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Prezentowana ksi ka jest efektem kilkuletnich porównawczych bada , realizo-

wanych w ramach mi dzynarodowego projektu „Space, place and the historical and 

contemporary articulations of regional and European identities through work and 

community in areas undergoing economic restructuring and regeneration” (SPHERE). 

Program badawczy w projekcie SPHERE skupia  si  na zagadnieniach zmian to -

samo ci spo ecznej i kulturowej w spo ecze stwach, przechodz cych przez wielo-

wymiarowy proces transformacji. Punktem wyj cia jest tutaj za o enie, i  transfor-

macja ycia ekonomicznego – w wielu tradycyjnie przemys owych obszarach Unii 

Europejskiej i poza ni  – prowadzi do istotnych przemian kulturowych oraz zmian 

to samo ci. W wielu cz ciach Europy, wraz z restrukturyzacj  ekonomiczn  i de-

industrializacj , nast puje proces os abiania kultur przemys owych, zakorzenionych 

od dawna w lokalnych spo eczno ciach. Ustabilizowane poj cie „tradycyjnych” 

to samo ci i ich trwa o  bywaj  coraz cz ciej kontestowane. Ci gle aktualnym 

i nierozwi zanym problemem pozostaje kwestia, w jakim stopniu zmieni y swoje 

znaczenie poj cia klasy, kultury i spo eczno ci lokalnej i jak s  obecnie rozumia-

ne. Powy sze kategorie poj ciowe wskazuj  na czynniki wyja niaj ce w analizie 

kszta towania si  to samo ci kulturowej, przynale no ci spo ecznej i przywi zania 

do znacz cych miejsc ojczyzny prywatnej. 

Uwzgl dniaj c historyczne znaczenie zbiorowych to samo ci klasowych i regio-

nalnych badania, realizowane w ramach projektu SPHERE eksplorowa y obszar spo-

ecznych odniesie  do nowo kszta tuj cych si  to samo ci, zwi zanych z konsump-

cj , p ci , wiekiem, przynale no ci  etniczn , narodow  i europejsk , wynikaj cych 

z dokonuj cych si  reorientacji ycia spo ecznego i ekonomicznego. Badania kon-

centrowa y swoj  uwag  na przej ciu ze starego, „m skiego”, do nowego, w znacz-

nym stopniu sfeminizowanego, przemys u; ze starszych i bardziej stabilnych form 

pracy do nowszych i bardziej elastycznych. Projekt skupia  si  zatem na regionach, 

w których lokowane s  nowe przemys y i us ugi, które maj  zast pi , dominuj cy 

tam do tej pory, stary przemys . Celem by o sprawdzenie, czy i jak dalece, w tak 

scharakteryzowanych regionach, w istotny sposób wy aniaj  si  nowe to samo ci: 

zawodowe, spo eczne, narodowe lub europejskie.

Instytut Socjologii, e-mail: andrzej.niesporek@us.edu.pl



ANDRZEJ NIESPOREK218

Ksi ka Restructuring Class and Gender prezentuje wyniki bada  porównaw-

czych, realizowanych w ramach projektu w sze ciu bardzo ró ni cych si  od siebie 

pa stwach Unii Europejskiej i jednym pa stwie kandydackim – które maj  za sob   

do wiadczenia znacz cej deindustrializacji i restrukturyzacji ekonomicznej. Pa stwa 

te zosta y wybrane tak, by uwzgl dni  szeroki zakres ró nych kontekstów narodo-

wych, w jakich dokonuj  si  procesy restrukturyzacji i regeneracji. Wybrano dwa 

pa stwa o bogatych tradycjach korporacjonizmu: Francj  i Niemcy, w których sy-

tuacja zosta a ukszta towana przez rz dow  interwencj ; liberaln  Wielk  Brytani ; 

Hiszpani  – kraj po udnia – z gospodark  opart  na rodzinnych przedsi biorstwach; 

Polsk  okresu transformacji oraz Turcj  aspiruj c  do Unii Europejskiej. Badania 

przeprowadzano w regionach, które podlega y lub podlegaj  procesom szczególnie 

intensywnych zmian ekonomicznych, spo ecznych i kulturowych. Uwzgl dnione 

w projekcie pa stwa oraz regiony w za o eniu autorów projektu maj  pozwoli  oce-

ni  wp yw ró nych narodowych polityk restrukturyzacji i rewitalizacji na zmiany 

dotycz ce kultury i to samo ci.

