaangażowanie nie ma źródła, ponieważ istnieje zawsze, zanim jeszcze dojdzie 
do zaangażowania, i ponieważ, kiedy zastanawiamy się, czy przyłączyć się do 
gry, gra jest już w mniejszym lub większym stopniu ustanowiona”25. W ten 
sposób, gdy doksa włącza się w habitus jednostki, stając się elementem jego 
konstrukcji, następuje spotkanie struktury społecznej (pola) z podmiotem. 

Zatem, w interesującymi nas kontekście, pole prawne należy rozumieć tak-
że jako sieć, konfigurację obiektywnej relacji między pozycjami, jakie zajmują 
podmioty działające w danym polu a ucieleśnionymi strukturami poznawczymi 
w nich wytworzonymi. Elementy te wzajemnie oddziałują na siebie. Struktura 
pola wywiera wpływ na jednostki w taki sposób, że współwytwarza w nich ha-
bitus: aktorzy społeczni myślą i działają zgodnie z kategoriami wytworzonymi 
przez pole, w którym się znajdują. Nie oznacza to, iż są całkowicie bezwolni, 
jednak to zajmowana pozycja wyznacza przestrzeń możliwości ich działań, 
jak i sposób myślenia i percepcji26. Z tego też powodu prawnicy są ograni-
czeni w swej refleksyjności. Badając prawo nie mogą bowiem przekroczyć 
struktur prawniczej doksy, która jest wynikiem edukacji prawniczej i przyjęcia 
zasad, na których zbudowany jest świat prawa. Analizując instytucje prawne 
(w szeroko rozumianym sensie) czynią to zawsze jako podmioty zaangażowane 
w grę i z opisanych powodów najczęściej podporządkowują się doksie prawa 
i popadają w logikę jego dominacji27.

25 P. Bourdieu, Medytacje..., s. 22.
26 Idem, Rozum praktyczny..., s. 15–19.
27 M.R. Madsen, Y. Dezaley, The Force of Law and Lawyers: Pierre Bourdieu and the Re-

flexive Sociology of Law, The Annual Review of Law and Social Sciences 2012/8, s. 436. 
Nawet jeśli poszczególni badacze prawa rywalizują miedzy sobą w polu prawnym (np. o to 
czym jest prawo i jego reguły), walka ta jest możliwa wyłącznie przy przestrzeganiu zasad 
prawa, czyli po przyjęciu przez wszystkich wspólnej doksy. Aby bowiem przeciwstawić 
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3. Dwa błędy scholastycznego rozumu 

Ostatnią kwestią jaką należy rozważyć, by zrozumieć trudność podejmo-
wania zorientowanych refleksyjnych badań nad prawem, jest tzw. złudzenie 
scholastyczne, w które najczęściej uwikłani są naukowcy28. Jest ono pewną 
dyspozycją, wytwarzającą się wśród tych podmiotów społecznych, których 
nie ograniczają konieczności ekonomiczne. Jednostki te mogą „bawić się na 
serio”, czyli poświęcać swój czas wolny nauce i inwestowaniu w siebie. Proces 
nabywania tej szczególnej dyspozycji jest wynikiem edukacji szkolnej, a im 
dłużej ona trwa, tym silniej wytwarza się w jednostkach scholastyczna doksa. 
W miarę upływu czasu doksa staje się naturalną praktyką, niedostrzeganą przez 
tych, którzy się nią posługują. Złudzenie scholastyczne, jakie jej towarzyszy, 
to przekonanie o tym, że człowiek może oceniać świat społeczny, w którym 
uczestniczy, z dystansu, prowadzić nad nim nieustanną refleksję, wreszcie – 
co jest częstą domeną naukowców – posiadać niezależny punkt widzenia na 
swój własny punkt widzenia29.

