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Doświadczenia transformacji systemowej w Polsce
w perspektywie socjologicznych teorii sprawstwa1
Kategoria sprawstwa (agency) należy do tych terminów języka socjologii, które
— skonstruowane jako teoretyczna odpowiedź na procesy modernizacji — zyskały z czasem moc zwrotnego na nie oddziaływania, włączając się w prywatny oraz
publiczny dyskurs opisujący charakter przemian społecznych we współczesnym
świecie. Zwiększenie zakresu sprawstwa jednostek, grup i całych społeczeństw
formułowane jest jako diagnoza, prognoza bądź postulat polityczny. W rozmaitych doktrynach ideologicznych sprawstwo identyfikowane jest często z niezależnością, wolnością lub przynajmniej z daleko posuniętą autonomią w określaniu i realizacji swoich żywotnych interesów przez aktorów życia społecznego2.
Potrzebą sprawstwa tłumaczono opór społeczeństw realnego socjalizmu wobec
autorytarnej władzy3; jego znaczenie rosnąć ma również dziś, gdy procesy związane z globalnym rozwojem kapitalizmu coraz bardziej pozbawiają instytucje polityczne państwa i społeczeństwa obywatelskiego kontroli nad rynkiem, a na scenę
wkraczają doskonale zorganizowane i pozostające poza demokratyczną kontrolą
międzynarodowe korporacje4.
1 Niniejszy tekst stanowi efekt pracy w projekcie HOM/2009/8B „Negocjowanie modelu kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Między marginalizacją a rewitalizacją instytucji świata
pracy” finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.
2 I. Uhl, Podmiotowość a wolność w refleksji socjologicznej, „Studia Socjologiczne” 1991, nr 1–2,
s. 41.
3 E. Malinowska, Podmiot indywidualny i ruch społeczny w teorii A. Touraine’a, „Przegląd Socjologiczny” 1995, nr 44, s. 179.
4 D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, Warszawa 2008; Z. Zagórski, Problem podmiotowości społeczeństwa „spóźnionego” historycznie a kryzys zaufania społecznego, [w:] Partnerstwo
i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Lublin 2010, s. 705–725.
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W niektórych socjologicznych interpretacjach teorii sprawstwa (theories of
agency) kategorie sprawstwa i podmiotowości pojawiają się jako synonimy, a anglojęzyczny termin agency tłumaczony bywa jako „podmiotowość sprawcza”5 lub
po prostu „podmiotowość”6. Podmiotowość, definiowana przez Piotra Sztompkę
jako zdolność społeczeństwa do samoprzekształcania się7, stanowić ma między
innymi postulowany atrybut kapitalistycznych społeczeństw obywatelskich Zachodu, stanowiących normatywny, polityczny i gospodarczy punkt odniesienia
zmian społecznych w Polsce po 1989 roku. Jednak w sytuacji różnorodności realnie istniejących systemów kapitalistycznych i wielości definicji obywatelskości8,
dyskusja o tak rozumianej podmiotowości wymyka się często kryteriom naukowym, przybierając ideologiczny charakter. Z jednej strony wskazuje się w niej na
takie właściwości aktorów społecznych, które czynią ich predestynowanymi do
pełnienia sprawczej roli w procesach demokratyczno-rynkowej modernizacji społeczeństwa. Sztompka mówi w takim kontekście o „cywilizacyjnej kompetencji”9,
wskazując na takie cechy, jak skłonność do innowacji, orientacja na osiągnięcia
i indywidualistyczną rywalizację, aktywność obywatelską, tolerancję czy nawet
skłonność do porządku i czystości w życiu codziennym, które mają być udziałem społeczeństw zachodnich. Z drugiej strony zauważa się, że sprawczy charakter zyskać mogą również działania jednostek i grup marginalizowanych w toku
kapitalistycznych reform, nawet jeśli ich sprawstwo nie stoi w zgodzie z ideałem
przedsiębiorcy i liberalnego obywatela — odwołując się do retoryki neotradycjonalistycznej czy populistycznej10. Brak systematycznej refleksji teoretycznej nad
kategorią sprawstwa w dyskusji o transformacji systemowej sprawia, że staje się
ona etykietą służącą do konstruowania i legitymizowania podziałów symbolicznych między „wygranymi” i „przegranymi” transformacji systemowej11.
W artykule tym podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o socjologiczne znaczenie kategorii sprawstwa (agency) w kontekście doświadczeń związanych
z transformacją systemową w Polsce po 1989 roku. Nawiązujemy do tradycji teo-

5

E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2006, s. 85.
P. Sztompka, Teoria stawania się społeczeństwa. Szkic koncepcji, „Kultura i Społeczeństwo”
1991, nr 1.
7 Ibidem, s. 21.
8 P.A. Hall, D. Soskice, Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative
Advantage, [w:] An Introduction to Varieties of Capitalism, red. P.A. Hall, D. Soskice, Oxford 2001;
P. Żuk, Społeczeństwo w działaniu: ekolodzy, feministki, skłotersi, Warszawa 2001, s. 102–120.
9 P. Sztompka, Civilizational Incompetence — the Trap of Postcommunist Societies, „Zeitschrift
Für Soziologie” 1993, nr 22 (2), s. 85–95.
10 D. Ost, Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007;
D. Kalb, Conversations with a Polish populist: Tracing hidden histories of globalisation, class, and
dispossession in postsocialism (and beyond), „American Ethnologist” 2009, nr 36 (2), s. 207–233.
11 M. Buchowski, The spectre of orientalism in Europe: From exotic other to stigmatized brother,
„Anthropological Quarterly” 2006, nr 79 (3), s. 463–482.
6
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retycznej analizującej relacje między sprawstwem a strukturą społeczną12. Sprawstwo definiujemy roboczo za Anthonym Giddensem jako „zdolność jednostki do
»powodowania różnicy« w dotychczasowym stanie rzeczy lub ciągu zdarzeń”13.
Efektem sprawstwa jest transformacja lub reprodukcja form społecznych, takich
jak struktury społeczne, systemy kulturowe czy instytucje14. Chociaż kategorie
podmiotowości i sprawstwa są czasem w socjologii polskiej używane zamiennie,
warto jednak zauważyć, że kategoria sprawstwa jest bliższa znaczeniu anglojęzycznego pojęcia agency. Utożsamienie agency ze sprawstwem, a zatem z wymiarem
działania (action), pozwala uniknąć redukcji tej kategorii do jednej z orientacji
psychologicznych, których wyrazem miałoby być poczucie kontroli i wywierania
wpływu na własny los i otoczenie15. Pozwala również na uniknięcie zrównania
sprawstwa (agency) z subiektywną perspektywą aktora społecznego, do którego
w socjologii interpretatywnej i poststrukturalistycznej odnosi się kategoria podmiotowości (subjectivity). O ile sprawstwo odnosi się do zdolności do działania
i wywierania wpływu na otoczenie, o tyle podmiotowość (subjectivity) w ujęciach
poststrukturalistycznych jest językową kategorią atrybutywną, dyskursem zakotwiczonym w relacjach władzy i kontroli16.
Analizując teoretyczne ujęcia transformacji systemowej w Polsce z perspektywy teorii sprawstwa, przyjęte zostaje podejście krytycznego realizmu rozwijane
przez Margaret Archer17. Zgodnie z tą perspektywą sprawstwo należy analitycznie oddzielić od struktur społecznych, aby móc rozpatrywać ich interakcję w czasie. W pierwszej części artykułu zostaje uzasadniona przyjęta w nim perspektywa
teoretyczna w kontekście innych paradygmatów obecnych w debacie nad relacjami między strukturą społeczną a sprawstwem w socjologii. W drugiej części
przybliżone są wybrane konwencje teoretyczne w dyskusjach nad transformacją
systemową w Polsce po 1989 roku poprzez wskazanie na ich cechy swoiste (silny
normatywizm), jak również ich zakotwiczenie w omawianych wcześniej ujęciach
teoretycznych. Na zakończenie, przyjmując za punkt odniesienia krytyczno-re12 M. Archer, Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach Cambridge, Cambridge 1995;
A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań 2003.
13 A. Giddens, op. cit., s. 53.
14 M. Archer, op. cit.
15 J. Koralewicz, M. Ziółkowski, Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce
i życiu społecznym w końcu lat osiemdziesiątych, Poznań 1990, s. 34.
16 M. Foucault, The Subject and Power, [w:] Essential Works of Foucault 1954–1984, t. 3, red.
M. Foucault, R. Hurley, J.D. Faubion, P. Rabinow, New York 2001, s. 326–348; M. Kruszelnicki,
Po humanizmie. Miraże podmiotowości, „Forum Oświatowe” 2008, numer specjalny, s. 15–23.
W przeciwieństwie do rozumienia podmiotowości jako subjectivity cytowani w niniejszym tekście
P. Sztompka i Z. Zagórski odnoszą ją bardzo wyraźnie do działania. O ile zatem kategoria podmiotowości pojawia się w tekście, jest ona używana — zgodnie z praktyką cytowanych autorów — jako
synonim agency.
17 M. Archer, op.cit.; idem, Being Human: the Problem of Agency, Cambridge 2000; idem, Making
Our Way Through the World: Human Reflexivity and Social Mobility, Cambridge 2007.
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alistyczne teorie sprawstwa, rozważam niektóre aspekty przebiegu transformacji
systemowej w sferze pracy, wskazując na potencjał heurystyczny kategorii sprawstwa w tego typu analizach.

