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Krzysztof Niewiadomski: Jednym
z najwa¿niejszych wyznaczników socjologii
Maxa Webera jest teoria racjonalizacji. My
jednak chcieliby�my porozmawiaæ raczej
o rozczarowaniu odczarowaniem. Czy ju¿
w socjologii weberowskiej pojawi³y siê
przes³anki �wiadcz¹ce o rozczarowaniu
odczarowaniem? Co w pani opinii mo¿na, na
bazie my�li Webera, uznaæ za przyczynê
wszelakich tendencji zwi¹zanych z rozczaro-
waniem o�wieceniowym projektem racjo-
nalizacji �wiata?

dr Marta Bucholc: Mo¿e trzeba by by³o
zrobiæ na pocz¹tku takie drobne zastrze¿enie, ¿e
to rozczarowanie odczarowaniem, które mamy
u Webera, to nie jest dok³adnie takie samo
rozczarowanie, jakie u Adorno jest wywo³ane
projektem o�wieceniowym. Z tym zastrze¿e-
niem kontynuuj¹c, my�lê, ¿e najwa¿niejszy tekst
dla rozwa¿ania tego, co Webera mêczy³o
w odczarowaniu �wiata, choæ niedoceniany
z tego punktu widzenia, to Nauka jako zawód

i powo³anie1. Dlaczego tak uwa¿am? Oczy-
wi�cie, kiedy my�limy o odczarowaniu, to zwykle
my�limy o Etyce protestanckiej...2, my�limy
o ludzko�ci zamkniêtej w �¿elaznej klatce�
i o tym, co z tego wynika.

K.N.: Ewentualnie chyba te¿ o Po-
lityce jako zawodzie i powo³aniu.

Ewentualnie tak, tylko jest to my�lenie
ambiwalentne, poniewa¿ akurat w Polityce jako
zawodzie i powo³aniu ten dystans, czy ta rezyg-
nacja Webera wobec konieczno�ci wprowa-
dzenia etyki odpowiedzialno�ci3  do polityki,
wi¹¿e siê jednak z drugiej strony bardzo wyra�-
nie z akcentowaniem daleko id¹cych korzy�ci
spo³ecznych, jakie wynikaj¹ z takiego podej�cia
do polityki. Natomiast Nauka jako zawód i powo-
³anie to jest, jak to bardzo s³usznie powiedzia³
Sheler, ten �wstrz¹saj¹cy dokument epoki,
wstrz¹saj¹cy dokument mentalno�ci�. To jest
dokument przede wszystkim rezygnacji
wszelkiego rodzaju my�lenia racjonalizuj¹cego

Jedno z najwa¿niejszych miejsc w socjologii Maxa Webera zajmuje teza g³osz¹ca, ¿e wraz
z rozwojem nowoczesnej cywilizacji kapitalistycznej Okcydentu dokona³ siê proces racjonalizacji,
który w efekcie doprowadzi³ do odczarowania �wiata Europejczyków. Twierdzenie to na sta³e wesz³o
do interpretacji nowoczesnej rzeczywisto�ci, staj¹c jedn¹ z jej konstytutywnych cech. Wraz
z powstaniem koncepcji g³osz¹cych kryzys nowoczesno�ci i stopniowe przechodzenie do nowej,
ponowoczesnej, ery, pojawi³y siê te¿ g³osy wskazuj¹ce na istotne wady i niedomagania ¿ycia
w �wiecie odczarowanym. Pojawi³o siê prze�wiadczenie o �rozczarowaniu odczarowaniem�. Wraz
z Micha³em Sutowskim postanowili�my zapytaæ pani¹ dr Martê Bucholc z Instytutu Socjologii UW
o przeszkody, jakie napotyka³a realizacja projektu racjonalizacji w przesz³o�ci, oraz o problemy
zwi¹zane ze zderzeniem koncepcji zracjonalizowanej rzeczywisto�ci z nowymi, ponowoczesnymi
realiami spo³eczno-gospodarczymi.

K.N.

To jest mój snickers, bo to ja go jem,
to jest moje do�wiadczenie snickersa.
�Mishellanea� rozmawiaj¹ z dr Mart¹ Bucholc
o problemach �wiata odczarowanego

1 Polskie wydanie tekstu: Nauka jako zawód i powo³anie, [w:] Polityka jako zawód i powo³anie, t³um. A. Kopacki, P. Dybel,
Warszawa 1998.
2 Etyka protestancka a duch kapitalizmu, prze³. J. Miziñski, Lublin 1994.
3 Weber przeciwstawia³ zracjonalizowan¹ etykê odpowiedzialno�ci etyce przekonañ, która nie pozwala³a na dokony-wanie
wyborów miêdzy warto�ciami za pomoc¹ stosowania racjonalnej kalkulacji zysków, potencjalnych strat i ryzyka.
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wobec immanentnej konieczno�ci s³u¿enia bo-
gom. To jest w¹tek, który chyba jest tam najcie-
kawszy. I w tym sensie mo¿na mówiæ o rozcza-
rowaniu odczarowaniem na dwóch poziomach.
Jeden to jest ten poziom, który mnie osobi�cie
bardziej interesuje � uwa¿am, ¿e jest bardziej
p³odny socjologicznie, badawczo, choæ mo¿e
filozoficznie mniej interesuj¹cy. Chodzi o po-ziom
� nie bójmy siê mocnego s³owa � patolo-gii, które
siê mog¹ pojawiaæ wtedy, kiedy racjonalizacja,
tak jak to rekonstruuje nam Habermas4 , zaczyna
wykraczaæ poza w³a�ciwe sobie ramy. Czyli to,
co Habermas nazywa decentralizacj¹ i decentr-
acj¹ obrazu �wiata, postêpuje, osi¹gaj¹c formê
skrajn¹ � tak¹, jak¹ osi¹ga w spo³eczeñstwie
pó�nej nowoczesno�ci. Natomiast drugi poziom,
który jest ciekawszy filozoficznie, ale badawczo
nie stwarza dla socjologa ¿adnych mo¿liwo�ci
ruchu, to jest przekonanie, ¿e w gruncie rzeczy
wszelka racjonalizacja polega tylko na
pog³êbieniu alienacji ludzkiego sposobu ¿ycia.
Wobec tego pojawia siê pytanie o to, czym jest
ludzka natura i czym jest to naturalne odniesienie
siê do warto�ci, które jest w spo³eczn¹ naturê
cz³owieka wpisane. Powiedzia³abym, ¿e u We-
bera oba wskazane w¹tki s¹ obecne, bo je¿eli
uwa¿nie wczytaæ siê w to, co pisze on o biurokra-
cji, to widaæ, ¿e �ledzi on mo¿liwo�ci pojawienia
siê patologii. To jest zreszt¹ co�, co mu Bauman
wielokrotnie wypomina³ i tutaj � moim zdaniem �
ta krytyka jest trafiona. Ale najciekawsza jest
moim zdaniem ta rezygnacja, czy te¿ to rozcza-
rowanie wobec niemo¿no�ci doro�niêcia przez
cz³owieka do ¿ycia zracjonalizowanego. Wydaje
mi siê, ¿e Weber móg³ my�leæ, ¿e racjonalizacja
mog³aby w ogóle nie byæ gro�na, gdyby ludzie
byli w stanie ¿yæ w �wiecie odczarowanym � ale
ludzie ¿¹daj¹ magii.

K.N.: Czyli to jest szukanie wirtuozerii
w �wiecie kapitalistycznym.

Co� takiego.

K.N.: Tak samo, jak Weber pisa³ o re-
ligiach wirtuozów. My�lê, ¿e mo¿na to
prze³o¿yæ na �wiat kapitalistyczny...

¯e mo¿na byæ wirtuozem kapitalistycznej
metodyki ¿ycia.

K.N.: To, ¿e mo¿na byæ, to oczywiste,
ale te¿ to, ¿e powinno siê byæ, bo inaczej to
nie zadzia³a.

¯e trzeba byæ. W tym sensie to rzeczy-
wi�cie jest dosyæ dobra analogia, bo je�li siê nie
jest wirtuozem, to by³aby to rzeczywisto�æ w tym
sensie okrutna, ¿e niegotowa dostosowaæ wiatru
do we³ny jagniêcia. To znaczy, ¿e albo to jagniê
zdmuchnie, albo to jagniê bêdzie sta³o i musia³o
byæ skoñczenie zracjonalizowane. I racjona-
lizacja nie jest stopniowalna � tu siê Habermas
bardzo wyra�nie myli, nie dostrzegaj¹c tego
zerojedynkowego aspektu racjonalizacji
u Webera.

Micha³ Sutowski: Kontynuuj¹c pro-
blem rozczarowania odczarowaniem
w epoce po Weberze, w moim rozumieniu s¹
mo¿liwe jakby trzy tropy interpretacyjne
dotycz¹ce nieadekwatno�ci porz¹dku
polityczno-gospodarczego. Pierwszy to
by³aby przede wszystkim nieadekwatno�æ
porz¹dku gospodarczego. Czyli ¿e kapita-
lizm w pó�nej fazie swojego rozwoju po-
woduje wykluczenie ekonomiczne i w kon-
sekwencji wykluczenia pozosta³e z porz¹dku
spo³ecznego okre�lonych, coraz wiêkszych
grup spo³ecznych. To jest jedna mo¿liwo�æ.
Drug¹ mo¿liwo�ci¹ by³oby naruszenie pod-
staw intelektualnych, czy te¿ � szerzej �
podstaw normatywnych porz¹dku. I czy
by³oby to raczej niedokoñczenie projektu
o�wieceniowego, czy te¿ klêska tego¿ pro-
jektu. Trzecia mo¿liwo�æ, która by³aby chyba
najbli¿sza takiemu tradycyjnemu stanowis-
ku, w pewnym sensie te¿ weberowskiemu,
a wiêc niekoherencja pomiêdzy � najpro�ciej
ujmuj¹c � ekonomi¹ a kultur¹. W sytuacji,
w której ekonomia pó�nego kapitalizmu
domaga siê elastyczno�ci i p³ynno�ci,
a kultura domaga siê zakorzenienia. Czy
zgadza siê pani z takim ujêciem problemu?
Który z wymienionych tropów jest pani
zdaniem najbardziej adekwatny? Czy istnieje
jaki� inny trop interpretacyjny?

Wybór tych tropów jest dobry. W tej
chwili nie jestem w stanie powiedzieæ, czy
widzê jaki� inny tak ostro. Prawdopodobnie

4 Habermas przeprowadzi³ jedn¹ z najwnikliwszych interpretacji weberowskiej socjologii. Patrz: J. Habermas, Teoria dzia³ania
komunikacyjnego, t. 1: Racjonalno�æ dzia³ania a racjonalno�æ spo³eczna, Warszawa 1991.
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mo¿na by szukaæ jakiego� innego w estetyce,
ale w tej chwili nie mam tego przemy�lanego.
Je�li chodzi o pierwszy trop, o tak¹ logikê
wykluczenia � to ja tego nie widzê. To znaczy:
nie widzê tego u Webera i nie widzê przes³anki
nieadekwatno�ci w tym nurcie my�lenia. To nie
jest to, bo je�li mówimy o wykluczeniu, to
mówimy o czym� takim, ¿e z jakich�
wzglêdów � czy to ze wzglêdu na sposób
dzia³ania, czy to ze wzglêdu na zwi¹zany ze
sposobem dzia³ania rozk³ad si³, czy z jakiego�
innego wzglêdu � dochodzi do tego, ¿e pewni
ludzie nie maj¹ mo¿liwo�ci party-cypacji. A
Weber to jednak widzia³ tak (tutaj
�okrucieñstwo� tej my�li jest g³êbsze), ¿e wirtu-
ozeria jest dostêpna. Ona przychodzi wysokim
kosztem, ale nie jest to koszt, którego nie mo¿e
ponie�æ ka¿dy � poniewa¿ ka¿dy mo¿e. I o tyle
logika wykluczenia siê w to nie wpisuje. Je¿eli
chodzi o to, czy to jest niedokoñczony projekt,
czy te¿ projekt, który udowodni³ swoj¹ nieade-
kwatno�æ i w tym sensie poniós³ klêskê... My�lê,
¿e to by³ projekt, którego siê nie da³o dokoñczyæ.
Nie da³o siê go dokoñczyæ nie dlatego, jak siê
czêsto o tym my�li, ¿e poniós³ klêskê, czyli
w pewnym momencie udowodni³ swoj¹ niewy-
dolno�æ. Wydaje mi siê, ¿e raczej dlatego, ¿e �
teraz zabrzmiê jak marksistka � wszelkie takie
projekty maj¹ tê wadê, ¿e s¹ stworzone dla
rzeczywisto�ci, która znajduje siê in statu quo,
a ona nie jest in statu quo, bo jest in statu
nascendi. To jest co�, co Weber widzia³, a czego
bardzo czêsto nie widz¹ jego wspó³cze�ni
krytycy. I z tego punktu widzenia, je¿eli upatru-
jemy przyczyny nieadekwatno�ci w projekcie,
czy te¿ w stanie realizacji projektu, to moim
zdaniem robimy po prostu b³¹d kategorialny. Bo
nie od tego s¹ projekty. Projekty s¹ opisami albo
postulatami, natomiast nie mog¹ one byæ
przyczyn¹ tego, ¿e co� siê dzieje. My�lê,
¿e z takim rozumowaniem Weber na pewno by
siê zgodzi³.

