
KrzySztof PiąteK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
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Streszczenie

W artykule podjęta została próba przedstawienia istoty i specyfiki przestrzeni 
socjalnej. Po omówieniu niejednoznaczności i symultaniczności przestrzeni oraz 
sposobu rozumienia przestrzeni społecznej, przedstawione zostały problemy 
związane z interpretacją pojęcia „socjalny” oraz wielość znaczeń przestrzeni 
socjalnej. Opracowanie kończy się propozycją definicji przestrzeni socjalnej.

Słowa kluczowe: przestrzeń, przestrzeń społeczna, przestrzeń socjalna, 
przestrzeni socjalnej: obszary, procesy, zjawiska, ludzie, funkcje, środki

WPrOWAdZENIE

Zainteresowanie kategorią przestrzeni w kontekście problematyki więzi 
społecznych i relacji pomocowych, nie wynika z faktu, że jest ona czystą formą, 
przejrzystością, jasnością uwolnioną od wszelkiej treści (zmysłowej, material-
nej, przeżywanej, praktycznej, itd.), ale głównie dlatego, że jest ona wytworem 
społecznym, stwierdzalnym przed wszelkim teoretyzowaniem na podstawie em-
pirycznego opisu [Jałowiecki 2010: 19]. Mówimy wtedy zazwyczaj o przestrzeni 
społecznej, która jest wytworem ludzkich działań w postaci rolnictwa, rzemiosła, 
przemysłu, polityki, wojny, itd., w której więzi społeczne odgrywają kluczową 
rolę, będąc zarówno jej (przestrzeni) skutkiem, jak i kreatorem. 

Interesująca mnie w tym artykule szczególna odmiana przestrzeni społecz-
nej, jaką jest przestrzeń socjalna, wprost określa granice przejawiania się relacji 
pomocowych i w dużej mierze stanowi o możliwościach wspierania ludzi w prze-
żywaniu i rozwiązywaniu przez nich trudnych sytuacji życiowych. Przestrzeń 
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socjalna warunkuje zachowania ludzkie poprzez ilość, jakość i dostępność miejsc, 
w których mogą oni zaspokajać swoje podstawowe potrzeby. Z drugiej strony 
ma ona także swój wymiar symboliczny, naznaczona jest bowiem przez emocje, 
uczucia i wartości, często przejawiające się w postaci łez, rozpaczy, agresji czy 
wycofania [Tamże: 23–24].

Podejmując próbę doprecyzowania istoty przestrzeni socjalnej zdaję sobie 
sprawę, że jest to zadanie trudne, gdyż podobnie jak kategorie przestrzeni i prze-
strzeni społecznej, jest to pojęcie niejednoznaczne i dające się zdefiniować na 
wiele różnych sposobów, co jest prostą konsekwencją poziomu skomplikowania 
otaczającej nas rzeczywistości społecznej. Uważam, że trzeba podejmować tego 
typu próby przede wszystkim w celu, jeżeli nie zlikwidowania, to przynajmniej 
zmniejszenia poziomu chaosu terminologicznego, rzutującego na jakość prowa-
dzonych przez nas badań i co niemniej ważne w przypadku nauk społecznych, 
jakość ich funkcji aplikacyjnych w odniesieniu do społeczeństwa obywatelskiego, 
polityki społecznej, itd.

1. NIEJEdNOZNACZNOść I SYMULtANICZNOść PrZEStrZENI

Przestrzeń wydaje się być jedną z tych najbardziej ogólnych i abstrakcyjnych 
kategorii, która stanowi dobry punkt wyjścia do uporządkowanej próby ustalenia 
istoty każdego właściwie faktu, zjawiska, czy procesu., zarówno wtedy, gdy wy-
korzystujemy słowo „przestrzeń” w formie metaforycznej, jako substytut obszaru 
(terenu, pola, strefy, itd.), czy odległości (dystansu, odstępu, oddalenia, itp.), jak 
również gdy odczytujemy go w formie substancjonalnej, jako istotę rzeczy, bytu. 
Także w tym drugim ujęciu przestrzeń ma wiele znaczeń, jak pisze Bohdan Ja-
łowiecki: Przestrzeń jest abstrakcyjną ideą (matematyczna), własnością materii 
(fizyczna), środowiskiem naturalnym wykształconym w określony sposób w toku 
ewolucji (przyrodnicza, geograficzna), jest wreszcie tworem ludzkim, antropoge-
nicznym, kulturowym i społecznym, a więc wytworzonym przez jednostki, grupy 
i zbiorowości ludzkie (społeczna, kulturowa).[Tamże: 19]

Przestrzeń, w której wymieszane są elementy werbalne z wizualnymi, fizyczne 
z mentalnymi, abstrakcyjne z realnymi, ogólne ze szczegółowymi, charakteryzująca 
się wieloma parametrami, kształtami, między którymi istnieją różne odległości i re-
lacje natury geometrycznej, algebraicznej i abstrakcyjnej, ma charakter wyjątkowo 
niespójny i nieuporządkowany [Rewers 1999: 204]. Może dlatego właśnie przestrzeń 
została na nowo „odkryta” i jest mocno eksploatowana przez przedstawicieli myśli 
postmodernistycznej, czy też poststrukturalistycznej, w tym m.in.: Michela Foucau-
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lta, Henri’ego Lefebvre’a, Michela Serresa, Rolanda Barthesa i innych. [Rewers 
1996: 7]. Potwierdzeniem tego niech będą słowa Michela Foucaulta wypowiedziane 
w wykładzie o „innych przestrzeniach”: obecna epoka będzie przypuszczalnie 
w większym stopniu epoką przestrzeni. znajdujemy się w czasach symultaniczności, 
w epoce zestawiania, w epoce rzeczy bliskich i dalekich, jednego obok drugiego, 
rozproszonego. znajdujemy się w momencie, kiedy jak sądzę, świat wydaje się nie 
tyle długą historią rozwijającą się w czasie, co siecią łączącą  punkty i przecinającą 
własne poplątane odnogi [Foucault, 2005: 117]. Plątaninę elementów materialnych 
jako fragmentów przestrzeni fizykalnej, ze spontanicznie nakładającymi się na nie 
ludzkimi emocjami, nieuświadomioną intencjonalnością i w pełni świadomymi 
przekonaniami. Zarówno Henri Lefebvre, jak i Michel Foucault przypominają, 
…że istnieje co najmniej kilka dyscyplin, takich jak filozofia, socjologia, antro-
pologia, psychologia, nie mówiąc o sztuce, architekturze i literaturze, które nie 
tylko eksplorują, lecz wręcz podsycają proces mieszania się świata naturalnego 
– reprezentowanego przez miejsca i obiekty naturalne – ze światem kreowanym 
przez ludzi. [Rewers 1996: 48]

