
STUDIA SOCJOLOGICZNE 2014, 1 (212)
ISSN 0039 3371

Jerzy Kaczmarek 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

MÓWIMY O RZECZACH – RZECZY „MÓWI ” O NAS

Marek Krajewski, „S  w yciu rzeczy”… Szkice z socjologii przedmiotów. Warsza-
wa: Fundacja B c Zmiana 2013, 283 s. 

Zaczn  do  nietypowo, bo od przywo ania ostatniego zdania, jakie pojawia si  
w recenzowanej ksi ce. Autor pisze tam tak: „Auto pozwala nam lepiej zrozumie  
rzeczywisto  i podzieli  si  z tym do wiadczeniem z innymi.” (s. 267). Zdanie 
to, stanowi ce podsumowanie ostatniej cz ci pracy, po wi conej reß eksji nad sa-
mochodami jako przedmiotami charakteryzuj cymi si  monstrualno ci  i hybrydal-
no ci , w znakomity sposób streszcza nam ide  ca ej ksi ki Marka Krajewskie-
go, a jest ni  próba opisu i zrozumienia rzeczywisto ci poprzez przedmioty, które 
otaczaj  ludzi. Rzeczy to tak naprawd  wska niki „mówi ce” o relacjach mi dzy-
ludzkich, obawach i l kach spo ecznych, ludzkich fascynacjach oraz o przemianach, 
które zachodz  w spo ecze stwie; s  równie  wa nymi elementami konstytuuj cymi 
nasz  codzienno . I w a nie paradoksalnie o tym jest ta ksi ka, a nie o rzeczach, 
b d cych jedynie pretekstem do rozwa a  nad yciem ludzkim, cho  i ono oczywi-
cie spotyka si  z tym, co materialne i wchodzi z nim w ró norodne relacje. 

Rozwa ania nad znaczeniem przedmiotów w yciu spo ecznym obecne by y 
w socjologii od zawsze, jednak cieszy y si  do  marginalnym zainteresowaniem. 
Je li po wi cano im jak  uwag , to w duchu oczywistych stwierdze , e wp ywaj  
one „w sposób istotny na zjawiska i stosunki spo eczne” (Nowak 1985: 95). Poza 
tym podkre lano ich wa ne funkcje symboliczne. Najszerzej jednak zajmowano si  
przedmiotami w kontek cie ich negatywnego wp ywu na jednostk  i spo ecze stwo, 
a wi c prowadz c analizy nad procesami uprzedmiotowienia i alienacji. Krajewskie-
go nie interesuje akurat taka perspektywa, lecz skupia si  na tym, co nazywa „jasn  
stron ” relacji cz owiek – przedmioty, a wi c na sytuacjach, „w których przedmioty 
pozwalaj  nam stawa  si  lud mi w ogóle b d  te  urzeczywistnia  specyÞ czn , 
lokaln  odmian  bycia cz owiekiem”. I dodaje zaraz zastrze enie, e nie chodzi tutaj 
o „aÞ rmowanie przedmiotów i ich roli w yciu spo ecznym, ale raczej dostarczenie 
kilku dowodów na to, e s  one niezb dne do tego, by my mogli by  lud mi – wi c 
oddanie przedmiotom tego, co im nale ne” (s. 45).

