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z przesłanki, iż współczesne państwa są nie tylko „kapitalistyczne” (w rozumieniu prywatnej
własności), nie wynika wcale, iż interesy kapitalistów nie dominują. Choć należy się zgodzić z tezą, że istnieją różne modele kapitalizmu (a nie jeden „kapitalizm”), to jednocześnie
można zaobserwować od lat 80. bardzo silny trend ku wdrażaniu jednej z jego wersji — neoliberalnej (traktowanej jako „bezalternatywna” droga rozwoju, zwłaszcza dla społeczeństw
postkomunistycznych). W końcu odrzucenie pojęcia „kapitalizmu”, mającego ugruntowaną
pozycję w naukach społecznych, wydaje się zubażać nasze rozumienie współczesnego świata. Nie sposób zaprzeczyć bowiem, iż źródłem szans życiowych ludzi jest nie tylko mechanizm rynku (decydujący o możliwościach uzyskania dochodu), lecz także miejsce w układzie stosunków produkcji (w tym stosunki własności). Istotą kapitalizmu jest gromadzenie
bogactwa dla jego pomnażania, a w wyniku tego powstają określone stosunki społeczne
(w tym asymetryczne) i związane z nimi interesy.
Choć z niektórymi tezami prof. Górskiego można się nie zgadzać (jak chociażby z jego
diagnozą elit III RP), to jednak lektura jego książki nie pozostawia czytelnika obojętnym.
Zapewne jest to wynikiem trzeźwego i pragmatycznego, a jednocześnie oryginalnego
spojrzenia autora na wiele aktualnych kwestii. Jego rozważania ekonomiczne, socjologiczne, historyczne i politologiczne, prezentowane w jasny i zrozumiały sposób bez akademickiego zadęcia, sprawiają, iż odbiorcą omawianej pozycji może być nie tylko szerokie
grono naukowców (reprezentantów różnych dyscyplin), lecz także nieprofesjonaliści —
osoby zainteresowane współczesną Polską i światem.
Michał Cebula

Władysław Misiak, Smutek enklaw biedy i blichtr osiedli rezydencyjnych
w badaniach metodą fotograficzną, Wydawnictwo IPSiR,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, ss. 186
Publikacja prof. Władysława Misiaka jest bardzo aktualna nie tylko z powodu podejmowanych w niej problemów. Na uwagę zasługuje metoda fotograficzna zastosowana przez W. Misiaka do badania zamożności i ubóstwa mieszkańców warszawskiej
metropolii. Pracę tę odczytuję jako twórczą kontynuację wcześniejszej, poświęconej globalizacji Berlina, Pragi i Warszawy (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012)4.
W książce Smutek enklaw autor posługuje się „fotografią sytuacyjnie niepozowaną”,
która nie jest „wyreżyserowana przez fotografującego” i stanowi „miarodajną wypowiedź
samych przedstawicieli badanej grupy. Niejednokrotnie mówią więcej niż powiedzieliby o sobie w sposób werbalny mieszkańcy bogaci” (s. 9–10). Metoda ta stanowi właśnie
novum pracy Misiaka. Jak pisze:

4 Zob. rec.: M. Krasnodębski, „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo
naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi” 5, 2013, nr 1, s. 142–145, http://www.czasopismo.wsp.
lodz.pl/kiw_05/kiw_5.html; [przedruk]: „Zeszyty Naukowe SWPR — Seria Pedagogiczna” 5–6 (2013–
2014), 10–11, s. 283–289, http://www.swpr.edu.pl/zeszyty-naukowe/zeszyt-pedagogiczny-nr-5-62014.
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w przypadku badań współczesnych problemów społeczno-przestrzennych metropolii i wielkich miast znajduje zastosowanie metoda fotograficzna. Jako przykład w tej dziedzinie może służyć badanie procesów gentryfikacji określonym obszarów miast, w których to procedurze metodologicznej najpierw sporządzona jest lista tematyczna, a następnie fotografowane
są konkretne obiekty przed procesami gentryfikacji i po nich (s. 47).

