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Streszczenie

Poniższy artykuł prezentuje wyniki badania organizacji studenckich na Uni-
wersytecie Łódzkim. Autorzy byli szczególnie zainteresowani występowaniem 
działań pozornych w tych organizacjach. Pierwsza faza badania (Krytyczna Ana-
liza Dyskursu oficjalnych stron internetowych organizacji) pozwoliła wskazać, 
w których organizacjach występują działania pozorne (perspektywa etyczna). 

Jedną z cech działań pozornych w definicji Jana Lutyńskiego jest świadomość 
uczestników, iż ich działa nie realizują zamierzonych przez organizację celów. 
W drugiej fazie badania przeprowadzono wywiady narracyjne z członkami organi-
zacji studenckich. Na podstawie tego źródła autorzy stwierdzili brak świadomości 
nierealizowania celów organizacji (perspektywa emiczna). Co więcej, członko-
wie organizacji podejmowali wysiłek tworzenia rozbudowanych racjonalizacji 
uzasadniających ich zaangażowanie w aktywność organizacji.

Rezultaty badania ośmieliły autorów do podważenia wyżej wspomnianej 
konstytutywnej cechy działań pozornych. Dlatego też zastanawiają się, czy 
koncepcja stworzona przez Lutyńskiego pozostaje adekwatna do rzeczywistości 
demokratycznego społeczeństwa późnej nowoczesności. 

Słowa kluczowe: działania pozorne, organizacje studenckie, uniwersytet, 
utowarowienie szkolnictwa, Krytyczna Analiza Dyskursu
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I. WPROWADZEnIEWPROWADZEnIE

Niniejszy artykuł jest zbiorem refleksji, które pojawiły się w trakcie badania 
organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Łódzkim, które odby-
wało się od marca 2007 do stycznia 2008 roku w ramach zajęć akademickich 
z przedmiotu „Metody badań socjologicznych”1. 

Do naszego badania arbitralnie wybraliśmy osiem kół i organizacji studen-
ckich2, które działają przy Uniwersytecie Łódzkim. Podczas procedury obierania 
przedmiotu badań pod uwagę braliśmy to, czy dana organizacja posiada stronę 
internetową, na której opublikowała swoje założenia, cele działania, statut, 
itp. Oficjalne deklaracje oraz elementy graficzne na tych stronach zawarte zostały 
w pierwszym etapie badania poddane analizie dyskursu. Spośród badanych przez 
nas ośmiu organizacji, do drugiego etapu badania, który obejmował przepro-
wadzenie wywiadów narracyjnych z działaczami, zakwalifikowaliśmy cztery. 
Każdą z nich wyodrębniliśmy jako przykład organizacji o charakterystycznym, 
wyróżniającym ją spośród innych, profilu. 

były to: po pierwsze – Studenckie Koło Naukowe bibliotekoznawców jako 
przykład organizacji-wspólnoty intelektualnej, po drugie – Wydziałowa Rada 
Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 
jako przykład organizacji obywatelsko-przedstawicielskiej, po trzecie – Studen-
ckie Koło Naukowe „Progress” jako przykład organizacji rynkowej i, wreszcie, 
po czwarte – AIESEC (association internationale des Étudiants en sciences 
Économiques et commerciales - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów 
Nauk Ekonomicznych i Handlowych) jako przykład organizacji o ideologii cha-
rakterystycznej dla późnego kapitalizmu (będącej konglomeratem takich ideo-
logii, jak: ideologia globalnej wioski, ideologia nowej klasy średniej, ideologia 
liberalna, ideologia progresywistyczna).

W pierwszym etapie naszego badania, korzystając z podejścia badawczego 
krytycznej analizy dyskursu (KAD) [por. szerzej Fairclough, Wodak 2006, Du-

1 W zespole badawczym uczestniczyły następujące osoby: Anna grabarczyk, Kamil Janiszew-
ski, Dorota Januchta, Magdalena Kępa, Joanna Kalinowska, Joanna Kłunejko, Anna Libera, Ewelina 
Pawlak, bartłomiej Kacper Przybylski, Aleksandra Rydlewska, Karolina Sikora, Maciej Stachurski, 
beata Stelmach i Natalia żuk, a opiekunem naukowym była magister Kamila biały – doktorantka 
w Zakładzie badań Kultury Europejskiej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

2 Znalazły się wśród nich następujące organizacje: AIESEC, Wydziałowa Rada Samorządu 
Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Studenckie Koło Naukowe 
bibliotekoznawców, Studenckie Koło Naukowe „Progress”, Studenckie biuro Karier Uniwersytetu 
Łódzkiego, Koło Naukowe Prawa Podatkowego, Koło Naukowe „Razem Możemy Więcej” oraz 
Studenckie Koło Naukowe „globalni”.
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szak, Fairclough 2008], analizowaliśmy strony internetowe – swoiste wizytówki 
– badanych przez nas organizacji studenckich. Na tej podstawie zamierzaliśmy 
zbudować typologie katalogów wartości deklarowanych oraz tożsamości każdej 
z badanych przez nas organizacji, aby w drugim etapie – na podstawie przepro-
wadzanych wywiadów narracyjnych z doświadczonymi3 członkami organizacji 
– zweryfikować, czy zidentyfikowane wartości występują także w sferze działania 
organizacji i jej członków, oraz jakie są relacje między tożsamościami organi-
zacji i jej działaczy. Odwoływaliśmy się w tym miejscu  do dokonanego przez 
Stanisława Ossowskiego [1967] rozróżnienia na wartości deklarowane i warto-
ści realizowane. Postawiliśmy hipotezę, że sytuacja, gdy wartości deklarowane 
przez dane organizacje nie pokrywałyby się z wartościami realizowanymi przez 
uczestników tych organizacji, sygnalizowałaby możliwość występowania w tych 
układach działań pozornych. 