Tak więc przestrzeń jest zarówno wytworem natury, jak i światem kreowanym 
przez człowieka, który czyni to w sposób nieświadomy, instynktownie dążąc 
do zaspokajania swoich potrzeb, jak również w sposób intencjonalny, z czasem 
coraz częściej planowy, zorganizowany, zinstytucjonalizowany. Jak słusznie 
pisze Bohdan Jałowiecki …przestrzeń jest zarówno dobrem (ograniczonym 
i odnawialnym), jak i polem realizacji możliwości ludzi, którzy ją wytwarzają, 
konstruując kulturowo i społecznie, a więc historycznie uwarunkowane formy 
(...). Przestrzeń nie jest więc jedynie obojętnym kadrem, w którym toczy się życie 
gospodarcze, społeczne, polityczne i kulturalne, ale odgrywa ona rolę czynnika 
aktywnego, nierzadko konfliktowego, modyfikującego (...) zjawiska i procesy. 
[Jałowiecki 2010: 22–23] Ludzie wytwarzają przestrzeń, w której żyją, kształtują 
jej treść i formę, które określają z kolei jej funkcje i znaczenia. Tak ukształtowana 
przestrzeń, determinuje zachowania ludzkie poprzez ilość, jakość i dostępność 
miejsc, w których mogą oni zaspokajać swoje potrzeby, zarówno w wymiarze 
materialnym, jak i pozamaterialnym. [Tamże: 23–24]

2. PrZEStrZEń SPOŁECZNA

Jednym z pierwszych, który dokonał wyraźnego rozróżnienia pomiędzy 
przestrzenią w znaczeniu fizycznym, geometrycznym i społecznym, był Florian 
Znaniecki, który pisał między innymi, że: …podmioty ludzkie nigdy nie doświad-
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czają jakiejś powszechnej, obiektywnej, bezjakościowej, niezmiennej, nieogra-
niczonej i nieograniczenie podzielnej przestrzeni, w której istnieją i poruszają 
się wszelkie przedmioty, w tej liczbie oni sami. Dane im są w doświadczeniu 
niezliczone <przestrzenie>, jakościowo różnorodne, ograniczone, niepodzielne, 
zmienne, a przy tym dodatnio lub ujemnie oceniane [Znaniecki 1938: 91]. Każda 
z tych przestrzeni, czy jak pisze dalej Florian Znaniecki „wartości przestrzen-
nych”, …jest składnikiem jakiegoś nieprzestrzennego systemu wartości, w odnie-
sieniu do którego posiada swoistą treść i znaczenie [Tamże]. Mogą to być bardzo 
różne systemy, reprezentujące zróżnicowane typy systemów, np.: estetycznych, 
techniczno – wytwórczych, społecznych, itd. W przypadku przestrzeni (wartości 
przestrzennych), które występują jako elementy pewnych systemów społecznych 
Florian Znaniecki stwierdza, że: …zespoły ludzkie, zwłaszcza zespoły tworzące 
grupy zorganizowane, zwykle mają w sferze swego zbiorowego doświadczenia 
i działania pewne wartości przestrzenne, które traktują jako swoją wspólną <włas-
ność> nie w sensie czysto ekonomicznym, lecz w tym ogólniejszym znaczeniu, że 
nimi wspólnie <władają> posługując się nimi dla wykonania pewnych czynności 
zbiorowych lub upoważniając jednostki do posługiwania się nimi przy wykony-
waniu pewnych czynności indywidualnych [Tamże]. Dodając dalej, że: …takie 
empiryczne <przestrzenie> będące wspólnymi wartościami różnych zespołów, 
nie dają się geometrycznie wydzielić ani zsumować jako fragmenty obiektywnej 
przestrzeni. tam gdzie geograf widzi jednoznacznie określoną część <oikumeny>, 
podzielną na dalsze wykluczające się nawzajem części, które w sumie ją wyczer-
pują, socjolog, patrząc oczyma uczestników zespołów ludzkich, dostrzega wiele 
jakościowo różnych przestrzeni, z których każda jest zamkniętą w sobie całością, 
odrębną od innych, lecz nie jako figura geometryczna, lecz jako wartość zbiorowa, 
przedmiot wspólny ludzkiego doświadczenia i oceny [Tamże: 92]. W ten sposób 
budynek gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie nie tylko elementem 
wiejskiej przestrzeni architektonicznej, ale w doświadczeniu ludzkim występuje 
jako element terytorium państwa, terytorium województwa, terytorium gminy, 
czy bardzo ważna dla tzw. grup ryzyka socjalnego, część przestrzeni socjalnej. 
Obecność konkretnego człowieka w danej przestrzeni wynika, zdaniem Floriana 
Znanieckiego, z roli społecznej spełnianej przez niego wśród innych ludzi, przy 
ich pomocy, według ich wymagań i jest społecznie doświadczana jako pewnego 
rodzaju uczestnictwo w tej wartości, czy też użytkowanie tej przestrzeni. zespół, 
który nią włada, rozstrzyga, kto i jak może w niej uczestniczyć, komu, kiedy i po 
co wolno tam być i tamtędy się poruszać. (...) pod jakimi warunkami i w jakim 
czasie. (...) Człowiek, któremu zespół nie przyznał prawa do obecności w swej 
wartości przestrzennej (...) nie jest dopuszczony do uczestnictwa, jeśli zaś sa-
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mowolnie zaczął uczestniczyć, zostaje usunięty, może nawet być potraktowany 
jako przestępca profanujący wartości zbiorowe [Tamże: 94]. Jeżeli zespół nie 
funkcjonuje sprawnie może się zdarzyć, że człowiek przebywa w przestrzeni, 
w której uczestnictwo mu nie przysługuje, korzystając z dóbr, do których nie 
ma prawa. Sytuację tę dobrze oddaje metafora „jazdy na gapę”, czyli np. korzy-
stanie ze świadczeń socjalnych w sytuacji gdy nie ma się do nich niezbędnych 
uprawnień.