Kategoria sprawstwa w myśli socjologicznej — wyzwania teoretyczne
Utrzymujące się zainteresowanie socjologii badaniami nad sprawstwem stanowi zarówno wyraz trwania postoświeceniowej tradycji socjologii humanistycznej,
jak i efekt intensyfikacji dążeń emancypacyjnych różnorodnych grup, kategorii
społecznych obserwowanych w fazie późnej nowoczesności i późnego kapitalizmu. O ile na wcześniejszych etapach historii myśli przyczyn procesów społecznych upatrywano w świecie pozaludzkim, w siłach natury, w cechach wybitnych
jednostek, a potem we właściwościach „organizmu społecznego”, o tyle demokratyzacja życia społecznego sprawiła, że sprawstwo zaczęto postrzegać jako cechę
„zwykłych ludzi”18. Konstytuowanie się ładu społecznego warunkowane miało
być odtąd spontaniczną i nieskoordynowaną aktywnością wszystkich członków
społeczeństw oraz celową działalnością ich zbiorowych reprezentantów, w tym
przede wszystkim ruchów społecznych19. Jak zauważa Sztompka, człowiek uznany został za podmiot sprawczy przede wszystkim w sensie kolektywnym, gdyż
rozumiano, że dystrybutywnie, jako samotna jednostka, jest nim jedynie w minimalnym stopniu.
Jednak pomimo trwającego zainteresowania teoriami sprawstwa, sama kategoria nie jest dla socjologów oczywista i jednoznaczna20. O ile cytowana już definicja Giddensa utożsamia sprawstwo ze zdolnością do „powodowania różnicy”
w istniejącym stanie rzeczy, o tyle wydaje się jednak, że definicja taka wymaga
korekty i uszczegółowienia. Rację ma Archer, twierdząc że o sprawstwie (agency) zawsze należy mówić w liczbie mnogiej, gdyż odnosi się ono do aktywności
podmiotów działania (agent), zdefiniowanych jako „zbiorowości podzielające te
same szanse życiowe”21. Cechami ludzi, które wpływają na charakter ich sprawstwa, są między innymi „samoświadomość, refleksyjność, intencjonalność, poznanie, emocjonalność”22. Cech takich nie mają „fakty społeczne” ani „rzeczy”
poza światem ludzkim. W szczególności struktury społeczne, rozumiane w tym
artykule jako system trwałych relacji między pozycjami społecznymi23, mają inne
18

P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 182–185.
A. Touraine, Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, [w:] Władza i społeczeństwo, red.
J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, s. 212–225.
20 Por. E. Wnuk-Lipiński, op. cit.
21 M. Archer, Being Human..., s. 261.
22 B. Carter, C. New, Making Realism Work. Realist Social Theory and Empirical Research, [w:]
Introduction. Realist Social Theory and Empirical Research, red. B. Carter, C. New, London 2004, s. 4.
23 Por. D. Porpora, Four Concepts of Social Structure, [w:] Critical Realism. Essential Readings,
red. M. Archer, R. Bhaskar, A. Collier, T. Lawson, A. Norrie, London-New York 1998, s. 339–355.
19
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właściwości niż ludzie, cechując się „pierwszeństwem w czasie, relatywną autonomią i oddziaływaniem przyczynowym (causal efficacy) względem członków społeczeństwa”24. Zgodnie z reprezentowaną przez Archer perspektywą krytycznego
realizmu przyjętą w tym artykule analityczne rozróżnienie właściwości struktur
społecznych i ludzkich działań sprawczych jest kluczowe dla badań nad procesami transformacji i reprodukcji społecznej. Zanim omówię inne cechy podejścia
krytyczno-realistycznego, warto przyjrzeć się trzem innym dominującym w dyskusjach nad sprawstwem ujęciom, określanym przez Boba Cartera i Caroline
New mianem podejść „strukturalistycznych”, „woluntarystycznych” i „konflacjonistycznych” (conflationist), tj. stapiających strukturę i działanie sprawcze25. Wyróżnienie takiego typu podejść jest sposobem uproszczenia toczących się od lat
debat wokół teorii sprawstwa, w których pojawiały się już podobne propozycje26.
Z historycznego punktu widzenia podejście strukturalistyczne jest konstytutywne dla socjologii jako dyscypliny naukowej, wywodząc się z metodologicznego kolektywizmu Durkheima, kładącego nacisk na przyczynowe oddziaływanie faktów społecznych na działania ludzi. Podejście takie zakłada, że ludzie są
w znacznym stopniu produktem społeczeństwa, które wpływa na nich w sposób
jednostronny, niejako „odgórny” i deterministyczny, na przykład poprzez zastane
stosunki produkcji, dyskurs, nabyte w toku socjalizacji kody kulturowe czy systemy społecznie wygenerowanych dyspozycji27. Warto zauważyć, że ujęcie takie napotyka jednak problem wyjaśnienia genezy struktur społecznych. Nie wiadomo
do końca, w jaki sposób „fakty społeczne” się wyłaniają, jeśli nie przez działania
ludzkie. Pojawia się także trudność z odpowiedzią na pytanie o same źródła zmiany społecznej w sytuacji daleko posuniętego ustrukturyzowania dążeń, aspiracji i samych działań sprawczych przez istniejące (i przeszłe) warunki społeczne.
Kluczowe pytanie — ważne również dla analiz polskiej transformacji — brzmi:
w jaki sposób aktorzy społeczni, ukształtowani przez zastane warunki społeczne,
są w stanie wygenerować innowacyjne strategie działania wykraczające poza warunki, które ich kształtują i ukształtowały?
Podejście konkurencyjne, określane za Carterem i New mianem woluntarystycznego, wyjaśnia świat społeczny poprzez działania ludzi, a struktury społeczne wywodzi z „myślenia ludzi (idealizm, różne formy interpretatywizmu) lub z ich zwyczajów
i konwersacji (społeczny konstrukcjonizm, entometodologia)”28. W ostatecznej instancji podejście takie kwestionować może istnienie całości społecznych (na przykład
struktur społecznych), których „nie da się bezpośrednio zaobserwować w interakcji
24

M. Archer, Structure, Agency and the Internal Conversation, Cambridge 2003, s. 2.
B. Carter, C. New, op. cit.
26 Por. P. Bourdieu, The Logic of Practice, Stanford 1990, s. 52; A. Giddens, op. cit.; P. Sztompka,
Socjologia zmian społecznych...
27 M. Archer, Realist Social Theory..., s. 3.
28 B. Carter, C. New, op. cit., s. 6.
25
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między jednostkami”29. Metodologiczny indywidualizm napotyka jednak trudności z wyjaśnieniem oddziaływania struktur społecznych nieredukowalnych do sytuacyjnych interakcji, mających często odległe geograficznie i historycznie źródła.
W kontekście analizy procesów transformacyjnych w Polsce krytyczne pytanie pod
adresem takiej perspektywy poznawczej dotyczy kwestii egzogennych źródeł polskich przemian, związanych z przekształceniami współczesnego kapitalizmu w skali
globalnej, które znacząco wpłynęły na wybór neoliberalnego modelu transformacji
przez polskie elity polityczne na początku lat dziewięćdziesiątych30.
Najlepiej znaną próbą rozwiązania problemów metodologicznego kolektywizmu i metodologicznego indywidualizmu jest teoria strukturacji Giddensa. Dla
Giddensa
konstytuowanie podmiotów i struktur to nie dwa niezależne od siebie ciągi zjawisk, lecz świadectwo dwoistości. Zgodnie z pojęciem dwoistości struktury właściwości strukturalne systemów społecznych są zarazem i nośnikiem, i wynikiem praktyk, które powtarzalnie organizują31.

