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Problematyka podjęta w książce Kevina White charakteryzuje się dużą ak-
tualnością zwłaszcza współcześnie, w okresie prowadzonego dyskursu w takich 
obszarach jak: medykalizacja kolejnych sfer życia, wpływ środowiska społecz-
nego na profilaktykę zdrowotną czy relacji zachodzących na poziomie państwo 
– system ochrony zdrowia – pacjent. Wartość omawianej publikacji jest tym 
większa, że podejmowane w niej zagadnienia nie znajdują swojego odpowied-
nika w opracowaniach polskich autorów zajmujących się problemami socjologii 
zdrowia i medycyny. Jedynie niektóre kwestie omawiane w tej pracy poruszane 
są fragmentarycznie w odrębnych artykułach naukowych. Dlatego też książka 
ta może być polecona nie tylko studentom nauk społecznych, ale i pracownikom 
naukowym, jako podręcznik do studiowania problematyki obejmującej tematy 
z zakresu socjologii medycyny. O popularności tej książki za granicą może 
świadczyć fakt, iż jest to już drugie wydanie, przy czym pierwsze z 2002 r. do-
czekało się dodruku w 2007 r. Ponadto, podręcznik ten odróżnia się od innych 
podobnych prac poświęconych socjologii medycyny7, które przede wszystkim 
podejmują zagadnienia związane na przykład z wpływem środowiska, kultury, 
płci na zachowania zdrowotne współczesnych społeczeństw. W niewielkim 
natomiast stopniu zajmują się omówieniem takich zagadnień jak na przykład: 
choroba, zdrowie, ciało w różnych perspektywach socjologicznych.

Konstrukcja tego podręcznika cechuje się znaczącą przejrzystością i upo-
rządkowaniem wywodu. Autor niniejszej książki nie tylko wprowadza czytel-
nika w zakres omawianej tematyki, przybliżając główne pojęcia socjologiczne, 
ale przede wszystkim pokazuje w poszczególnych rozdziałach, jak w naukach 
społecznych zmieniało się podejście do tematyki zdrowia i choroby. Autor, od-
wołując się do głównych teoretyków nauk społecznych udowadnia, iż rozwój 
medycyny nie był wynikiem stricte rozwoju techniki, ale przede wszystkim 
rozwoju współczesnych społeczeństw. Jak twierdził K. White, medycyna jest 
wytworem stosunków społecznych i tak powinna być rozumiana. 

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów oraz krótkiego podsumowania. 
Pomimo iż autor w poszczególnych rozdziałach pracy dokonuje odniesień do 
wcześniej przedstawionych koncepcji, to jednak każdy rozdział podejmuje 

7 Por. A. Rogers, D. Pilgrim, A Sociology of Mental Health and Illness, New York 2005; 
S. Nettleton, The Sociology of Health and Illness, Cambridge 2010; Handbook of Medical Sociol-
ogy, ed. by Ch.E. Bird, P. Conrad, A.M. Fremont, New Jersey 2000.
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z założenia nowe zagadnienie. Dlatego też zasadnym wydaje się omówienie 
każdego z rozdziałów.

W pierwszym rozdziale, stanowiącym w rzeczywistości wprowadzenie, autor 
podkreślił, że celem jego pracy będzie przedstawienie, jak rozwijała się socjolo-
gia zdrowia, dokonując w tym celu przeglądu myśli socjologicznej wybranych 
teoretyków, zaczynając od Emila Durkheima a kończąc na współczesnej myśli 
feministycznej. Tym samym autor pokazał, jak wyłaniały się historycznie po-
szczególne podejścia do prowadzenia badań nad problematyką zdrowia. K. Whi-
te w niniejszej pracy podjął się próby przedstawienia społecznego kontekstu 
kształtowania wciąż młodej orientacji badawczej, jaką jest socjologia zdrowia, 
powstającej na bazie klasycznych badań socjomedycznych.

Punktem wyjścia dla rozważań podjętych przez autora w drugim rozdziale, 
zatytułowanym Społeczne znaczenie wiedzy medycznej należy uznać założenia 
myśli Ludwika Flecka. Autor pracy starał się udowodnić, iż myśl L. Flecka 
w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju socjologicznej wiedzy medycz-
nej. Teza polskiego uczonego, iż wiedza medyczna jest wytworem społecznym 
stała się podstawą rozważań autora nad miejscem socjologii zdrowia w obrębie 
socjologii wiedzy. K. White w interesujący sposób, wraz z podaniem przykładów 
wykazał, że medycyna nie ogranicza się stricte do technicznego sposobu radzenia 
sobie z chorobą, ale wiedza medyczna na temat choroby i ciała jest wytworem 
czynników społecznych, politycznych i ekonomicznych. Podobnie, odwołując 
się do M. Foucaulta, autor argumentował, że profesjonalizacja wiedzy medycznej 
i zawodu lekarza jest wynikiem społecznej i politycznej walki, gdyż stała się ona 
narzędziem dominacji nad społeczeństwem ze strony państwa. 