Mimo powy szych deklaracji mo na czasami odnie  wra enie, i  autor niekiedy 
zbli a si  do granicy aÞ rmuj cej przedmioty, nadaj c im ludzkie cechy. Mo na to po 
cz ci przypisa  pewnym ukrytym za o eniom antropologicznym b d  te  mecha-
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nizmowi, o którym mog aby pewnie co  powiedzie  psychologia twórczo ci nauko-
wej, a mianowicie o sytuacji naukowca zajmuj cego si  intensywnie i przez d ugi 
czas jakim  tematem b d  obiektem. Wtedy to skraca si  do nich dystans emocjonal-
ny i staj  si  one tym drugim, mówi cym do nas, tym, z którym si  spieramy i trak-
tujemy jak interlokutora – cho by nawet tym innym by y przedmioty. Trudno si  
wi c zgodzi  (je li te wypowiedzi odczytujemy wprost) z twierdzeniem, e „granica 
oddzielaj ca ludzi i obiekty materialne, jako dwie osobne formy istnienia, nie jest 
do ko ca zasadna i wymaga przemy lenia.” (s. 16). Istnienie ró nych zale no ci po-
mi dzy cz owiekiem a przedmiotami, których on u ywa, nie decyduje jednak o tym, 
by uznawa  te dwie formy istnienia za to same. Tudzie  z fragmentem mówi cym 
o tym, i  „przeciwstawienie tego, co ludzkie, temu, co materialne, mia o charakter 
wybitnie ideologiczny, s u y o demonstrowaniu wy szo ci cz owieka nad wszyst-
kim innym, co istnieje.” (s. 49). Chyba, e przyjmiemy jak  czysto materialistycz-
n  koncepcj  cz owieka, jednak autor sam nie prezentuje wprost zdecydowanego 
podej cia antropologicznego, wobec czego nie wiemy, czy jego stwierdzenia maj  
charakter ontologiczny. I jeszcze stwierdzenie, które mo e budzi  pewne pytania, 
a dotycz ce wiadomo ci ludzkiej ograniczono ci, która wed ug Krajewskiego „nie 
jest nam dana w sposób bezpo redni, ale poprzez materialne reprezentacje tego, co 
nieuchronne.” (s. 59). Nie do ko ca mo na si  z tym zgodzi , bo, owszem, material-
no  w jej nietrwa o ci pobudza nasz  reß eksj  nad przemijaniem i sko czono ci , 
ale samo wiadomo  cz owieka mo e si  doskonale bez niej obej . wiadcz  o tym 
mi dzy innymi bogate rozwa ania duchowe, teologiczne, Þ lozoÞ czne czy historio-
zoÞ czne nad fenomenem przemijania. 

Ksi ka „S  w yciu rzeczy…” Szkice z socjologii przedmiotów wpisuje si  
w coraz bardziej widoczny wspó cze nie nurt reß eksji nad przedmiotami w naukach 
spo ecznych, co zacz to ju  nie mia o okre la  jako zwrot ku materialno ci. Mówi c 
o tym e zwrocie wystarczy wymieni  chocia by nazwiska takich badaczy spo ecz-
nych, jak: Judith AttÞ eld, Igor Kopytoff, Don Slater czy Grant McCracken. Do nich 
do cza Marek Krajewski ze swoimi pracami po wi conymi socjologii przedmio-
tów. Szkoda tylko, e dost pne s  one jedynie w j zyku polskim, co powoduje ich 
nieobecno  w wiatowym dyskursie naukowym. Warto by zatem zastanowi  si  nad 
angloj zycznym wydaniem chocia by omawianej tutaj pracy. 

Marek Krajewski stworzy  w swojej ksi ce rozbudowany schemat socjologicz-
nej analizy przedmiotów wraz z ca  siatk  poj ciow , dzi ki której mo na precyzyj-
nie opisa  badan  rzeczywisto . To wielka zaleta tej pracy, gdy  proponuje nam ona 
narz dzia do prowadzenia dalszych analiz na tym obszarze. W celu przeprowadzenia 
klasyÞ kacji przedmiotów stosuje on poj cie stylów ycia przedmiotów, które pole-
ga na grupowaniu „rzeczy w zale no ci od tego, w jaki sposób s  one ulokowane 
i zmieniaj  swoje po o enie w sieciach relacji konstytuuj cych okre lon  zbioro-
wo  w obr bie przestrzeni wyznaczonej przez dwa […] wymiary: specyÞ ki relacji 