Giddens rozumie strukturę jako zasoby i reguły instytucjonalne, zakładając że
„reguły i zasoby, z których korzysta się w procesie produkcji i reprodukcji działań
społecznych, są zarazem środkami reprodukcji systemu”32. Wydaje się, że podobne „stopienie” struktury i działań sprawczych odnajdujemy — wbrew zapewnieniom autora — w „teorii stawania się społeczeństwa” Sztompki. Wychodzi ona
z silnego założenia ontologicznego sugerującego, że „tym, co istnieje, nie są ani
jednostki, ani struktury czy systemy, lecz pole jednostkowo-strukturalne”, będące splotem czynnika jednostkowego i czynnika strukturalnego33. W takim kontekście podmiotowość rozumiana jest jako szczególna, syntetyczna właściwość
społeczeństwa (pola jednostkowo-strukturalnego), wyrażająca się w zdolności
do społeczno-historycznej praxis. Innymi słowy — jest nią „potencjalna zdolność
społeczeństwa do samoprzekształcania się”34.
Nie wchodząc w szczegóły ujęcia Giddensa i Sztompki, warto za Archer zauważyć, że konflacja (stopienie) struktury i podmiotowej sprawczości „wyklucza zbadanie ich wzajemnej zależności, oddziaływania na siebie i określenie ich
względnego wkładu w stabilność i zmianę w danym momencie”35. Wychodząc
z założenia o posybilistycznym i dynamicznym charakterze rzeczywistości społecznej, koncepcje Giddensa i Sztompki kładą nacisk na samonapędzający się
i kumulatywny charakter zmian społecznych. Wydaje się zatem, że z triady: dzia29

N. Denzin, Symbolic Interactionism and Cultural Studies, Oxford-Cambridge 1992, s. 23.
D. Bohle, B. Greskovits, Neoliberalism, Embedded Neoliberalism, and Neocorporatism:
Paths Towards Transnational Capitalism in Central-Eastern Europe, „West European Politics”
2007, nr 30 (3), s. 443–466.
31 A. Giddens, op. cit., s. 65.
32 Ibidem, s. 58
33 P. Sztompka, Teoria stawania się społeczeństwa…, s. 21.
34 Ibidem.
35 M. Archer, Realist Social Theory..., s. 13.
30
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łania sprawcze, struktury i relacje ich wzajemnego wpływu, kluczowe znaczenie
w stawaniu się społeczeństwa przydaje się, mimo wszystko, działaniom sprawczym jednostek. Jest to szczególnie wyraźne w ujęciu Giddensa, który sugeruje, że
reprodukcja i transformacja globalizujących się systemów jest zawsze warunkowana przez całą
gamę codziennych działań i decyzji36.

Brak analitycznego rozdzielenia struktur społecznych i sprawstwa sprawia
jednak, że trudno określić „margines wolności” i „skalę ograniczeń” określanych
przez zastane warunki strukturalne37. Warto dodać, że definiowanie struktury
jako „reguły instytucjonalne”, a nie analitycznie odrębne sieci relacji między pozycjami powoduje, iż nie możemy poddać analizie „aktorów jako zdolnych dla
celów teoretycznych i/lub strategicznych do zdystansowania się wobec zinstytucjonalizowanych reguł”38. Z tej perspektywy wyjaśnienie oporu wobec narzuconych nowych form uspołecznienia, a z takimi mamy często do czynienia w okresie radykalnych zmian, staje się problematyczne.
W kontekście problemów napotkanych przez trzy wymienione podejścia teoretyczne bardzo ciekawa wydaje się propozycja Archer. Zakłada ona analityczny
dualizm w badaniu relacji między strukturami społecznymi oraz sprawstwem
(agency). W ujęciu tym, jak już wspomniano, zarówno struktury, jak i sprawstwo
mają odrębne, nieredukowalne do siebie właściwości. Na poziomie ontologicznym realizm, inspirowany pracami Roya Bhaskara39, zakłada, że
świat jest złożonym połączeniem całości, z których każda ma własne właściwości przyczynowe
(causal properties) stanowiące funkcję wewnętrznej struktury tych całości40.

Zdaniem Archer struktury społeczne jako złożone całości poprzedzają w czasie
działania sprawcze, które następnie reprodukują je lub przekształcają w kolejnej
fazie morfogenezy (wyłaniania się form społecznych) lub morfostazy (reprodukcji form społecznych)41. W modelu realistycznym reprodukcja lub transformacja
form społecznych jest efektem bądź to skoordynowanych działań zbiorowych,
bądź to skumulowanych i często niezamierzonych konsekwencji działań, reakcji i interakcji na poziomie indywidualnym42. Wprowadzenie do analizy aspektu
czasowego pozwala na analizę następujących po sobie sekwencji „warunkowania
strukturalnego”, „społecznej interakcji” (działania sprawczego) i „strukturalnego
opracowania”, tj. reprodukcji lub transformacji form społecznych.
36

A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej, Kraków 2001, s. 20.
M. Archer, Macro-Sociological Theory. Perspectives on Sociological Theory, [w:] Structuration
Versus Morphogenesis, red. S.N. Eisenstadt, H.J. Helle, Beverly Hills 1985, s. 58–88.
38 N. Mouzelis, Sociological Theory. What Went Wrong? Diagnosis and Remedies, London 1995,
s. 118.
39 R. Bhaskar, Societies, [w:] Critical Realism. Essential Readings…, s. 206–249.
40 Por. D. Porpora, op. cit., s. 343.
41 M. Archer, Realist Social Theory…, s. 15.
42 M. Archer, Being Human…, s. 265.
37

Forum Socjologiczne 1, 2010
© for this edition by CNS

forum-imprimatur.indd 61

2011-12-02 12:34:59

62

Adam Mrozowicki

Analityczne odróżnienie struktur społecznych i sprawstwa pozwala zbadać
ich wzajemne oddziaływanie oraz relatywny wkład w poszczególne fazy konstytucji nowego ładu społecznego w Polsce. Warto wspomnieć, że ważnym uzupełnieniem teoretycznym propozycji Archer, które pojawia się w ostatnich jej
pracach, jest podkreślenie faktu, że wpływ „warunkowania strukturalnego” na
sprawstwo jest zapośredniczony przez jednostkową refleksyjność. Refleksyjność
rozumiana jest jako „regularne aktualizowanie (excercising) zdolności mentalnej,
podzielanej przez wszystkich normalnych ludzi, do postrzegania się w relacji do
ich (społecznych) kontekstów i vice versa”43. W takim ujęciu refleksyjność, choć
społecznie warunkowana, nie da się zredukować do dyskursu czy uwarunkowań
strukturalnych, ponieważ odnosi się do poczucia ciągłości „ja” (self) i cielesnych
praktyk, które „są pierwotne wobec naszego uspołecznienia”44. Wbrew ujęciom
woluntarystycznym krytyczny realizm Archer sugeruje, że
początkowe interesy, w które wyposażone są podmioty działania (agents) poprzez ich szanse
życiowe […] silnie warunkują, jakiego typu aktorem społecznym zdecydowana większość [ludzi
— A.M.] może stać się i się staje45.