W rozdziale trzecim, zatytułowanym Rozwój socjologii zdrowia autor doko-
nał przeglądu socjologii i medycyny w kontekście wzajemnych relacji zacho-
dzących od połowy XX w. Jest to w rzeczywistości krytyczna ocena medycyny 
dokonana przez socjologów. Jednocześnie K. White, kontynuując rozważania 
podjęte w poprzednim rozdziale stwierdził, iż choroby nie można interpretować 
jedynie w oparciu o założenia modelu biomedycznego, bowiem powinna być 
ona rozumiana jako proces społeczny. Dowodem na to, iż choroba jest wytwo-
rem społecznym są opisane przez autora przypadki zachowań, które zostały 
w XX wieku uznane za choroby – skłonność do hazardu czy alkoholizm. Na tej 
podstawie autor pokazał na czym polega medykalizacja, obrazując w jaki sposób 
medycyna wkracza w coraz to nowe dziedziny życia, próbując przejąć nad nimi 
kontrolę i poddać je swojej jurysdykcji. 

Kolejny rozdział – Ponowoczesność, epidemiologia i neo-liberalizm dotyczy 
rozważań na temat choroby, które wykrystalizowały się w nauce w II połowie 



310 RECENZJE

XX wieku. Autor wskazał, że wraz z rozwojem ponowoczesności i dominacją 
liberalnego modelu zarządzania państwem, a jednocześnie rozwojem postaw 
indywidualistycznych w społeczeństwie, zmianie uległo również podejście do-
tyczące tego czym jest choroba, jak ją rozumieć, jak badać, jak interpretować 
przyczyny jej powstawania. Ponowoczesność to także szybki rozwój techniki, 
czego skutki zauważalne są przede wszystkim w medycynie. Tym samym socjo-
logiczny model choroby coraz częściej pozostaje w opozycji do dominujących 
współcześnie modeli wyjaśniania przyczyn choroby: medycznego i epidemiolo-
gicznego. Tymczasem, jak ciekawie pokazał K. White, jeszcze na początku XX 
wieku modele epidemiologiczny i socjologiczny były sojusznikami w wyjaśnianiu 
przyczyn choroby, kiedy to analizowane były warunki społeczne i ekonomiczne 
mające wpływ na powstawanie takich chorób jak cholera. 

W rozdziale piątym Materialistyczne propozycje socjologii zdrowia autor 
dokonał przeglądu poszczególnych podejść w wyjaśnianiu przyczyn powstawania 
chorób, które skupiają się na czynnikach społeczno – ekonomicznych. Z dwóch 
głównych podejść, ale nie jedynych, które zostały przedstawione, najwięcej 
miejsca poświęcił stanowisku tych badaczy, którzy kładą nacisk na materiali-
styczne przyczyny powstawania chorób, rozumiane jako korelacja środowiska 
społecznego i ekonomicznego, tj. miejsce w którym jednostka mieszka, zawód, 
który wykonuje, czy też sposób w jaki się odżywia. K. White przytoczył w tym 
miejscu badania dotyczące wpływu środowiska (na przykład zanieczyszczonego), 
w którym przebywa jednostka, na śmiertelność. Autor zwrócił również uwagę na 
podejście marksistowskie w wyjaśnianiu przyczyn powstawania chorób. Chcąc 
wyjaśnić specyfikę tej koncepcji przybliżył główne założenia myśli marksistow-
skiej podkreślając, iż choroba i jej leczenie były rozumiane jako rezultat kapitali-
stycznego systemu ekonomicznego. Choroba nie była wyjaśniana w kategoriach 
biologicznych, ale jako produkt warunków społecznych, czyli między innymi 
znacznie gorszych warunków mieszkaniowych, będących skutkiem istniejących 
nierówności społecznych.

W rozdziale szóstym, zatytułowanym Parsons, amerykańska socjologia me-
dycyny i rola chorego autor w przystępny a zarazem kompleksowy sposób podjął 
się przedstawienia bogatej twórczości Talcotta Parsonsa w zakresie, w którym 
dotyczy ona problemów socjologii medycyny. Autor podkreślił, że T. Parsons był 
przeciwny rozumieniu choroby jedynie w kategoriach biologicznych, podkreśla-
jąc wagę kultury i norm społecznych determinujących chorobę, jak i sposób jej 
leczenia. K. White przybliżył czytelnikowi podejście T. Parsonsa, przedstawia-
jąc jednocześnie w zarysie główne założenia teorii funkcjonalistycznej. W ten 
sposób pokazał, że T. Parsons, w przeciwieństwie do reprezentantów podejścia 
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materialistycznego podkreślał, że nie można życia społecznego redukować do 
interesów ekonomicznych. Twierdził, że społeczeństwo potrzebuje do istnienia 
instytucji społecznych, do których należy również opieka medyczna, nie zgadzając 
się jednocześnie ze stwierdzeniem, że instytucje takie działają jedynie w oparciu 
o własne interesy. Takiemu poglądowi przeciwstawiał założenie o roli czynników 
altruistycznych pozwalających na sprawne funkcjonowanie takich organizacji.