Człowiek jest nie tylko biernym użytkownikiem przestrzeni społecznej, 
ale także jej aktywnym kreatorem. Zarówno wytwarzanie przestrzeni, jak i jej 
użytkowanie są zdeterminowane społecznie, poprzez nierówną dystrybucję ról 
i pozycji w systemie społecznym. Zdaniem Marice’a Imberta istnieje trojaki 
układ relacji:

– relacje między realizatorami a przestrzenią, którzy wytwarzając ją, biorą 
pod uwagę możliwości techniczne, wymagania zleceniodawców (głównych 
aktorów wytwarzania przestrzeni) oraz domniemane zachowania i oczekiwania 
użytkowników;

– relacje między użytkownikami a przestrzenią, która jest instrumentalną 
płaszczyzną ich działań oraz polem znaczeń symbolicznych wyznaczających 
warunki użytkowania i przyswajania;

– relacje między realizatorami a użytkownikami, a więc procesy informacji, 
komunikacji, partycypacji i konfliktów.[M. Imbert, za: Jałowiecki 2010: 25–26]

Podział na realizatorów i użytkowników nie jest jednoznaczny, ani w pełni 
rozdzielny, gdyż te same osoby najczęściej jednocześnie kreują i wykorzystują 
wartości przestrzenne. Przy czym ludzie funkcjonujący w przestrzeni w różnym 
zakresie i w rożny sposób wypełniają role jej realizatorów i użytkowników.

Jest też oczywiste, że ludzie funkcjonują w przestrzeni, nie tylko poprzez 
interakcje z określonymi formami materialnymi mającymi funkcje i znaczenia, 
ale także w interakcji z innymi ludźmi żyjącymi w tej samej przestrzeni. W tym 
pierwszym przypadku otoczenie, w którym się znajdują nazywa się środowiskiem 
naturalnym, mając tu na uwadze powietrze, niebo, wodę, szatę roślinną, zwie-
rzęta, itd., a w drugim – otoczenie to bywa nazywane środowiskiem społecznym 
i dotyczy jednostek oraz grup, do których należą lub z którymi się stykają. W ten 
sposób między człowiekiem a jego środowiskiem (naturalnym i społecznym) do-
konuje się stała wymiana, w której trakcie poprzez akomodację jednostka adaptuje 
środowisko do swoich celów, a równocześnie poprzez asymilację reorganizuje 
swoje zachowanie w zależności od przeszkód stawianych przez środowisko. Te 
dynamiczne relacje akomodacji i asymilacji między podmiotem a przestrzenią, 
w której on funkcjonuje, są nieodłączną częścią złożonego układu organizacji 
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społecznej, bazującej na modelach, normach, systemach przedstawień i wartoś-
ciach, a szczególnie na regułach określających zróżnicowanie ról w związku 
z podziałem pracy społecznej. [Jałowiecki 2010: 25–28] 

Ludzie sami wytwarzają przestrzeń, czynią to jednak nie w sposób dowolny, 
ale uwarunkowany wieloma czynnikami, z których cztery - zdaniem Bohdana 
Jałowieckiego, są najważniejsze: 

1) przyroda, czyli środowisko naturalne, ponieważ:
– stawia ona opór w wytwarzaniu określonych form,
– może być traktowana jako „dobro”, to znaczy świadomie pozostawiana 

jako „wolna”, niezagospodarowana,
– występują tzw. „bariery progowe” przestrzeni przyrodniczej, które można 

podzielić na: uniwersalne (dotyczące np. zanieczyszczenia powietrza, zatrucia 
wody, gleby, itd.), zasobowe (dotyczące zasobów odnawialnych, takich jak: lasy, 
woda i zasobów nieodnawialnych, czyli surowców mineralnych) i regionalne, 
(w których występuje nagromadzenie czynników szkodliwych),

2) rozwój techniki i technologii – do najważniejszych czynników okre-
ślających możliwości wytwarzania przestrzeni w ramach tej grupy – Bohdan 
Jałowiecki wymienia:

– wzrost produkcji żywności umożliwiającej coraz większą koncentrację 
ludności zajmującej się działalnością pozarolniczą,

– wprowadzenie coraz doskonalszych środków transportu i komunikacji,
3) stosunki panowania – podległości w aspekcie:
– ekonomicznym, czyli stosunki produkcji, a więc własności,
– politycznym – władza,
– ideologicznym – ideologia klasy (klas), warstw lub grup dominujących,
4) systemy wartości i kategorie kultury składające się na model świata da-

nego społeczeństwa, prowadzące (w wyniku ścierania się ideologii dominującej 
z  nnymi kontrideologiami) do ukształtowania się przestrzeni symbolicznej, która 
podobnie jak „materialny kadr życia” warunkuje możliwości ludzkich działań. 
[Jałowiecki 2010: 39–44]