Zarazem jednak, ze względu na refleksyjność, wpływ zastanych warunków
strukturalnych nie jest deterministyczny. Założenie o refleksyjności aktorów społecznych pozwala lepiej zrozumieć zróżnicowane strategie działania podobnie
społecznie zlokalizowanych aktorów społecznych w obliczu zmieniających się warunków strukturalnych46. Założenie o autonomii struktur społecznych pozwala
natomiast uniknąć błędu woluntaryzmu i umożliwia analizę strukturalnych kontekstów działań podejmowanych w obliczu radykalnych zmian.
Nawet pobieżny przegląd propozycji teoretycznych związanych z dyskusją nad
relacjami między strukturami społecznymi a sprawstwem pozwala na postawienie
wielu pytań badawczych, które bezpośrednio odnoszą się do problematyki transformacji systemowej. Po pierwsze, jest to pytanie o genezę transformacji: czy była
ona efektem jednokierunkowego wpływu egzogennych globalnych czynników
makro- i megastrukturalnych, czy też wynikiem endogennej dynamiki społeczeństwa, jego tendencji do „samoprzekształcania się”, jak powiedziałby Sztompka.
Po drugie, pojawia się kwestia mechanizmu przyczynowego leżącego u podstaw
dynamiki przemian systemowych: czy są one efektem spontanicznej społecznej
praxis, czy też możemy identyfikować kluczowych aktorów społecznych, grupy
i zbiorowości i badać ich wkład w całościową dynamikę polskich przemian? Po
trzecie, jest to pytanie o kierunek zmian: czy jest tak, że kierunek transformacji
jest wypadkową żywiołowych procesów dostosowawczych i innowacyjnych, czy
43

M. Archer, Making our Way…, s. 4.
M. Archer, Being Human…, s. 7.
45 Ibidem, s. 285.
46 Por. A. Mrozowicki, The Agency of the Weak: Ethos, Reflexivity and Life Strategies of Polish
Workers after the End of State Socialism, [w:] Coversations about Reflexivity, red. M. Archer, London
2010, s. 167–186.
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też narzucony został on przez odgórne decyzje polityczne na początku „przejścia
do kapitalizmu”, a społeczeństwo tylko się do nich, w mniejszym lub większym
stopniu, dostosowało? Dwie dekady socjologicznej refleksji nad transformacją
systemową wyłoniło zróżnicowane próby odpowiedzi na tak postawione pytania.
W kolejnej części artykułu podjęta zostaje próba krytycznej rekonstrukcji niektórych stawianych przez socjologów diagnoz w kontekście opisanych wyżej socjologicznych teorii sprawstwa.

Teorie sprawstwa a analizy transformacji systemowej w Polsce
Jedną z głównych cech teoretycznych dyskusji o transformacji systemowej są
towarzyszące jej — mniej lub bardziej ukryte — założenia normatywne związane z teoriami modernizacji. W kontekście społeczeństw środkowoeuropejskich
debaty nad transformacją wiążą się nieodmiennie z dyskusją nad unowocześnianiem tego od setek lat półperyferyjnego regionu47. Z jednej strony realny
socjalizm definiowano jako próbę modernizacji części Europy, która od wieków
funkcjonowała na marginesie procesów modernizacyjnych obserwowanych
w Europie Zachodniej48. Z drugiej strony koniec tego eksperymentu definiowano
jako „triumf neoliberalizmu, kapitalizmu, zachodnich demokracji nad próżnymi
nadziejami marksizmu” (Bruno Latour) i „ostatni gwóźdź do trumny ambicji nowoczesnych” (Zygmunt Bauman)49. Niezależnie od tych interpretacji twierdzono, że modernizacja to pojęcie, które „jest w pewnym sensie genus proximum dla
pojęcia transformacji”50. Punktem odniesienia były społeczeństwa zachodnie —
zgodnie z logiką podstawowego „wschodnioeuropejskiego sylogizmu” autorstwa
Adama Przeworskiego: „(1) gdyby nie komunizm, bylibyśmy jak Zachód, (2) komunizm przestał istnieć, (3) imitujmy zatem zachodnie modele i rozwiązania”51.
W Polsce zachodni doradcy, tacy jak Jeffrey Sachs, proponowali skokowe przejście do anglosaskiego modelu kapitalizmu neoliberalnego, obejmujące deregulację cen, uwolnienie handlu, pełną liberalizację sektora prywatnego i demonopolizację sektora państwowego. Zakładano, jak pisali Gil Eyal, Iván Szelényi i Eleanor
47 E. Mokrzycki, Bilans niesentymentalny, [w:] Społeczne źródła zacofania, red. E. Mokrzycki,
Warszawa 2001, s. 109–131; T. Zarycki, Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych, Warszawa 2009.
48 I. Szelényi, B. Szelényi, Why socialism failed: Toward a theory of system breakdown — causes
of disintegration of East European state socialism, „Theory and Society” 1994, nr 23 (2), s. 211–231.
49 Por. K. Hörschelmann, History after the end: Post-socialist difference in a (post)modern world,
„Transactions of the Institute of British Geographers” 2002, nr 27 (1), s. 52.
50 M. Ziółkowski, O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Warszawa
1999, s. 41.
51 Cyt. za: B. Mach, Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, Warszawa
1998, s. 152; A. Przeworski, Sustainable Democracy, Cambridge 1995.
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Townsley, że stworzenie przypominających zachodnie instytucji ekonomicznych
wygeneruje również nowych przedsiębiorczych aktorów rynkowych52. Z perspektywy teorii sprawstwa było to podejście strukturalistyczno-deterministyczne.
Dwie dekady transformacji pokazały dość dobitnie, że początkowe plany
radykalnej zmiany skokowej były nie tylko socjologicznie naiwne i politycznie niewykonalne, ale wygenerowały wiele niezamierzonych konsekwencji.
W toku dyskusji nad mechanizmem zmian wyłoniły się dwa zasadnicze podejścia. Pierwsze z nich, które roboczo nazwać można makrosystemowym,
akcentuje kluczową rolę struktur społecznych w kształtowaniu działań sprawczych aktorów społecznych okresu transformacji. Uwaga koncentruje się tutaj
na działaniach aktorów makro- i megapoziomu rzeczywistości. W obrębie tego
podejścia istnieją dwa zasadnicze nurty. W nurcie modernizacyjnym punkt docelowy transformacji systemowej określony jest przez idealny typ rozwiniętych
społeczeństw rynkowo-obywatelskich, które doganiać mają zapóźnione społeczeństwa postkomunistyczne53. W szkole wywodzącej się z ekonomii politycznej i neomarksistowskiej socjologii krytycznej główny nacisk położony jest
natomiast na kształtowanie się zróżnicowanych odmian systemów kapitalistycznych, które zwrotnie oddziałują na sytuację w krajach środkowoeuropejskich54.
Podejście badawcze alternatywne do obu wariantów ujęcia makrosystemowego
określić można mianem „teorii działania strategicznego”55. Zwolennicy tego
nurtu, bliskiego socjologicznej teorii strukturacji i neoinstytucjonalistycznych
teorii transformacji56, sugerują, że identyfikowanie aktorów transformacji i jej
punktu docelowego traci sens, gdyż to „same procesy dostosowawcze tworzą
transformację”57. Kluczowe znaczenie ma tutaj instytucjonalna logika „zależności od ścieżki” (path dependency), zakładająca że „społeczeństwa [wschodnioeuropejskie — A.M.] wykorzystują stare idee, zachowania i logiki społeczne
w celu adaptacji do nowych warunków”58. Oba zarysowane podejścia analityczne niosą z sobą ograniczenia. Warto przyjrzeć się im nieco bliżej, koncentrując
się na zawartych w nich założeniach normatywnych, mówiących o kształcie pożądanego ładu społecznego, oraz na sposobach definiowania sprawstwa w kontekście transformacji systemowej.
W makrosystemowym ujęciu modernizacyjnym przejście „od socjalizmu do
demokracji” pomyślane jest jako projekt modernizacji społeczeństwa, rozumianej
52