W kolejnym rozdziale – Foucault i socjologia wiedzy medycznej, autor 
przedstawił podejście Michela Foucaulta, nazywane „społecznym konstruktywi-
zmem w socjologii zdrowia i choroby”. Ustalenia francuskiego filozofa można 
wpisać w nurt nieklasycznej socjologii medycyny. Autor podręcznika omawiając 
główne założenia M. Foucaulta odniósł się do tworzonej przez myśliciela teorii 
dyskursu. Według M. Foucaulta, zdrowie to władza. Filozof wyróżnił dwa typy 
władzy nad życiem – anatomopolityczną władzę nad ciałem, której celem było 
w przeszłości rozwijanie technik dyscyplinarnych w stosunku do jednostki oraz 
biowładzę (biopolitykę populacji) – polegająca na wykorzystywaniu kategorii 
naukowych do regulowania życia populacji, jak i jej reprodukcji. Biowładza ma 
jednak szerszy kontekst, bowiem jest ona elementem władzy państwowej, która 
dąży do kontroli i nadzoru współczesnych społeczeństw, poprzez na przykład 
kontrolę urodzin, propagowanie zasad higieny itd.

W rozdziale ósmym, zatytułowanym Zdrowie, płeć i feminizm, autor dokonał 
próby omówienia czterech nurtów myśli feministycznej – liberalnego, rady-
kalnego, marksistowskiego, foucaltowskiego – w odniesieniu do problematyki 
zdrowia, a zwłaszcza medykalizacji. Socjologowie feministyczni zajmujący się 
problematyką zdrowia twierdzą, iż dominujący w kulturze obraz kobiety jako 
słabszej fizycznie, a jednocześnie częściej korzystającej z pomocy medycznej 
jest wytworem patriarchatu. K. White w swoim studium współczesnej myśli 
feministycznej podał ciekawe przykłady potwierdzające głoszoną hipotezę, iż 
kobiece choroby są zarówno konsekwencją jak i odpowiedzią na społeczeństwo 
patriarchalne. Odniósł się przede wszystkim do naturalnych właściwości biolo-
gicznych organizmu kobiecego, jak menstruacja czy menopauza, które z czasem 
uległy procesowi medykalizacji.

W ostatnim rozdziale – Rasa, etniczność i zdrowie autor zobrazował na pod-
stawie konkretnych przypadków przykłady rasistowskiego podejścia do osób 
o innym kolorze skóry, czy członków mniejszości etnicznych. Chcąc pokazać, jak 
bardzo rasizm przeniknął eksperymentalne praktyki medyczne Zachodu, K. White 
odwołał się między innymi do powszechnych przypadków wykorzystywania 
osób o czarnym kolorze skóry w eksperymentach medycznych prowadzonych 
w połowie XX wieku w USA. Wskazał na dość liczne przypadki głoszonych 
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w przeszłości rasistowskich poglądów, według których osoby o czarnym kolorze 
skóry ze względu na swoje właściwości biologiczne są predestynowane do roli 
„królików” doświadczalnych.

Konkludując należy podkreślić, iż recenzowany podręcznik jest wartościową 
pozycją, ze względu na zakres podejmowanych zagadnień. K. White podjął się 
bowiem omówienia problemów – wciąż niedostatecznie omówionych – dotyczą-
cych między innymi przeglądu myśli socjologicznej w zakresie takich problemów 
jak: czyli społecznego postrzegania medycyny, zdrowia i choroby w teorii socjo-
logicznej. Oczywiście należy także wskazać na pewien niedosyt dotyczący tego 
opracowania. Po pierwsze, autor skupił się na omówieniu myśli socjologicznej 
głównych teoretyków z zakresu socjologii medycyny, jednakże brakuje w pracy 
omówienia ogólnych założeń teoretycznych poszczególnych klasyków socjologii, 
jak E. Durkheima czy T. Parsonsa. Tym samym omawiane problemy mogą być 
trudne do zrozumienia dla osób, nie posiadających wiedzy, dotyczącej chociażby 
aparatu pojęciowego, którym posługiwali się poszczególni badacze. Po drugie, 
należy wskazać na dość ograniczone potraktowanie omawianych zagadnień, 
takich jak zagadnienie medykalizacji czy wpływu środowiska społecznego na 
chorobę i zdrowie. Autor nie dokonał przeglądu myśli społecznej wielu innych 
ważnych badaczy, z których należy wymienić chociażby Erwinga Goffmana, 
Anzelma Straussa, Anthony Giddensa.

Pomimo tych uwag, recenzowany podręcznik warty jest zarekomendowania 
wszystkim, którzy zajmują się społeczno – kulturowymi aspektami problema-
tyki zdrowia i medycyny. Autor odwołując się do różnych teorii chciał przede 
wszystkim pokazać – i co mu się udało – wpływ klas społecznych, władzy pań-
stwowej, a także etniczności i płci na kształtowanie obrazu choroby, jak i ukazać 
siłę patriarchatu i rasizmu w produkcji i dystrybucji choroby w społeczeństwie
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