M.S.: Czyli w takim razie, id¹c tym
torem, mo¿na powiedzieæ, ¿e projekt
Habermasowski5 jest skazany na niepowo-
dzenie u swych podstaw?

Tak. Tylko ¿e nie ze wzglêdu na swoje
cechy, tylko ze wzglêdu na cechy rzeczywis-
to�ci. W ten sposób. To nie jest niestety bardzo
oryginalny punkt widzenia, ale jest to po prostu
moje g³êbokie przekonanie.

K.N.: Jak cechy zmieniaj¹cej siê rze-
czywisto�ci historycznej, bo o takiej tutaj
mowa, wp³ywaj¹ na sposób niedokoñczenia
projektu? Bo projekt mo¿e byæ niedokoñ-
czony w dwojaki sposób. Po prostu mo¿e byæ
niedokoñczony, niezrealizowany, mo¿e byæ
w jakim� miejscu niedoprowadzony do koñ-
ca. Albo mo¿e byæ niezrealizowany w sferze
ogólnospo³ecznej. Czyli � �wiat odczarowa³
siê dla konkretnych grup spo³ecznych, dla
pewnych sfer rzeczywisto�ci, a nie odcza-
rowa³ siê dla wszystkich. Mamy pañstwa
w obrêbie naszej cywilizacji, nie chodzi mi
tylko o Polskê, ale chocia¿by o W³ochy czy
Hiszpaniê, w których moim zdaniem ewident-
nie nie widaæ dokoñczenia tego projektu. Nie
zosta³ doprowadzony do koñca, bo pewne
grupy spo³eczne nie pozna³y �wiata odcza-
rowanego. Czyli, podsumowuj¹c, o jaki
sposób niedokoñczenia projektu tutaj cho-
dzi: czy o niezrealizowanie do koñca w ogóle,
czy o niezrealizowanie do koñca w ca³ej
przestrzeni spo³ecznej?

Czy poziomo czy chronologicznie...

K. N.: Linearnie.
Ten projekt ma to do siebie, ¿e by³

ca³o�ciowy, wiêc je¿eli projekt nie wychodzi
w jednej grupie, to nie wychodzi po prostu.
Trochê podwa¿am zasadno�æ tego rozró¿nie-
nia, które jest sensowne, gdy ujmie siê rzecz
abstrakcyjnie. Natomiast konkretnie, zwa¿yw-
szy na tre�æ projektu, jest to moim zdaniem
niezasadne. Je�li za� chodzi o to, czy on wy-
szed³, czy nie wyszed³... Nie jestem empirykiem,
wiêc trudno by³oby mi dyskutowaæ o tym zagad-
nieniu w sposób oparty bardzo na danych, ale
s¹ takie obszary, w których mo¿e nie
dostrzegamy potêgi tego odczarowania. Nie
utrzymujê, ¿e ono siê dokona³o, tylko zwracam
uwagê na przyk³ad na to, jak wygl¹da ¿ycie

5 Chodzi o filozoficzny projekt �dokoñczenia O�wiecenia� poprzez now¹ konstrukcjê racjonalnego podmiotu w ramach �dzia³ania
komunikacyjnego� � mia³a to byæ odpowied� na dekonstrukcjê racjonalno�ci przeprowadzon¹ najpierw przez mistrzów samego
Habermasa � Theodora W. Adorno i Maxa Horkheimera w Dialektyce O�wiecenia, a dope³nion¹ przez filozofów
postmodernizmu.
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rodzinne. Nawet w krajach, które pan wymieni³.
Bo rozumiem, ¿e idzie pan takim tropem, nie
chcê powiedzieæ, ¿e stereotypowym � to nie
ma byæ zarzut � tylko takim, ¿e kraje, które s¹
bardziej religijne czy konwencjonalnie postrze-
gane bardziej jako religijne z tej racji, ¿e s¹
historycznie zakorzenione w tej najbardziej
zderacjo-nalizowanej nowoczesnej religijno�ci,
jak¹ jest katolicyzm, s¹ �podejrzewane�
o niedostateczny poziom odczarowania.

K.N.: To nie chodzi tylko religijno�æ,
ale tak¿e o funkcjonowanie ró¿nych grup
spo³ecznych, co siê oczywi�cie ze sob¹
³¹czy.

O to, jak wygl¹da elita, jak wygl¹da po-
dzia³ spo³eczny: prowincja, miasto, jak wygl¹da
wie�. To wszystko siê ze sob¹ wi¹¿e. Tylko
trzeba zwróciæ uwagê na przyk³ad na wska�niki
rozwodów, na propagowane modele ¿ycia,
na utylitaryzm w podej�ciu do cia³a, w podej�ciu
do seksualno�ci. S¹ to sfery, o których Weber
oczywi�cie nie pisa³, poniewa¿ po pierwsze by³
dobrze wychowany, a po drugie wtedy inne
rzeczy by³y wa¿niejsze. To jest te¿ uwaga
a propos projektu. Kiedy� profesor Mencwel
³adnie powiedzia³, ¿e obecnie socjologia jest
nauk¹ o ciele, co stanowi³o przyczynek do tego,
czym siê zajmowa³a socjologia kiedy� i do tego,
czym siê zajmuje teraz. I tak samo mo¿na by
my�leæ o projekcie odczarowania, projekcie
niedokoñczonym czy niedostatecznie dokoñ-
czonym. Gdzie indziej dziej¹ siê teraz wa¿ne
rzeczy. Wydaje mi siê, ¿e to, co robi siê teraz
w nurcie socjologii audiowizualnej, mo¿e bardzo
ciekawie pokazywaæ, gdzie siê rozczarowanie
i odczarowanie przemie�ci³o, ukry³o, prze-
wekslowa³o. Je¿eli by�my pokazywali tylko, jak
wspó³czynnik niesp³acanych kredytów jest
wy¿szy w jednych krajach, a ni¿szy w innych,
a zaniedbywaliby�my takie sprawy jak na przy-
k³ad zmieniaj¹ce siê modele ¿ycia rodzinnego
czy choæby model podej�cia do wykszta³cenia,
który siê przecie¿ bardzo dynamicznie teraz
zmienia we wszystkich krajach europejskich,
to robiliby�my znowu b³¹d. Wydaje mi siê, ¿e
owszem, s¹ kraje, w których ten projekt siê nie
zrealizowa³ czy te¿ nie realizowa³ siê tak, jak mia³
siê realizowaæ, w których nadal jest on moim
zdaniem niedokoñczony. Jakby�my siê jednak

przyjrzeli innym sferom ni¿ te, na które zwraca-
my zwykle uwagê, to mog³oby siê okazaæ, ¿e on
dalej trwa. Tylko ¿e on siê zmieni³, bo zmieni³a
siê rzeczywisto�æ.

K.N.: Je�li chodzi o wspomniane zmia-
ny rzeczywisto�ci, to czy dostrzega pani
jakie� podejmowane po Weberze ogólnospo-
³eczne, ogólnokulturowe czy cywilizacyjne
projekty, które próbowa³y z powrotem zacza-
rowaæ �wiat? My�lê tutaj o totalitaryzmach
i chodzi mi tutaj bardziej o takie zaczaro-
wanie �wiata, które mia³oby siê dokonaæ
w sferze wyobra¿eñ i w sferze aksjonorma-
tywnej. Habermas pisa³, ¿e w wyniku racjona-
lizacji mamy autonomizacjê poszczególnych
sfer ¿ycia, z których ka¿da rz¹dzi siê swoimi
regu³ami. I czy tu totalitaryzm � abstrahuj¹c
od tego, czy jest on prawicowy, czy lewicowy,
bardziej lub mniej o�wieceniowy � nie wy-
szed³ z projektem zaczarowania �wiata
w sensie ponownego stworzenia ³adu aksjo-
normatywnego, pewnego kosmosu na grun-
cie wyobra¿eniowym?

Je¿eli spojrzymy na to opisowo, to tak �
zupe³na zgoda. Je¿eli mamy system, który, tak
jak nam pokazuje to Hannah Arendt, stara siê
wszystko wywie�æ w³a�ciwie z jednej najogól-
niejszej przes³anki metafizycznej, to wtedy tak.
Tylko ¿e natura tej przes³anki jest bardzo istot-
na. Dla Webera to by decydowa³o, to by by³o
kluczowe. Bo nawet je¿eli mamy bardzo mocno
zhomogenizowan¹ kulturê, w której wszystkie te
sfery, które maj¹ siê decentrowaæ � jak mówi
Habermas � nagle znowu scalaj¹ siê w holis-
tyczny obraz, kulturê, a ta przes³anka ma cha-
rakter prawdy naukowej albo prawdy historycz-
nej, to nie jest to tym, o co chodzi³o Weberowi.
Nie ma irracjonalizmu u podstaw. Mo¿emy sobie
oczywi�cie za chwilê powiedzieæ, ¿e wszystkie
tego typu przes³anki, równie¿ te unaukowione, s¹
równie irracjonalne z punktu widzenia socjo-loga
jako zewnêtrznego obserwatora, ale liczy siê
stosunek spo³eczeñstwa � które jest no�nikiem
takiego scentralizowanego pogl¹du � do tej
przes³anki. Spo³eczeñstwo mo¿e j¹ wywodziæ
z ró¿nych �róde³. Je¿eli w jego przekonaniu
ona jest dyskursywnie uzasadniana, to ona nie
jest bogiem. I wtedy nie ma zaczarowania.
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M.S.: Czyli tylko projekt oparty na mi-
cie, na przyk³ad narodowym w faszyzmie,
oczywi�cie wykreowanym jako mit jakiej�
dawnej wspólnoty, by³by prób¹ rzeczywi�cie
zaczarowania?

Tak s¹dzê.

K.N.: Nawet wtedy, gdy ta dowodli-
wa prawda, która jest jako� tam racjonalna
i naukowa, funkcjonuje na poziomie mitu?
Mówi³a pani o stosunku spo³eczeñstwa do
tej prawdy. A system totalitarny ma to
chyba do siebie, ¿e przekuwa nawet, po-
wiedzmy, naukow¹, racjonaln¹ prawdê na
poziom mitu. I w poziomie socjalizacji jest
ona przekazywane w sposób irracjonalny.