cz cej nas z przedmiotem i dost pno ci tego ostatniego naszemu do wiadczeniu 
zmys owemu.” (s. 84). Wyró nia te  kilka podstawowych zasad, które organizuj  
wspó czesne style ycia przedmiotów, a s  nimi: prymat pochodzenia przedmiotu 
nad jego wygl dem, funkcj  b d  u yteczno ci ; prymat ekstremalnych punktów 
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temporalno ci przedmiotów; wielofunkcyjno ; zasada komfortu; wymóg estetycz-
nego (a nie tylko funkcjonalnego) dopasowania przedmiotów. Nast pnie wprowadza 
poj cie motywów przewodnich, które s  „dominuj cymi rodkami do wiadczania 
i porz dkowania rzeczywisto ci, którymi pos uguje si  konkretna jednostka.” (s. 
106–107). Autor porównuje je do Þ ltru, przez który jednostka postrzega rzeczywi-
sto . Motywy przewodnie maj  równie  istotne znaczenie w okre laniu relacji po-
mi dzy cz owiekiem a przedmiotami, z drugiej za  strony przedmioty przyczyniaj  
si  do ich powstania. Inn  kategori  wprowadzon  przez Krajewskiego s  przedmio-
ty centralne, a wi c takie, które charakteryzuje „trwa o , niepodatno  na zmiany 
relacji w obr bie okre lonej wspólnoty, a poprzez to wyst powanie w roli punktów 
odniesienia i orientacji, to samo ciowych kotwic, róde  poczucia bezpiecze stwa, 
ci g o ci itd.” (s. 111). Wymienia te  pi  g ównych kategorii przedmiotów central-
nych wraz z ich subkategoriami: media wspólnoty, indeksy umiej tno ci (realiza-
cje i trofea), przedmioty osobiste (przedmioty-symbole, funkcjoznaki, dodatki, pa-
mi tki), separatory, zawalidrogi. I wreszcie jeszcze jedno istotne poj cie zwi zane 
z obecno ci  przedmiotów to re imy podtrzymuj ce, czyli „zarówno zbiory regu , 
jak i oparte na nich aktywno ci podejmowane przez jednostk  (a tak e te, które 
zostaj  zaniechane), których celem jest zapewnienie warunków trwania jej codzien-
no ci w czasie, pozbawione gwa townych zmian, a wi c te  zapewnienie podstaw 
adaptowania si  przez jednostk  do rodowiska, w sposób, do którego przywyk a, 
który sta  si  dla niej zwyk y, normalny, oczywisty.” (s. 134). Re imy podtrzymuj ce 
maj  istotne znaczenie w procesie podtrzymywania codziennego adu. Dzieje si  to 
za  poprzez urzeczywistnianie przez nie pewnych zada , z których najwa niejsze to: 
utrzymanie dro no ci kana ów mobilno ci w miejscach codzienno ci; dbanie o hi-
gien  wizualn  przestrzeni naszego ycia; dyscyplinowanie przedmiotów, aby by y 
por czne i podr czne; utrzymywanie obiektów materialnych w gotowo ci do u ycia; 
elastyczno , czyli „dbanie o to, aby miejsce codzienno ci by o przestrzeni  otwart  
na nowe typy aktywno ci, obiekty, narz dzia i osoby, ale te  by jednocze nie nie 
straci o pod wp ywem tego ruchu swojego charakteru, pozosta o przestrzeni  mojej 
codzienno ci.” (s. 146).

W drugiej cz ci pracy Marek Krajewski skupia si  na analizie konkretnych 
obiektów materialnych. Wybiera spo ród nich te, które okre la jako kurioza, a wi c 
przedmioty stwarzaj ce nam pewne trudno ci w sferze poznawczej, interpretacyjnej 
czy kontrolnej. Ich wybór podyktowany jest z jednej strony tym, e pomimo ich nie-
typowo ci, to jednak s  powszechnie obecne w naszym yciu, z drugiej za  strony, 
na zasadzie kontrastu, umo liwiaj  dostrze enie tego, co typowe we w asno ciach 
codziennych obiektów materialnych. I tak znajdujemy tutaj analiz  ró nych przed-
miotów jednorazowych, polietylenowych toreb na zakupy (popularne reklamówki), 
opakowa , samochodów. Nie sposób oczywi cie w tym miejscu omówi  wielo-
w tkowo ci i wielowarstwowo ci tych analiz, które czy to, i  owe przedmioty s  
wska nikami, za pomoc  których autor ukazuje z o ono  wspó czesnego wiata, 
ró ne aspekty modernizacji oraz to, jak ludzie konstruuj  i uprawomocniaj  swoj  
codzienno . Przyk adem mog  by  rozwa ania dotycz ce samochodów, które we-
d ug Krajewskiego stanowi  „medium nie tylko cz ce nas ze wiatem, ale te  wiat 
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ten stwarzaj ce.” (s. 237). Charakterystyczne zatem staje si  wspó cze nie my lenie 
samochodem, a wi c my lenie o rzeczywisto ci, do wiadczanie jej, wyra anie sie-
bie poprzez medium, jakim jest samochód. Pojazd ten odpowiedzialny jest tak e 
za produkowanie ludzkich emocji. Poza tym auto jest obiektem, który prowokuje 
do  wysoki stopie  zaanga owania emocjonalnego cz owieka w relacjach z nim. 
Jednostka potraÞ  te  bardzo mocno uto sami  si  z samochodem, co sprawia, e 
staj  si  one jedno ci . Pisa  ju  o tym chocia by Umberto Eco, którego reß eksje nad 
przedmiotami warto sobie przypomnie  w kontek cie rozwijanej obecnie socjologii 
przedmiotów. Jego tez , e „Przedmiot nosi nasz znak; g bokie poznanie przed-
miotu równa si  poznaniu cz owieka, którym jeste my” (Eco 1994: 262), mo emy 
niejednokrotnie dostrzec zawart  implicite w rozwa aniach Marka Krajewskiego.