II. InSPIRACJE tEOREtyCZnEInSPIRACJE tEOREtyCZnE

Już w tym miejscu przyznać musimy, że do naszego badania początkowo 
przystąpiliśmy z perspektywy zewnętrznej, etycznej. Wydaje się, że sprzyjała 
temu bardzo precyzyjna definicja działań pozornych zaproponowana przez Jana 
Lutyńskiego [1990], która była punktem wyjściowym dla naszego badania. 
Innym wstępnym założeniem była postawiona przez nas hipoteza, że działania 
takie można obserwować w sferze instytucji uniwersyteckich, a w szczególności 
– w studenckich kołach naukowych i innych organizacjach studenckich. Uzna-
liśmy, że w obszarze tym mogą potencjalnie ujawniać się działania pozorne ze 
względu na dwie zasadnicze okoliczności. 

Po pierwsze, uznaliśmy uniwersytet za instytucję biurokratyczną, czy nawet 
przebiurokratyzowaną, a właśnie w takich instytucjach Jan Lutyński upatrywał 
istnienia działań pozornych. Nie sposób pominąć tu definicji działań pozornych, 
które Lutyński charakteryzował poprzez wskazanie ich sześciu konstytutywnych 
cech [Lutyński 1990, Lutyńska 1998]: 1) oficjalnie działania te są uznawane za 
istotne dla realizacji ważnego społecznie celu; 2) faktycznie działania te celu tego 
nie realizują, bądź nie przyczyniają się do jego realizacji; 3) wszyscy lub prawie 
wszyscy w danym systemie wiedzą o nieprzydatności tych działań do realizacji 
tego celu; 4) wiedza ta jest wiedzą prywatną, a nie publiczną; 5) występowanie 

3 Należy tutaj wyjaśnić, że zależało nam na przeprowadzeniu wywiadów z członkami organiza-
cji o możliwie jak najdłuższym stażu organizacyjnym, mającymi za sobą pewien bagaż doświadczeń 
organizacyjnych i mogącymi zaprezentować stosunkowo bogatą biografię organizacyjną.
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tych działań jest konsekwencją przypisania im istotnej roli w realizacji danego 
celu – ich funkcja polega zatem zawsze na samym tylko istnieniu; 6) fikcja tych 
działań ukrywana jest ze względu na jakiś rodzaj nacisku.

Najczęściej działania pozorne dotyczą kwestii, których system nie chce lub nie 
potrafi rozwiązać. Działania pozorne mają swoje liczne ukryte i poboczne funkcje. 
Lutyński wskazywał, że takimi funkcjami mogą być: propaganda, sprawdzanie 
lojalności i umiejętności, utrzymanie w sprawności aparatu wykonawczego czy 
dostarczenie uzasadnienia dla istnienia pewnych instytucji. Rozmaita jest też oce-
na działań pozornych przez uczestników danego systemu. Lutyński skonstruował 
skalę, na której przeciwległych biegunach umieścił działania o zróżnicowanym 
stopniu pozorności. Działania o najwyższym stopniu pozorności to takie, których 
cel faktycznie nie jest realizowany i które nie pełnią żadnej roli poza istnieniem 
w szczątkowej formie. Działania o najniższym stopniu pozorności to takie, 
których cel realizowany jest wprawdzie przez inne działania, jednak pełnią one 
wiele społecznie istotnych funkcji. Ośmieleni tą definicją – a nie bez wpływu 
był tutaj także paradygmat KAD, uznaliśmy, że będziemy w stanie orzec, czy 
badane przez nas organizacje spełniają kryteria, o których pisał Lutyński i czy 
– w konsekwencji – można mówić o występowaniu w tych organizacjach działań 
pozornych.

Po drugie, dostrzegliśmy, że uniwersytety podlegają obecnie silnym prze-
mianom, wiążącym się z procesem przejścia od wartości tradycyjnej uczelni 
w sensie humboldtowskim oraz wartości socjalistycznej szkoły wyższej do 
wartości urynkowionego uniwersytetu działającego w warunkach gospodarki 
kapitalistycznej. Często w literaturze poświęconej zagadnieniu przemian współ-
czesnych uniwersytetów pojawiają się odwołania do takich opozycji pojęciowych, 
jak „uniwersytet tradycyjny” czy „uniwersytet humboldtowski” i „uniwersytet 
przedsiębiorczy” [zob. np. Antonowicz 2005]. 

Pojęcie uniwersytetu tradycyjnego rekonstruuje się z reguły poprzez od-
wołanie do postaci XIX-wiecznego pruskiego ministra i naukowca Wilhelma 
von Humboldta – twórcy niemieckiej, klasycznej koncepcji uniwersytetu. Hum-
boldtowski uniwersytet miał stanowić wspólnotę, której celem był samorozwój 
jej członków oraz osiągnięcie wglądu w „czystą naukę”. Zarówno studenci, jak 
i profesorowie mają tutaj wspólny cel i są tego celu w pełni świadomi. Jest to 
możliwe głównie dzięki temu, że – w myśl założeń Humboldta – do uniwersytetu 
trafiać miały jednostki „w pełni już ukształtowane”. Realizacji celu wspólnoty 
uniwersyteckiej miały sprzyjać wolność i niezależność oraz samotność. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że uniwersytet w oczach Humboldta miał pełnić 
– oprócz funkcji naukowych – również funkcję zaplecza kadrowego dla admi-
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nistracji państwa pruskiego. Wydaje się jednak, że zdecydowane pierwszeństwo 
przyznane było funkcji naukowej uniwersytetu [Sünker 2001].