Iluzja dotycząca dystansującego się rozumu jest szczególnie częsta wśród 
filozofów30, ale występuje także u wszystkich osób zajmujących się nauką, 

się obowiązującym w polu prawnym podejściom, ideom i temu, co one wyrażają, należy je 
wpierw podzielać – uznać za istotne i sensowne (P. Bourdieu, Medytacje..., s. 143–144). 
Nawet więc ci, którzy przeciwstawiają się ortodoksji prawa (a więc temu, co oficjalnie uznane 
zostało za obowiązujące w polu prawnym), tym samym sytuując się po stronie heterodoksji, 
ujawniają w ten sposób swoje przywiązanie do reguł doksy rządzącej polem prawym (idem, 
The Force of Law..., s. 844).

28 Idem, Rozum praktyczny..., rozdz. 7; idem, Medytacje..., zwłaszcza rozdz. I i II.
29 Idem, Medytacje..., s. 169. Bourdieu przeciwstawia się zarówno transcendentnemu pod-

miotowi Georga W.F. Hegla, jak i czystemu rozumowi Immanuela Kanta, postulując na 
wzór swojego mistrza Gastona Bachelarda refleksyjną epistemologię, czyli podjęcie próby 
zrozumienia nierozpoznanej społecznej determinacji poznania. Zob. D. Szwartz, Culture 
and Power. The sociology of Pierre Bourdieu, The University of Chicago Press, Chicago – 
London 1997, s. 31–35. Dla Bourdieu sposobem na zerwanie ze scholastycznym złudzeniem 
jest zrekonstruowanie przestrzeni społecznej, w której się działa (dla prawników będzie to 
odtworzenie struktury pola prawnego, dla socjologów – pola socjologicznego itd.) i umieszc-
zenie siebie jako punktu w tej przestrzeni. Wówczas można dostrzec całość sił społecznych 
oddziałujących na podmiot, także w zakresie postrzegania i interpretacji przezeń świata 
społecznego, w tym również interpretacji ściśle naukowej.

30 Wyrazistym przykładem jest pole filozoficzne, w którym złudzenia postrzegania świata 
z boskiego punktu widzenia są szczególnie silne. Zob. T. Warczok, Konstruktywny spór 
filozofii i socjologii..., passim.
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w tym prawem. W ich przypadku błąd ten przejawia się w dwóch obszarach. 
Z jednej strony polega na projektowaniu przez badacza na podmiot swych 
badań (człowieka) własnego doświadczenia, które wydaje mu się „czyste”31. 
Z drugiej zaś – na przecenianiu własnych możliwości autonomicznego myśle-
nia, czego skutkiem jest nieświadomość jego założeń, ergo społecznych wa-
runków, w których ukształtowało się myślenie scholastyczne32. Idąc za Karlem 
Mannheimem: naukowcom wydaje się, że są społecznie niezdeterminowani33, 
podczas gdy w rzeczywistości nie są niezakorzenieni. Wręcz przeciwnie, wiążą 
ich silnie określone relacje społeczne, w tym także, co skrzętnie próbuje się 
ukryć, relacje władzy34.

Dociekania prowadzone w nurcie socjologii krytycznej dowodzą, że 
podmioty działające niemal zawsze posługują się ucieleśnionym zmysłem 
praktycznym, co oznacza, że rzadko podejmują pogłębioną refleksję nad swymi 
zachowaniami czy tym, w jaki sposób myślą. Refleksyjność jest więc raczej 
sytuacją szczególną, wyjątkową, a nie, jak chcieliby tego naukowcy, zasadą. 
Staje się jednak niezbędną dla badacza, który, by osiągnąć praktyczne rezultaty 
w swojej pracy badawczej, musi dokonać „zobiektywizowani[a] siebie w świe-
cie produkcji kulturalnej w polu kulturowym”35, czyli uświadomić sobie, że 
on sam, jego sposób myślenia, działania, a nawet podejmowane przez niego 
tematy naukowe, nie są całkowicie neutralne, wyabstrahowane i niezależne. 
Przeciwnie, można umiejscowić je nie tylko historycznie, społecznie, kultu-
rowo, ale wyjaśnić również biograficznie36. 