Na pewno nie nale¿y to do natury totalita-
ryzmu. Nie uwa¿a³abym tego za element kluczo-
wy. Nawet je�li uczono nas w szkole, ¿e jest tak i
tak, a Rosjanie s¹ najwiêkszym narodem,
a batiuszka Stalin najwiêkszym mê¿em stanu,
jaki siê pojawi³ kiedykolwiek, to nie zmienia to
faktu, ¿e w wyniku takiej socjalizacji mo¿emy
doj�æ do przekonania, ¿e to, co kszta³tuje nasz
obraz �wiata, ten ca³o�ciowy obraz �wiata, jest
w pe³ni zgodne z racjonalno�ci¹ dostêpn¹
ka¿demu dowolnemu cz³owiekowi o dowolnej
socjalizacji i w tym sensie jest przekazywalne,
eksportowalne i dyskursywne. Nie nale¿y wiêc do
domeny etyki przekonañ � to by by³o chyba
kluczowe kryterium. Przekonanie to jest pojêcie,
które siê do tego nie stosuje. Nauka to nie s¹
przekonania, a to jest wtedy nauka. Model
socjalizacji jest jakby czym� innym. Oczywi�cie
ja wiem, co pan ma na my�li i to jest dobra uwaga
� to jest to, co Weber w Nauce jako zawodzie
i powo³aniu pisze o masach, ¿e mo¿na by
w³a�ciwie zastanawiaæ siê, ile znaczenia ma
czysto ilo�ciowe ujêcie sposobu percepcji
podstaw funkcjonowania danej spo³eczno�ci, tej
przes³anki �wiatopogl¹dowej, w opisie tego
spo³eczeñstwa. Czy to jest tak, ¿e mamy elitê
i mamy masy, czy jest tak, ¿e wystarczy nam
w³a�ciwie jaki� no�nik, lider opinii, który bêdzie
decydowa³ o tym, jak to dzia³a. Nie jestem
przekonana. Weberowi oczywi�cie model elity
by³by zdecydowanie bli¿szy, bo to ona kszta³tuje
tê politykê, to ona j¹ czyni tym, czym ona jest.
Czyni to my�lenie o �wiecie tym, czym ono

jest. Natomiast szanuj¹cy siê socjolog
powinien oczywi�cie powiedzieæ, ¿e nale¿y
sprawdziæ �wiadomo�æ spo³eczn¹ i wtedy to
siê robi ciekawsze. I o ile pamiêtam, to by³
jeszcze trzeci trop.

M.S.: Tak, jest. Niekoherencja, której
ujêciem socjologicznym by³ chyba pomys³
Richarda Sennetta o korozji charakteru6,
gdzie ju¿ na poziomie elementarnego kon-
kretu pokazuje sytuacjê, w której pó�nono-
woczesny kapitalizm podcina swoje korze-
nie kulturowe w du¿o wiêkszym stopniu
ni¿ kapitalizm klasyczny okresu nowo-
czesnego.

To jest te¿ co�, na co zwracano uwagê,
dziel¹c kapitalizm Webera na dwa kapitalizmy.
Trochê siê z tym zgadzam. Co prawda, co do
Sennetta to ja akurat nie jestem pewna, czy
wed³ug niego... To jest to, co on na samym po-
cz¹tku pisze. Nie wiem, czy pan pamiêta tam jest
taka...

M.S.: Rozmowa z biznesmenem w sa-
molocie.

Tak. ¯e tata biznesmena pracowa³ ca³y
czas w tej samej fabryce, a on pracuje ci¹gle
gdzie indziej, lata, przemieszcza siê.

M.S.: Ale chcia³by, ¿eby jego rodzina
¿y³a wed³ug takich samych warto�ci jak jego.

Jak ta jego grupa pierwotna. I to jest
bardzo ³adny fragment, bo mo¿na go potrakto-
waæ w ten sposób, ¿e kapitalizm elit menad¿er-
skich, kapitalizm expatów, kapitalizm dynami-
czny, z outsourcingiem, zglobalizowany, z de-
lokalizacj¹ us³ug i tym podobnie, i tym podobnie,
w³a�nie tak dzia³a. Ale to znowu by³oby
monokauzalne my�lenie. Nie lubiê takiego
my�lenia, bo równie dobrze mo¿na na to
spojrzeæ w ten sposób, ¿e pojawiaj¹ siê ludzie,
którzy s¹ gotowi tak ¿yæ. Nie chcê stawiaæ
dalej id¹cych tez, bo to by by³o zapewne
europo-centryczne i pewnie nieetyczne, ale to
nie jest tak, ¿e kto� wszystkich tych ludzi do
tego zmusza. Ludzie nie musz¹ lataæ tymi
samo-lotami, bo nadal dostêpne s¹ inne
sposoby ¿ycia. Mo¿na patrzeæ na to tak, ¿e
pojawia siê przymus rynkowy, przymus

6 R. Sennett, Korozja charakteru: osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, t³um. J. Dzierzgowski, £. Miko³ajewski,
Warszawa 2006.
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socjalny, który gdzie� tam pcha, ale z drugiej
strony pojawiaj¹ siê te¿ ludzie, którzy s¹ gotowi
reagowaæ na niego w taki, a nie inny sposób.

M.S.: Chyba ¿e przyjmiemy wizjê roz-
woju kapitalizmu w stronê takiego gospo-
darowania, w którym nie ma ju¿ mo¿liwo�ci
wyboru. To znaczy, w którym tylko elastyczne
reagowanie na przyk³ad na impulsy rynku
pracy jest drog¹ pozwalaj¹c¹ na w³¹czanie
siê do obiegu. W tym momencie jeste�my
w fazie przej�ciowej od jednego do drugiego
kapitalizmu. I teraz powstaje pytanie: czy
je�li kapitalizm pod¹¿y rzeczywi�cie w stronê
gospodarki modelowo idealnie elastycznej,
to czy w takim razie nie bêdzie ju¿ mowy
o wyborze jednostkowym tylko byæ mo¿e
bêdzie to �historyczna konieczno�æ�?

Znowu bijemy Marksem Webera,
a Webera siê bardzo dobrze bije Marksem.
To takie æwiczenie, które siê robi na pierwszym
roku socjologii, kiedy siê pokazuje, czego
u Webera nie ma, a co by³o u Marksa i vice
versa. Ale o co chodzi Sennettowi, wracaj¹c do
tej korozji. Jemu chodzi o to, ¿e ludzie zaczy-
naj¹ mieæ niespójny sposób ¿ycia. To znaczy ich
postulaty aksjonormatywne rozbiegaj¹ siê
z dzia³aniami, a przede wszystkim ze stylem
pracy, bo o to akurat chodzi w przytoczonym
fragmencie ksi¹¿ki. Natomiast mam wra¿enie
i raczej zgadzam siê z inn¹ wizj¹, która ma sens
empirycznie, przynajmniej w odniesieniu do
Europy. Ona nie ma sensu oczywi�cie w stosun-
ku do krajów rozwijaj¹cych siê, ale tam � jak
wiadomo � jest inny kapitalizm, oraz do paru
innych krajów, w których to nie pracuje z przy-
czyn kulturowych. Natomiast w odniesieniu do
Europy to raczej dzia³a tak, jak to Bauman pisze,
¿e paradoksalnie zwiêksza siê liczba wyborów.
Przymus polega tylko na tym, ¿e trzeba ci¹gle
wybieraæ � to s¹ wybory konsumenckie, to s¹
wybory seksualne, które s¹ wprawdzie
marginalne z naszego punktu widzenia, ale
tworz¹ p³aszczyznê, w której wybory
tradycyjnie by³y najbardziej reglamentowane,
w tym sensie jest to ciekawe. To s¹ wybory

intelektualne, to jest to, o czym mówi³ Berger
podczas swojego niedawnego pobytu w Polsce
� wybory religijne, pewien eklektyzm religijny.
Przymus polega na ci¹g³ej konieczno�ci
dokonywania wyboru w rozmaitych sferach.
Mój wybór nie jest doko-nany raz na zawsze,
mój wybór nie jest moim ¿yciem, ja jestem
podmiotem wybieraj¹cym, a nie pracownikiem
General Motors. Ale to jest ³agodniejsza twarz
przymusu, a bardziej brutal-na twarz przymusu
jest taka, ¿e kreowanie nowych wyborów staje
siê utrudnione. Pula jest dana i wykreowanie
czego� poza pul¹ jest niemo¿liwe. Bardzo
³adnie opisa³a tê sytuacjê Naomi Klein. Nie
mo¿na wymy�liæ czego� oprócz puli, nie
mo¿na my�leæ obok puli.

M.S.: Wybór jest miêdzy coca-col¹
a pepsi?

Tak. Tertium non datur, prawda? Mogê
oczywi�cie piæ fantê, mirindê i ró¿ne inne
straszne rzeczy, i polo-coctê nawet. Tym niem-
niej pula pozostaje ta sama, nie mogê niczego
wnie�æ. To jest pytanie, czy to nie jest tak,
¿e kreatywno�æ siê koñczy.

K.N.: Zastanawiam siê, na ile respek-
towanie warto�ci w kalkulacji rynkowej
wynika z istnienia konfliktu. Je�li spoj-
rzymy na gospodarkê i spo³eczeñstwo na
przyk³ad Drugiej Rzeczpospolitej, to mo¿e-
my pewne zjawiska interpretowaæ jako
skonfliktowanie odniesione pozarynkowo.
Przyk³adem by³by tutaj podzia³ przedsiê-
biorczo�ci na polsk¹ i ¿ydowsk¹. W innej
perspektywie kulturalnej i historycznej
mogliby�my mówiæ o podziale wzd³u¿ linii
katolickiej i protestanckiej. Dzisiaj mamy
inn¹ sytuacjê, mamy rynek wyrugowany
z konfliktów, rozumianych jako przyczyny
podzia³ów miêdzy grupami przedsiêbior-
ców. Czy nie jest tak, ¿e ta bezkonflikto-
wo�æ wzmacnia wypieranie warto�ci
z kalkulacji rynkowej? Czy w tym sensie
konflikt nie by³by funkcjonalny dla kapita-
lizmu?

7 Weber, pisz¹c o racjonalno�ci formalnej i racjonalno�ci materialnej wprowadza dwa typy racjonalnego gospodarowania.
Pierwszy odnosi siê do podejmowania decyzji ekonomicznych ze wzglêdu na wynik prowadzonej w racjonalny sposób
kalkulacji rynkowej. Drugi za� wskazuje na wprowadzanie do procesu decyzyjnego pozarynkowych warto�ci, które staj¹ siê
kryterium oceniania dzia³añ ekonomicznych.
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Odpowiadaj¹c na drugie pytanie, to nie.
Nie dla samego, formalnieracjonalnego7  gospod-
arowania. Bo czym jest materialna racjonalno�æ?
Jest ograniczeniem racjonalno�ci formalnej.

K.N.: To mo¿e ma³e u�ci�lenie. Nie
chodzi³o mi o kapitalizm rozumiany w sen-
sie gospodarowania formalnoracjonalne-
go, ale o pewien system spo³eczny.

Czyli, ¿e rynek by³by lepiej zintegrowa-
ny z systemem spo³ecznym, a wiêc odzwier-
ciedla³by podzia³y, które sk¹din¹d w spo³eczeñ-
stwie istniej¹. W pana pytaniu tkwi taka teza
normatywna, ¿e by³oby dobrze, gdyby w sferze
gospodarowania znajdowa³y siê warto�ci. Nie
jestem przekonana, czy to jest teza, któr¹
nale¿a³oby stawiaæ, formu³uj¹c takie pytanie.
Bo to wygl¹da tak: je¿eli mamy postulat, ¿eby
rynek by³ czê�ci¹ spo³eczeñstwa, ¿eby
dzia³anie rynkowe by³o normalnym podtypem
dzia³ania spo³ecznego, to w tym sensie
rzeczywi�cie konflikt, który by³by na tyle silny,
¿e ze sfer pozagospodarczych przenosi³by siê
na rynek, by³by przejawem tego rodzaju
integracji. W tym sensie konflikt móg³by byæ
prze³amaniem alienacji dzia³ania gospodarcze-
go. Pojêciowo to siê broni. Nie by³oby to jednak
funkcjonalne dla rynku z oczywistych powo-
dów, nad którymi nie ma co siê rozwodziæ.
Takie konflikty by³y dysfunkcjonalne i w Drugiej
Rzeczpospolitej, i nadal s¹ w krajach,
w których wci¹¿ wystêpuj¹. To jest przypadek
weberowskiego dualizmu etycznego, tylko
przeniesionego na trochê inny grunt uzasad-
nienia.