Z odmienną sytuacją spotykamy się w warunkach uniwersytetu przedsiębior-
czego. Tym razem na czoło wysuwa się funkcja służebna uczelni wyższej wobec 
rynku. Uniwersytet zostaje wprzęgnięty w proces produkcji – zaczyna stanowić 
niejako jego pierwsze, czy może raczej wstępne ogniwo. Uprawomocnione są 
bowiem tylko te wytwory uniwersytetu, które mogą przysłużyć się podmiotom 
gospodarczym. Do głębokiej defensywy i swoistego podziemia zostaje zepchnięta 
funkcja polegająca na wglądzie w „czystą naukę” w rozumieniu humboldtowskim. 
główne zadania uniwersytetu przedsiębiorczego przedstawiają się następująco. Po 
pierwsze, dostarczanie technologii możliwych do wykorzystania w przedsiębior-
stwach nastawionych na recypowanie wytworów działalności uczelni wyższych. 
Warto tu zaznaczyć, że te technologie muszą być podane odbiorcom w formie 
prostych wskazówek, nieskomplikowanej instrukcji obsługi jakiegoś procesu 
technologicznego czy technicznego. Po drugie, uniwersytet ma stanowić instytucję 
uprawomocniającą swoim autorytetem i autorytetem profesorów uniwersyteckich 
poczynania wolnego rynku. Te dwie funkcje uniwersytetu przedsiębiorczego 
można podsumować stwierdzeniem, że współczesny uniwersytet ma pełnić 
rolę parku technologicznego oraz think-tanku dla gospodarki wolnorynkowej. 
Nie należy zapominać także o trzecim zadaniu współczesnego uniwersytetu, 
którym jest szkolenie przyszłych kadr przedsiębiorstw działających na rynku. 
Uniwersytet ma w tym modelu przygotowywać swoich studentów do podjęcia 
pracy w wybranym sektorze gospodarki wolnorynkowej, a także przekazać ab-
solwentom określone umiejętności, takie jak na przykład: mobilność zawodowa, 
umiejętność poruszania się na rynku pracy, afirmacja kapitalistycznego modelu 
gospodarki. Charakterystyczne dla współczesnych uniwersytetów jest też to, że 
nie tylko współpracują one z instytucjami rynku, czy wręcz pełnią wobec niego 
funkcję służebną, ale też same stają się podmiotem w pełni rynkowym. Wobec 
tego nieuprawnionym jest już mówienie o uniwersytecie w kategoriach wspól-
noty, ale należy na uniwersytet patrzeć raczej jako na stowarzyszenie4, w którym 
członkostwo jest działaniem celowo-racjonalnym, obliczonym – z perspektywy 
studenta – na odniesienie sukcesu na rynku pracy oraz – z perspektywy uniwersy-
tetu – na zysk. Relacja student – profesor przestaje być relacją dwojga podmiotów 
będących członkami tej samej wspólnoty naukowej, ale staje się relacją klient 

4 Odwołujemy się tutaj do rozróżnienia na wspólnotę i stowarzyszenie dokonanego przez 
Ferdinanda Tönniesa (1988).
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– usługodawca, w której uniwersytet sprzedaje absolwentowi pewien zasób usług 
edukacyjnych [por. Antonowicz 2005].

Oczywistością wydaje się stwierdzenie, że tak istotne przemiany roli i funkcji 
uniwersytetu muszą prowadzić do nieuniknionej konfrontacji starego modelu 
z nowym i sporu dwóch zasadniczych systemów wartości. Według autorów 
analizujących koncepcję działań pozornych, opisana sytuacja powinna prowa-
dzić do wystąpienia tego rodzaju zjawiska [Lutyńska 1998, Piotrowski 1998], 
co uzasadniałoby wybór uniwersytetu jako obszaru naszych badań.

III. WynIKI BADAń W PERSPEKtyWIE EtyCZnEJWynIKI BADAń W PERSPEKtyWIE EtyCZnEJ

W niniejszym artykule nie sposób zaprezentować wszystkich ustaleń dokona-
nych w trakcie naszego badania. Jako najlepiej obrazujące przykłady trudności, 
które chcemy przedstawić, wydają się nam dwie organizacje, które uznaliśmy 
za przypadki skrajne. Z jednej strony jest to Wydziałowa Rada Samorządu 
Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, którą 
uznaliśmy za przykład organizacji, w której wartości deklarowane na jej stronie 
internetowej nie pokrywają się z wartościami realizowanymi w działaniach, 
o których opowiadają narratorzy w wywiadach. Z drugiej strony jest to Studenckie 
Koło Naukowe bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, które uznaliśmy 
za przykład organizacji, w której wartości deklarowane na stronie internetowej 
są tożsame z wartościami realizowanymi w działaniach narratorów.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów deklaruje chęć realizacji celów 
prospołecznych, dydaktycznych i reprezentacyjnych, zawsze na rzecz studentów 
swego wydziału, działa dla dobra studentów i dba o przestrzeganie ich praw�. 
Jest to zatem dyskurs tradycyjnego, humboldtowskiego uniwersytetu, którego 
samorządną cześć stanowi brać studencka, a który to dyskurs został przez naszą 
grupę nazwany „przedstawicielskim”. W wywiadach jednak dominuje (w różnym 
stopniu) dyskurs menedżerski6, w którym główną wartością jest aktywność i or-
ganizowanie imprez. Najdonioślejszym wydarzeniem w życiu każdego z naszych 
narratorów jest beach Party, co obrazują następujące cytaty.