Innymi słowy, w socjologii praktyk społecznych, jaką proponuje Bourdieu, 
nie wystarczy zobiektywizować przedmiot badań. Podmiot obiektywizujący 
(czyli badający rzeczywistość społeczną) sam musi stać się zobiektywizo-

31 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny..., s. 63.
32 Idem, Rozum praktyczny..., s. 162–163.
33 K. Mannheim, Ideologia i utopia, Wyd. Test, Lublin 1992, s. 123.
34 Należy zaznaczyć, że nie chodzi tu o expresis verbis formułowane przekonania polityczne, 

a więc nie o wyznawaną ideę (to, czy ktoś jest liberałem, konserwatystą czy socjalistą). Idzie 
o relacje mniej oczywiste, ukryte, związane z pozycją w polu prawnym, oraz, o czym nie 
należy zapominać, ulokowaniem tego pola na uprzywilejowanej pozycji metapola władzy.

35 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2009, s. 49.

36 Co pokazał Bourdieu, badając pole filozoficzne dzieła Martina Heideggera (P. Bourdieu, 
The Political Ontology of Martin Heidegger, Stanford University Press, Stanford, Califor-
nia 1991), czy w polu sztuki, analizując literaturę Gustava Flauberta (idem, Reguły sztuki. 
Geneza i struktura pola literackiego, Universitas, Kraków 2001).
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wany37. Owa podwójna refleksyjność (przedmiotu badań i siebie samego), 
czy „projekcja pozycji naukowca w przedmiot”38, wypływa z mechanizmu 
anamnezy, przypomnienia społecznych struktur, w których otrzymujemy 
praktyczną wiedzę39. Dla prawnika będzie to przypomnienie (uświadomienie) 
sobie uwikłania w aksjomaty nabyte w trakcie kształcenia prawniczego, zobiek-
tywizowanie doświadczeń płynących z podejmowanej praktyki, konfrontacja 
z przekonaniami podmiotów spoza prawniczego świata (osób badających prawo 
z punktu widzenia innych dyscyplin, zwłaszcza socjologii) o polu prawnym: 
regułach jego funkcjonowania jako systemu przepisów, jak i działań jego 
instytucji (sądy, prokuratura, korporacje) i podmiotów (prawników-prakty-
ków, profesorów prawa). Innymi słowy, zadanie pytania o społeczne warunki 
funkcjonowania swojej dyscypliny i indywidualnej trajektorii badacza prawa 
(np. miejsca jakie zajmuje on w uniwersum prawnym, czyli czy zajmuje po-
zycję dominującą czy zdominowaną).

Zakończenie

Pogłębiona refleksyjność jako metoda pracy naukowca, tak jak proponuje 
ją Bourdieu, wymaga rozpoznania zależności między sposobem myślenia 
a społecznymi warunkami, w jakich owo myślenie odbywa się. Analizie kry-
tycznej poddane zostają nie tylko przedzałożenia wszelkiej wiedzy, ale również 
pozycja samego badacza i jego własne schematy poznawcze.

Autoanaliza nie jest jednak łatwa. Przyznanie się do własnego uwikłania 
w schematy mentalne wymaga przekroczenia „siebie samego”, „bolesnego 
odcięcia”, w tym wypadku od prawniczej doksy – prawniczej deontologii, 
wyznawanego credo i wierzeń40. To poddanie w wątpliwość tego, co niejed-
nokrotnie stanowi fundament danej dziedziny. Staje się ona jednak niezbędna, 
jeśli chce się przeprowadzić refleksyjne badania jakiegokolwiek wycinka 
rzeczywistości społecznej.