M.S.: A je�li ten konflikt przeniesie siê
na zewn¹trz? Mówiê tu o sytuacji, kiedy
konstytuujemy wspólnotê narodow¹ w opo-
zycji do innej wspólnoty narodowej, która
funkcjonuje nominalnie poza nami, w osob-
nym obiegu gospodarczym? Oczywi�cie
nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e dzi� zale¿no�ci
miêdzy pañstwami narodowymi s¹ na tyle
du¿e, ¿e ten rozdzia³ nie jest taki czytelny. Ale
czy próba budowania nacjonalistycznej
to¿samo�ci politycznej mog³aby byæ czym�
takim?

Czyli, ¿e my mamy swoj¹ grupê i han-
dlujemy wy³¹cznie ze sob¹, czy tak? �Nie jedz-
cie amerykañskiego jedzenia� albo �nie kupujcie
francuskich serów�. Takie przypadki mamy
bardzo �wie¿o w pamiêci. To jest dobra wolta do
tego, o czym mówili�my na pocz¹tku, bo jak
próbujemy zaczarowaæ rynek, to strasznie
dziwne rzeczy z tego wychodz¹. To jest trochê
to, czym zajmujê siê teraz, pisz¹c o odpowie-
dzialno�ci spo³ecznej przedsiêbiorstwa. My
by�my chcieli, ¿eby rynek by³ zaczarowany. Tylko
¿e rynek ma co� takiego w sobie, teraz bêdê
niestety poezje mówiæ, ¿e on te warto�ci bierze,
przenicowuje je i u¿ywa ich sam dla siebie.
W tym momencie z warto�ci robi siê co� potwor-
nego, to ju¿ nie jest to samo. Oczywi�cie s¹ te¿
bardzo dobre przyk³ady z polskiej praktyki
gospodarczej, które by przeczy³y tej tezie. Idzie
o udane akcje spo³eczne realizowane przez nor-
malne komercyjne podmioty. Bank Spó³dzielczy
w Nidzicy8  to jest mój ulubiony przyk³ad. Spo-
³eczna odpowiedzialno�æ przedsiêbiorstwa jest
jednym z narzêdzi zwalczania wykluczenia
spo³ecznego. Wiêc mo¿na to tak widzieæ, ¿e to
by³oby tak naprawdê funkcjonalne narzêdzie
zwalczania alienacji. Tylko bojê siê tego, co dzie-
je siê z Bogiem, kiedy siê kupczy odpustami � to
jest trochê taka poetyka. Natomiast co do
pytania, to oczywi�cie mog³oby tak byæ, dla-
czego nie? Wracam do przyk³adu dualizmu
etycznego, który pokazuje dlaczego Weber
uwa¿a³, ¿e to staje na drodze racjonalizacji i to
w niewzruszony zupe³nie sposób. Dzieje siê tak,
poniewa¿ to nam uniemo¿liwia rozszerzanie puli
wyborów na maksymalnie dostêpny nam zakres.
Natomiast mo¿na tak zrobiæ i wtedy warto�ci
bêd¹ materialnie9  rzecz bior¹c w dzia³alno�ci
gospodarczej obecne.

K.N.: Chodzi mi jeszcze o jedn¹
kwestiê bardziej historyczn¹. Czy uwa¿a
pani, ¿e zmniejszanie siê znaczenia my�-
lenia kategoriami narodowymi w Europie
Zachodniej, mo¿na powi¹zaæ ze stopnio-
w¹ racjonalizacj¹ formaln¹ i wypieraniem
postêpowania pod³ug warto�ci, etyki
w biznesie? Czy te¿ to s¹ zupe³nie odrêbne
od siebie procesy?

8 Bank ten zdoby³ tytu³ �Dobroczyñcy Roku 2006� za wspieranie Nidzickiego Funduszu Lokalnego.
9 W weberowskim rozumieniu terminu racjonalno�æ materialna.



69To jest mój snickers, bo to ja go jem...

Zupe³nie odrêbne na pewno nie, na pew-
no mo¿na je ze sob¹ powi¹zaæ. Co prawda, my
tu w Europie zawsze robimy chyba taki ma³y
b³¹d: to my�lenie o biznesie odpowiedzialnym
i nieodpowiedzialnym to nie jest nasze my�lenie
europejskie, które sprowadza siê do my�lenia
o pañstwie opiekuñczym. W Europie mamy
co� zupe³nie innego: to jest my�lenie o
warto�ciach w administracji publicznej, to jest
my�lenie o pañstwie neutralnym
�wiatopogl¹dowo, o s³u¿-bie cywilnej. To jest ta
linia. Tamto my�lenie jest my�leniem o
Locke�owskiej ja³mu¿nie i jest amerykañskie.
W tym sensie to, co my próbu-jemy robiæ, jest
naprawdê fascynuj¹ce. Jak siê zastanawiamy
nad spo³eczn¹ odpowiedzialno�-ci¹ biznesu,
co bardzo ³adnie widaæ w literaturze
po�wiêconej trzeciemu sektorowi, to zauwa-
¿amy, ¿e jest to próba leczenia niedostatków
pañstwa opiekuñczego takim modelem dzia³ania
gospodarczego, który w ogóle nie ma ¿adnego
zwi¹zku z paradygmatem, w którym powsta³a
diagnoza problemu zwalczanego tym dzia³a-
niem.

K.N.: Czyli, u¿ywaj¹c stosowanej przez
pani¹ metaforyki10 , znowu nieudany prze-
szczep? Tylko nie na planie Polska � Europa
Zachodnia, tylko...

M.S.: My a �wiat anglosaski.
Tak oczywi�cie. Mo¿na jeszcze na to

patrzeæ w inny sposób. Mo¿na by siê zastana-
wiaæ, czy to nie jest przypadkiem przeszczep
my�lenia protestanckiego na jakie� inne my�le-
nie, ale to siêga³oby za daleko. To jest kusz¹cy
pomys³, ale chyba absurdalny. Ale trochê tak jest
i w tym sensie tego, o co pan pyta³, czyli
o os³abienie my�lenia narodowego � nie stawia-
³abym go versus gospodarka i alienacja, która
wi¹¿e siê z racjonalizacj¹ gospodarcz¹. To,
moim zdaniem, nie ten obszar kulturowy. Dla
Stanów Zjednoczonych i w ogóle dla mental-
no�ci anglosaskiej to pracuje. Dlatego Sennett
pracuje, gdy my�limy o amerykañskich (w sen-
sie Stany Zjednoczone i Kanada) biznesme-
nach. Natomiast ju¿ totalnie nie pracuje, gdy
my�limy o Ameryce Po³udniowej.

M.S.: Przy czym Kanada zdaje siê
byæ bli¿sza europejskiemu modelowi
pañstwa opiekuñczego.

To prawda. Natomiast model gospodaro-
wania i etyka gospodarcza s¹ zupe³nie inne. To
bardzo ³adnie wychodzi³o w badaniach: ju¿
w Siedmiu kulturach kapitalizmu, ale te¿ w
takich badaniach Ingleharta na temat
porównywania postaw wzglêdem partycypacji
gospodarczej w ró¿nych krajach. Otwarte,
liberalne, egalitarne postawy pod wzglêdem
uczestnictwa i w³¹czania do gospodarki daj¹ce
siê zauwa¿yæ za Oce-anem, a raczej za
Oceanem u góry, bardzo wyra�nie
przeciwstawiaj¹ siê takim postawom
protekcjonistycznym, które s¹ ci¹gle obecne
w my�leniu biznesmenów europejskich.

M.S.: Chcia³bym odwo³aæ siê bezpo-
�rednio do pani tekstu11 , w którym pojawia
siê teza, ¿e problem zastosowania racjonal-
no�ci formalnej jako jedynego kryterium
rodzi nastêpuj¹ce konsekwencje: obni¿a
poziom kapita³u zaufania spo³ecznego, co
z kolei skutkuje konieczno�ci¹ zbudowania
ilu� bardziej zinstytucjonalizowanych proce-
dur, ¿eby zabezpieczyæ siê na przyk³ad przed
potencjalnym oszustwem lub nierzetel-
no�ci¹. Przyczynia siê to do rozregulowania
rynku i utrudnia na nim funkcjonowanie.
W tym momencie racjonalno�æ formalna
niejako sama podcina ga³¹�, na której siedzi.
Problem to oczywi�cie brak racjonalno�ci
materialnej, na któr¹ sk³ada³y by siê takie
rzeczy jak uczciwo�æ, rzetelno�æ w stosun-
kach gospodarczych. Moje pytanie jest takie:
czy nie jest to jednak zawê¿enie pojêcia
racjonalno�ci materialnej? Wydaje mi siê,
¿e du¿o powa¿niejszym zagro¿eniem
z perspektywy funkcjonowania rynku, szcze-
gólnie w nowoczesnej gospodarce opartej na
wiedzy, jest nie tyle brak rzetelno�ci, nie-
przejrzysto�æ procedur i brak pewno�ci, ale
skutki, jakie posuniêta do ekstremum racjo-
nalno�æ formalna wywo³uje wzglêdem
otoczenia spo³ecznego w takim wymiarze,

10 W tek�cie: Ryzyko przeszczepu kultury gospodarczej, [w:] Kulturowe aspekty transformacji ekoniomicznej
(red. J. Kochanowicz, S. Mandes, M. Marody), Warszawa 2008.
11 M. Bucholc, Aksjologia rynku � zagro¿eniem dla spo³eczeñstwa?, [w:] Cz³owiek a rynek (red. S. Partycki), Lublin 2004.
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¿e (to dobrze widaæ na przyk³adzie krajów
skandynawskich, a szczególnie Finlandii),
bardzo funkcjonalne z punktu widzenia rynku
jest podwy¿szanie kapita³u kulturowego
w otoczeniu spo³ecznym. Czyli na przyk³ad
dofinansowywanie przez podmioty rynkowe
badañ naukowych i przede wszystkim, co
bardzo wa¿ne, powszechnie dostêpnej
o�wiaty. Chodzi o umo¿liwienie
ilo�ciowego przyrostu wiedzy oraz
kreatywno�ci i inno-wacyjno�ci. Czy tutaj
istnieje mo¿liwo�æ powstania jakiego�
mechanizmu samore-guluj¹cego, w
efekcie którego rynek �zro-zumie�, ¿e
konieczne jest przyjêcie mate-rialnych
kryteriów racjonalno�ci w³a�nie
w odniesieniu do otoczenia spo³ecznego?
W swoim tek�cie koncentruje siê pani tylko
na tym aspekcie bezpo�redniego dzia³ania na
rynku i interakcji z innymi podmiotami
rynkowymi.

To jest kwestia tego, jak¹ skalê we�-
miemy, jaki poziom. Je¿eli mówiê na poziomie
interakcji, to oczywi�cie nie mówiê na poziomie
systemowym. Na poziomie interakcji mam na
my�li co� takiego: je¿eli mam z panem handlo-
waæ, to mogê to oczywi�cie robiæ, przyjmuj¹c
za³o¿enie, ¿e pan bêdzie dzia³a³ na rzecz zysku
swojej firmy, ja swojej � i wszystko jest spokoj-
nie. Natomiast lepiej mi siê z panem wspó³pra-
cuje � to jest takie klasyczne Putnamowskie
rozumowanie � je¿eli oprócz tego jeszcze wiem,
co pan zrobi, je¿eli to nie bêdzie koniecznie dla
pana zyskowne. Id¹c dalej, gdyby�my zobaczyli,
co siê wtedy dzieje w perspektywie systemowej
to to, co w³a�nie mi pan zaproponowa³ do
rozwa¿enia, to jest dok³adnie takie rozumo-
wanie, które stanowi klasyczne uzasadnienie
potrzeby regulacji zmierzaj¹cych do zwiêkszenia
spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu. Nie mam
¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e dla rynku jest lepiej,
je¿eli rynek, czyli podmioty komercyjne, pod-
mioty sektora rynkowego, przeznaczaj¹ czê�æ
swoich �rodków na budowanie tego kapita³u
spo³ecznego, kapita³u wiedzy, itd.