Ksi ka zawiera prezentacj  sze ciu tekstów przygotowanych przez narodowe 

zespo y badawcze. Teksty te poprzedza obszerne wprowadzenie, zaznajamiaj ce 

czytelnika z teoretycznymi za o eniami projektu badawczego oraz przyj tymi w ba-

daniach za o eniami metodologicznymi. Badanie nawi zuje do tradycji studiów kul-

turowych, szczególnie do dorobku teoretyczno-badawczego Raymonda Williamsa 

i szko y z Birmingham, z drugiej strony do analiz struktury spo ecznej proponowa-

nych przez Pierre’a Bourdieu. Przyj ta w badaniach metodologia mia a jako ciowy 

charakter. Zasadnicz  cz  badania stanowi y wywiady z g ównymi informatorami 

i aktorami posiadaj cymi wiedz  dotycz c  wspó czesnej historii regionów, a tak-

e  badania dyskursywnych historii ycia uzyskanych w trakcie wywiadów z oso-

bami do wiadczaj cymi transformacji i restrukturyzacji. Warto zwróci  uwag  na 

oryginalno  podej cia badawczego, w którym w trakcie wywiadów wykorzystano 

technik  sesji fotograÞ cznych jako rodka prowokuj cego do reß eksji dotycz cych 

spraw zwi zanych z miejscem i to samo ci  badanych. Ca o  bada  uzupe niono 

profesjonaln  sesj  fotograÞ czn , której celem by o zarejestrowanie zmian w kra-

jobrazie oraz przestrzeni publicznej, w miejscach, w których prowadzono badania. 

Jej efektem by o przygotowanie wystawy fotograÞ cznej1. Cz  zdj  zamieszczono 

tak e w recenzowanej ksi ce.

Ksi ka sw  tre ci  obejmuje jedynie cz , bardzo obszernego projektu ba-

dawczego. Jej zawarto  koncentruje si  na mechanizmach kszta towania nowych 

to samo ci oraz próbach zachowywania to samo ci tradycyjnych, ze szczególn  

koncentracj  na zmianach w obszarze to samo ci klasowej i p ciowej (genderowej). 

Poszczególne teksty w bardzo szczegó owy sposób portretuj  te procesy w krajach 

i regionach, w których przeprowadzono badania. Zwie czenie ksi ki stanowi po-

1 Wystawa by a prezentowana w Bibliotece l skiej (grudzie  2011), Bibliotece Politechniki l -

skiej (maj-czerwiec 2012), Bibliotece Miejskiej w Rudzie l skiej (lipiec 2012), Wy szej Szkole 

Biznesu w D browie Górniczej (pa dziernik 2012) oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece 

Akademickiej w Katowicach (listopad 2012).
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równawcza analiza procesów zmian klasowej i genderowej to samo ci w bada-

nych regionach. Autorzy analizuj c podobie stwa i ró nice procesów transformacji 

oraz restrukturyzacji próbuj  pokaza  i wyja ni , b d ce ich efektem, mechanizmy 

zmian to samo ci. Poszukuj  ich wspólnych i odmiennych cech. Ksi ka wpisuje 

si  w nurt reß eksji nad spo ecznymi skutkami gwa townych zmian ekonomicznych. 

Wychodzi jednak poza, dominuj cy, makrostrukturalny punkt widzenia. Zmiana 

w proponowanym tutaj uj ciu, nie daje si , bowiem, sprowadzi  do wymiaru wy-

cznie ekonomicznego, prowokuje bowiem wa ne pytania dotycz ce przekszta ce  

kulturowych i systemów warto ci. Wymaga nowego podej cia do procesów kszta -

towania si  to samo ci, w tym p ciowej oraz klasowej. Zalet  ksi ki jest nie tylko 

fakt podniesienia tego problemu, lecz tak e próba jego opisania i wyja nienia, oparta 

na bardzo rzetelnych, pog bionych badaniach. 

Szczególna warto  ksi ki zasadza si  nie tylko na porównawczej analizie wy-

ników bada  realizowanych w bardzo odmiennych historycznie i kulturowo regio-

nach, lecz tak e na oryginalnym podj ciu dyskusji nad teoretycznymi przes ankami 

oraz metodologi  bada  w zakresie problematyki class and gender. Po pierwsze 

nad sposobem deÞ niowania klasy; po drugie sposobem odnoszenia klas spo ecznych 

i kulturowo deÞ niowanej p ci. Przede wszystkim w kontek cie mo liwo ci opera-

cjonalizacji tych podstawowych dla badania poj . U podstaw realizowanych bada  

le y – nawi zuj ce do Bourdieu – przekonanie, i  wyznaczane teoretycznie granice 

mi dzy klasami, konstruowane by  mog  w oparciu o wielo  kryteriów. Kryteria s  

ywio owo uruchamiane, nie za  jedynie reprodukowane, jako schematy my lenia 

i dzia ania praktycznego, które b d c warunkowane przez pozycje spo eczne same je 

warunkuj . Umo liwiaj  wytwarzanie wspólnego i sensownego wiata powszechne-

go zdrowego rozs dku. Taka jest istotna funkcja habitusu. W szczególnych okolicz-

no ciach pojawia si  d enie do okre lenia trwa ych i uznawanych granic, a nawet 

ich instytucjonalizacja – tworzenie grup zdolnych reprezentowa  te ró nice. W ba-

daniu i opartej na niej ksi ce próbuje si  uchwyci  ten fenomen w procesie zmiany. 