G. Eyal, I. Szelényi, E. Townsley, Making Capitalism without Capitalists. The New Ruling Elites
in Eastern Europe, London-New York 2000, s. 37.
53 Z. Zagórski, op. cit.
54 D. Bohle, B. Greskovits, op. cit.
55 A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa 2000, s. 14.
56 D. Stark, The great transformation, „Contemporary Sociology — a Journal of Reviews” 1992,
nr 21 (3), s. 299–304.
57 A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, op. cit., s. 19.
58 G. Eyal, I. Szelényi, E. Townsley, op. cit., s. 38.
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jako ciąg ewolucyjnych, jednoliniowych i konwergentnych zmian we wszystkich
sferach życia społecznego, które mają być realizowane według wzorów sprawdzonych w zachodnich demokracjach i gospodarkach rynkowych59. Celem długofalowym ma być równoprawna integracja społeczeństwa polskiego w formujący
się ład europejski i światowy, a w konsekwencji uzyskanie przez niego możliwości sprawczego oddziaływania na procesy makro- i megaspołeczne na poziomie
międzynarodowym60. Podejście takie pozwala wskazać na grupy i klasy społeczne, które zgodnie ze wspomnianymi standardami mogą pełnić funkcje sprawcze
w okresie zmian. Na fali rewolucji „Solidarności” bohaterem pozytywnym postulowanych zmian uczyniono robotników61, a po 1989 roku wskazywano na elity
polityczne lub na rodzącą się klasę średnią62. Reprezentanci tego nurtu rzadko
podzielali wprawdzie paradygmat jednoliniowego przejścia od socjalizmu do demokracji, wspólne im jednak było przekonanie, że da się zidentyfikować postulowanego, kluczowego „aktora transformacji”.
Przykładem modernizacyjnego ujęcia makrosystemowego jest koncepcja
Zdzisława Zagórskiego. Transformacja systemowa zdefiniowana jest w niej jako
przejście między dwoma wzajemnie wykluczającymi się idealnymi typami ładu
społecznego: ładem realnosocjalistycznym oraz ładem kapitalistyczno-rynkowym63. Zdaniem autora podmiotowy charakter nowoczesnych społeczeństw
narodowo-obywatelskich jest pochodną ich kondycji wewnątrzstrukturalnej64.
Mowa tu między innymi o istnieniu rozwiniętej klasy średniej i klasy prywatnych
właścicieli, dominacji zawodów usługowych, a także istnieniu partii i elit liberalnych oraz inteligencji narodowej w roli przodowników kulturowych. Sugeruje
się przy tym, że społeczeństwo polskie wciąż jeszcze nie spełnia takich kryteriów
podmiotowości, przede wszystkim ze względu na dominację klas określanych
przez autora mianem „garnuszkowych”, wyłaniających się w efekcie działania mechanizmów osłonowo-socjalnych państwa65. Odpowiedzialność za niekorzystny
skład segmentacyjny współczesnego polskiego społeczeństwa spada przy tym nie
tylko na dziedzictwo minionego ustroju, lecz także na aktywność aktorów społecznych megapoziomu, w tym międzynarodowych korporacji czy grup najlepiej
rozwiniętych państw (G7, G8, G20). Szansy na upodmiotowienie społeczeństwa
Zagórski upatruje w splocie czynników egzogennych i endogennych zmiany,
w tym w: (1) odbudowie jego makropoziomowego potencjału podmiotowości na
59

M. Szczepański, Pokusy nowoczesności. Polskie dylematy rozwojowe, Katowice-Kraków 1992.
Z. Zagórski, op. cit.
61 Por. J. Malanowski, Polscy robotnicy, Warszawa 1981.
62 Por. Z. Zagórski, op. cit.
63 Z. Zagórski, Strukturalne bariery transformacji i integracji a społeczeństwo polskie, Wrocław
1996, s. 16.
64 Z. Zagórski, Globalizacja a strukturalne uwarunkowania społeczeństw opóźnionych (przypadek Polski), [w:] Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, red. Z.M. Nowak, Opole 2002,
s. 120.
65 Z. Zagórski, Problem podmiotowości…, s. 716.
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podstawie wspomnianego już postulowanego składu segmentacyjnego; (2) demokratyzacji stosunków na megapoziomie, na przykład w ramach Unii Europejskiej;
(3) „zaniechaniu dotychczasowych praktyk (neo)imperialnych ze strony społeczeństw rozwiniętych”66.
Odmienne od opisywanego powyżej podejście neomarksistowskie sugeruje,
że społeczeństwa środkowoeuropejskie reprezentują w istocie zradykalizowaną
odmianę neoliberalnych systemów społecznych, obecnych również w Europie
Zachodniej67. Pisząc o państwach Grupy Wyszehradzkiej, Dorothee Bohle i Béla
Greskovits odnotowują:
[Państwa Grupy Wyszehradzkiej — A.M.] przybyły zbyt późno do globalizującej się gospodarki
europejskiej, by zaimplementować dominujący po II wojnie światowej zachodni reżim osłonowej polityki przemysłowej i hojnego państwa dobrobytu, który John Ruggie68 określił mianem
„zakorzenionego liberalizmu”. Zatem, kompromis Grupy Wyszehradzkiej przypomina bardziej
ograniczone działania równoważące obserwowane w wielu „zakorzenionych reżimach neoliberalnych” obecnych w społeczeństwach zachodnioeuropejskich, w których osłony społeczne
w coraz większym stopniu utraciły swój poprzedni cel i podbudowę instytucjonalną i zostają
„podporządkowane dominującemu celowi konkurencji neoliberalnej”69.

Inni autorzy omawianego tu nurtu sugerują, że problemy doświadczane przez
społeczeństwa postkomunistyczne, takie jak na przykład wzrost skali wykluczenia społecznego, nie wynikają „ze zbyt wolnego przejścia do kapitalizmu […],
ale ze zbyt szybkiego; nie ze zbyt małej ilości kapitalizmu, ale ze zbyt dużej”70.
W konsekwencji główny nacisk w prowadzonych analizach położony zostaje na
ograniczającą rolę wyłaniających się w toku instalowania systemu kapitalistycznego struktur i instytucji społecznych dla potencjału sprawstwa w społeczeństwie.
Wskazuje się między innymi na nowe formy atomizacji i wykluczenia społecznego, postępującą deregulację rynku pracy i oparcie konkurencyjności na niskopłatnej, wykwalifikowanej sile roboczej i transferze gotowych rozwiązań technologicznych z Zachodu w obrębie międzynarodowych korporacji71. Zdaniem
Bohle i Greskovitsa kluczowe znaczenie dla ukształtowania się różnych odmian
zakorzenionych gospodarek neoliberalnych, dominujących w Europie Środkowo-Wschodniej (oprócz Słowenii), miały takie czynniki, jak: (1) początkowe decyzje
elit politycznych zakotwiczonych w sposobach postrzegania przez nie dziedzictwa
socjalizmu (jako zasobie bądź ograniczeniu działań reformatorskich), (2) zasięg
66

Ibidem, s. 706–707.
D. Bohle, B. Greskovits, op. cit.; J. Hardy, Nowy polski kapitalizm, Warszawa 2009.
68 J. Ruggie, International regimes, transactions and change: Embedded liberalism in the postwar
economic order, „International Organisation” 1982, nr 47 (1), s. 379–416.
69 D. Bohle, B. Greskovits, op. cit., s. 445; B. Van Apeldoorn, Transnational Capitalism and the
Struggle over European Integration, London 2002, s. 181.
70 D. Kideckel, The Unmaking of an East-Central European Working Class, [w:] Postsocialism.
Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia, red. C. Hann, London-New York 2002, s. 115.
71 A. Nölke, A. Vliegenthart, Enlarging the varieties of capitalism: The emergence of dependent
market economies in East Central Europe, „Word Politics” 2009, nr 61 (4), s. 670–702.
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protestów społecznych, rodzaj ukształtowanych w regionie koalicji politycznych
i formy wyłaniających się ustrojów demokratycznych, (3) wpływ międzynarodowych korporacji i Unii Europejskiej72.
Nietrudno dostrzec, że zarówno ujęcie modernizacyjne, jak i krytyczne
związane są silnie z założeniem o kluczowej roli autonomicznych struktur społecznych w definiowaniu potencjału sprawstwa ludzi w społeczeństwie. Struktury społeczne, podobnie jak w prezentowanej wcześniej realistycznej teorii
sprawstwa, poprzedzają działania ludzi, określając ich warunki i możliwości.
Sprawstwo rozpatrywane jest tutaj przede wszystkim w skali makrospołecznej,
a badane podmioty działania to całe społeczeństwa, ich grupy, a także wybrane
segmenty makrostrukturalne (na przykład klasy społeczne czy elity polityczne). Odmiennie od propozycji wypływających z krytyczno-realistycznej teorii
sprawstwa, dużo mniej uwagi poświęca się tu jednak kumulatywnym i niezamierzonym konsekwencjom działań grup i zbiorowości oraz ich roli w reprodukcji
i transformacji systemu społecznego. Nacisk na wymiar makrospołeczny prowadzi do strukturalnego determinizmu. W makrosystemowym ujęciu modernizacyjnym determinizm wynika z założenia istnienia idealnego typu społeczeństw
kapitalistycznych, mających określony skład strukturalno-segmentacyjny, które naśladować powinno społeczeństwo polskie. W ujęciu krytycznej ekonomii
politycznej determinizm przejawia się natomiast w przekonaniu o przemożnym
wpływie raz ukształtowanych struktur polityczno-ekonomicznych na możliwości sprawstwa lokalnych aktorów społecznych w społeczeństwach środkowoeuropejskich. W tym ostatnim wypadku rola działań sprawczych często zostaje
zredukowana do reprodukcji globalnej logiki kapitalizmu, w tym w szczególności globalnego podziału pracy między społeczeństwa centralne, półperyferyjne
i peryferyjne73.
Krytycy ujęcia makrosystemowego kwestionują niektóre z jego przesłanek,
formułując model alternatywny, nazwany wcześniej strategicznym. Ujęcie to,
bliskie teoretycznej refleksji nad sprawstwem obecnej w teorii strukturacji, lokuje źródło społecznego sprawstwa w spontanicznych, żywiołowych i nie zawsze
intencjonalnych działaniach aktorów indywidualnych, badając ich zamierzone
i niezamierzone konsekwencje. Po pierwsze, stawia się w nim tezę o wyczerpaniu się paradygmatu tranzytologicznego w badaniach nad zmianami społecznymi w Polsce po 1989 roku, analizującego procesy konwergentnego „przejścia
od socjalizmu do demokracji”. W zmodyfikowanym ujęciu transformacja systemowa rozumiana jest jako proces aktywnej modyfikacji i rekonfiguracji elementów występujących w państwowym socjalizmie, przy czym cel tego procesu
nie jest jeszcze do końca określony, a jego konkretny kształt determinują zarów72