M.S.: Pojawia siê tylko pytanie, czy
dzieje siê to poprzez instytucjonalizacjê,
poprzez dzia³alno�æ pañstwow¹, czy te¿ na
przyk³ad poprzez fundacje zak³adane przez te
podmioty.

To jest kwestia ró¿nych mierników wy-
dajno�ci, które ró¿nie dla ró¿nych krajów pracu-
j¹, w niektórych krajach administracja pañstwo-
wa nawet siê sprawdza, to taki klasycznie
Andersenowski problem... Ale trochê nie w tym
le¿y sedno sprawy, mam wra¿enie. To, ¿e siê
op³aca i dzia³a � to widaæ. I to, ¿e gospodarka
jest dzisiaj taka, z rozmaitych wzglêdów,
technologicznych i nie tylko, bo w takim kierun-
ku siê rozwinê³a, ¿e dobrze jest, ¿eby ludzie
my�leli, a ¿eby my�leli to musz¹ mieæ kapita³
kulturowy, musz¹ byæ kreatywni i innowacyjni,
a to jest kwestia wyborów i ci¹g³ej elastyczno�ci,
która jest mêcz¹ca poznawczo � to jest jasne.
Tylko mój problem jest inny � dlaczego siê tak
dzia³a? I tutaj badania s¹ jasne, poniewa¿
wykazuj¹, ¿e robi siê to po to, ¿eby zarabiaæ
pieni¹dze. Niestety, to bana³, co mówiê, ale nie
dlatego daje siê pieni¹dze biednym dzieciom,
¿eby te biedne dzieci mia³y pieni¹dze, tylko po
to, ¿eby pó�niej, je�li nie u nas, to gdzie� indziej,
lepiej pracowa³y. I to jest dobrze � bo to wa¿ne,
¿eby dzieci mia³y te pieni¹dze. Tylko czy taka
praktyka rzeczywi�cie buduje ten kapita³ kultu-
rowy? Czy rzeczywi�cie integruje? Czy mo¿e
prowadzi tylko do optymalizacji przep³ywów
finansowych? Moje przekonanie jest takie � choæ
jest to interpretacja tylko, w tym sensie przeko-
nanie � ¿e niekoniecznie, ¿e nie buduje. Niech
pan zastosuje taki test: czy pan ufa, czy pan mo¿e
zaufaæ tym podmiotom rynkowym? One daj¹ te
pieni¹dze, one maj¹ na swoich stronach progra-
my stypendialne, robi¹ rekrutacje, prowadz¹
nabór na praktyki...

M.S.: Ja nie ufam.
Jasne, ja te¿ nie ufam, ale to jest w³a�nie

taki test. Bo cz³onkowi swojej Gemeinde
nieszczêsnej to mogê zaufaæ, tak samo cz³on-
kowi swojego plemienia, w³asnej matce, ojcu itd.
Nie mogê za� ufaæ Ernst & Young, nie mogê ufaæ
wielkiej miêdzynarodowej korporacji, nawet je�li
mi daje pieni¹dze. To jest co�, co pokazuje
Sennett. Ona da mi pieni¹dze, ona mnie wy-
kszta³ci, przeprowadzi przez liceum, studia, da
mi mieszkanie, itd. Ale to nie jest ten typ kapita³u.
I w tym sensie to nie jest transfer warto�ci. Moje
warto�ci s¹ moimi indywidualnymi, a oni dzia-³aj¹
dalej wed³ug swoich i to jest w dalszym ci¹gu
formalnie racjonalne dzia³anie.
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M.S.: Tylko w takim razie, skoro nie
mo¿emy uznaæ, ¿e dzia³aj¹c z logik¹ w³as-
nego interesu, podmioty rynkowe automa-
tycznie przyczyni¹ siê do wybudowania
kapita³u kulturowego w swoim otoczeniu
spo³ecznym, to czy pewnym rozwi¹zaniem
nie by³oby zbudowanie instytucjonalnych
gwarancji tego, ¿e rynkowe podmioty bêd¹
wspieraæ budowê tego kapita³u, na przyk³ad
poprzez mechanizm podatkowy?

Nie no, pewnie jest, pracujê w³a�nie nad
tekstem na ten temat. Tylko w jakim sensie,
bo... Ja wiem, na jaki hak chce pan mnie
przywie�æ...

M.S.: No tak, ¿eby pad³o to s³owo:
Skandynawia.

...ale to nie jest ten hak, to znaczy ja na
nim nie zawisnê, przykro mi bardzo. Bo to jest
tak � musimy mieæ jak¹� normatywn¹ teoriê
natury ludzkiej, gdy mówimy o projektach
legislacyjnych, czy rozwi¹zaniach systemo-
wych. Bo projekty legislacyjne s¹ � teraz
czytam aktualny stan dyskusji w Europie na
temat corporate social responsibility i wyra�nie
widzê w tym takie normatywne zakusy �
formu³owane wed³ug zasady: �mo¿e by�my to,
ch³opaki, uregulowali�. To co prawda ma byæ
takie spontaniczne, pozaprawne, ale mo¿e
by�my to jednak uregulowali jako�... Super.
Tym bardziej, ¿e, ju¿ abstrahuj¹c, to by trzeba
uregulowaæ z jednego powodu przynajmniej �
z powodu potrzeby zapewnienia ochrony. Bo to
mo¿e byæ te¿ pomoc, która mo¿e byæ dysfunk-
cjonalna. I w tym sensie widzia³abym tu jak¹�
potrzebê interwencji i o tyle w jakim� w¹skim
aspekcie zgadzam siê, ¿e trzeba by to trochê
podregulowaæ. Natomiast wychodz¹c z jakiej�
normatywnej tezy, która brzmia³aby nastê-
puj¹co: dobrze jest, ¿eby by³ ten kapita³, kapita³
spo³eczny, kulturowy, kapita³ wiedzy, dobrze
¿eby ludzie mieli pieni¹dze, dzieci by³y
wykszta³cone, bezrobotni mogli siê aktywizo-
waæ zawodowo, kobiety mog³y siê aktywi-
zowaæ, ¿eby spo³eczno�ci lokalne siê
integrowa³y, bo to przecie¿ tak te¿ dzia³a,
stwierdzamy, ¿e je¿eli firmy s¹ gotowe same
daæ kasê na takie cele to super. Je¿eli jeszcze
jest tak, ¿e daj¹ � a daj¹ coraz wiêcej, bo

wska�niki wzrostu i dynamiki tych inwestycji,
a tak¿e zró¿nicowania, czyli selektywno�ci s¹
coraz lepsze � no to mo¿e lepiej by³oby to
zostawiæ. Gdyby za� nie dawa³y, to, je¿eli
mamy tak¹ normatywn¹ wizjê (nie mówiê, ¿e
ja j¹ mam, to jest pierwsze zastrze¿enie),
a w Europie tak¹ mamy, bo to jest zapisane
w preambu³ach odno�nych dyrektyw, wtedy
trzeba by by³o zrobiæ tak, za pomoc¹ jakiej�
redystrybucji albo jakimi� zachêtami podatko-
wymi, jak to siê robi w Stanach Zjednoczo-
nych, ¿eby da³y. Ale to nie jest ten problem! Bo
to, ¿e ci ludzie dostan¹ pieni¹dze i ¿e dziêki
temu bêdzie mniej patologii spo³ecznych,
bêdzie mniej konfliktów w spo³eczno�ciach
lokalnych, bêdzie wiêksza spoisto�æ
spo³eczeñstwa, wy¿szy poziom alfabetyzacji,
ni¿szy poziom zachorowañ, dzieci bêd¹ lepiej
wychowywane � takie ró¿ne piêkne rzeczy,
które by�my chcieli, ¿eby siê dzia³y � to nie
zmienia faktu, ¿e oni bêd¹ sobie, a te firmy
sobie. Potem facet, który idzie do swojej firmy
bêdzie w niej robi³ pieni¹dze i bêdzie dawa³
pieni¹dze w swojej logice na co�, co siê bêdzie
dzia³o poza jego logik¹. Oczywi�cie to jest
przerysowany obraz. S¹ bardzo ciekawe
badania (to by³o a propos akcji keep walking,
to taki symbol tego problemu) na temat tego,
dlaczego ta pomoc jest adresowana w taki,
a nie inny sposób i sk¹d bierze siê to
zaanga¿owanie spo³eczne. Odgrywaj¹ tam
pewn¹ rolê zmienne indywidualne, biograficzne:
to, ¿e jaki� pan ma piekarniê i daje na przyk³ad
chleb domowi dziecka to nie jest decyzja
redukowalna do czegokolwiek. Dlatego trzeba
by³oby siê przyjrzeæ, podej�æ do tego
kazuistycznie. Kiedy natomiast spojrzymy na
to w skali makro, jak spojrzymy na odpisy
podatkowe, jak spojrzymy na ulgi, na to co jest
przedmiotem darowizn tego rodzaju, jak
spojrzymy na typy dzia³alno�ci spo³ecznej,
w jakie siê anga¿uje biznes, to wychodzi nam
pewna prawid³owo�æ, która niestety wspiera
moj¹ tezê. Natomiast to nie znaczy oczy-
wi�cie, ¿e to równie¿ musi tak pracowaæ w skali
mikro i ¿e ka¿dy mened¿er rzeczywi�cie siê
zastanawia, co siê mu najbardziej op³aci. On
przecie¿ mo¿e zdecydowaæ siê na ekstra-
wagancki pomys³ sponsorowania obozu

12 M. Bucholc, Ryzyko przeszczepu..., dz.. cyt.
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narciarskiego, poniewa¿ lubi narciarstwo.
Bezpo�redni zysk z tego jest ma³y, ale w skali
systemu zysk z tego jest i siê rozk³ada w prze-
widywalny niestety sposób.

M.S.: Chcia³bym wspomnieæ o jeszcze
jednym wymiarze relacji miêdzy racjonal-
no�ci¹ formaln¹ a materialn¹, a mianowicie o
podniesieniu tej racjonalno�ci formalnej do
rangi etycznej. Chcia³bym skonfrontowaæ to
z polskim przyk³adem. Pani, pisz¹c o uniwer-
salizacji warto�ci rynkowych w polskim
biznesie12 , wskazuje na takie przyczyny jak
ogólna niepewno�æ okresu transformacji,
ostra konkurencja oraz brak zakorzenienia
w okre�lonym etosie, które wynik³y z faktu,
¿e nowy polski biznes nie mia³ ¿adnego
zakorzenienia w trwalszych strukturach. By³o
to przecie¿ ca³kiem nowe �rodowisko,
korzeniami siêgaj¹ce najdalej lat osiem-
dziesi¹tych. Czy Polska nie by³aby jednak
raczej przyk³adem sytuacji, w której warto�-
ci rynkowe zosta³y podniesione do rangi
etycznej nie z przyczyn �oddolnych�, tylko
zosta³y narzucone jako pewien projekt ideo-
logiczny?