Odró nia si  konstruowanie przez aktorów spo ecznych rzeczywisto ci spo ecznej 

w kategoriach klasy spo ecznej, od ujmowania jej przez nich, za po rednictwem 

innych kategorii poj ciowych (np. my–oni; biedni–bogaci itp.). Celem jest tutaj zi-

dentyÞ kowanie i analiza, wspólnie uznawanych i podlegaj cych zmianie, g ównych 

poj , poprzez które ustanawiane jest rozumienie  kulturowych (podstawowych 

i genderowych) to samo ci. Przez analizy porównawcze wyja niane s  podobie -

stwa i ró nice wynikaj ce z ró nych narodowych kontekstów.

Du  uwag  po wi ca si  w ksi ce problematyce wzajemnych zwi zków kla-

sy i p ci kulturowej. W kwestii tych zwi zków wyró nia si  najcz ciej dwa sta-

nowiska (np. Acker 2000). Z jednej strony, dominuj c  w latach sze dziesi tych 

i siedemdziesi tych XX wieku feministyczn  krytyk  ekonomicznej koncepcji klasy 

spo ecznej, która nie uwzgl dnia pozarynkowej pracy kobiet. Ten nurt feministycz-

nej krytyki nie podwa a jednak podstawowego znaczenia klasy deÞ niowanej eko-

nomicznie. Nie podwa a dominuj cej konceptualizacji klasy, dodaje jedynie relacje 

cz ce klas  i p e . Sytuuje kobiety w istniej cej ju  strukturze hierarchii i wyzysku. 

Zalet  tego podej cia jest przy tym pokazanie systemowego charakteru ucisku ko-
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biet i powi zanie patriarchalnych relacji w rodzinie z systemem kapitalistycznego 

wyzysku. Z drugiej strony od lat osiemdziesi tych pojawia si  inne podej cie do 

wzajemnych relacji pomi dzy klas  i p ci , polegaj ce na odej ciu od traktowania 

ich jako oddzielnych obszarów ycia spo ecznego. Zacz to uwzgl dnia  wzajemny 

zwi zek klasy i p ci kulturowej, wytwarzany w toku codziennego do wiadczenia y-

cia. Nast pi o przej cie od koncepcji „ wiadomo ci klasowej” ( wiadomo ci miejsca 

w strukturze klasowej i strukturze interesów) do koncepcji to samo ci. Podej cie to 

czy perspektyw  ekonomii politycznej z perspektyw  studiów kulturowych. Klasa 

i p e  kulturowa s  ujmowane we wzajemnym zwi zku. Stosunki klasowe i relacje 

p ci s  ustawicznie kszta towane i przeobra ane. S  ustawicznie negocjowane przez 

kobiety i m czyzn w trakcie ca ego ycia nie tylko w miejscu pracy, lecz tak e 

jednocze nie w rodzinie, gospodarstwie domowym i innych sferach aktywno ci spo-

ecznej. S  dyskursywnie konstytuowan  relacj  spo eczn  cz c  ekonomi  i kul-

tur . Przejawiaj c  si  nie tylko w aktywno ci zawodowej, lecz tak e w codzien-

nej rutynie, pragnieniach, aspiracjach, a tak e zasadach funkcjonowania instytucji 

spo ecznych (np. McDowell 2003). Zró nicowanie klasowe i p ciowe traktowane 

jest jako zbiór wzajemnie powi zanych, nieustannie reprodukowanych i zmiennych 

praktyk, nie za  w kategoriach zreiÞ kowanych struktur. 

 Odwo anie si  do takiego podej cia pozwoli o autorom ksi ki na wielostronn  

analiz  procesu zmiany wzajemnego zwi zku klasy i p ci w ró nych wymiarach 

ycia spo ecznego, w których przejawia  si  proces os abiania lub upadku historycz-

nej dominacji m skiej pracy. Wszystko w kontek cie procesów restrukturyzacji eko-

nomicznej i deindustrializacji oraz os abiania kultur przemys owych, zwi zanych 

z dominacj  tradycyjnych m skich zawodów. Badano mi dzy innymi to jak gospo-

darstwa domowe lub rodziny odnalaz y si  w nowych lub istniej cych zawodach 

i pytano jak do wiadczenie w tym zakresie ró ni si  ze wzgl du na p e  kulturow . 