D. Bohle, B. Greskovits, op. cit., s. 444.
Por. A. Nölke, A. Vliegenthart, op. cit.; I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007.
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no makrospołeczne, jak i prywatne „plany naprawcze”74. W takich okolicznościach badanie powinno skoncentrować się przede wszystkim na aktywności
„cichych bohaterów transformacji”75, dysponujących ograniczonymi zasobami,
dość rzadko mającymi spójne i jasno sformułowane cele, lecz mimo wszystko
zdolnymi do podejmowania efektywnych, defensywnych i ofensywnych działań
w nowej rzeczywistości społecznej. W swoich działaniach aktorzy społeczni nie
tylko dostosowują się do istniejących reguł instytucjonalnych, ale manipulują nimi i je współtworzą. W sytuacji braku dominujących aktorów grupowych
twierdzi się, że rolę „aktora” zaczyna odgrywać sama struktura powiązań między interesami jednostek i organizacji, wyłaniająca się i konsolidująca w toku
podejmowanych przez jednostki zabiegów adaptacyjnych76.
Ujęcie strategiczne dzieli niektóre z założeń ze zreferowanymi wcześniej teoriami sprawstwa, w tym przede wszystkim z teorią strukturacji. Przedmiotem badań czyni się tutaj działania podejmowane przez aktorów mikro- i mezopoziomu
strukturacji społeczeństwa. Przyjmuje się przy tym otwartą wizję historii, która
powstaje jako synteza warunków strukturalnych i częściowo tylko nimi zdeterminowanych, częściowo zaś je współtworzących jednostek. Podobnie jak u Giddensa, struktura społeczna jest explicite definiowana jako reguły instytucjonalne i zasoby immanentne podejmowanych działań77. Nietrudno dostrzec, że także i tutaj
kategoria sprawstwa wiąże się często z określonymi założeniami normatywnymi.
Wynikają one z przyjętego tu twierdzenia o zależności rozwoju społecznego od
jego ścieżki obranej w przeszłości (path dependency), a zatem od dziedzictwa systemu socjalistycznego, przy czym zakres tej zależności jest rozmaicie rozumiany.
Niektóre z ujęć łączą nacisk na sprawstwo podmiotów działania i autonomiczną
rolę zastanych struktur społecznych. Przykładem jest koncepcja transformacji autorstwa Eyala, Szelényiego i Townsley. Odwołują się oni do koncepcji habitusu
Bourdieu, wskazującej na rolę społecznie wytworzonych dyspozycji w kształtowaniu sposobów postrzegania, działania i interpretowania świata społecznego przez
aktorów społecznych78. W opozycji do deterministycznego odczytania koncepcji
habitusu autorzy ci piszą:
Myślimy, że w kontekście relatywnie stabilnych społeczeństw, idea [habitusu — A.M.] jest przydatna do uchwycenia relacji wzmacniania pomiędzy predyspozycjami podmiotów działania
[agents] z jednej strony a zajmowanymi przez nich pozycjami i ich relacjami, z drugiej strony.
[…] Myślimy, że idea habitusu może być jeszcze bardziej przydatna w społeczeństwach przechodzących radykalne zmiany strukturalne, ponieważ dostarcza ona przełożenia analitycznego do
74

B. Mach, op. cit., s. 23–24, 33.
A. Rychard, Polityka i społeczeństwo w Polsce: ewolucja porządku instytucjonalnego, [w:] Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji, red. E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zybertowicz,
Warszawa 2002.
76 A. Rychard, Ludzie i instytucje. Kto tworzy nowy ład?, „Studia Socjologiczne” 1995, nr 1–2,
s. 13.
77 A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, op. cit., s. 14.
78 Por. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.
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zbadania, w jaki sposób interakcja między predyspozycjami podmiotów działania i zmieniającą
się logiką społeczną może generować historycznie nowatorskie strategie życiowe i wybory, gdy
ludzie usiłują utrzymać swój kurs i trajektorię społeczną79.

Warto zauważyć, że cytowane wyżej ujęcie (1) zostawia spory margines swobody dla samych podmiotów działania oraz (2) utrzymuje autonomię struktur
społecznych. Koncentrując się na interakcji zastanych warunków strukturalnych
i instytucjonalnych z innowacyjnymi działaniami aktorów społecznych, jest ono
bliskie dyskutowanemu wcześniej podejściu realistycznemu. Odmienne podejście, również w obrębie ujęcia strategicznego, reprezentuje zaproponowana przez
Sztompkę teoria „cywilizacyjnej niekompetencji” Polaków u progu transformacji
w latach dziewięćdziesiątych80. Definiując transformację systemową, Sztompka
pisze:
to nie jest powrót do czegokolwiek („Europy”, „Zachodu”, „nowoczesności”), lecz raczej konstrukcja nowego porządku społecznego, częściowo ze starych i częściowo z zapożyczonych elementów81.

Poziom „najbardziej odpornych na zmiany determinant życia zbiorowego”
Sztompka widzi przy tym w trwaniu wzorów mentalnych wywiedzionych z realnego socjalizmu82. Autor ten pisze:
Wśród większości, której się „nie udało” lub której w zawierusze rewolucyjnej zmiany wręcz
obniżył się standard życia (np. znaczne segmenty klasy pracującej, chłopstwo, nie mówiąc o kilkunastu procentach bezrobotnych — zjawisku nieistniejącym w czasach socjalizmu), narasta
nostalgia za starymi formami organizacyjnymi paternalistycznego państwa, czemu towarzyszy głośne domaganie się rekompensaty. Oczekuje się, że rząd zaspokoi podstawowe potrzeby,
zapewni bezpłatną opiekę zdrowotną, bezpłatną edukację, pracę, emerytury, bezpieczeństwo
socjalne, zasiłki z opieki społecznej. […] Są to tylko niektóre nastroje społeczne w tajemniczy
sposób przypominające dawny sposób myślenia i działania. […] Bez przezwyciężenia tego dziedzictwa, co może zająć co najmniej jedno pokolenie, pełny sukces transformacji postkomunistycznej nie będzie możliwy83.