Narrator R1: Była ogromna impreza, która jest y: znana tak naprawdę na całą 
Łódź e: „Beach party”, [...]. wsypujemy 40 ton piasku do klubu [.] no i: w tym 

� Sformułowania za stroną internetową Rady: http://www.student-wsmip.uni.lodz.pl/.
6 Jeżeli wziąć pod uwagę to, ile (w sensie liczby wymienianych inicjatyw lub powierzchni 

tekstu) zajmuje referowanie działalności pozaprzedstawicielskiej – będzie to ponad połowa za-
wartości niemal każdego wywiadu.
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też oczywiście  brałam aktywnie udział e: [.] całe przygotowania na tego typu 
zabawę trwają bardzo długo, ponieważ trzeba wszystko pozałatwiać, m: to były 
moje pierwsze takie rzeczywiście/ taka aktywna praca w samorządzie.

Narrator R2: Beach party [...] które było robione na ogromną skalę, naprawdę 
ogromna skalę  było... około... 600 studentów, y: 60 ton piasku, które też włas-
noręcznie.../ oczywiście nie ja sama, ale... też miałam udział w wsypywaniu tego 
piasku do klubu. akcja promocyjna była na całą Łódź y: [.] i byli y: studenci 
ze wszystkich wydziałów. [...] to jest tak popularna impreza,  że... co roku bra-
kowało biletów [...] Był to y: ogromny sukces y: dostaliśmy wiele e: gratulacji 
również od sponsorów.

Narrator R3: studenci też liczą na to, że na uczelni będą mogli nie tylko się 
uczyć, ale również dobrze się bawić. [...] dla wszystkich studentów w Łodzi to 
jest Beach Party. To jest impreza na którą na której było w zeszłym roku prawie 
700 osób. w klubie leży kilkadziesiąt ton piachu, rozsypanego. Jest oczywiście 
plażowa muzyka, wszyscy, którzy chcą wpuszczani są w plażowych strojach, [...] 
dziewczyny w bikini są wpuszczane za darmo na taka imprezę. No i zabawa do 
białego rana w plażowych klimatach, [...] Dajemy coś studentom, to jest też im-
preza o tyle trudna, nawet nie ze strony kosztów ile organizacji, że ten nieszczęsny 
piach, ostatnio to było około 40 ton piachu, e: samorząd wraz z kilkoma jeszcze 
wybranymi studentami wrzuca własnymi rękami.

Nie chodzi tu tylko o ilość czasu poświęconą na szczegółowy opis przygo-
towań, ale głównie o entuzjazm, jaki wywołują wspomnienia o tymże przed-
sięwzięciu, w przeciwieństwie do uciążliwej i wcale nienobilitującej obecności 
przedstawicieli samorządu studenckiego na egzaminach komisyjnych, czy innych 
obowiązków regulaminowych.

Pozorność działań Rady nie polega na tym, że profil działalności faktycznej 
jest zupełnie przeciwstawny celom wyznaczonym przez misję społeczną tejże 
organizacji, ale na sposobie rozłożenia akcentów, hierarchii wartości odwrotnej 
niż przedstawiona na stronach internetowych. Zgodnie z tą faktyczną hierarchią, 
w której uprzyjemnianie życia studentom zajmuje miejsce misji, działacze Rady 
do zajęć pragmatyczno-uczelnianych (takich jak spotkanie, podczas którego 
informują pozostałych studentów o specjalizacjach oferowanych w ramach 
studiów), dołączają element rozrywkowy, co widać chociażby w nazywaniu 
spotkania piknikiem. 

Narrator R1: Piknik generalnie ma na celu e: wybór specjalizacji, przybli-
żenie studentom poszczególnych specjalizacji, na czym to polega, czym się będą 
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zajmować i tak dalej. samorząd połączył je też z y: integracją, czyli są różne 
zawody sportowe.., konkursy itd. itd. , więc y: brałam tam aktywnie e: udział 
i zorganizowałam m: w ramach pikniku pokaz mody.

Narrator R2: rozszerzyliśmy trochę ofertę pikniku y: naprawdę było to duże 
wydarzenie [...] były różne zawody sportowe... wynajęliśmy taki y: [.] nie wiem 
jak to nazwać tak fachowo... [.] automat do sumo.

gdy chodzi o sferę motywacyjną dla działania w Radzie, to tylko jeden 
narrator dokładnie i wprost opowiada o motywacji. Jakkolwiek oczywiście nie 
możemy jego zdania uznać za relewantne dla wszystkich działaczy, to jednak 
warto zwrócić uwagę, że narrator tłumaczy swoje zaangażowanie w organizację 
nie odnosząc się do idei przedstawicielskich.

Narrator R1: siedem osób, które razem wtedy startowały, no była taka grupa 
osób z różnych roczników, które aktywnie chciały działać w samorządzie. ((kaszle)) 
Dla korzyści oczywiście wszystkich studentów. Ja myślę, że to, co kieruje wszyst-
kimi tymi ludźmi, e: którzy działają w samorządzie to jest chęć realizowania się 
jakoś poza studiami. No pomaga im w tym: forma naszych studiów, ona nie jest 
zbyt wymagająca trzeba sobie powiedzieć jasno. [...] e: Poza tym też charakter 
tych studiów. większość chyba obecnie samorządu to są ludzie, którzy studiują 
politologie. [...] e: no nie ukrywam, że samorząd też pozwala mnie realizować 
moje ambicje, e: bo chociażby taką ambicją dla mnie jest zapoznawanie studentów 
z prawdziwym wizerunkiem polityków a nie tylko i wyłącznie z tym, który znamy 
z telewizji. e: stąd pomysł, żeby zapraszać tych polityków tutaj do nas.

Organizacją, którą postanowiliśmy ulokować na przeciwnym krańcu kontinu-
um jest Studenckie Koło Naukowe bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, 
które deklaruje przede wszystkim chęć realizacji celów naukowych związanych 
z tą dyscypliną. 

