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Bilans transformacji: jedna czy wiele Polsk?

Esej o książce pod red. Marii Jarosz, 2014, Polska europejska czy na-
rodowa?

Polska europejska czy narodowa [Jarosz 2014] to ostatnia z serii już kilkunastu 
bodajże publikacji pod redakcją resp. współredakcją naukową Marii Jarosz. Ich 
problematyka nieodmiennie dotyka przemian w Polsce po 1989 r. Oczywiście, 
trudno byłoby obstawać przy tezie o niedostatku publikacji tranzytologicznych. 
Ich liczba trudna jest do porachowania, a lektura zazwyczaj dość odstręczająca, 
gdyż pisane są w poetyce raportu badawczego. Ten natłok danych ilościowych 
i jakościowych wymaga uporządkowania. Zabieg taki nie jest łatwy, albowiem 
trudno dziś o daleko idące syntezy, które nie cierpią wskutek uproszczeń w uj-
mowaniu powikłanej materii transformacji.

Maria Jarosz, o ile dobrze odczytuję jej intencje, opowiada się za strategią, 
którą bez wahania odniósłbym do Mertonowskiego programu budowy teorii 
średniego zasięgu [zob. Merton 1949, 1968]. I choć nie zawsze, co zrozumiałe, 
założenia tego programu udaje się zrealizować, pozostaje zamiar, którego sens 
sprowadza się do wyjścia poza opłotki płaskiego empiryzmu (czy to w ilościo-
wej, czy jakościowej postaci). Jak to określał w jednej ze swych ostatnich prac 
Charles Tilly [2009], oznacza to tworzenie katalogów zdarzeń zachodzących 
w różnych obszarach, systematycznie gromadzonych pod rygorem określonych 
procedur badawczych. Ten ponawiany wysiłek, spełniany w aktach szukania 
świadectw określonego zjawiska, refleksji nad możliwością jego uchwycenia 
oraz identyfikacją przyczyn, mechanizmów lub/i okoliczności towarzyszących 
jego występowaniu, wyklucza zarówno ateoteryczność, jak i teoretyczne  pusto-
słowie. Jest wymuszonym metodologicznie dialogiem, a raczej (by użyć, nieco 
obrzydliwego estetycznie, terminu Parsonsa) ustawiczną interpenetracją praktyk 
badawczych i teoretycznych.
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Omawiana książka wpisuje się w ten program. Od czysto technicznej strony, 
polega on na sporządzeniu serii wglądów w poszczególne obszary polskiego spo-
łeczeństwa, swoistych, jak by powiedział Stanisław Rychliński [2001], lustracji 
społecznych, których autorzy szukają teoretycznych instrumentów zrozumienia 
i wyjaśnienia poszczególnych zjawisk społecznych. Taki zwielokrotniony ogląd 
to nie tyle pokłosie Denzinowskiej triangulacji, często skutkujący „zagęszczonym 
opisem”, ile próba uchwycenia tego czy innego zjawiska poprzez wskazanie 
podskórnych mechanizmów, które nim rządzą oraz (co nie mniej ważne) ukazy-
wania go w perspektywie czasowej i porównawczej. W bardzo systematycznej 
i wymagającej intelektualnie postaci artykułuje to również Krzysztof Frysz-
tacki [2009], wyraźnie akcentując aksjologiczny i praktyczny wymiar roboty 
socjologicznej. Piszę o tym wprost, gdyż gros prac o polskiej transformacji jest 
zgoła ahistoryczna. Utrudnia to, wręcz uniemożliwia charakterystykę procesów 
zmiany społecznej i odniesienie do procesów zachodzących w innych sektorach 
życia społecznego, nie wspominając już o szerszym planie przemian w Europie 
Środkowo-Wschodniej i racjonalnej ewaluacji polityk społecznych.

Polska europejska czy narodowa?, tak jak poprzednie pozycje, jest również 
pewną próbą bilansu, diagnozy, spojrzenia wstecz i naprzód poprzez pryzmat 
problemów, który ogniskuje uwagę badaczy. Redakcyjne pytanie o liczbę Polsk 
w Polsce jest, by tak rzec, kontyngentne, choć nieprzypadkowe. Oddaje, wyrażając 
to bliskim mi językiem, autorską definicję sytuacji, która niczym Goffmanowska 
rama organizuje spojrzenia na wybrane obszary życia społecznego. Jest też, co 
wyraźnie dostrzegam, przejawem odpowiedzialności intelektualisty za dostar-
czenie możliwie najlepszych instrumentów służących zrozumieniu funkcjono-
wania społeczeństwa, które mogą stanowić półprodukt w konstruowaniu wielkiej 
i małej polityki. Pisali o tym jeszcze Max Weber [1946, 1949] i Charles Wright 
Mills [1985], a ostatnie lata przyniosły ambitne próby refleksji i systematyzacji 
„publicznego” wymiaru socjologii, czego szczególnie spektakularne przykłady 
stanowią prace Michaela Burawoya [2009] i Edmunda Wnuk-Lipińskiego [2005].