Jakie s  postawy wobec tych zmian? Czy w wypadku nowych rodzajów wykonywa-

nej pracy mamy do czynienia z nowym typem przywi zania do pracy? Czy zanika 

to samo  zawodowa okre lana poprzez umiej tno ci i zawód? Czy nowe zawody 

w tym samym stopniu podlegaj  feminizacji lub maskulinizacji jak dawne zawody? 

Czy zawodowa i sektorowa segregacja podlega wzmocnieniu lub jest odrzucana? 

Jakie s  mi dzypokoleniowe skutki tego procesu? Czy dostrzegane s  potencjalne 

napi cia i czy s  przezwyci ane w gospodarstwie domowym i rodzinie?

Zasadniczym przedmiotem analizy jest tutaj donios o  i g boko  zmian to -

samo ci klasowych i p ciowych (genderowych). Zastosowane w badaniu podej cie 

etnograÞ czne koncentruje swoj  uwag  na kulturowym wymiarze zmian. Autorzy 

projektu badawczego i zawartych w ksi ce tekstów wiadomie nawi zuj  nie tyl-

ko do Bourdieu, ale tak e do brytyjskich studiów kulturowych. W tym wymiarze 

ksi ka stanowi porównawcze studium kultur przej ciowych (cultures in transition), 

które pojawiaj  si  na skutek ewoluowania to samo ci oraz „struktur odczu ” (struc-

tures of feeling). Ta ostatnia kategoria teoretyczna Raymonda Williamsa odgrywa 

w modelu teoretycznym autorów ksi ki szczególnie istotn  rol . Rozumiana jest za 

jej twórc  jako rodzaj odczuwania i my lenia, który jest w rzeczywisto ci zarazem 

spo eczny i materialny ale nie jest w pe ni mo liwy do wyartyku owania i zdeÞ -
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niowania; s  w nim zawarte raczej kulturowe hipotezy ni  jawne fakty. Nie jest 

zinstytucjonalizowany ani sformalizowany, jest raczej spo ecznym do wiadczeniem 

w trakcie trwania, które zazwyczaj nie jest rozpoznawane jako spo eczne (Williams 

1989). Z tego punktu widzenia istotnym celem analizy jest próba sprawdzenia, czy 

i jakimi sposobami wyró nione to samo ci  oraz warto ci i zwi zane z nimi „struk-

tury odczu ” (structures of feeling), przetrwa y post puj ce zmiany. Czy powsta y 

nowe to samo ci klasowe, zawodowe i p ciowe? Jakim zmianom podlega y wzajem-

ne zwi zki tych to samo ci?

Podj cie próby empirycznego uchwycenia tych zmian na wielu poziomach ich 

przejawiania si  jest istotn  warto ci  ksi ki. Z jednej strony, podej cie takie wy-

maga o od autorów uchwycenia, w jakim stopniu te typy to samo ci by y obecne 

w przesz o ci: w wiadomo ci indywidualnej, dzia aniach zbiorowych (zwi zko-

wych, politycznych), a tak e w sztuce, literaturze, mediach. Z drugiej, pog bienia 

rozumienia poj  i deÞ nicji odnosz cych si  do kulturowych to samo ci w sytuacji 

szybkich i rozleg ych zmian spo eczno-ekonomicznych. IdentyÞ kacj  rodzajów pra-

cy i ycia ekonomicznego, które zast pi y wcze niejsze formy produkcji i zbadanie 

wp ywu tych transformacji na tradycje i formy kulturowej to samo ci. Po trzecie, 

wymaga o tak e identyÞ kacji i badawczego uchwycenia codziennych przejawów 

badanych to samo ci. Istotne jest nie tylko uchwycenie u ywanych przez respon-

dentów kategorii poj ciowych, które mo na traktowa  jako wyznaczniki to samo ci 

klasowej i p ciowej, lecz tak e innych form ich przejawiania si , w codziennych 

zachowaniach, nie zawsze mo liwych do jasnego wyartyku owania i zdeÞ niowania. 

Owego spo ecznego do wiadczenia, które nie zawsze jest rozpoznawane jako spo-

eczne. St d tak wa ne okazuje si  obecne w pracy czenie podej cia etnograÞ czne-

go, socjologii wizualnej z analizami makrostrukturalnymi. 

Prezentowana ksi ka jest interesuj cym i rzadkim na polskim rynku wydaw-

niczym przyk adem pracy cz cej w sobie podejmowanie wa nych wspó cze nie 

sporów teoretycznych, dotycz cych rozumienia poj  klasy i p ci kulturowej, oraz 

porównawczych bada  zmian ich wzajemnych zwi zków w tak historycznie i kultu-

rowo znacznie ró ni cych si  regionach. 
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