W ksi ce „S  w yciu rzeczy…” Szkice z socjologii przedmiotów znajdujemy 
bardzo wiele odwo a  do wiata sztuki, przede wszystkim do sztuk plastycznych. 
Pojawiaj  si  na jej kartach nazwiska tak znanych artystów, jak Jean Tinguely, Tony 
Cragg, Joseph Beuys, Tadeusz Kantor czy Christo. Nie mo e to dziwi , gdy  wiele 
prac badawczych Marka Krajewskiego zwi zanych jest z obszarem socjologii sztuki 
i czerpanie z niej inspiracji wydaje si  czym  naturalnym. Poza tym warto pami ta , 
e nauka i sztuka to dwie formy ludzkiego poznania, które mog , a by  mo e nawet 

powinny, wzajemnie na siebie wp ywa . Wida  to wyra nie w reß eksji nad obiek-
tami materialnymi. To przecie  ju  od ponad stu lat arty ci plastycy wprowadzaj  
do swych dzie  codzienne przedmioty. Jednym z nich by  francuski twórca Arman, 
znany chocia by z Akumulacji, Destrukcji czy przedmiotów zatapianych w plek-
si. Oprócz swoich dzie  pozostawi  nam bardzo interesuj ce rozwa ania dotycz ce 
przedmiotów, które mog  by  niew tpliwie inspiracj  dla ludzi nauki zajmuj cych 
si  tym obszarem rzeczywisto ci. wiadczy cho by o tym nast puj ca wypowied  
Armana: „R cznie wykonywane przedmioty mia y kiedy  indywidualno , szcze-
gólny ß uid, który polega  na drobnych ró nicach. Z wej ciem w epok  przemys ow  
zacz li my wytwarza  innego rodzaju przedmioty, produkty. Te produkty seryjne 
ca kowicie zatraci y charakter domowego zwierz cia, ow  w a ciwo  jedynych 
w swoim rodzaju albo prawie jedynych przedmiotów w ma ych seriach, z ma ymi 
b dami, aby uzyska  inn , dzi  dla nas fundamentaln  w a ciwo , e s  rozrasta-
niem si  nas samych. Rozrastaj  si  prawie tak jak nasze paznokcie, w osy… odrzu-
ca si  je nie reperuj c, tak jak odcina si  paznokcie lub w osy. Przedmioty sta y si  
praktycznie biologicznym rozrastaniem: naro lami, protezami” (Kotula i Krakowski 
1985: 343–344).

Publikacja Marka Krajewskiego jest bardzo wa n  prac  na gruncie polskiej so-
cjologii, gdy  nie tylko jako jedna z pierwszych inicjuje now  subdyscyplin , jak  
jest socjologia przedmiotów, ale czyni to w sposób uporz dkowany, systematyczny, 
tworz c ca o ciowy program uprawiania tej dziedziny bada . Proponuje równie  
nowe spojrzenie na ycie spo eczne – a mianowicie poprzez przedmioty i relacje, 
które cz  ludzi z nimi. Przyj cie tej perspektywy mo e zaowocowa  wieloma inte-
resuj cymi projektami badawczymi. W jednym ze swoich utworów, zatytu owanym 

eby wywie  przedmioty, Zbigniew Herbert pisze: „ eby wywie  przedmioty z ich 
królewskiego milczenia, trzeba albo podst pu, albo zbrodni.” (Herbert 2011: 396). 
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Marek Krajewski z pewno ci  nie dopuszcza si  zbrodni na przedmiotach. Bli ej jest 
mu do podst pu, który polega na tym, e wpierw wydaje si , i  ucz owiecza przed-
mioty, by nast pnie spowodowa , eby zacz y mówi . I udaje mu si  to znakomicie.
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