Nie, nie, nie dam siê! Nie ma mowy!
A powa¿nie � odpowied� brzmi: nie wiem. Nie
znam wystarczaj¹co dobrze dziejów polskiej
transformacji, ¿eby móc oceniaæ wiarygodnie
i samodzielnie, na ile to jest kwestia narzucania
projektu. Bo tu jest kilka mocnych s³ów: po
pierwsze, ¿e by³ projekt, po drugie, ¿e by³ to
projekt ideologiczny, a ja wtedy automatycznie
my�lê Mannheimem: to u niego jest bardzo
mocne s³owo, zarazem w takim kontek�cie,
nawiasem mówi¹c, absurdalne, bo to musia³by
byæ projekt utopijny, a nie ideologiczny13 . Po
trzecie wreszcie, ¿e zosta³ narzucony � w tym
pojêciu kryje siê za� co� takiego, co nie do koñca
pozwala mi siê do tego odnie�æ. Bo je¿eli
mówimy o narzucaniu, to o jakim narzucaniu,
komu, przez kogo, jakimi �rodkami � to by³by
temat na bardzo d³ug¹, osobn¹ rozmowê,
a moja wiedza (bêd¹c w tym wzglêdzie raczej
wiedz¹ otrzyman¹ od innych, ni¿ w³asn¹) nie daje
mi mo¿liwo�ci rozstrzygniêcia. To nie jest tak,

¿e mam jakie� ideologiczne przekonanie, ¿e
tak albo ¿e nie. Naprawdê nie mam. Moja men-
talno�æ sk³ania³aby siê ku tezie, ¿e pewnie kto�
tu komu� co� narzuci³ � ale nie mam ¿adnych
powodów, ¿eby s¹dziæ, ¿e by³o tak, albo
inaczej. Zatem uchylam siê.

M.S.: Bo kiedy mówimy o utopii,
to przychodzi mi na my�l to, co Jerzy Szac-
ki14  pisze o projekcie liberalnym okresu
transformacji w Polsce, kiedy to przekonani
poppery�ci zostali niejako wrzuceni w sytu-
acjê, w której okre�lon¹ rzeczywisto�æ mu-
sieli budowaæ in¿ynieryjnie. Mowa tu
g³ównie o transformacji ekonomicznej,
w której libera³owie, niekoniecznie
lesefery�ci w stylu Leszka Balcerowicza,
zmuszeni byli � ich zdaniem � przez
konieczno�æ gospodarcz¹ do dzia³ania
wbrew w³asnym aksjologicznym za³o¿e-
niom.

OK, ale to jest jedna sprawa � muszê siê
tu znowu wypowiedzieæ jako socjolog. Bo to,
co by³o kluczowe w przebiegu transformacji (je�li
spojrzymy na przebieg zjawisk spo³ecznych a nie
na dyskurs, na to co siê dzieje, a nie na
motywacje elit, które nie s¹ dobrym miernikiem),
to niesamowita aktywizacja gospodarcza
spo³eczeñstwa.

M.S.: Drobny, oddolny kapitalizm.
Tak, tylko to siê nie mie�ci w logice

narzucania. Chyba ¿e zechcemy konstruowaæ to
narzucanie na bardzo wysokim poziomie
abstrakcji, ale chyba to nie jest to, co pan mia³ na
my�li. Wiêc je�li tak, to mo¿na by kontrargu-
mentowaæ z pozycji czysto socjologicznych,
opisowych, neutralnych o tyle, ¿e ilo�ciowych. Ale
jak mówiê � to nie jest spór, który jest do
rozstrzygniêcia tak naprawdê. Chyba.

K.N.: To, co pani mówi³a o sytuacji,
w której z jednej strony dzia³amy rynkowo,
a kapita³ kulturowy budujemy niejako kon-
trkulturowo, poza pewnym mainstreamem
gospodarczym, i byæ mo¿e te¿ kulturowym,
mo¿e stanowiæ dogodne przej�cie do Mi-

13 W ramach kategorii Mannheima. Patrz: K. Mannheim, Ideologia i utopia, prze³. J. Miziñski, Warszawa 2008.
14 J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków, 1994.
15 Doktor Bucholc pracuje nad t³umaczeniem kluczowego dla my�li Maffesoliego dzie³a Le Temps des tribus (Czas plemion),
które uka¿e siê nak³adem Wydawnictwa PWN.
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chela Maffesoliego i do jego koncepcji
nowych plemion15. Jakie zatem pani zdaniem
s¹ efekty tego, ¿e kapita³ kulturowy buduje
siê gdzie� poza struktur¹ gospodarcz¹ czy
polityczn¹? Bo wed³ug Maffesoliego ten
mechanizm dzia³a w kontrze, psuje,
a przynajmniej przekszta³ca ten system.

Na pewno psuje projekt.

K.N.: Faktycznie, aczkolwiek z tego, co
pani mówi³a, wynika³oby, ¿e mechanizm nie
tyle dzia³a w kontrze, ile uzupe³nia tworzenie
kapita³u kulturowego gdzie indziej. To by³aby
taka dwoisto�æ ¿ycia: na rynku dzia³amy
swoj¹ drog¹, a kapita³ kulturowy budujemy
gdzie indziej, powiedzmy, ¿e w plemionach.
W efekcie to wcale nie dzia³a przeciw, ale
razem, jest sprzê¿one. I to by nie pasowa³o
do Maffesoliego.

No tak, to mocno nie pasuje.

K.N.: Maffesoli pokazuje dwa �wiaty
odwrócone do siebie plecami � ale moim
zdaniem tak nie jest. Przecie¿ ci sami ludzie,
którzy tworz¹ plemiona, ¿yj¹ w okre�lonym
porz¹dku gospodarczo-politycznym i dzia³a-
j¹ w obu sferach, trochê jak Ateñczycy
w swojej polis.

Przy takim postawieniu sprawy to siê
oczywi�cie z Maffesolim nie godzi i nie jest do
pogodzenia. Tylko ¿e on mówi co� innego. On
pokazuje, ¿e s¹ dwa �wiaty odwrócone do sie-
bie plecami, tylko ¿e to, na czym polega orygi-
nalno�æ jego my�li, to nie jest stwierdzenie,
¿e ludzie tworz¹ kapita³ gdzie� w kontrze, bo to
jest ju¿ Thoreau tak naprawdê, to nie jest
oryginalne, nawet masowo�æ tego zjawiska nie
jest niczym oryginalnym � takie eskapizmy
pewnie potrafi³by pan lepiej ode mnie prze�le-
dziæ, podejrzewam. Natomiast to, co jest u Maf-
fessoliego ciekawe, to teza, ¿e tu stoi odwró-
cony do nas plecami �wiat odczarowany, a my
siê do niego odwracamy twarz¹ i w³azimy mu na
plecy z tymi naszymi plemiennymi mental-
no�ciami, z t¹ nasz¹ estetyzacj¹ �wiata, z t¹
nasz¹ emotywn¹ struktur¹ dzia³ania. Atakujemy
go. To nie jest obok � to jest walka, la lutte
continue. I w tym sensie to jest dobre my�lenie.
Bo je¿eli spojrzymy na to, jak Maffesoli widzi
dzia³anie tego mechanizmu plemiennego w po-
lityce, to widaæ, ¿e on rozk³ada politykê, rozk³a-
da logikê reprezentacji, rozk³ada mechanizmy

racjonalnego dokonywania wyborów politycz-
nych. Robi to w takim ¿a³osnym nawet zakresie,
w jakim Maffesoli by je w ogóle widzia³ jeszcze
we wspó³czesnej sobie, to jest w roku 1988
polityce � to de facto uniemo¿liwia funkcjonowa-
nie systemu, bo system nie jest przygotowany na
tak¹ logikê.

K.N.: Ale czy rozk³ada rynek?
Moim zdaniem absolutnie go roz³o¿y.

M.S.: Gdy czyta³em Maffesoliego, to
przez pierwsze 50 stron szuka³em tam
s³owa �kapita³� i nie mog³em go znale�æ.
Gdzie� ono w koñcu pada, ale...

Bo on strasznie nie lubi³ Bourdieu.

M.S.: Tak, nawet wprost odnosi siê
do niego w pewnym momencie jako do
�socjologa gardz¹cego socjologi¹ sponta-
niczn¹�. Tylko je¿eli mówimy tutaj
o �roz³o¿eniu� polityki � to wszystko jest
zrozumia³e. Pojawia siê natomiast inne
pytanie o ten porz¹dek, który on nazywa
porz¹dkiem ekologicznym, a wiêc porz¹-
dek, w którym budujemy wspólnotê nie
celow¹, nie zaprojektowan¹, ale wspól-
notê, która istnieje sama dla siebie, to
znaczy w imiê przebywania razem ze
sob¹ okre�lonej grupy. Pojawiaj¹ siê tu
dwa problemy. Po pierwsze, sam Maffesoli
wskazuje, ¿e wiele tych o�rodków, wokó³
których koncentruj¹ siê grupy, na przyk³ad
karnawa³ w �wiêta, i ich wyró¿niki albo ma
od razu charakter komercyjny, albo s¹ one
z czasem przejmowane przez przemys³
rozrywkowy. Po drugie, wszystkie te
o�rodki skupienia, które Maffesoli by³
w stanie wymieniæ, a przynajmniej te
wspó³czesne, s¹ mniej lub bardziej
zwi¹zane z obiegiem gospodarczym � na
przyk³ad osiedlowa sieæ telewizji
kablowej. Musi ona przecie¿ na samym
pocz¹tku uzyskaæ od pañstwa � a wiêc
porz¹dku politycznego � koncesjê na
prowadzenie dzia³alno�ci, a przynajmniej
to pañstwo musi najpierw wydaæ ustawê
o demonopolizacji rynku mediów. Potem,
jaki� racjonalnie z perspek-tywy rynkowej
dzia³aj¹cy przedsiêbiorca musi tê
kablówkê za³o¿yæ.
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O nie, jego zdaniem zdecydowanie nie!
Co wiêcej, polecam inne moje t³umaczenie, które
by³o potwornie mêcz¹ce, a mianowicie
McQuail�a Teoriê komunikowania masowego.
Podaje on tam szereg ciekawych danych na
temat takich dziwnych, ró¿nego rodzaju mediów,
m. in. kablówki i bardzo akcentuje te niestan-
dardowe sposoby powstawania. Nie mówiê,
¿e pan ogólnie nie ma racji, ale w tym wypadku...

M.S.: Faktycznie, konkretny przyk³ad
kablówki nie bardzo dzia³a.

Nie tylko kablówki, to nie dzia³a tak¿e
w przypadku internetu. Niech Pan spojrzy na
blogi, na czaty, tego typu rzeczy. W ogóle siê na
nich nie znam, nie umiem siê tym pos³ugiwaæ, to
nie jest mój styl interakcji s³ownej, ale s¹ dobre
badania na ten temat, choæby w Instytucie
Kultury Polskiej UW pracuje nad tym kilka osób.
To te¿ jest miejsce, w którym siê skupiamy i które
nie jest kreowane w komercyjny sposób, jest
kreowane oddolnie � to klasyczna oddolna
agora. Oczywi�cie mo¿e potem na to wle�æ
banner reklamowy � tu jest kwestia komercja-
lizacji.

M.S.: W³a�nie, w jednym z pani teks-
tów znajdujemy jako jeden z wyznaczników
definicyjnych kapita³u to, ¿e on sam okre�la
swój zasiêg. W zwi¹zku z tym, jaka mia³aby
byæ przeszkoda na drodze do zaw³aszczenia
owych sfer przez kapita³ i logikê rynkow¹?

K.N.: A czy to nie jest problem mental-
no�ci? Bo ty pokazujesz kapita³...

M.S.: Jako bezosobowy mechanizm.
Tak, pan hipostazuje to trochê, a Maffes-

soli pokazuje, ¿e nie mo¿na zrobiæ tej hiposta-zy,
¿e jej ju¿ nie ma. Ona znika wraz z plemien-
no�ci¹, z neotrybalizmem.