Można zgodzić się w pełni z Aleksandrem Wallisem, że …przestrzeń spo-
łeczna danej zbiorowości stanowi użytkowany i kształtowany przez nią obszar, 
z którym wiąże ona system wiedzy, wyobrażeń i reguł zachowania, dzięki którym 
identyfikuje się ona właśnie najpełniej z tym obszarem [Wallis 1990: 26] i dalej: 
to swoista jakość społeczno – kulturowa, która jest przedmiotem poznawania, 
wartościowania, doświadczania, kształtowania i użytkowania przez jednostki 
i grupy ludzkie [J. Ziółkowski w: Wallis 1990: 235] 
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Reasumując, przestrzeń społeczna, to przestrzeń istniejąca w ramach innego 
porządku ontologicznego niż fizyczna i której rozmiarów nie da się określić, po-
wstaje dzięki działaniom jednostki i grup zaspokajających potrzeby, realizujących 
aspiracje. Jej społeczny charakter wynika z następujących cech: 

– jest wytwarzana w procesie zbiorowym, 
– charakteryzujemy ją poprzez odwołanie się do określonych działań indy-

widualnych i zbiorowych, 
– ludzie przyznają jej określone znaczenie, wartość, 
– może być czyjąś własnością, 
– można odwołać ją do cech ludzi, którzy ją zamieszkują, do cech kultury 

narodowej, regionalnej, lokalnej, 
– jest przedmiotem oddziaływania różnych polityk,
– jest przedmiotem badań rożnych dyscyplin naukowych
– jest jednym z wyznaczników warunków życia ludzi
– jest w końcu terenem, na którym toczy się życie społeczeństw i realizowana 

jest polityka społeczna [J. Supińska w: Leksykon: 167–169]

3. PrZEStrZEń SOCJALNA�

3. 1. Problemy ze zdefiniowaniem pojęcia socjalna/e/y 

W okresie ostatnich 100–150 lat słowo „socjalna/e/y” zrobiło olbrzymią 
„karierę”, zarówno w języku polskim, jak i w innych językach, przede wszystkim 
rozwiniętych industrialnych społeczeństw, w których polityka społeczna odgrywa 
dużą i coraz większą rolę. Co ciekawe, wzrost zapotrzebowania na ten termin 
coraz częściej wiązał się z odchodzeniem od pierwotnych znaczeń, które były 
mu przypisywane. Jak czytamy w słowniku Władysława Kopalińskiego słowo 
„socjalny” pochodzi od wyrazów łacińskich: socialis – towarzyski, małżeński, 
sojuszniczy i socius – uczestnik, towarzysz, sprzymierzeniec [Kopaliński 1968: 
699]. Tak więc w pierwszej kolejności wiązało się ono z określeniem społecz-
ny, ale rozumianym wąsko jako towarzyski, nawiązujący kontakty, połączony 
więzami czy to małżeńskimi, czy sojuszniczymi, itp. Dzisiaj pojęcie socjalny 
najczęściej utożsamiane jest z pojęciem społeczny, a przede wszystkim jest wią-

1 Punkt 3 jest zmienioną i poszerzoną wersją mojego tekstu pt. „Przestrzeń socjalna a poli-
tyka społeczna. W poszukiwaniu relacji między polityką społeczną a polityką socjalną, czyli czy 
człowiek w polityce społecznej znaczy to samo, co człowiek w polityce socjalnej”, zamieszczo-
nego w książce pt. „Człowiek w pracy i polityce społecznej”, pod redakcją J. Szambelańczyka 
i M. Żukowskiego, UE, Poznań 2010
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zane z zaspokajaniem potrzeb bytowych i kulturalnych członków społeczeństwa 
[Tamże].

Dosyć poważne problemy wynikają z utożsamiania pojęcia socjalny z po-
jęciem społeczny. I nie dotyczy to oczywiście języka potocznego, w którym 
precyzja nie jest cechą nadmiernie pożądaną, ale języka nauki, gdzie ta właśnie 
precyzja odgrywa niezmiernie ważną rolę. Można powiedzieć, że język którym 
posługuje się naukowiec jest jego warsztatem, a dobry warsztat często decyduje 
o wynikach jego pracy naukowej. Oto kilka przykładów sytuacji, gdzie swobodne 
użycie słowa socjalny, czy społeczny, prowadzi do wielu wątpliwości, często 
natury merytorycznej:

1. Wśród czterech typów dystansów interakcyjnych Edward T. Hall w swojej 
książce pt. „Ukryty wymiar” jako trzeci wymienia dystans społeczny [Hall: 154], 
natomiast Piotr Sztompka trzeci z dystansów nazywa dystansem socjalnym 
[Sztompka 2002: 70]. Różnice te wynikają ze sposobu tłumaczenia oryginalnego 
tekstu. Intuicja podpowiada, że jeżeli pozostałe dystanse interakcyjne nazywane 
są: intymny, osobniczy i publiczny, czyli w każdym z czterech przypadków chodzi 
o dystanse społeczne, tzn. zapewne (zgodnie z propozycją Piotra Sztompki) trzeci 
dystans należałoby tłumaczyć jednak jako dystans socjalny, rozumiany zgodnie z 
przytoczonym wyżej pierwotnym znaczeniem słowa „socjalny” - towarzyski, jak 
również dla odróżnienia od społecznego charakteru wszystkich typów dystansów 
interakcyjnych Edwarda T. Halla.