37 Idem, Medytacje..., s. 20.
38 K. Sztandar-Sztanderska, Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a 

Bourdieu, WUW, Warszawa 2010, s. 16.
39 P. Bourdieu, Męska dominacja, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002, rozdz. 2.
40 P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, Zaproszenie..., s. 69.
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Warto także pamiętać, że praca badacza społecznego jest szczególnie 
trudna – niejednokrotnie polega na ujawnianiu tego, czego ludzie o świecie 
społecznym nie chcą wiedzieć, czemu zaprzeczają, gdyż poddaje w wątpliwość 
porządek i reguły ich świata lub jest zwyczajnie niewygodne (na przykład dla 
tych, którzy chcą utrzymać swą uprzywilejowaną pozycję). Jak pisze Bourdieu 
„[...] kiedy socjolog robi to, co powinien robić, przerywa zaczarowany krąg 
zbiorowej negacji: [...] usiłując dowiedzieć się i uczynić znanym to, o czym 
świat wiedzy nie chce wiedzieć, zwłaszcza o sobie samym, ponosi ryzyko, że 
zostanie uznany za osobę «puszczającą farbę»”41. W przypadku prawa uwaga 
ta jest jeszcze trafniejsza.

Ujawnienie, do jakiego jest zdolna tak rozumiana socjologia refleksyjna, 
niesie ze sobą możliwość odkrycia struktur rządzących uniwersum prawnym, 
które mogą okazać się zagrożeniem dla uprzywilejowanej pozycji tego uniwer-
sum w metapolu władzy42. Budowany w dyskursie społecznym obraz prawa 
przedstawia je jako pole bezinteresowne, służące dobru wspólnemu, jako 
niezaangażowany mediator konfliktów, zaś jego reguły jako uniwersalne, obiek-
tywne, neutralne, nieideologiczne itp. Prawdziwie refleksyjnie zorientowana 
socjologia prawa, która zdolna jest zdemaskować pozornie neutralny język 
prawniczy, uchwycić partykularność interesów pola prawnego i arbitralność 
narzuconych przez nie reguł, jest dla ortodoksji prawa i samych prawników 
właśnie z tych powodów niebezpieczna. Stąd wydaje się, że badacze prawa 
wolą, na poziomie zmysłu praktycznego, nie odkrywać iluzji swojego praw-
niczego Rozumu, pozostając pozornie refleksyjnymi.
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ILLUSIONS OF THE LEGAL MIND 
ON THE SOCIAL CONDITIONS OF NON-REFLEXIVE PRACTICES

( S u m m a r y )

Reflexivity is one of the main narratives in the contemporary scientific and legal discourses. 
A common characteristic of thus oriented approaches is their purely theoretic character. Pierre 
Bourdieu’s empirically grounded reflexive sociology questions the alleged reflexivity of an 
‘ordinary’ agent’s actions, while attempting to explain the social conditions that need to occur 
for a real reflexivity of the intellectuals to come about. 

The purpose of this paper is to present conditions that hinder, or prevent the carrying out 
of fully reflexively oriented research of law. Firstly, it explains that individuals acting in the 
world almost always employ an embodied ‘practical sense’ – mental schemata and schemata of 
action developed in the process of socialisation. Secondly, the paper proves that subject’s (also 
a lawyer-researcher) way of thinking is a result of his or her position within a social structure 
(in the field of law). Thirdly, it is shown that the illusion of a fully distanced mind is a special 
kind of disposition of an intellectual – a disposition that prevents him or her from recognising 
the social conditions of her thinking. 

It is stipulated that what reflexively oriented research of law needs is not only the objec-
tification of the research subject, but also a critical analysis of the researcher’s standpoint. For 
a lawyer his would mean, among others, the awareness of their entanglement in dogmas acquired 
in the course of their education, objectification of practice-derived experiences, or confrontation 
with subjects from outside of the legal field (eg. sociologiests). 

Keywords: reflexive sociology of law, Pierre Bourdieu, field of law, legal doxa, scholastic fallacy
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