Tożsamość Koła i jego działaczy zaprezentowana na stronach internetowych 
jest zbieżna z autodeskrypcją dokonaną przez narratorów. Członek Koła to osoba, 
która dba o swój własny rozwój intelektualny, ale także próbuje podejmować 
działalność praktyczną, w której mogłaby wykorzystać zdobyte w toku studiów 
umiejętności. Jeśli skupić by uwagę na formie gramatycznej poniższych wypowie-
dzi, warto postawić językoznawczo-psychologiczną hipotezę, że o ile członkowie 
Rady używali pierwszej osoby liczby pojedynczej, separując niejako siebie od 
statutowych deklaracji organizacji, o tyle członkowie Studenckiego Koła Nauko-
wego bibliotekoznawców wypowiadają się przy użyciu zaimka „my”, zaznaczając 
w ten sposób swoją identyfikację z celami i tożsamością organizacji. 
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Narrator b1: Prowadziliśmy jakieś y: wcześniejsze jakieś badania nie były 
to prace takie typowo teoretyczne nie siadaliśmy nad książką staraliśmy się y: 
staraliśmy się przeprowadzić skorzystać z wiedzy na przykład metodologii badań 
staraliśmy się i i tematy które które są nurtujące.

Narrator b2: Natomiast na kole my to przetwarzamy, my to robimy, wybie-
ramy to co lubimy, y: staramy się to rozszerzyć, y: znajdujemy inne rozwiązania, 
krytykujemy, mówimy, że to jest niedobre, to jest niewłaściwe i z tym się nie 
zgadzamy. i to jest fajne. i: wydaje mi się, że że koło naświetla nam tą naukę 
w inny sposób.

Ponadto, członek Koła bibliotekoznawców to osoba zaangażowana w życie 
Katedry bibliotekoznawstwa oraz w społeczny świat naukowców związanych 
z tą dziedziną nauki, a także – co za tym idzie – osoba zaangażowana w budowanie 
pozytywnego wizerunku tak samej dyscypliny, jak i zawodu bibliotekarza. 

Narrator b1: Na przykład wczoraj byliśmy odwiedzić groby łódzkich biblio-
filów, ludzi, którzy są związani tutaj z naszą katedrą, którzy niestety już odeszli, 
ostatnio profesor Dunin – to też jest jakaś tam wielka strata dla ludzi, którzy są 
związani z książką.

Narrator b2: Jeśli miałabym pracować w bibliotece, to wiem jedno, że na 
pewno nie byłabym takim zwykłym bibliotekarzem, który siedzi sobie i po prostu 
wypożycza książki. Tylko byłabym typem bibliotekarza, który siedzi w katalogu 
i po prostu stwarza zestawy bibliograficzne, albo ewentualnie bada czytelnictwo, 
takim bym powiedziała bibliotekarzem naukowcem bardziej. Takiego bym w sobie 
widziała bibliotekarza właśnie (4) który nie tylko podaje książkę z półki czy ewen-
tualnie wyciera kurz, ale (   ) zmienia, dalej się dokształca, jeździ na konferencje, 
wymienia opinie i tyle... co jest jeszcze ważne, wydaje mi się, że bibliotekarz, bo 
jest takie troszeczkę dziwne pojęcie prawda, bo nauczyciel musi się cały czas do-
kształcać, ale wydaje mi się, że bibliotekarz też. Bo jest kilka stereotypów różnych 
bibliotekarza i: kariera nasza bibliotekarza powinna moim  zdaniem polegać na 
tym, żeby cały czas się dokształcać, powinni się uczyć, poznawać, zmieniać, [.] 
a nie po prostu tylko przyglądać się temu, co się wokół niego dzieje.

W przeciwieństwie do Rady, członkowie Koła bibliotekoznawców jedynie 
z rzadka odwołują się w swoich narracjach do działalności wynikającej z innych 
niż naczelne dla nich wartości, a jeśli to robią, zbywane jest to tylko krótką uwa-
gą, a nawet można zaobserwować tu pewną niechęć. Obrazuje to następujący 
cytat. 
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Narrator b1: musimy również odwiedzać radę kół naukowych, musimy sta-
rać się o dofinansowanie, no różne takie dokumenty, które no trzeba wypełniać, 
troszeczkę bieganiny nad tym jest.

Również w warstwie motywacyjnej dla członkostwa narratorów w Kole 
dominującą rolę odgrywają naczelne wartości deklarowane organizacji.

Narrator b1: Oczekiwałam przede wszystkim własnego rozwoju [.] intelek-
tualnego. zawsze stawiałam na rozwój intelektualny i wydaje mi się, że koło się 
do tego przyczyniło, że dzisiaj będąc tutaj jest mi łatwiej na przykład zebrać się 
do pisania na przykład pracy magisterskiej, bo podejmując - badania - czytelni-
ctwa – bezrobotnych miałam już w jakiś sposób możliwość y: zobaczenia jak się 
konstruuje pracę badawczą, jak się do niej podchodzi, co jest ważne, jakie cele 
badacz powinien sobie postawić. i teraz jest mi o wiele łatwiej, ja już inaczej 
podchodzę do pewnych spraw, bardziej y: powiedziałam dojrzale i: to mi pomogło 
[.] w jakimś stopniu, wydaje mi się.

Narrator b2: Powiem szczerze, że tak z perspektywy czasu m: wszystkie te: 
wszystkie te działania jakie podjąłem dla: dla siebie no bo wiadomo robi się 
coś dla koła ale robi się też dla siebie ja myślałem to/ naczy miałem taką myśl 
żeby: że oprócz tego, że robię coś wartościowego no to jednak pracuje nad sobą 
i: i: nie wiem uczę się bo wiadomo że że do: konferencji trzeba się przygotować 
trzeba wystąpić przed jakąś większą znaczną grupą osób a nigdy nie miałem do 
tego śmiałości.