2. Nazwa european Social Model – w skrócie ESM tłumaczona jest przez 
polskich autorów zarówno jako Europejski Model Społeczny, jak również Eu-
ropejski Model Socjalny (EMS). Ilustruje to bardzo dobrze dyskusja nt. EMS 
w ramach FORUM zamieszczonego na łamach czasopisma Problemy Polityki 
Społecznej pt. „Europejski model społeczny – czy istnieje? Czy warto go chronić? 
[Forum: 2007/10]: Włodzimierz Anioł, Maciej Duszczyk, Tomasz Mering, Jakub 
Wiśniewski, Mirosław grewiński, Ryszard Szarfenberg w swoich wypowiedziach 
konsekwentnie używają pojęcia „Europejski Model Społeczny”, a Mirosław 
Księżpolski i gertruda Uścińska wykorzystują (utożsamiając) zarówno pojęcie 
„Europejskiego Modelu Społecznego”, jak i „Europejskiego Modelu Socjalnego”. 
W innym opracowaniu Katarzyna głąbicka konsekwentnie używa pojęcia „Euro-
pejski Model Socjalny” [głąbicka 2006: 278–281) W tym przypadku należałoby 
mówić o różnicach warsztatowych polskich naukowców – specjalistów od polityki 
społecznej, które mogą rodzić wątpliwości natury merytorycznej.

3. ESF (European Social Fund) w Polsce EFS, czyli Europejski Fundusz Spo-
łeczny [Europejski...: 2006] nazywany jest także Europejskim Funduszem Socjal-
nym [Auleytner 2000: 330; Integracja.. 2003: 7] Tutaj z kolei mamy do czynienia 
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z różnicami w tłumaczeniu nazwy własnej ważnej instytucji międzynarodowej i 
wydaje się, że ta sytuacja, przybiera już postać błędu merytorycznego. 

Ze swobodnym używaniem słowa socjalny, czy społeczny nie mieliśmy za-
pewne do czynienia w przypadku zmiany nazwy resortu zajmującego się polityką 
społeczną w Polsce. W połowie lat dziewięćdziesiątych doszło do zmiany nazwy 
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej na, także dzisiaj używaną, nazwę Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. Zmiana ta miała mieć (jak się wydaje) charakter 
merytoryczny i wynikać z nowego sposobu i zakresu działań tego resortu. Po 
okresie koncentrowania się na podstawowych potrzebach społecznych, których 
zaspokojenie było mocno zagrożone w stosunku do większości społeczeństwa 
w okresie kryzysu i „terapii szokowej”, resort postawił przed sobą zadania dużo 
bardziej ambitne (cztery wielkie reformy), dla których właśnie polityka społeczna 
a nie polityka socjalna, miała być nazwą bardziej adekwatną. Pojawia się tutaj 
nowy sposób interpretacji pojęcia „socjalny”, wiążący go z zaspokojeniem potrzeb 
bytowych i kulturalnych członków społeczeństwa. Pośrednio można ustalić istotę 
tak rozumianego pojęcia „socjalny” na podstawie definicji państwa socjalnego 
zawartej w Oxfordzkim Słowniku Socjologii i Nauk Społecznych, według któ-
rego jest to państwo, które ponosi główną odpowiedzialność: …za zapewnienie 
minimalnego poziomu życia (wyróżnienie – K. P.) za pośrednictwem systemów 
zabezpieczeń społecznych, oferujących usługi i dobra zaspokajające podstawowe 
potrzeby (wyróżnienie – K. P.) mieszkaniowe, zdrowotne, oświatowe i finansowe 
ludzi [Słownik 2004: 226]. W ten sposób określenie „socjalny” utożsamiane jest 
z najniższym progiem zabezpieczenia warunków życia ludności. [Piątek 1993: 
89] i dotyczy ludzi, którzy nie radzą sobie w istniejących warunkach ekonomicz-
nych, nie mając wystarczających środków do życia [Kroszel 2002: 106] Przy 
czym podstawowe potrzeby, czy najniższy próg zabezpieczenia warunków życia 
nie ograniczają się do sfery biologicznej, ale dotyczą także wymiaru społeczno 
– psychologicznego, gdyż jak słusznie pisze Tadeusz Szumlicz: Usuwając niedo-
statek lub niedostosowanie zawsze odwołujemy się jednak do jakiegoś minimum 
społecznego, choć jest ono trudne do określenia, bo wynika z przesłanek socjal-
nych (wyróżnienie – K.P.), moralnych i politycznych, które oczywiście mogą mieć 
charakter subiektywny [Szumlicz 2002: 121].

3.2. Przestrzeń socjalna – mozaika bytów i znaczeń

Zarysowane wyżej kierunki definiowania pojęcia „socjalny” wydają się być 
najbardziej reprezentatywne z punktu widzenia literatury przedmiotu, ale należy 
traktować je tylko jako zasadnicze tropy, którymi podążamy próbując zrozumieć 
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istotę „socjalności”. Bo przecież właśnie we wspomnianej literaturze znajduje-
my olbrzymie bogactwo sformułowań, w których pojawia się słowo „socjalny”, 
zapisane w różnych odmianach, formach i kontekstach. Możemy mówić o swo-
istej „przestrzeni socjalnej”, na którą składa się cała mozaika bytów, typu: fakty 
społeczne, takie jak: instytucje, zjawiska, procesy, grupy, itd., ale także fakty 
(środki) materialne, jak np.: budynki, meble. Wszystko to rozpisane i powiązane 
„bogatym językiem”, powodującym wielość znaczeń, skojarzeń i interpretacji. 
Z jednej strony na porządku dziennym pojawiają się, nie budzące większych 
wątpliwości, sformułowania typu: renta socjalna, bezpieczeństwo socjalne, 
pracownik socjalny, z drugiej strony natomiast wywołujące pewne wątpliwości, 
niejasne, czasami wymagające wyraźnego doprecyzowania, zwroty typu: „szczęś-
liwość socjalna”2, kultura socjalna, kontenery socjalne, dumping socjalny, czy 
nawet pojawiające się ostatnio dosyć często sformułowanie –  Europa socjalna. 
Nieprecyzyjność poszczególnych pojęć z udziałem komponentu socjalnego, 
pogłębia się wraz z wielością kontekstów, w których te pojęcia występują, a do 
których należałoby zaliczyć takie obszary jak: podział na sferę teorii i praktyki, 
konteksty ideologiczne, polityczne, prawne, itd.