Fotografię wykorzystywano z powodzeniem jako narzędzie propagandy w III Rzeszy
Niemieckiej (s. 64), w działaniach wojennych podczas drugiej wojny światowej (s. 56),
a następnie w dobie zimnej wojny. Fotografia oprócz funkcji artystycznej, propagandowej
i informacyjnej posiada także wymiar terapeutyczny. Jako taka może być źródłem katharsis (duchowego oczyszczenia) i metanoi (zmiany sposobu postępowania).
Wybitny fotograf mający tendencje do pogłębionych refleksji społecznych — pisze W. Misiak — odnośnie do swojej twórczości, Jerzy Lewczyński, stwierdził: „Moja idee
fixe, czyli mój sposób rozumienia fotografii polega na przekonaniu, że jest ona medium,
które możne polepszyć ludzką egzystencję, umocnić naszą obecność w świecie, pomóc
wiele rzeczy zrozumieć. To bardzo trudna sprawa. Mnie się wydaje, że fotografia może być
środkiem poprawiającym nasz kontakt ze światem” (s. 64–65).
Stanowisko to koresponduje z autorską koncepcją autoterapii Tomasza Rudowskiego,
którą odczytuję jako postaci etyki ochrony osób5. Zdaniem autora recenzowanej pracy
włączenie fotografii do instrumentarium oddziaływań terapeutycznych odgrywa znaczącą rolę w terapii i resocjalizacji (s. 49–50).
W książce nie podjęto wątku, czy bogaci zubożają biednych, czy biedni wzbogacają
bogatych (s. 10–11). Wydaje się, że W. Misiak jest daleki od wartościowania omawianego
przez siebie zjawiska. Na tym właśnie polega obiektywizm zastosowanej przez niego metody. Metoda fotograficzna wsparta danymi statystycznymi wydaje się sama wyjaśniać,
czym jest „biegun” biedy i bogactwa. W konsekwencji otrzymujemy obraz Warszawy jako
metropolii, w którym dokonuje się wyraźny podział na zamożnych i ubogich jej mieszkańców. Autor omawia wyznaczniki posiadania: miejsce zamieszkania w wydzielonych
osiedlach lub uprzywilejowanych częściach miasta, luksusową konsumpcję, ekskluzywną
rozrywkę i sport (s. 96–121).
Według Rocznika Statystycznego (z 2010 roku) średnie wynagrodzenie w Warszawie
wynosiło 4504 zł (s. 86). Najwyższe wynagrodzenie mieli pracownicy prywatnego sektora medycznego — 11 953 zł, ich koledzy zaś pracujący w sektorze państwowym zarabiali 5280 zł miesięcznie. Natomiast mieszkańcy zespołu bloków przy ulicy Dudziarskiej
w Warszawie (nieopodal Olszynki Grochowskiej) pobierają świadczenia socjalne w wysokości: 200–299 zł (dane z 2007 r., s. 137 n.). Po przyjęciu zatem średniej arytmetycznej
tej sumy zasiłku mieszkańców tego bloku stanowi ona zaledwie 2,09% najwyższego wy5