W perspektywie obiektywistycznej, etycznej, którą powyżej zaprezentowali-
śmy, działalność członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów moglibyśmy 
uznać za pozorną, zaś Koła Naukowego bibliotekoznawców – za autentyczną. 
Wydawało nam się, że w pewnym sensie ustawiliśmy się tutaj w roli badaczy-de-
maskatorów pozorności, badaczy, którzy mają odkryć przed społeczną widownią 
„prawdę” o opisywanych organizacjach. W drugim etapie naszego badania na tym 
tle zrodziły się liczne trudności i dylematy, dlatego wydaje się nam, że nie wolno 
badaczowi na przyjęciu takiej perspektywy poprzestać. Musi zostać uwzględniona 
perspektywa badanych uczestników organizacji – perspektywa emiczna. 

IV. WynIKI BADAń W PERSPEKtyWIE EMICZnEJWynIKI BADAń W PERSPEKtyWIE EMICZnEJ

Nie sposób nie zauważyć, że dotychczas, posługując się perspektywą ze-
wnętrzną wobec badanych, to badacz i jego kompetencja oraz system wartości 
wysuwają się na pierwszy plan analizy. badacz – i my właśnie też tak początkowo 
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uczyniliśmy – identyfikuje tutaj – na podstawie oficjalnych materiałów badanych 
organizacji – wartości deklarowane, a następnie – na podstawie wywiadów 
– usiłuje zidentyfikować wartości realizowane w faktycznym działaniu członków 
organizacji. Dysponując tymi dwoma katalogami wartości, badacz dokonuje 
procedury subsumcji sytuacji faktycznej pod sytuację idealną i obwieszcza wynik 
tej procedury poprzez zawyrokowanie, czy w danym układzie istnieją bądź nie 
istnieją działania pozorne. Widzimy, że przy takim sposobie postępowania z pola 
widzenia całkowicie znikają badani aktorzy społeczni i ich sposób definiowania 
sytuacji, której są uczestnikami. 

Co więcej, należy tutaj wspomnieć o istnieniu groźby popadnięcia w badaw-
czą arbitralność czy też – jak chce Norman Denzin – „fałszywy obiektywizm” 
[Denzin 1970, za: Helling 1990]. Inni badacze, wychodzący z odmiennych zało-
żeń aksjologicznych, mogliby bowiem uznać, że Wydziałowa Rada Samorządu 
Studentów, działając w opisywany przez narratorów sposób, właśnie w pełni 
realizuje deklarowane przez nią cele, bo odmiennie niż my zdefiniowałby takie 
ocenne sformułowania jak „dobro studenta” czy „interesy studentów”.

Ponadto, jeszcze jednym deficytem perspektywy etycznej jest niemożność 
dotarcia w obecnej rzeczywistości (być może było to możliwe w obserwowanych 
przez Jana Lutyńskiego warunkach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) do dwu 
konstytutywnych cech działania pozornego, czyli tego, że „wszyscy lub prawie 
wszyscy wiedzą o nieprzydatność działań do realizacji zamierzonego celu” oraz 
że „wiedza na ten temat jest wiedzą prywatną i nie może być upubliczniona ze 
względu na jakiś rodzaj nacisku”. Naszym zdaniem, należy w tym miejscu włą-
czyć perspektywę uczestnika życia organizacyjnego, ponieważ w przeciwnym 
razie badacz musiałby autorytatywnie założyć, że te dwa warunki definicyjne 
są spełnione. 

Jednak zastosowanie perspektywy emicznej również nie prowadzi do jedno-
znacznych wniosków i ujawnia problematyczność koncepcji Jana Lutyńskiego. 
Postaramy się zaprezentować to na podstawie przykładu trzeciej badanej przez 
nas organizacji, którą jest AIESEC. Analizując wywiady narracyjne z członkami 
tej organizacji, zauważyliśmy trzy, interesujące z punktu widzenia wyżej wymie-
nionych warunków definicyjnych, przypadki. 

Pierwszym z nich jest przypadek narratora, który został niejako nawrócony 
na wiarę w organizację, w której autentyczność początkowo zwątpił, co pokazuje 
następujący cytat.

Narrator A1: Praca w projekcie była niezbyt udana, ponieważ nasz szef projektu, 
[...] był kie.. dosyć kiepsko zorganizowanym człowiekiem i ten projekt w gruncie 
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rzeczy średnio nam wyszedł. Także miałem kilka momentów zawahania, że chciałem 
występować z aiesec, bo to mi nic nie daje, nic tam nie robię, i się nie rozwijam, 
nie integruję się z resztą komitetu, z innymi projektami, no ale w gruncie rzeczy 
Bolek mi wytłumaczył, że tak to wygląda no i że będzie lepiej, zresztą nie pamiętam, 
co mi powiedział, ale zmotywował mnie, żebym został. No i ja zostałem.

Rys. 1. Proces nawrócenia narratora A1 (rys. własny).

Prześledźmy opisany przez narratora proces. Zaczyna on od oceny i uza-
sadnienia swojej pierwszej odpowiedzialnej działalności w ramach organizacji. 
Ponieważ oczekiwania narratora względem podejmowanych wysiłków nie zostały 
spełnione, pojawia się krytyczna refleksja dotycząca samego sensu przynależ-
ności do instytucji. W momencie zawahania, do akcji wkracza Znaczący Inny, 
czyli bardziej doświadczony członek organizacji, reprezentujący ów przymus 
wywierany przez autorytet, o którym pisał Lutyński. Opisany proces obrazuje 
powyższy schemat (rys. 1).

Drugi narrator, który również zmagał się z konfliktem między poziomem 
indywidualnym a organizacyjnym, zdołał go zracjonalizować, a tym samym 
zlikwidował nieznośne podejrzenie o nieautentyczność swojego działania. Istotny 
jest w tym przykładzie fakt, iż, pomimo odbierania porad od Znaczących Innych, 
narrator wskazuje na siebie, jako autora przemiany, co pokazują cytaty.