Poniżej (Tabela nr 1) zamieszczam zestaw pojęć, które występują w połącze-
niu ze słowem (komponentem) socjalnym, wraz z próbą ich wstępnej klasyfikacji, 
przy zastosowaniu kryterium podziału według klucza: socjalna, socjalne, socjalny. 
Jestem oczywiście w pełni świadomy, że nie są to wszystkie możliwe sytuacje, 
sformułowania, w których pojawia się słowo socjalna/e/y.

Przyporządkowanie konkretnego pojęcia do określonego zestawu pojęć 
wydzielonych w poszczególnych wierszach, zapisanych odpowiednio jako: ob-
szary/dziedziny, procesy/zjawiska, ludzie, cele/funkcje, środki, inne/pozostałe, 
wprawdzie sugeruje próbę tworzenia spójnej klasyfikacji, ma jednak charakter 
tylko porządkujący i jednocześnie (niestety) mało precyzyjny. W tej propozycji 
na przykład pracę socjalną można zaliczyć zarówno do obszarów/sfer życia spo-
łecznego/zawodowego, jak również do środków (pomocy społecznej), a prawo 
socjalne do obszarów praktyki/dziedzin nauki, ale także do środków polityki 
socjalnej, zapisanych tutaj jako (konkretne) prawa socjalne. 

2 „Socjalna szczęśliwość” – opisywana poprzez wykorzystanie sformułowań, typu: powszechny 
socjalny dobrobyt skutkujący mniejszym stresem i …zabezpieczonych socjalnie, zdrowych obywateli 
skłonnych do zawiązywania więzi z innymi. [Szlendak, Karwacki: 2010]
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TABELA 1. Przestrzeń socjalna

Socjalna Socjalne Socjalny
Obszary/ 
dziedziny/ 
sfery życia/
praktyki/ 
nauki

Polityka, filozofia, pedagogika, 
kultura, gospodarka, świadomość, 
przestrzeń, unia, idea, praktyka, 
praca, przesłanka, państwowość, 
epoka, Europa 

Ustawodawstwo,  
prawo, państwo, sprawy, 
komponenty, przesłanki

System, ład, profil, 
status, standard, 
wymiar

Procesy/ 
zjawiska

Integracja, konwergencja, 
harmonizacja, aktywność,

Zabezpieczenie,  
bezpieczeństwo, 
kwestie, problemy, 
zróżnicowanie, losy, 

Efekt, rozwój,  
dumping

Ludzie Służby, kadry Pracownik
Cele,  
funkcje

Ochrona, interwencja Wsparcie, ratownictwo, 
efekty

Środki Renta, Świadczenie, minimum, 
stypendium, transfery, 
prawa, spółdzielnie, 
usługi, przedszkole, 
informacje, kontenery, 
meble, zaplecze

Fundusz, zasiłek, 
kontrakt, projekt, 
pakiet, dział, lokal, 
hotel, blok,  
budynek, abona-
ment, podatek