Zakres tematyczny Polski europejskiej i narodowej jest rozległy: począw-
szy od kwestii międzynarodowych w wymiarze stosunków między państwami, 
poprzez emigrację i imigrację, skończywszy na pytaniach o modele polskiej 
tożsamości. Co więcej, są to spojrzenia badaczy różnych specjalności, co mi-
mowolnie zderza różne perspektywy i pozwala ocenić ich walor heurystyczny. 
Nie bez satysfakcji odnotowuję (czysto subiektywnie i arbitralnie), iż spojrzenia 
socjologiczne (czy szerzej: mieszczące się w domenie nauk społecznych) są 
najciekawsze, gdyż dotykają wprost kwestii kluczowych. Czytelnik rozdziałów 
napisanych przez Marię Jarosz, Krzysztofa Jasieckiego, Marka W. Kozaka, Martę 
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Danecką i Macieja Duszczyka może śledzić wymiary polskiej transformacji na 
kilku planach: począwszy od tła teoretycznego, które ukazuje wielopostaciowość 
współczesnego kapitalizmu, mechanizmy rozwojowe na poziomie europejskim 
i krajowym, poprzez aspekty polityki społecznej, a skończywszy na meandrach 
polityki emigracji. Bardzo interesujący jest również socjologizujący esej Adama 
Leszczyńskiego Mohery i lemingi: dwa modele polskiej tożsamości, który osadza 
podział społeczeństwa polskiego w grupie „narodowców” („mohery”) i „euro-
pejczyków” („lemingi”) w kontekście stosunku do cywilizacyjnego importu 
nowoczesności. Nawiązanie do teorii systemu światowego jest sensowne, choć 
budzi pewien niedosyt. Autor wspomina Immanuela Wallersteina [por. Wallerstein 
2000], ale pomija głośne i odniesione wprost do pokomunistycznej transformacji 
analizy procesu inwolucji w wydaniu Michaela Burawoya [1999, 2001]. Sądzę 
też, iż warto, obok typów historycznych, pokusić się o analizę w kategoriach 
typów idealnych oraz lepiej dookreślić kluczowe w autorskiej analizie kategorie 
tożsamości i mody. 

Wszystkie teksty zamieszczone w książce są glosami w analizie kondycji 
polskiego kapitalizmu, a raczej współczesnego społeczeństwa polskiego, próbą 
ustalenia, czy i w jakim wymiarze możliwa jest realizacja ideałów współczesnego 
społeczeństwa obywatelskiego, które zakłada (obok oczywistego dobrostanu) 
dobrowolny udział jednostek w życiu publicznym i kształtowanie własnych 
trajektorii życiowych nie w konflikcie ze światem instytucji.

W zasadzie każdy z rozdziałów zawiera, mówiąc nieco staroświeckim języ-
kiem, zestawienie funkcji i dysfunkcji (jawnych i ukrytych) procesów transfor-
macji. I trzeba przyznać, iż logika dysfunkcji przeważa, co dokumentuje szereg 
prac samej Marii Jarosz [2004, 2013], jak też tych, które ukazały się pod jej 
redakcją [np. Jarosz 2001, 2007, 2008a, b, 2010].

Przyjrzę się nieco dokładniej logice wywodów przedstawionej w tekstach 
Marii Jarosz (Przejawy wykluczenia we współczesnym społeczeństwie) i Marty 
Daneckiej (Polityka społeczna w aspekcie międzynarodowym).