K.N.: Poza tym, je�li pos³ugujemy siê
metafor¹ walki, to to, o czym mówisz Micha-
le, to jest zajmowanie jakich� przyczó³ków,
a zatem: przejmujemy miejsca, przejmujemy
symbole, wydarzenia, a zabójcza broñ z dru-
giej strony w tej my�li jest chyba taka, ¿e oni
zaczn¹ inaczej my�leæ i przynios¹ swoj¹
mentalno�æ w miejsce logiki rynku. Bo to
ludzie my�l¹ i je�li ludzie zaczn¹ stosowaæ
g³ównie logikê plemion, to wtedy rynek siê
roz³o¿y, bo przestanie obowi¹zywaæ celo-

woracjonalna kalkulacja. Ona przegrywa
z czym� innym, nie wiem, czy mo¿na by to
nazwaæ klasycznie po Weberowsku, my�le-
niem warto�cioworacjonalnym, bo tu s¹
raczej emocje, ³adu aksjonormatywnego tu
nie ma...

Jego tu nie ma, to jest w³a�nie to, co
Maffesoli wywodzi intensywnie. Bo pan [do
Micha³a Sutowskiego] my�li logik¹ utowaro-
wienia.

M.S.: A Maffessoli my�li logik¹ kultura-
listyczn¹.

Tak, to jest zupe³nie inna my�l. Na przyk-
³ad kiedy mówi, ¿e miejsce etyki zajmuje este-
tyka, to on przecie¿ my�li te¿ o etyce gospoda-
rowania. Oczywi�cie to jest dla niego ma³o
wa¿ne, bo to jest Francuz...

K.N.: Z zaciêciem antropologicznym
do tego.

Tak. Wiêc prze³o¿enia tu nie ma. To, co
pan by nazwa³ utowarowieniem, to znaczy, kiedy
ja na mojej w³asnej kablówce, stworzonej dla
moich znajomych z mojego bloku, czy w mojej
stacji radiowej, która gra dla mojego squatu
i dziesiêciu innych squatów nagle zaczynam
puszczaæ jakie�... squat-spoty...

M.S.: Albo zaczynam p³aciæ za prawa
autorskie.

To pan powie, ¿e to jest utowarowienie
albo ¿e to jest ustêpstwo wobec systemu.
A Maffessoli powie: nie, to jest w³¹czenie cze-
go� w mój sposób dzia³ania. Proszê spojrzeæ na
to jak, nie wiem, czy to bêdzie konkluzywne, ale
mo¿e tak, wybiera siê reklamy. Niech pan spojrzy
na to, jak portale rozmaite w swojej poli-tyce
reklamowej formu³uj¹ kryteria zamiesz-czania
reklam: �my mo¿emy odwaliæ ka¿d¹, która nam
siê nie spodoba�, to jest nasza estetyka, to jest
nasza wizja. Mo¿e pan powiedzieæ, ¿e to jest ich
projekt siebie, ich wizerunek. Maffessoli powie:
to jest nasza estetyka, my nie we�miemy
reklamy coca-coli.

K.N.: To dzia³a te¿ z drugiej strony:
wielkie koncerny robi¹ ró¿ne reklamy tych
samych produktów � inne reklamy snickersa
lec¹ na MTV, a inne w telewizji publicznej.
To te¿ mo¿na interpretowaæ �estetyk¹�.
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I to jest teraz pytanie: czy to jest ten
sam snickers? Bo pan mówi: tak, to jest ten
sam snickers, ten sam zarz¹d p³aci tak¹ sam¹
kasê i wynik rynkowy jest ten sam. A Maffesoli
powie: a co to ma za znaczenie? To jest mój
snickers, bo to ja go jem, to jest moje
do�wiadczenie snickersa. Straszny przyk³ad,
ja nie lubiê snickersów, mo¿e lepiej moje
do�wiadczenie mojej herbatki zio³owej
z Herbapolu... W ka¿dym razie to jest moje
do�wiadczenie i ono nie jest niczyj¹
w³asno�ci¹. Bo to my�lenie, ¿e ono jest czyj¹�
w³asno�ci¹, to jest my�lenie w kategoriach
sze�ædziesi¹tego ósmego roku. Maffessoli
mówi, ¿e to jest my�lenie, które siê prze¿y³o.
Choæ jemu jest ¿al tego my�lenia, to widaæ
wyra�nie. Ten ca³y sarkazm i ¿ó³æ, które
wylewa na tych komunardów nieszczêsnych,
to jest taki ¿al niezrealizowanego projektu, ¿e
zaczniemy siê tak pêtl¹ zbli¿aæ do pocz¹tku
naszej dyskusji.

M.S.: Chcia³bym zapytaæ w tym
momencie o pani ocenê tej wizji, szczególnie
pod k¹tem jego specyficznej historiozofii,
w której te dwa porz¹dki funkcjonowania,
a wiêc z jednej strony porz¹dek polityczno-
ekonomiczno-projektuj¹cy, z drugiej porz¹-
dek ekologiczny, funkcjonuj¹ niejako obok
siebie i w ramach do�æ niejasno wyt³uma-
czonego procesu historycznego, jeden b¹d�
drugi z nich uzyskuje przewagê. Na temat
tego, jakie by³y przyczyny os³abienia porz¹d-
ku polityczno-gospodarczego, rozmawiali�-
my na pocz¹tku. Natomiast czy tego �wybicia
siê na powierzchniê� tego porz¹dku, który
kiedy� by³ zdominowany, nie mo¿na by
interpretowaæ w kategoriach reakcji na
modernizacjê?

Oczywi�cie.

M.S.: Chcia³bym tutaj podj¹æ w¹tek
wizji Gilles�a Kepela16. Bo kiedy mówi on
o �zem�cie Boga�, a wiêc odrodzeniu ru-
chów religijnych, czêsto fundamentalis-
tycznych, w �wiecie nowoczesnym,
to Maffesoli mówi równie¿ o odrodzeniu

religii, ale religii w rozumieniu szerszym,
religii spo³ecznej, mówi¹c jêzykiem Durk-
heimowskim. Czy mo¿emy zatem mówiæ
o �reakcji� � rozumianej w nowoczesny
sposób, jako logiczna odpowied� na
przyk³ad na brutalno�æ modernizacji, czy
te¿ mo¿e w historiozofii, jak¹ Maffesoli
prezentuje jest jaki� g³êbszy zamys³, jaka�
metafizyka stoj¹ca za t¹ fundamentaln¹
zmian¹?

Metafizyki jest wrêcz bardzo du¿o, choæ
niekoniecznie mo¿e w Czasie plemion jest ona
najbardziej widoczna. Maffesoli pisa³ takie
ksi¹¿ki jak na przyk³ad W cieniu Dionizosa. Mam
nadziejê, ¿e to bêdzie kiedy� prze³o¿one na
jêzyk polski... Tam jego bazowanie na Nietz-
schem jest bardzo wyra�ne, w tym sensie jest
tam metafizyka, któr¹ da siê jako� wy�ledziæ.
On powo³uje siê nawet na Sorokina w pewnym
momencie, to jest bardzo podobne my�lenie.
Je¿eli mia³abym powiedzieæ, jaka wizja, mo¿e
nie metafizyczna sensu largo, ale antropologi-
czna, za tym stoi, to jest wizja cz³owieka, który
nie za bardzo mo¿e siê wychylaæ z w³a�ciwego
sobie sposobu ¿ycia, a ten w³a�ciwy sposób to
jest w³a�nie osadzenie siê w pierwiastku
dionizyjskim.

M.S.: A zatem pozosta³e s¹ niejako
patologi¹... Szczególnie ów polityczno-
gospodarczy aspekt funkcjonowania cz³o-
wieka mia³by byæ patologiczny wzglêdem
istoty natury ludzkiej takiej, jak j¹ Maffesoli
widzi?

Patologia to chyba zbyt mocne s³owo,
choæ rzecz jasna jest to projekt zreformowania
natury ludzkiej, on pisze o tym zreszt¹.

M.S.: Natur¹ jest Dionizos, odchyle-
niem � projekt?

On to tak widzi, jak podejrzewam, oczy-
wi�cie z pewnymi zastrze¿eniami, które mo¿na
by d³ugo cyzelowaæ. Mo¿e nie tyle chodzi tu
o patologiê, ale to jest trochê tak, jakby Maffes-
oli my�lenie w kategoriach kolonizacji mia³
gdzie� z ty³u g³owy. Dlatego nie³adnie z jego
strony, ¿e Habermasa cytuje tylko jeden raz

16 W wydanej po raz pierwszy w 2001 roku ksi¹¿ce La Revanche de Dieu: Chrétiens, juifs et musulmans à la
reconquête du monde (Zemsta Boga: odrodzenie islamu, chrze�cijañstwa i judaizmu w �wiecie nowoczesnym)
Gilles Kepel stawia tezê, ¿e fala religijnych fundamentalizmów stanowi bezpo�redni¹ reakcjê na brutalno�æ
i jednostronno�æ zachodnich procesów modernizacyjnych.
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i to przywo³uj¹c kogo� innego, kogo Habermas
cytuje. Dla niego ten ca³y projekt móg³by sobie
gdzie� tam egzystowaæ w miarê przyzwoicie,
poniewa¿ to Francuz, to pewnie powiedzia³by,
¿e w administracji publicznej, bo je�li kto�
wy�mie-wa etykê plemienn¹ absolwentów
szko³y przy ulicy Ulm17 , to rozumiem, ¿e ma
co� przeciwko temu i chcia³by, ¿eby tam
jednak nast¹pi³a racjonalizacja. Ewentualnie
w �rodowiskach naukowych jeszcze. Proble-
mem jest raczej skala tej propozycji, skala
i narzucanie � tutaj faktycznie mo¿emy mówiæ
o narzucaniu � to jest co�, co wywo³uje tê
reakcjê. Bo ludzie s¹ przygiêci, a ludzi przygi¹æ
siê w ten sposób nie da, nie s¹ na tyle
elastyczni.

K.N.: Zw³aszcza, ¿e tu jest ¿ycie,
moc, energia � a tam nie ma. Powróæmy
jeszcze do tego, co mówi³a pani o stylach
my�lenia i tym, jak s¹ one wa¿ne dla
Maffesoliego. Gdy czyta siê jego tekst, od
razu nieomal zauwa¿a siê w nim ostrze
polemiczne, ono jest ewidentne. Czy pani
zdaniem celem tej ksi¹¿ki jest zwalczanie
jednego dyskursu przez wprowadzanie
nowego, co byæ mo¿e jest cech¹ charakte-
ryzuj¹c¹ naukê ponowoczesn¹, czy te¿
mo¿e jest to rzeczywista narracja o tym, co
naprawdê siê dzieje? W któr¹ stronê
bardziej zmierza ta ksi¹¿ka?

To jest pytanie tak akademickie, jakiego
dawno nie s³ysza³am, powiem szczerze. Dla-
tego, ¿e jego zdaniem to jest narracja � jego
zdaniem on mówi �jak jest�. Cech¹ charaktery-
styczn¹ tej ksi¹¿ki jest to, ¿e w niej prawie
w ogóle nie ma danych, co oczywi�cie podwa-¿a
wiarygodno�æ narracji. S¹ metafory, przypo-
wie�ci, alegorie, parabole, wszystkie mo¿liwe
rozmaite figury.

K.N.: Maffesoli momentami mówi
zreszt¹: �za³ó¿my, ¿e aura istnieje...�. Nie
twierdzê, ¿e ona naprawdê istnieje, ale za-
³ó¿my, ¿e tak. To chyba typowo francuskie,
wa¿na jest interpretacja... Pytanie, jakie to ma
prze³o¿enie na rzeczywisto�æ?

My�lê, ¿e jak¹� specyfik¹ my�lenia tego
rodzaju � bo to jest takie my�lenie, jak u Baudril-
larda, bardzo podobne, przy wszystkich ró¿ni-

cach co do diagnoz � jest to, ¿e w logice tego
my�lenia w pewnym sensie dane s¹ nieme, o tyle
te¿ nie ma ich co przywo³ywaæ. Dana nie jest
argumentem, informacja nie jest argu-mentem.
To jest co�, co w naszym dyskursie naukowym
tak nie dzia³a, w polskim przynaj-mniej.