Inne, pozo-
stałe

Norma, szczęśliwość Pokój

Źródło: Opracowanie własne

Komponent socjalny dodany do poszczególnych pojęć zawartych w Tabeli 1 
pociąga za sobą różne skutki jeżeli chodzi o wyeksponowanie konkretnego sposo-
bu interpretacji tych pojęć, jak również pozwala na uchwycenie wielu różniących 
się między sobą aspektów określenia socjalny, poszerzając w ten sposób zasad-
niczo jego przestrzeń. Tak na przykład, używane w tekstach z zakresu polityki 
społecznej, sformułowanie „filozofia socjalna”, nie może być traktowane jako 
wyodrębniony dział filozofii, ani nawet jako zawężone rozumienie określenia 
„filozofia społeczna”, ale jako podejście (pogląd) stanowisko socjalne. Potwierdza 
to następująca wypowiedź Stanisławy golinowskiej: Kwestia robotnicza epoki 
industrializacji była źródłem nowej filozofii socjalnej, (wyróżnienie – K. P.) 
bardzo praktycznej w wymowie ze względu na swe funkcje w procesie „depro-
letaryzacji”, jak nazywano zwalczanie kwestii robotniczej. [golimowska 2002: 
95], a także cytat pochodzący ze współczesnej literatury niemieckiej: z teorii 
gospodarczej (neoliberalizmu – dod. K.P.), która poprzez ułatwienia podatkowe 
chciała stworzyć lepsze warunki spożytkowania kapitału rozwinęła się filozofia 
socjalna, (wyróżnienie – K. P.), która chce przekształcić całe społeczeństwo wg 
modelu konkurencji wydajności, przy czym współzawodnictwo między ludźmi, 
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przedsiębiorstwami, regionami i narodami, krótko mówiąc lokalizacje gospo-
darki różnej wielkości, stają się dla niej cudownym środkiem do rozwiązywania 
wszystkich problemów społecznych. [Butterwegge 2001: 101] W obu przypadkach 
filozofia socjalna ma spełnić rolę instrumentu w koncepcjach neoliberalnych. 
W pierwszym poprzez likwidację kwestii socjalnej jaką jest kwestia robotnicza, 
przy wykorzystaniu socjalnej gospodarki rynkowej, ograniczającej liczebność 
robotników (deproletaryzację) głównie w drodze ich uwłaszczenia, w drugim 
przypadku natomiast istota filozofii socjalnej sprowadza się do rozwiązywania 
problemów społecznych poprzez coraz bardziej ekonomiczną konkurencję wy-
dajności. Tak zinterpretowaną filozofię socjalną można sprowadzić do tezy, że 
rozwiązanie problemów i kwestii socjalnych jest możliwe (powinno się reali-
zować) za pomocą środków ekonomicznych, przy zachowaniu mechanizmu gry 
rynkowej. Takie rozumienie pojęcia filozofia socjalna wydaje się być sprzeczne 
z jego intuicyjnym odbiorem, które oscyluje wokół myśli, refleksji, opinii prze-
siąkniętej ideami równości, sprawiedliwości, godności, lub wręcz filantropii, 
opiekuńczości, miłosierdzia. W ten sposób filozofia socjalna kojarzy nam się 
z większym zaangażowaniem państwa w rozwiązywanie trudnych problemów 
społecznych, a dzisiaj na pewno z nowym podejściem, na co zwraca uwagę 
Stanisława golimowska, pisząc: …w krajach transformacji tradycyjna socjal-
na rola państwa powinna być świadomie zmieniana, co nie oznacza, że wprost 
ograniczana. ta główna zmiana to aktywizacja społeczeństwa do współdziałania, 
ale też „dokształcania” państwa w kierunku nabywania umiejętności współpracy 
ze społeczeństwem umiejętności socjotechnicznych i koordynacyjnych. z tego 
powodu teza o wycofywaniu się państwa z zadań socjalnych jako teza organizu-
jąca nowy ład socjalny (wyróżnienie – K. P.) jest fałszywa. [golinowska 2000] 
Jak widzimy pojawiający się w tym cytacie ład socjalny bardzo przypomina 
przywołane wcześniej wizje filozofii socjalnej.

Mniejsze kontrowersje wywołuje, spotykany w literaturze, sposób inter-
pretacji pojęcia kultura socjalna, który bezpośrednio nawiązuje do typowych 
definicji kultury. Jeżeli Piotr Sztompka pisze, że kultura to …całościowy sposób 
życia charakterystyczny dla danej zbiorowości,... [Sztompka 2002: 255], a Johann 
Herder widział w kulturze swoisty dla człowieka sposób przystosowania się do 
warunków bytu i zaspokojenia ludzkich potrzeb oraz regulowaniu stosunków 
społecznych [Kłoskowska: 1991], to nie budzi większych wątpliwości zapro-
ponowany przez Jerzego Materne sposób rozumienia pojęcia kultura socjalna, 
według którego jest to ...forma szeroko pojętej opieki, która pojawia się wtedy, gdy 
społeczeństwo osiąga bardzo wysoki stopień rozwoju gospodarczego, politycznego 
i kulturalnego. [Materne 1999: 66] Nawiązując do tego ujęcia kultury socjalnej 
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Barbara Kromolicka dodaje, że odzwierciedla się ona ...zarówno w zachowaniach 
opiekuńczych poszczególnych jednostek wobec siebie, człowieka wobec drugiego 
człowieka, jak i w całej sieci obowiązującego systemu socjalnego wyznaczonego 
przez obowiązujące normy prawne oraz przyjętą i realizowaną politykę społeczną 
i prace socjalną w państwie. [Kromolicka 2007: 68] W ten sposób komponent 
socjalny powiązany jest bezpośrednio zarówno z pojęciem opieka (z którym 
jest często utożsamiany), jak i polityka społeczna (którego jest częścią), co jest 
zgodne z tradycyjnym, czy też typowym jego rozumieniem.

Podobnie rzecz się ma ze świadomością socjalną, którą można zdefiniować 
jako ogół występujących w danym społeczeństwie wartości, norm, poglądów 
i ocen odnoszących się do socjalnych stosunków między ludźmi oraz ich spo-
łecznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań. [Piątek 1987: 6; Piątek 
1997: 161] Świadomość socjalna jest elementem świadomości społecznej, a jej 
wydzielenie wydaje się być zasadne z następujących powodów:

1. Od dłuższego już czasu, zarówno w teorii, jak i w praktyce społecznej, 
obok funkcji gospodarczej państwa, wyróżnia się jego funkcję socjalną.

2. Współcześnie obserwujemy wyraźne rozszerzenie działalności (funkcji) 
socjalnej realizowanej przez organizacje tzw. trzeciego sektora, a także sektor 
prywatny.

3. Świadomość socjalna wyraźnie się autonomizuje w stosunku do innych 
segmentów świadomości społecznej (np. wobec świadomości ekonomicznej), 
jak również w dużym stopniu je determinuje (np. świadomość polityczną).