Podejście Jarosz koncentruje się wokół konfliktów i podziałów społecznych. 
Uznaje ona nie tylko ich wagę teoretyczną, ale też trafnie konstatuje aktualność 
problemu nierówności społecznych i mechanizmów wykluczenia. Słowem, chce 
określić naturę procesów prowadzących czy to do dobrowolnej, czy to wymu-
szonej izolacji. Rzecz jest istotna i nie sprowadza się do współczucia wobec 
wykluczonych. Jest istotna, albowiem można tą drogą zidentyfikować dwie 
zasadnicze dysfunkcje: (1) podział na swoich i obcych oraz (2) marginalizację 
„niepotrzebnych”. Proces wykluczenia, jak utrzymuje Jarosz, ma wymiar struk-
turalny, oznacza stosunkowo trwałą cechę zbiorowości, której występowaniu 
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towarzyszą niedostępność do świata cennych zasobów – praw i przywilejów 
społecznych oraz reprodukcja marginalizacji i wykluczenia. W istocie, to dość 
fatalistyczny scenariusz, nie tyle klincz, ile raczej ruch w stronę pogłębiających 
się podziałów i wzrostu potencjału destabilizacji/dezintegracji społecznej.

I choć niekoniecznie zgodziłbym się z oceną poszczególnych zdarzeń (tzw. 
wojny polsko-polskiej czy „czynnika smoleńskiego”), sekunduję sposobowi 
analizy. Jarosz trafnie oznacza wymiary determinujące (a raczej współwarunku-
jące) potencjał dezintegracji, zagrażające porządkowi społecznemu i stanowiące 
rozsadnik dysfunkcji. Myślę, iż ostrze analizy Jarosz zyskałoby, gdyby wprost 
zaadresowała rozpoznanie argumentów politycznych przeciwników w kategoriach 
postpolityki lub (by przywołać socjologiczną klasykę) Paretowskich derywacji, 
które maskują rzeczywiste interesy, choć zarazem są nieodzownym składnikiem 
życia społecznego.

Po pierwsze, jest to wymiar materialny, bieda, w tym zjawisko pracującej 
biedoty, o czym tak przekonująco pisze od lat Elżbieta Tarkowska (zob. np. pra-
ce pod jej redakcją: 2000, 2002, 2013 oraz rozdziały w książkach pod redakcją 
Jarosz). Chodzi o dziedziczenie niskich statusowo pozycji, ale nie tylko w sensie 
prostego dziedziczenia niskich statusów, ale przede wszystkim krzepnięcia coraz 
silniejszych i nieprzenikalnych barier awansu społecznego. Hasła społeczeństwa 
wiedzy, szacunku dla kompetencji to papierowe tygrysy, które niewiele znaczą 
w świecie rządzonym przez interesownych i amoralnych beneficjentów transfor-
macji. Po drugie, jest to wymiar wykluczenia politycznego. Jarosz nawiązuje do 
trafnego spostrzeżenia Andrzeja Rycharda [2005], iż sprawy rzeczywiście ważne 
nie znajdują swego odzwierciedlenia w programach politycznych. Towarzyszy 
temu złowieszcza spirala wykluczenia, skłonność do definiowania sytuacji 
w kategoriach ostrych i nieprzekraczalnych podziałów. Po trzecie, co poniekąd 
jest immanentną cechą zjawisk wskazanych wcześniej, jest to taki proces kon-
struowania rzeczywistości, w którym polityka rządzi niepodzielnie, definiując 
obszary ekonomicznej i kulturowej stosowności. Te panoszące się symulakra są 
dysfunkcjonalne nie dlatego, iż cokolwiek fałszują, ale dlatego, że dezintegrują 
relacje międzyludzkie, dewastują obszary moralnej wspólnotowości, ukazują 
chroniczną słabość państwa i jego instytucji, nie prowadzą do wypracowania 
wzorców współczesnego patriotyzmu, lecz do grzęźnięcia w jałowych i nasy-
conych złymi emocjami sporach. I wreszcie, po czwarte, jak to określa autorka, 
pojawia się wykluczenie z życia, nieuchronny i nieodwracalny skutek, mierzony 
chłodnymi wskaźnikami umieralności i stopy samobójstw.

Słowem, analiza Jarosz ukazuje przede wszystkim bariery na drodze budowy 
ładu społecznego. Podział na dwie lub więcej Polsk, w ramach którego wzrost 
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szarej strefy jest funkcjonalną odpowiedzią na niedostatki ładu instytucjonalnego, 
jest coraz bardziej dotkliwy, dewastuje życie publiczne i prowadzi do zachwiania 
więzi międzyludzkich.