Idea „cywilizacyjnej niekompetencji” Sztompki przypomina przywoływany
przez Bogdana Macha „sylogizm awaryjny” w wyjaśnianiu mechanizmu polskiej transformacji: „(1) gdyby nie komunizm, bylibyśmy jak Zachód (2) wciąż
nie jesteśmy jak Zachód, (3) zatem komunizm nie przestał istnieć”84. Nie jest do
końca jasne, w jaki sposób pogodzić otwartą wizję historii, której zwolennikiem
jest Sztompka, z założeniem, że oczekiwania ochrony socjalnej stanowią jedynie
„dziedzictwo komunizmu”, a nie jeden z kluczowych elementów „skoordynowa79

G. Eyal, I. Szelényi, E. Townsley, op. cit., s. 43.
Por. P. Sztompka, Civilisational incompetence…
81 P. Sztompka, Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 132 (1), s. 12.
82 Ibidem, s. 13.
83 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych..., s. 233.
84 B. Mach, op. cit., s. 153.
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nych gospodarek rynkowych” dominujących w Europie kontynentalnej85. Jak pisze Michał Buchowski, odwołanie się do „kategorii homo sovieticus, który nie jest
zdolny do zmiany poglądów, sprawia, że jest to podejście kulturowo-deterministyczne”86. Przyjmując implicite neoliberalną wizję państwa, która zaleca redukcję jego funkcji socjalno-osłonowych, nie wyjaśnia się, kto, w jakich okolicznościach i dlaczego legitymizuje taki właśnie kierunek transformacji systemowej.
Nie pozwala to dostrzec złożonych procesów, w wyniku których pewne kategorie
społeczne konstruowane są jako sprawcze podmioty zachodzących zmian, inne
zaś marginalizowane w dyskursie naukowym jako ich bierne i wykluczone ofiary. Kategorie wykluczane społecznie w toku transformacji obwiniane są tutaj po
części za swoje własne wykluczenie. Muszą one, jak przewrotnie pisze Buchowski,
„nauczyć się nowych standardów działania, zmienić swoją mentalność w celu dołączenia do postępowej części ludzkości”87.

Transformacja jako interakcja struktur społecznych i sprawstwa
Uwikłanie debat nad sprawstwem w silne założenia aksjologiczne wypływa
po części z zaangażowania samych socjologów w toczące się debaty publiczne, po
części zaś z „kariery” pojęcia sprawstwa (utożsamianego często z podmiotowością), które uległo w ostatnim stuleciu znacznej „demokratyzacji”, odnosząc
się do szeroko rozumianych procesów modernizacyjnych. Nie zmienia to faktu, że znaczna część socjologów, szczególnie związanych z ujęciem strategicznym, prezentuje swoje analizy w sposób obiektywizujący, unikając sformułowań wskazujących na zakładany przez nich model sprawstwa oraz oczekiwany
punkt docelowy transformacji systemowej. Czy możliwa jest jednak debata nad
sprawstwem, która uniknęłaby niedoskonałości omawianych wcześniej teorii?
Wydaje się, że zrozumienie dynamiki transformacji systemowej wymaga połączenia niektórych wniosków wypływających z perspektyw makrosystemowej
i strategicznej. Pomost pomiędzy tymi podejściami stanowić może teoria krytycznego realizmu, a w szczególności cztery jej założenia. Po pierwsze, jest to założenie
konieczności analitycznego rozdzielenia struktur i sprawstwa ze względu na ich
emergentne właściwości. Po drugie, chodzi o założenie konieczności analizy relacji między strukturami i sprawstwem jako procesu przebiegającego w czasie, obejmującego fazy „warunkowania strukturalnego”, „społecznej interakcji” i „strukturalnego opracowania”, tj. reprodukcji lub transformacji form społecznych88. Po
trzecie, należy odwołać się do założenia o kluczowej roli refleksyjności aktorów
społecznych jako mechanizmu pośredniczącego między warunkami struktural85
86
87
88

P.A. Hall, D. Soskice, op. cit.
M. Buchowski, op. cit., s. 472.
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nymi, kulturowymi i instytucjonalnymi a sprawstwem jednostek89. Po czwarte,
przydatne jest założenie o roli kumulatywnych i niezamierzonych efektów działań
indywidualnych i skoordynowanych działań zbiorowych w reprodukcji i transformacji społecznej, które krytyczno-realistyczne teorie sprawstwa podzielają z innymi teoriami sprawstwa90. Jak z perspektywy takich propozycji teoretycznych
można analizować doświadczenia polskiej transformacji?
Zaproponowany zestaw założeń można zastosować do badania procesów
przemian w wielu sferach życia społecznego. Proponuję jednak skoncentrowanie
się na sferze pracy, gdyż jest ona kluczowa dla zrozumienia zasadniczego wymiaru
polskiej transformacji systemowej, którym było wprowadzenie systemu kapitalistycznego. Dwadzieścia lat po upadku realnego socjalizmu zasadne wydaje się
twierdzenie zwolenników makrosystemowych teorii krytycznych, że dynamika
zmian zachodzących w Polsce określana jest dziś przede wszystkim przez odmianę kapitalizmu, jaka ukształtowała się w naszym kraju po 1989 roku. Wiele
wskazuje na to, że społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wygenerowały
w ostatnich dwóch dekadach własny wariant kapitalizmu, odpowiadający ich półperyferyjnej roli w kapitalistycznym systemie-świecie91. W kontekście dyskusji
nad odmiennością modelu środkowoeuropejskiego od „skoordynowanych gospodarek rynkowych” Europy kontynentalnej (na przykład Niemiec) i „liberalnych gospodarek rynkowych”, typowych dla krajów anglosaskich, Andreas Nölke
i Arjan Vliegenthart pisali:
Wyłaniający się kapitalizm środkowoeuropejski nie wpisuje się dobrze w istniejące odmiany
[kapitalizmu — A.M.], ponieważ zakładałoby to wykluczenie centralnej charakterystyki regionu, jego zależności zewnętrznej. […] Przewaga komparatywna zależnych gospodarek rynkowych (dependent market economies) zasadza się na montażu i produkcji relatywnie złożonych
i trwałych dóbr konsumpcyjnych. Ta przewaga komparatywna oparta jest na instytucjonalnej
komplementarności pomiędzy wykwalifikowaną, lecz tanią siłą roboczą, transferze technologicznych innowacji w obrębie międzynarodowych przedsiębiorstw i dopływie kapitału poprzez
bezpośrednie inwestycje zagraniczne92.

Przyjmując, że ukształtowany kontekst makrostrukturalny określa w znacznym stopniu warunki funkcjonowania podmiotów działania w sferze pracy
w społeczeństwach środkowoeuropejskich, warto jednak pamiętać, że
własności systemowe są zawsze („makro”) kontekstem konfrontowanym przez („mikro”) interakcje społeczne, podczas gdy aktywność społeczna między ludźmi („mikro”) stanowi środowisko, w którym („makro”) własności systemu są reprodukowane lub przekształcane93.