Narrator A2: aczkolwiek ta konferencja to był też taki pierwszy moment, że 
zacząłem trochę wątpić w organizację szczerze mówiąc, w to wszystko co tam 
się dzieje. zacząłem się zastanawiać tak e: czy: to: gdzieś tam się: pojawia się 
w organizacji czy staramy się pokazywać gdzieś innym czy to robimy, czy tak 
naprawdę tak jest czy tak naprawdę sami siebie oszukujemy trochę i tak dalej-
i-tak-dalej. Takie miałem [...] pytań, z którymi czasami nie potrafiłem sobie 
poradzić, nie potrafiłem sobie na nie odpowiedzieć [...].

Narrator A2: miałem takie różne ((wątpliwości)), ale osobiście doszedłem, 
że bardzo dużo się uczę, że warto. 
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Przedstawiając wynik nawrócenia narrator pokazuje, jakiej dokonał racjo-
nalizacji.

Narrator A2: Uznałem, że no ok, w aiesec jest tak, że każdy się rozwija trochę 
wie, że egoistycznie, ale to dlatego teraz wiem, że jak jestem w tym momencie 
w aiesec, że rozwija... że rozwijam siebie i zwracam uwagę na swój rozwój 
i można powiedzieć, że jest to trochę egoistyczne, ale wszystko to jest po to, 
żeby później wychodząc z organizacji być właśnie tym takim no: w cudzysłowiu 
trochę e: lepszym człowiekiem jakby... osobą, która ma jakieś tam kompetencje 
na wysokim poziomie i z jednej strony może sobie znaleźć dobrą pracy i robić 
dużo rzeczy e: tam gdzieś w świecie biznesu, a z drugiej strony może być osobą 
odpowiedzialną społecznie, wrażliwą kulturowo.

Narrator dostrzegał, że organizacja może generować egoistyczne cechy charakte-
ru, zanalizował jednak siebie, swoje zachowanie i stwierdził, że organizacja zwraca 
uwagę na rozwój poszczególnych jednostek, ale z drugiej strony stara się wzbudzić 
w członkach odpowiedzialność społeczną za innych. Wykonał on olbrzymią, za-
kończoną sukcesem pracę biograficzną, sprowadzającą się do usunięcia dysonansu 
poznawczego. Po tym procesie narrator mógł dalej budować swoją karierę organi-
zacyjną bez podejrzenia o nieautentyczność działań w ramach organizacji. 

W tej samej organizacji działają dwie narratorki, które wspólnie udzielały wy-
wiadu. W odróżnieniu od dwu wcześniej zaprezentowanych przypadków, narratorki 
w ogóle nie kwestionują autentyczności swoich działań w ramach organizacji. 
Cechuje je pełna afirmacja dla ideologii i kultury organizacyjnej AIESEC – w nar-
racjach posługują się one oficjalnymi hasłami organizacji, co pokazują cytaty.

badaczka: a jak powiedziałaś o waszej y: misji, to o co właściwie chodzi? 
O wizję i misję... ((śmiech obu))

Narratorka A3: No, to to, co mówiłam, tak, czyli tak naprawdę y: rozwój 
jednostki i zmienianie świata poprzez ten rozwój jednostki.

Narratorka A4: [...] działamy od czasu, kiedy skończyła się druga wojna świato-
wa. i: no co za tym idzie, tak? wtedy m: właśnie często mówiło się na pewno o tym, 
żeby był pokój na świecie, tak? i dlatego wizją aiesec stało się y: pokój, tak?

Narratorka A3: [...] ciężko to powiedzieć tak w jednym zdaniu tak naprawdę, 
tak? [...] (z języka angielskiego) przetłumacząc tą wizję: peace and fulfilment of 
humankind’s potential, czyli po prostu pokój i: wypełnienie// wykorzystanie [...] 
w pełni potencjału ludzkiego to jest taka  główna// główna wizja nasza. (2) którą 
staramy się wypełniać...
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badaczka: a co to jest ten potencjał ludzki? ((śmiech obu))

Narratorka A4: Dobre pytanie w sumie. ((śmiech))
Narratorki są przekonane, że działając w organizacji spełniają bardzo ważne 

społecznie cele.

Narratorka A3: ((z natchnieniem)) no... to jest taka duża satysfakcja z tego, że 
ludzie// ktoś później ci podziękuje, że wpłynął, że byłaś dla niego autorytetem [.] to 
jest coś niesamowitego. [...] i pamiętam, że spotkałam się na konferencji dotyczącej 
wymiany właśnie międzynarodowej z jedną osobą y: i później się spotkałam w 2006 
roku, czyli rok temu na kongresie światowym z tą samą osobą ((lekki śmiech)) 
y: i się tak strasznie zmieniła i on// ona też w sumie mówiła, że się tak strasznie 
zmieniłam i: i to widać właśnie jak aiesec też rozwija innych [...].

badaczka: mhm. a co rozwija?

Narratorka A3: (2) no to, co mówiłam, czyli działanie samo, tak?

W tym miejscu należy także zaznaczyć, że również członkowie Wydziałowej 
Rady Samorządu Studentów, o których mowa była wcześniej, nie dostrzegali 
żadnych sprzeczności pomiędzy swoim działaniem a deklarowanymi społecznie 
ważnymi celami, sytuując się blisko dwóch narratorek z organizacji AIESEC. 
Nie zauważyliśmy żadnych przejawów podejrzeń naszych narratorów o nieau-
tentyczność ich działań w organizacji. Oczywiście, tego rodzaju podejrzenia nie 
pojawiały się również w narracjach członków Studenckiego Koła Naukowego 
bibliotekoznawców. 