K.N.: W anglosaskim chyba te¿.
Tam na pewno, aczkolwiek to raczej ze

wzglêdu na styl pisarski, mam wra¿enie, tam nie
ma prawa co� takiego dzia³aæ. W tym sensie
Maffessoli mo¿e spójnie uwa¿aæ, ¿e pokazuje
rzeczywisto�æ, pokazuj¹c wizje, interpretacje
rzeczywisto�ci. Natomiast ta ksi¹¿ka ma te¿ inny
wymiar: przez to jest polemiczna, ¿e to jest
samoobrona. W jej nowym wydaniu znajduje siê
bardzo charakterystyczna przedmowa, która
pokazuje, jak on teraz widzi tê ksi¹¿kê, a widzi j¹
jako niegdy� mocny g³os w dyskusji, który
teraz sta³ siê ju¿ czê�ci¹ wiedzy podrêcznej.
Je�li zgooglowaæ w jêzyku francuskim �neotry-
balizm� no to naprawdê mo¿na umrzeæ
z wra¿enia.

M.S.: Ale tylko w jêzyku francuskim
w³a�nie.

Tak, to jest zreszt¹ bardzo ciekawe i to
pokazuje dwie rzeczy. Przede wszystkim, ¿e on
�nie chwyta�. Nie wiem, czy on w Polsce �chwy-
ci�, choæ mam szczer¹ nadziejê, ¿e tak. Powinien
przynajmniej, bo co� uzupe³nia, pokazuje co�,
o czym mniej my�limy. Mo¿e �nie chwytaæ� ze
wzglêdu na do�æ specyficzny sposób prezentacji
swojego stanowiska. Ale to jest te¿ cz³owiek,
który dzi�, z perspektywy czasu, chce
pokazywaæ, ¿e to, co mówi, jest nadal wa¿ne, ¿e
jemu siê obroni³ ten pomys³. I to jest najbardziej
ciekawe. Tam jest wiele rzeczy, które wydaj¹ siê
ju¿ nieaktualne, po prostu nieprzystaj¹ce po ilu�
latach do tego �wiata. A jednak uwa¿a, ¿e �nadal
tak jest�. I w tym sensie, jego zdaniem to jest
narracja na poziomie przedmiotowym.

M.S.: Szczególnie, ¿e wiele przyk³a-
dów, które podaje, a które ju¿ siê zdez-
aktualizowa³y, przetworzy³y siê w co� innego,
co mog³oby lepiej s³u¿yæ jego argumentacji,
jak choæby sieæ telefoniczna Minitel w sto-
sunku do Internetu.

17 Chodzi o legendarn¹ ku�niê francuskich elit akademickich � École normale supérieure.
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Na pewno gdyby pisa³ to dzi�, u¿y³by
innych przyk³adów i innych metafor, pytanie tylko,
czy to by siê obroni³o. Oczywi�cie, im bardziej
radykalna interpretacja, tym mniejsza jej warto�æ
jako opisu, ale tym wiêksza warto�æ jako czego�,
co nas bije po twarzy i wytr¹ca ze stuporu �
i o tyle to jest dobra ksi¹¿ka, bo naprawdê
wytr¹ca bardzo skutecznie.

K.N.: Mówi pani: radykalna. Mo¿na
mówiæ o radykalno�ci samej wizji, ale tak¿e
radykalno�ci w sensie tego, jak Maffesoli
buduje swoj¹ teoriê � bo to jest teoria
ca³o�ciowa. Abstrahuj¹c nawet od tego,
co pisze sam Maffesoli, czy to jest warto�æ
sama w sobie? Si³¹ rzeczy nale¿y tu odwo-
³aæ siê do konfliktu socjologii empirycznej
i rozumiej¹cej, a tak¿e do, sk¹din¹d wa¿-
nego dla pani, Charlesa Wrighta Millsa18 . Czy
budowania takich �kosmicznych�, spajaj¹-
cych wszystko interpretacji jest warto�cio-
we samo w sobie dla nauki spo³ecznej?

Jak siê pan zapewne domy�la, nie bar-
dzo lubiê pojêcie �warto�ci samej w sobie�.

K.N.: W takim razie � czy �tak trzeba�?
Gdyby siê da³o, to lepiej by³oby inaczej,

takie jest moje zdanie. Pytanie tylko, czy s¹
rzeczy, których siê inaczej uj¹æ nie da. Tego, co
Maffesoli chce powiedzieæ, inaczej by siê nie
da³o. Wyobra�cie sobie panowie, jakie badania
musia³by zrobiæ, nawet nie w znaczeniu Millsow-
skiego abstrakcyjnego empiryzmu, tylko gdyby
chcia³ zrobiæ dobr¹ jako�ciówkê, która poka-
za³aby mu te procesy � ile ¿ycia by³oby na to
potrzeba? Pewnych rzeczy, pewnych przeczuæ
nie da siê uzasadniæ. Nie chcia³abym, ¿eby ca³e
nauki spo³eczne wygl¹da³y w ten sposób, ¿e
siadamy i przedstawiamy swoje wizje, moja
osobista mentalno�æ jest te¿ inna, tu jest pewien
problem uczciwo�ci wniosków. Natomiast bardzo
potrzebni s¹ ludzie, którzy maj¹ odwagê co�
takiego robiæ, dobrze, ¿eby nie by³o ich bardzo
wielu, ale dobrze, ¿e s¹.

K.N.: Weber robi³ co� takiego... w pew-
nym stopniu.

Ale w jakim? Nie... nie, nie mo¿e pan
tak mówiæ.

K.N.: Nie chodzi mi o unikanie
danych i bazowanie na przeczuciach, ale
o budowanie ca³o�ciowej wizji ¿ycia
spo³ecznego.

Tak, tylko z tego, co powiedzia³am nie
wynika, ¿e nie da³oby siê postawiæ odwrotnej
tezy � nie wynika, ¿e nie mo¿e byæ ca³o�ciowej
interpretacji, która bêdzie zarazem dobrze od-
dawa³a stan wiedzy, dobrej pozytywnej wiedzy.
I zdaniem Webera, to, co on przedstawia³, to
by³a w³a�nie interpretacja, która dobrze odda-
wa³a stan pozytywnej wiedzy, a to, co do niego
dok³ada³a, by³o jasno wyeksplikowane. Margi-
nes interpretatywno�ci zosta³ jasno wskazany. To
jest co�, czego w akurat w Czasie plemion nie
odnajdziemy, bo to jest ca³kiem inny sposób
my�lenia, chocia¿ Maffesoli odwo³uje siê na
przyk³ad do typu idealnego, z upodobaniem
nawet. Oczywi�cie, je�li powrócimy do Millsa,
to przypomnimy sobie, ¿e Mills nie to mia³ za
z³e wielkiej teorii, ¿e ona jest ogólna.

M.S.: Tylko ¿e jest ¿onglowaniem
pojêciami.

Tak, ¿e ona jest pusta. Gdyby mo¿na by³o
stworzyæ tak¹ teoriê, która bêdzie opisywa³a
wszystko i zarazem nie bêdzie pusta. To znaczy,
¿e da siê przeprowadziæ tak¹ operacjê, której
zdaniem Millsa nie da siê zrobiæ z Parsonsem.
Czyli zej�æ sobie po kolejnych schodkach na
poziom naszej tutaj rozmowy. Tylko Mills mówi,
¿e siê nie da i ¿e to jest gro�ne. Ale to, ¿e siê nie
da, to ju¿ na pewno jest normatywna teza.
Natomiast Maffesoli ewidentnie uwa¿a, ¿e siê da.

M.S.: Gdy Mills mówi o wyobra�ni so-
cjologicznej, to � patrz¹c kategoriami Maf-
fessoliego � ca³y czas porusza siê w obrêbie
porz¹dku polityczno-gospodarczego, chodzi
mu przecie¿ o prze³o¿enie pomiêdzy histori¹
i biografi¹. Czy je�li za dobr¹ monetê przyj¹æ
Maffesoliego koncepcjê funkcjonowania
dwóch porz¹dków: polityczno-gospodar-
czego i ekologiczno-religijnego, to czy w pani
przekonaniu jest do pomy�lenia jaka� forma
wyobra�ni socjologicznej, która by³aby w³ad-
na znale�æ zapo�redniczenie miêdzy tymi
dwoma porz¹dkami?

18 Patrz: C. W. Mills, Wyobra�nia socjologiczna, t³um. M. Bucholc, Warszawa 2007.
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Oczywi�cie, na mocy samej definicji
wyobra�ni socjologicznej!

M.S.: Ale u Millsa pozostajemy
w jednym tylko porz¹dku.

Nasze ¿ycie jest w jednym porz¹dku,
ale nie nasza wyobra�nia, to jest zupe³nie inna
sprawa. Bo wyobra�nia polega w³a�nie na tym,
¿eby widzieæ jak siê ma (how they hang
together) to �ja� do tego wszystkiego, co jest.
Je�li to �wszystko, co jest� zamiast byæ wielkim
projektem, który elita w³adzy nam wymy�la na
nasz¹ zgubê, oka¿e siê byæ mg³awic¹ uczu-
ciow¹, konglomeratem plemion, to bêdziemy
my�leæ o zale¿no�ci pomiêdzy nasz¹ rozmow¹
tutaj, a naszymi plemionami za naszymi
plecami, zamiast my�leæ o naszej rozmowie
w kontek�cie uniwersytetu, pañstwa, policji,
etc. i ich koncesjonowaniem ró¿nych rzeczy.

M.S.: Inna sprawa, ¿e mamy prob-
lem z wyindywidualizowaniem siê, prze-
cie¿ indywidualizacja mia³a byæ cech¹
immanentn¹ tego w³a�nie projektu, wobec
którego stajemy w opozycji.

Tego nie jestem pewna. Zdaniem Maf-
fessoliego � tak. Tylko ¿e oczywi�cie mo¿emy
albo powiedzieæ, ¿e w tej koncepcji w ogóle nie

ma jednostki � bardzo ³adna i efektowna teza,
albo mo¿emy powiedzieæ, ¿e pojêcie jednostki
to jest narzêdzie, pojêciowe narzêdzie do
oddawania pewnych zjawisk. I mo¿emy prze-
staæ go u¿ywaæ, albo inaczej go u¿ywaæ,
zw³aszcza, ¿e Maffesoli go u¿ywa � mówi,
¿e ono nie ma sensu, ale potem spokojnie go
u¿ywa i u¿ywa z du¿¹ samo�wiadomo�ci¹, bo
o tym nie mo¿na inaczej powiedzieæ. Tre�æ po-
jêcia siê zmieni³a, ale ono nadal jest. Wiêc w tym
sensie nie wydaje mi siê, ¿e nie by³oby mo¿na
skonstruowaæ takiej Millsowskiej wyobra�ni,
która operowa³aby takim zmienionym pojêciem
jednostki i w tym sensie dostrzega³a, nadal
adekwatnie i sensownie interpretowa³a ten
zwi¹zek. Proszê zauwa¿yæ, ¿e to jest jednak
perspektywa zaanga¿owana, ona ma nam po-
móc zrozumieæ ¿ycie cz³owieka i w tym sensie
¿ycie cz³onka plemienia mo¿e byæ tak samo
zrozumia³e i zrozumiane, jak ¿ycie liberalnego
mieszczanina, konserwatywnego mieszczanina
albo jakiegokolwiek innego mieszczanina, choæ-
by takiego wobbly jak Mills. To wszystko siê
poddaje rozumieniu i w tym sensie nie uwa¿am,
¿eby neotrybalizm, zak³adaj¹c, ¿e takie zjawis-
ko rzeczywi�cie istnieje, znosi³ mo¿liwo�æ
uprawiania nauk spo³ecznych.