Rozdział napisany przez Martę Danecką wpisuje się bez reszty w logikę 
rozważań nad nierównościami społecznymi, a pośrednio stanowieniem porządku 
społecznego. Punktem wyjścia jest skrupulatna rekonstrukcja założeń Europej-
skiego Modelu Społecznego, która przechodzi w przenikliwą refleksję nad jego 
realizacją w poszczególnych krajach członkowskich. Frapuje zwłaszcza pytanie 
o sens modelu postsocjalistycznego, który w swej szczególnej odmianie (decen-
tralizacja instytucji polityki społecznej, komercjalizacja usług społecznych itd.) 
panuje w Polsce, podlegając zresztą ciągłym przeobrażeniom.

Tak czy inaczej, wspólnotowa polityka społeczna, obok wymiaru aksjolo-
gicznego (pełne zatrudnienie, spójność społeczna, inkluzja wykluczanych), nie-
uchronnie przekłada się na pragmatyczne wymogi realizacji na poziomie państw 
(modele: marginalny, motywacyjny, instytucjonalno-redystrybucyjny, śródziem-
nomorski i postsocjalistyczny). Ten ogólny model, swoista aksjologiczna definicja 
sytuacji zakłada, iż innowacyjność, wzrost nakładów na wiedzę i badania, rynek 
wewnętrzny i postępująca integracja UE, stowarzyszone z dostępem do kapitału 
małych i średnich przedsiębiorstw, wytworzą masę krytyczną niwelującą różnice 
i zwiększającą szanse życiowe. Tym, co z mego punktu widzenia jest najciekaw-
sze w tekście Daneckiej, jest „wypunktowanie” słabości tkwiących immanentnie 
w tym ogólnym modelu. Analiza funkcjonowania jego pragmatycznych odmian 
to w istocie próba urzeczywistnienia tego, co już w punkcie wyjścia jest wysoce 
niespójne i pełne cząstkowych ujęć.

Grzech pierworodny modelu ogólnego to ujmowania porządku społecznego 
w kategoriach statycznych, nieruchomego ekwilibrium, które życzeniowo ma się 
przekształcać w kolejne stany statycznej równowagi. Społeczeństwo, ujmowane 
w kategoriach praw socjalnych, nie tyle tworzy zachęty do rozwoju, ile pokusę 
trwania przy faktycznych czy rzekomych przywilejach. Owo ekwilibrium ma 
trwać w niepohamowanym rozwoju przy założeniu niezmienności czynników 
zewnętrznych. Oczywiście, można przyjąć każde założenie, ale to okazuje się 
heurystycznie impotentne, zwłaszcza gdy uwzględni się potencjał takich aktorów 
jak USA i Chiny. W istocie, gdyby wyobrazić sobie udaną realizację tych pre-
supozycji, społeczeństwo byłoby złożone z kohort roszczeniowo nastawionych 
jednostek i grup jednostek, nie tyle dążących do konsensu, ile rozdrapujących 
sukno europejskiego dobrobytu. Tworzenie kapitału społecznego, choć ideowo 
słuszne, wydaje się mało realne, gdy ma się do czynienia z jego rozproszeniem.
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Tekst Daneckiej, jak wspomniałem, precyzyjnie oddaje istotne niuanse po-
szczególnych wymiarów europejskiej polityki społecznej. Jest sumienną „relacją 
z pola walki”, która ukazuje, jak na gruzach Strategii Lizbońskiej możliwa jest mo-
dernizacja polityki społecznej. Koncept „aktywnego” państwa opiekuńczego ma 
tworzyć zachęty do, jak to określił Giddens, moralnego hazardu, podejmowania 
ryzyka, aktywizacji jednostek, co jest autentycznym wyzwaniem cywilizacyjnym 
zwłaszcza w warunkach „postsocjalistycznego welfare state”. To sensowny sce-
nariusz, który zakłada sukcesywne „odpaństwowienie” poszczególnych sektorów 
polityki społecznej. Oczekiwałbym jednak bardziej zdecydowanej analizy akty-
wów i pasywów koncepcji Giddensa, a być może i odniesienia do klasycznego, 
Durkheimowskiego konceptu moralnych indywidualistów.

Kończąc ten, skrótowy siłą rzeczy i wysoce arbitralny, przegląd książki Pol-
ska europejska czy narodowa?, mogę uczciwie zachęcić do jej uważnej lektury. 
To rzetelna robota, która stanowi sumienny przegląd wybranych zagadnień oraz 
skłania do namysłu, co nie jest cechą większości publikacji na temat współcze-
snego społeczeństwa polskiego. To dobrze napisana książka, ważny zapis bilansu 
transformacji.
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