V. PODSUMOWAnIEPODSUMOWAnIE

Na podstawie analizy podanych wcześniej przykładów – zarówno narra-
torów z AIESEC, jak i narratorów z Wydziałowej Rady Studentów – możemy 
zauważyć, że problematycznym byłoby założenie, iż w analizowanych przez nas 
organizacjach spełnione były wszystkie cechy definicyjne działań pozornych. 
Wydaje nam się, że stworzona przez Jana Lutyńskiego definicja, mająca moc 
jednoznacznego rozstrzygania, mogła być zastosowana tylko w takiej sytuacji, 
gdyby aktualne były dwa założenia. Po pierwsze, że jednostki podejmujące 
działania zawsze poddane są jakiegoś rodzaju naciskowi z zewnątrz. Nacisko-
wi – należy tutaj dodać – którego istnienia badacz jest świadom i który może 
każdorazowo wskazać. Po drugie natomiast – że jednostki w ogóle nie poddają 
refleksji i nie problematyzują swojej aktywności w organizacji. Wydaje nam się, 
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że tych założeń nie można uznać dziś za realistyczne, w sytuacji gdy jednostka 
angażuje się w podejmowane działania dobrowolnie – nie jest jej to zlecane, nie 
jest to jej praca. A właśnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku 
badanych przez nas organizacji studenckich, opartych przecież na zasadzie do-
browolności uczestnictwa. 

Stawiamy tezę, że w opisanych powyżej okolicznościach, działania jednostki 
nie mogą w jej umyśle pozostawać pozornymi, ponieważ oznaczałoby to, że albo 
jednostka samą siebie ocenia jako cyniczną (co zdarza się niezwykle rzadko i co 
jest trudne do zniesienia), albo też musi uznać siebie za osobę nieautentyczną, 
a w najlepszym razie – skrajnie naiwną. Dlatego też narratorzy, którzy powzię-
li podejrzenie o pozorności swoich działań wewnątrz organizacji, starają się 
wykonywać różne operacje racjonalizujące swoje działania. Pokazujemy je na 
poniższym schemacie (rys. 2)

Rys. 2. Racjonalizacja działań podejmowanych przez uczestników operacji (rys. własny).
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Wydaje nam się, że refleksję i badania nad działaniami pozornymi można 
dziś nadal prowadzić z perspektywy etycznej, w której możliwe jest zidentyfi-
kowanie takich działań poprzez stwierdzenie istnienia wskazanych przez Jana 
Lutyńskiego cech w badanej rzeczywistości społecznej. być może jest to jednak 
możliwe tylko w odniesieniu do niektórych obszarów życia społecznego (na 
przykład funkcjonowania administracji publicznej). W przypadku innych ob-
szarów – takich jak chociażby będąca ilustracją niniejszego referatu działalność 
w organizacjach studenckich opartych na zasadzie dobrowolności przynależności 
– zastosowanie tej perspektywy jest zubażające i poddane licznym zagrożeniom, 
a przez to naszym zdaniem wątpliwe.

W odniesieniu do takich obszarów życia społecznego właściwa jest naszym 
zdaniem perspektywa zgoła odmienna, uwzględniająca definicje sytuacji aktora 
społecznego, analizę jego pracy z własną biografią, a nawet analizę jego procesów 
psychicznych, a więc wrażliwa także na tezę giddensa [2006] o refleksyjności jed-
nostki funkcjonującej w obecnej epoce. W tej perspektywie pewnemu wzruszeniu 
ulega klasyczna koncepcja działań pozornych Jana Lutyńskiego. Wydaje nam się 
bowiem, że nie może być tutaj mowy o konstytutywnej dla pozorności działania 
wiedzy o tejże pozorności. Problematyczne staje się także zagadnienie nacisku 
– czy w organizacjach opartych na zasadzie dobrowolności członkostwa można 
zauważyć jakiś rodzaj nacisku pochodzącego z zewnątrz analizowanych jednostek, 
a skłaniającego je do ukrywania wiedzy o fikcyjności swoich działań. Ewentualne 
odrzucenie tych dwu warunków sprawia, że mamy tutaj do czynienia z jakościowo 
odmienną sytuacją od klasycznej sytuacji pozorności działania opisywanej przez 
Jana Lutyńskiego. być może w celu wprowadzenia pewnego uporządkowania 
należałoby tę sytuację nazwać – za Markiem Czyżewskim – działaniami neopo-
zornymi7 i zaproponować dla tego nowego pojęcia odrębną definicję. 
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tHE PROBLEMS ASSOCIAtED WItH tHE APPLICAtIOn  
OF JAn LUtynSKI’S COnCEPt OF APPAREnt ACtIOnS In tHE RESEARCH  

OF StUDEnt ORGAnIZAtIOnS At tHE UnIVERSIty OF LODZ
(Summary)

The following article presents the results of research into student organizations at the University 
of Lodz. The primary focus of the study was the occurrence of apparent actions inside these organi-
zations. The first phase of the research (Critical Discourse Analysis of the organizations’ websites) 
enabled the authors to identify the organizations in which the apparent actions occured. 

Since one of the elements of Jan Lutynski’s definition of apparent actions is that the social 
actors are aware of the fact that their actions do not realize the assumed goals of an organization, 
the second phase of the research consisted of interviews carried out with the activists within the 
organizations. These interviews showed that the activists were not aware of not realizing the as-
sumed goals of their organizations. Moreover, they were making an effort to rationalize and justify 
their actions.

The results of the research induce authors to call the aforementioned element of Jan Lutyn-
ski’s definition of apparent actions into question. In conclusion, the authors discuss whether Jan 
Lutynski’s definition is still valid in a democratic society in the age of late modernity.

Keywords: apparent actions, students’ organizations, university, commercialization of educa-
tion, Critical Analysis of Discourse