Szerzej omawiam ten problem w następujących pracach: Ochrona osób w edukacji i terapii
plastycznej Tomasza Rudowskiego, „Cogitatus” 2008, nr 5, s. 132–145; [przedruk] Wprowadzenie:
Ochrona osób w edukacji plastycznej Tomasza Rudowskiego, [w:] T. Rudowski, Studia nad arteterapią
w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym, Warszawa 2009, s. 7–27; [tłumaczenie] Tomasz Rudowski’s
protection of persons in education and artistic therapy (Introduction), [w:] T. Rudowski, Scientific
bases of artistic education with art-therapy, Warszawa 2011, s. 5–16; [przedruk] Filozoficzne przedzałożenia edukacji i terapii plastycznej Tomasza Rudowskiego w odniesieniu do etyki chronienia
Mieczysława Gogacza, [w:] T. Rudowski, Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym, Warszawa 2014, s. 7–21.
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nagrodzenia! Jeżeli przyjmiemy, że wynagrodzenie kasjerki w supermarkecie to 1500 zł,
wówczas to zaledwie 12,54% w stosunku do tego najwyższego honorarium. Różnica między osobą zatrudnioną a pobierającą najniższe świadczenia socjalne wynosi tylko około
10% w stosunku do pensji najlepiej zarabiającego warszawiaka. Nie jest to chyba czynnik
mobilizujący do podjęcia zatrudnienia w tym nisko płatnym sektorze, co przekłada się
na zwiększoną liczbę zapomóg społecznych lub emigrację z kraju.
Oczywiście to zestawienie, nasuwające się po lekturze książki W. Misiaka, stanowi
duże uproszczenie omawianego problemu, ale chyba nie ma wątpliwości, że w warszawskiej metropolii pogłębia się przepaść między jej mieszkańcami. W tym aspekcie wydaje
się, że upodobnia się ona do Moskwy lub Kijowa, w których po 1990 roku można obserwować ów problem pogłębiającej się przepaści finansowej między zamożnymi i ubogimi mieszkańcami tych metropolii. Mimo procesu integracji w ramach struktur UE w tej
kwestii jest nadal daleko chociażby do Berlina. Potwierdza to na przykład liczba osiedli
„zamkniętych” w Warszawie i Berlinie (w tym ostatnim są zaledwie dwa, zob. s. 77–80;
celowo pomijam kwestię rozbudowanej pomocy społecznej w RFN, jej „blasków” i „cieni”,
ponieważ wykracza ona poza ramy omawianej książki). Podział miasta na obszary dla
„lepszych” i „gorszych” ma nie tylko swój moralny wymiar, lecz także kumuluje różne
konflikty społeczne, których w przyszłości nie będzie można uniknąć.
Jedynie zarysowane w tej recenzji zagadnienia nie wyczerpują bogatej problematyki „biegunów” ubóstwa i bogactwa, omawianych w książce Smutek enklaw. Dlatego gorąco zachęcam do lektury najnowszej pracy Władysława Misiaka. Jest to pasjonująca
i erudycyjnie bardzo bogata lektura nie tylko dla specjalistów z socjologii, ale także dla
tych wszystkich, którym bliska jest problematyka społecznego rozwarstwienia, ubóstwa,
wykluczenia społecznego. Gratulując autorowi tej pracy, muszę podkreślić, że jest to obowiązkowa lektura dla pracowników instytucji pomocy społecznej, pedagogów, nauczycieli, duchownych oraz decydentów, pragnących pochylić się nad współczesnymi problemami społecznymi stolicy.
Mikołaj Krasnodębski

Skizzen über den Totalitarismus (Szkice o totalitaryzmie), red. Torsten Lorenz,
Katarzyna Stokłosa, Wyd. Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Getynga 2014, ss. 261
W 2014 roku pojawiła się na niemieckim rynku wydawniczym publikacja poświęcona dziełu polskiego socjologa żydowskiego pochodzenia Aleksandra Hertza Skizzen
über den Totalitarismus (Szkice o totalitaryzmie), wydana pod redakcją Torstena Lorenza i Katarzyny Stokłosy przez wydawnictwo Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
KG w Getyndze. Publikacja ta jest pierwszym przedrukiem prac Hertza w niemieckiej
wersji językowej, umożliwiającym zapoznanie się niemieckojęzycznemu czytelnikowi
z dorobkiem polskiej myśli socjologicznej okresu międzywojennego. Okoliczność ta była
jedną z głównych motywacji przyświecających redaktorom w pracach nad wydaniem
omawianego dzieła, gdyż mimo swej znaczącej roli w badaniach nad faszyzmem i totaliForum Socjologiczne 5, 2014
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