W tym sensie błędem byłoby niedocenianie roli oddolnych procesów morfogenetycznych, w wyniku których niektóre elementy wyłonionego porządku
89
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strukturalnego są reprodukowane, inne zaś podlegają transformacji. Wydaje
się, że w kontekście badań nad przemianami sfery pracy i sfery gospodarki kluczowym problemem badawczym nie jest dziś pytanie o dynamikę „doganiania”
rozwiniętych kapitalistycznych społeczeństw zachodnich, ale o zasady konsolidacji i kontestacji specyficznych odmian ustroju kapitalistycznego w byłych
społeczeństwach realnosocjalistycznych. Analizując wspomniane procesy, warto
przyjąć kilka założeń, które pozwolą nam pełniej wykorzystać kategorię działań
sprawczych.
Po pierwsze, właściwości nowego systemu społecznego i strategii działania
aktorów społecznych aktywnych w jego obrębie winno się analizować z perspektywy porównawczej i historycznej. Perspektywa porównawcza jest konieczna do
zrozumienia, czy i w jakim stopniu wzory kulturowe i instytucjonalne określane
mianem „dziedzictwa socjalizmu” są rzeczywiście typowe wyłącznie dla krajów
postsocjalistycznych. Perspektywa historyczna pozwala natomiast uwzględnić
fakt, że morfogeneza struktur społecznych w Polsce nie rozpoczęła się ani po
1989 roku, ani w wyniku ponadczterdziestoletnich doświadczeń realnego socjalizmu, lecz ma dużo starsze korzenie, które sięgają zdaniem Wallersteina nawet
XVI wieku94. Polska od wieków należy do krajów półperyferyjnych, które „nie
są regionami decyzyjnymi, raczej ponoszą konsekwencję decyzji podejmowanych
gdzie indziej, ani innowacyjnymi, natomiast uczestniczą w współzawodnictwie
o szybkość i sprawność wdrażanych w innych miejscach innowacji”95. Mając to na
uwadze, warto badać, w jakich warunkach ten półperyferyjny status społeczeństwa polskiego może być przekraczany? Biorąc pod uwagę zjawiska zachodzące
w sferze pracy, interesującym polem analiz są procesy oddolnego powstawania
związków zawodowych96. Formowanie się organizacji pracowniczych może być
interpretowane jako przejaw społecznego sprawstwa opartego na kontestacji założenia o taniej i posłusznej sile roboczej, które towarzyszyło ekspansji międzynarodowych korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej.
Po drugie, warto rozpatrywać zmiany transformacyjne jako ciąg interakcji zastanych struktur i działań sprawczych w czasie. O ile początkowy projekt transformacji wykreowany został odgórnie, zakładając „neoliberalną terapię szokową”, o tyle z czasem, jak zauważył Andrzej Rychard, wzrosło znaczenie działań
„cichych bohaterów transformacji”, rodzin, społeczności lokalnych i załóg zakładów pracy, które poprzez swoją codzienną aktywność zaczęły stabilizować i legitymizować wyłaniające się reguły instytucjonalne97. Pojawiły się również przejawy otwartej kontestacji „terapii szokowej”, zarówno poprzez zbiorową mobilizację
94
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pracowników, jak i działania indywidualne obok, wbrew i poza systemem98. Przykładem tych ostatnich może być masowa emigracja Polaków, w szczególności po
otwarciu granic i przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W konsekwencji codziennego oporu i adaptacji Polaków „skokowe przejście” do neoliberalnej odmiany kapitalizmu okazało się niemożliwe, a polski wariant kapitalizmu przyjął
właściwości „zakorzenionej gospodarki neoliberalnej”99. Jej cechą, przynajmniej
w latach dziewięćdziesiątych, była między innymi kompensacja wysokich kosztów społecznych terapii szokowej przez selektywnie przyznawane korzyści socjalne (na przykład emerytury pomostowe) dla najlepiej zorganizowanych grup
branżowych, przy wykluczeniu pozostałych kategorii pracowniczych. Masowa
migracja, szczególnie wykwalifikowanych robotników-fachowców, i wspomniane
już powstawanie organizacji pracowniczych w sektorze prywatnym stanowią dwie
alternatywne formy działania w odpowiedzi na niedoskonałości ukształtowanego systemu ekonomicznego. O ile kumulatywną konsekwencją strategii migracyjnych był niedobór wykwalifikowanych pracowników w kraju, o tyle strategie
organizowania związków zawodowych w międzynarodowych korporacjach przyczyniać się mogą stopniowo do poszerzania zakresu „zorganizowanego kapitalizmu” w Polsce.
Po trzecie, analiza społecznego sprawstwa wymaga uwzględnienia relatywnie
autonomicznej roli refleksyjności w relacji do obiektywnie istniejących warunków
strukturalnych i kulturowych. Oznacza to odejście od wyjaśnień deterministycznych, w myśl których kontekst działania (zastane czy odziedziczone struktury
społeczne, wzory mentalne, reguły instytucjonalne) jednostronnie wpływa na
charakter działań ludzi. Zgodnie z propozycją Archer
przebieg działania generowany jest w refleksyjnej deliberacji podmiotów, które subiektywnie
określają swoje praktyczne projekty w odniesieniu do obiektywnych warunków100.

W kontekście debat nad polską transformacją utożsamienie refleksyjności
z ekspansywnym indywidualizmem jest błędem, gdyż potencjał sprawstwa opierać się może również na logice kontestującej neoliberalną ideologię i instytucjonalne reguły gry. David Ost i Don Kalb analizowali na przykład rewitalizację
tożsamości narodowych i religijnych oraz zwrot w stronę retoryki prawicowo-populistycznej jako aktywną odpowiedź grup i środowisk ekonomicznie i symbolicznie wykluczanych w toku kapitalistycznych reform101. Charakter refleksyjnie
kształtowanych projektów mają również plany migracyjne czy decyzje o zaangażowaniu w organizacje pracownicze w celu obrony interesów w miejscu pracy.
Wszystkie te działania mają swoje zamierzone i niezamierzone konsekwencje,
98

G. Meardi, More voice after more exit? Unstable industrial relations in Central and Eastern
Europe, „Industrial Relations Journal” 2007, nr 38 (6), s. 503–523.
99 D. Bohle, B. Greskovits, op. cit.
100 M. Archer, Making Our Way…, s. 18.
101 D. Ost, op. cit.; D. Kalb, op. cit.
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kumulatywnie przyczyniające się do procesów konsolidacji i transformacji wyłaniającego się systemu społeczno-ekonomicznego. Mają one zatem w przyjętym
tu rozumieniu charakter sprawczy. Analiza zróżnicowanych uwarunkowań, form
i konsekwencji strukturalnych i instytucjonalnych takiego typu działań stanowi
jedno z podstawowych wyzwań dla socjologii polskiej nowego stulecia.

Zakończenie
Celem artykułu była rekonstrukcja znaczeń przypisywanych pojęciu sprawstwa w debacie nad transformacją systemową w Polsce. Kategoria sprawstwa,
utożsamiana niekiedy niezbyt precyzyjnie z podmiotowością, należy do tego samego zbioru pojęć, co modernizacja, globalizacja czy transformacja systemowa,
i podobnie jak one uwikłana jest silnie w założenia aksjologiczne dotyczące postulowanego kształtu ładu społecznego. O ile w znaczeniu szerszym sprawstwo
odnosi się do zdolności do podejmowania działań, których efektem — kumulatywnym i często niezamierzonym — jest reprodukcja lub transformacja struktur
społecznych, form kulturowych i instytucji, o tyle węższe rozumienie sprawstwa
nakłada na to pojęcie wiele ograniczeń normatywnych i dopiero przez konfrontację z nimi pozwala na dokonanie oceny, czy działania lub kompleksy działań
aktorów są sprawcze, czy też nie. Wiele wskazuje na to, że we współczesnej socjologii polskiej dominuje ta druga wykładnia rozpatrywanego tutaj pojęcia, nawet
jeżeli zawarta jest ona jedynie w przyjmowanych implicite założeniach koncepcji
teoretycznych. O ile zdecydowana część socjologów odrzuciła model jednoliniowego, konwergentnego, ewolucyjnego „przejścia od socjalizmu do kapitalizmu
i demokracji”, o tyle przyjmowana implicite wizja sprawstwa zdaje się wskazywać
na trwałość założeń wypływających z teorii modernizacji w socjologicznych analizach transformacji.
W artykule zaproponowano przyjęcie szerszego rozumienia sprawstwa,
które wypływa z teorii krytycznego realizmu proponowanej przez Archer. Cechą konstytutywną tego podejścia jest rozpatrywanie procesów transformacji
systemowej jako interakcji analitycznie odrębnych struktur społecznych (na
różnych poziomach) i sprawstwa na przestrzeni czasu. Postulowano również
uwzględnienie autonomicznej roli refleksyjności jako mechanizmu pośredniczącego między strukturami społecznymi i sprawstwem, a także badanie kumulatywnych i niezamierzonych konsekwencji działań indywidualnych i skoordynowanych działań zbiorowych dla reprodukcji oraz transformacji społecznej.
Przyjęcie tych postulatów byłoby tożsame z realizacją programu badań historycznej morfogenezy sprawstwa społecznego na wielu oddziałujących na siebie
poziomach rzeczywistości społecznej w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej. Oznaczałoby ono także przyjęcie dyrektywy metodologicznej,
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zgodnie z którą nie wyklucza się żadnych potencjalnych aktorów społecznych
ani żadnego spośród scenariuszy zmian, uznając zarazem, że w zastanych warunkach strukturalnych nie wszystkie z nich są równie możliwe do urzeczywistnienia.

System transformation in Poland from the perspective
of the sociological theories of agency
Summary
This article explores the sociological meaning of the concept of agency in the context of the experiences of system transformation in Poland after 1989. It critically reviews the existing approaches
to studying the structure — agency relationships (structuralist, voluntarist, conflationist and critical
realist) and explores two dominant ways of analysing social agency in the sociology of system transformation in Poland — the macrostructural approach and the strategic approach. The macrostructural approach retains the objectivity and causal efficacy of social structures, but tends to underplay
the role of the bottom-up morphogenesis of the social order. The strategic approach is focused on
morphogenetic processes, but it tends to conflate structure and agency precluding the detailed analysis of their contribution to the constitution of social order. As a solution, it is proposed to combine
insights derived from both approaches within the framework of critical realism as developed by
Archer. The critical realist approach to the system change conceptualises it as the outcome of the
interplay of analytically distinct social structures and agency that develops throughout time. As
the social and economic system in Poland is increasingly shaped by its semi-peripheral role within the global capitalist system, it is suggested to move beyond the exploration of system transformation to the analysis of constitution, reproduction and resistance against the Central and Eastern
European varieties of capitalism.
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