4. Pojawiająca się konfliktogenna dysharmonia pomiędzy rozbudowanymi 
aspiracjami socjalnymi, a realnymi możliwościami zaspokojenia tych aspiracji 
ze strony układu polityczno – gospodarczego, coraz częściej jest likwidowana 
nie za pomocą socjalnej gospodarki rynkowej, czy ekonomicznej konkurencji 
wydajności, ale przy wykorzystaniu aktywnej polityki społecznej i tzw. edukacji 
socjalnej. [Tamże]

Edukację socjalną natomiast można rozumieć dwojako, z jednej strony 
jako globalny proces zmian świadomości socjalnej dokonujący się w związku 
z realnymi przemianami społeczno – gospodarczymi. Mamy w tym przypadku 
do czynienia z tzw. edukacją nieszkolną (równoległą) [Trempała 1994: 5], która 
ma szczególne znaczenie w warunkach szybkich, żywiołowych procesów spo-
łecznych. W Polsce odegrała niezmiernie ważną rolę w pierwszej fazie okresu 
transformacji systemowej (tzw. tranzycji), kiedy to z dnia na dzień upadały 
dotychczasowe normy, wzorce, autorytety i załamała się organizacja działal-
ności opiekuńczej i wychowawczej w środowisku. Na naszych oczach upadało 
państwo totalitarne, ale bardzo powoli kształtował się nowy porządek społeczny 
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i gospodarczy. Powstawała swoista próżnia, przyszłość nie była zbyt czytelna, 
a niestabilny system ulegał różnym wahaniom i załamaniom.(tamże) Ukształto-
wany w poprzedniej epoce system szkolny jeszcze przez wiele lat, na zasadzie 
swoistej inercji, opierał się jakimkolwiek zmianom. Świadomość socjalna kształ-
towała się głównie w drodze nieintencjonalnej, nieszkolnej edukacji socjalnej. 
Dopiero z czasem coraz większą role zaczyna odgrywać edukacja szkolna, 
w tym edukacja socjalna sensu stricte, czyli kształcenie służb (pracowników) 
socjalnych, do której ważnych elementów można zaliczyć ludzi występujących 
w charakterze kształconych i podmiotów kształcenia oraz instytucje edukacyjne 
w postaci systemów, szkół, programów, itp. [Piątek 1995: 219–220]

Omówiłem, zresztą dosyć pobieżnie, tylko kilka pojęć składających się na 
rozległą przestrzeń socjalną, pokazując zarówno te dosyć specyficznie interpreto-
wane (filozofia socjalna, ład socjalny), jak i te, które układają się w pewną spójną 
całość (kultura socjalna, świadomość socjalna, edukacja socjalna). Upoważniają 
one do próby sformułowania istoty przestrzeni socjalnej, a w dalszej kolejności 
próby jej zdefiniowania .

Na istotę przestrzeni socjalnej składają się następujące zagadnienia, które 
uzmysławiają nam jednocześnie jak skomplikowane, wielowymiarowe, niejed-
noznaczne i dyskusyjne jest to pojęcie:

1. Niewątpliwie wskazać możemy na dwa aspekty (wymiary) przestrzeni 
socjalnej, z których pierwszy będzie miał charakter metaforyczny, aforystyczny, 
sentencjonalny i w praktyce będzie się odnosił do obszaru, sfery, a więc do czę-
ści przestrzeni jako takiej. Drugi wymiar ma charakter realny, substancjonalny, 
zasadniczy i będzie dotyczył podstawowych potrzeb, których zaspokojenie jest 
niezbędne do funkcjonowania człowieka w określonym społeczeństwie, w okre-
ślonym czasie, rozumianym jako etap, epoka, faza, itp. Te dwa aspekty przestrzeni 
socjalnej nie wykluczają się nawzajem i w codziennej rzeczywistości (debacie) 
są permanentnie wykorzystywane. 

2. Przestrzeń socjalna, w której dokonuje się zaspokajania podstawowych 
potrzeb życiowych, składa się z elementów fizycznych, psychicznych, biologicz-
nych, społecznych, itp., determinujących możliwość i jakość zaspokajania tych 
potrzeb. W związku z tym nie można uznać jej za obszar, który w pełni mieści 
się w ramach przestrzeni społecznej.

3. Znaczenie przestrzeni socjalnej jest bardzo duże i w znacznej mierze uświa-
damiane w przypadku tzw. grup ryzyka socjalnego (osoby biedne, bezrobotni, 
bezdomni, osoby stare, niepełnosprawni, itd.), natomiast dużo mniejsze i słabo, 
albo w cale nie uświadamiane w sytuacji tzw. „normalnego życia”, np. dziecka 
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w pełnej i nie patologicznej rodzinie, osoby w wieku produkcyjnym posiadającej 
pracę, osoby starej funkcjonującej w rodzinie, itp.

Próba zdefiniowania przestrzeni socjalnej mogłaby podążać w następującym 
kierunku: Przestrzeń socjalna nie jest tworem natury, ale dziełem człowieka, 
uwarunkowanym czynnikami przyrodniczymi, społecznymi, politycznymi, 
gospodarczymi, kulturowymi, psychicznymi, itp. To zorganizowane środowi-
sko przestrzenne, którego rolą jest umożliwienie zaspokajania podstawowych 
potrzeb życiowych człowieka, które uzależnione są od jego funkcjonowania 
w określonym (z punktu widzenia miejsca i czasu) społeczeństwie. Trudności 
związane z wypełnianiem tej roli, czyli z zaspokajaniem podstawowych potrzeb, 
upoważniają (prowadzą) do nazywania przestrzeni socjalnej, przestrzenią ryzyka, 
biedy, nierówności kryzysu, konfliktu, itd., której wymiar materialny, codziennie 
doświadczana deprywacja potrzeb, „ściera się” z wymiarem symbolicznym, 
przybierającym postać specyficznych uczuć i emocji osoby marginalizowanej 
bądź już wykluczonej ze społeczeństwa. [Por. Jałowiecki 2010: 11–24]
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Krzysztof Piątek

tHE SOCIAL SPACE – IN SErACH OF tHE ESSENCE ANd SPECIFICItY
(Summary)

The article attempts to present the essence and specificity of the social space. Having consid-
ered the ambiguity and simultaneity of the space as well as the ways  of comprehending the social 
space, the author analyzes the issues of the interpretation of the term ‘social welfare’ and the variety 
of meanings of the social space. The conclusions offer a definition of the social space.

Key words:  space, social space, social welfare space, (areas, processes, phenomenons, people, 
functions, resources) of social welfare space.


